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Análise econômica de uma unidade hidropônica de baixo custo 

Eurípedes Leite de Souza 1, Bruno Fernando Facholi Marinho 1, Aline Martins de Sousa2, Wellington 

Mário Santos Machado3, Isaac de Matos Ponciano4 

1 Graduando do curso de Engenharia Civil, Faculdade de Iporá.  
2 Graduanda do curso de Engenharia de Produção, Faculdade de Iporá. 
3 Graduando do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Faculdade de Iporá. 
4 Coordenador do Projeto 055 e 006 de 2019, Faculdade de Iporá 

Resumo: urge no seio das comunidades interioranas do estado de Goiás forma de 

empreendedorismo que sejam economicamente sustentáveis. Neste contexto a produção 

de alfaces tem mercado certo e crescente. Apesar disso, o investimento inicial em 

aquisição de terras e equipamentos é muito elevado ao pequeno produtor. O presente 

trabalho busca propor uma forma alternativa de produção de alface hidropônico de baixo 

custo. Foi construída uma unidade de produção modelo com custo total de R$ 949,81. 

Foram projetados o valor presente de todos os custos e considerou-se 4 unidades 

produtivas. Os resultados mostram que haverá viabilidade econômica apenas nos casos 

em que o valor do alface for vendido acima do valor comumente praticado no mercado. 

Ainda, há alta dependência do fornecimento energético no fluxo de caixa da empresa. 

Palavras-chave: Valor presente, Viabilidade econômica, Pequeno produtor rural 

Economic analysis of a low cost hydroponic unit 

Abstract: within the interior communities of the state of Goiás, a form of 

entrepreneurship that is economically sustainable is urgent. In this context lettuce 

production has a certain and growing market. Nevertheless, the initial investment in land 

and equipment acquisition is very high for the small producer. The present work seeks to 

propose an alternative form of low cost hydroponic lettuce production. A model 

production unit was built with a total cost of R $ 949.81. The present value of all costs 

was projected, and 4 production units were considered. The results show that there will 

be economic viability only in cases where the value of lettuce is sold above the value 

commonly practiced in the market. Still, there is a high dependence on energy supply in 

the company's cash flow. 

Keywords: Present value, Economic viability, Small rural producer 

Introdução 

Uma condição basilar para o avanço econômico de uma nação é conseguir maior 

eficiência econômica na utilização dos recursos. Isso tem uma importância especial nos 

países em desenvolvimento, onde os recursos financeiros são escassos e as necessidades 

de mudanças estruturais são grandes. 

No âmbito das empresas, a premissa não é diferente, os recursos investidos devem 

corresponder a retornos significativos em intervalo de tempo atrativo para os investidores. 

No contexto agrícola, de acordo com Borges & Dal’Sotto (2016), os sistemas 

hidropônicos são mais adequados para produção de hortaliças de alta qualidade em 

situações que se disponha de pouca área para o cultivo. Uma das vantagens do sistema é 

a não dependência de fatores climáticos, além disso o solo é substituído por uma solução 

nutritiva com elementos minerais requeridos pelos minerais (FURLANI, 1999). 

Desta forma, o risco associado a esses fatores da agricultura apresenta-se mais 

atrativo por diminuir um dos aspectos que mais influenciam no ramo agrícola: o risco. 
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Segundo a ABCSEM (Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas), 

a alface movimentou em 2014, em média um montante de R$ 8 bilhões apenas no varejo, 

com uma produção de mais de 1,5 milhão de toneladas ao ano (FAEMG, 2015). 

Apesar de sua atratividade, o custo inicial do empreendimento ainda é muito 

elevado, podendo chegar a 40.000,00 R$ (BORGES & DAL’SOTTO, 2016). Esse valor 

impossibilita que o pequeno produtor familiar invista nesse ramo promissor. Desta forma, 

sistemas de baixo custo oportunizam a inserção dos pequenos produtores no mercado de 

alta rentabilidade. 

O presente trabalho objetiva realizar um estudo preliminar de viabilidade 

econômica de um sistema hidropônico alternativo destinado a pequenos produtores rurais. 

Material e Métodos 

A montagem do experimento alternativo de baixo custo se deu na área experimental 

da Faculdade de Iporá com o objetivo de realizar um levantamento dos custos iniciais de 

1 unidade produtiva capaz de entregar 140 pés de alface por mês (Figura 1C). 

Considerando um ciclo de 45 dias, as alfaces foram plantadas no berçário (ciclo inicial, 

Figura 1A e 1B). 

 

 

 

Figura 1. A) Crescimento vegetativo do alface produzido sob condições limitantes; B) 

Crescimento das alfaces com 10 dias após o transplantio; e C) Sistema hidropônico de baixo custo. 

Ainda no que diz respeito ao custo inicial foram contabilizados gastos com 

reservatórios, bombas hidráulicas de baixa vazão, encanamentos, fiação disjuntores e 

temporizadores. Os custos variáveis são compostos por: salário do funcionário, 

manutenção anual de bombas, custos energéticos impostos, manutenção e aquisição de 

nutrientes para preparo da solução nutritiva, conforme Tabela 1: 

A

) 

B

) 

C

) 
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Tabela 1. Aferição dos custos e benefícios de 4 unidades hidropônicas de baixo custo. 

CUSTO VALORES 

Custo Inicial R$   3,799.24 

Custo Anual troca das bombas R$      100.00 

Custo Anual de 13 salário+férias R$      869.56 

Funcionário.mês-1 (e-social) R$      652.17 

Custo de 300 mudas R$         28.00 

Custo Energético (R$/mês-1) R$         16.49 

Custo Empresa Impostos (R$/mês-1) R$         50.90 

Custo de manutenção (3%) R$       113.98 

Custo de Nutrientes (R$.mês-1) R$      380.00 

Custo Espuma fenólica (R$.mês-1) R$         17.24 

Controle de Pragas*  R$         20.00 

Aquisição de um novo projeto (R$.mês-1) R$         15.83 

BENEFÍCIOS Cenários 
VALORES 

(unidade) 

Venda de Alface 

Pior R$ 2,00 

Provável R$ 3,00 

Melhor R$ 4,00 

 

Todos os valores mensais foram trazidos para o valor presente (VP, em R$), a fim 

de comparar-se a viabilidade econômica dados os 3 cenários reais observados nos valores 

de venda da unidade da alface em Iporá-GO. Isso foi realizado empregando-se a equação 

de VP para valores unitários, equação 1, e para séries de pagamentos, equação 2, 

conforme segue: 

𝑉𝑃 =
𝐹𝑛

(1 + 𝑗)𝑛
 (1) 

𝑉𝑃 = 𝐴 [
(1 + 𝑗)𝑛 − 1

𝑗 × (1 + 𝑗)𝑛
] (2) 

Sendo, Fn o valor montante (R$) no mês “n”; j a taxa de juros (considerou-se neste 

estudo o valor de 6,21% ao ano, que mensalmente corresponde a 0,5033%), “A” os 

aportes mensais (R$); e “n” o mês de referência para ajuste do preço (custos e benefícios) 

correspondentes a valores atuais. 

Após a quantificação do VP dos custos e benefícios, empregou-se o índice B/C, que 

corresponde a razão entre o VP dos benefícios sobre o VP dos custos; portanto valores 

menores do que 1 indicam inviabilidade do projeto. Em contrapartida valores maiores 

insinuam insustentabilidade econômica. 

Resultados e Discussão 

Os fluxos de caixa são esquematizados a seguir, Figura 2. Nota-se que os custos 

iniciais para 4 unidades produtivas, representa um valor pouco representativos dados os 

custos e benefícios mensais. Notadamente, no cenário pessimista fica evidente a 

inviabilidade econômica da proposta. 
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Figura 2. Fluxo de caixa simulado de custos e benefícios de cultivo de alface sob condições 

de baixo investimento inicial: A) cenário otimista; B) cenário mais provável; C) cenário 

pessimista. 

 Uma vantagem produtiva basilar da presente proposta é o investimento inicial 

muito aquém dos valores apresentados na literatura, R$ 40.000,00 apenas com estufa 

(BORGES & DAL’SOTTO, 2016). Isso também traz contrapontos do manejo de pragas 

e redução da radiação incidente (fatores não contabilizados na qualidade do produto). 

Apresenta-se na Figura 3 o resumo da viabilidade econômica da proposta. 

 

Figura 3. Relação custo benefício para os cenários: otimista, provável e pessimista de um 

sistema hidropônico de baixo custo. 

Observa-se o valor de venda da unidade da alface por R$ 2,00, inviabiliza o projeto, 

mesmo tendo este um baixo custo inicial. Apesar deste ser o cenário menos provável 

deve-se salientar que a população pode não estar ciente dos benefícios relacionados a 

diminuição de agrotóxicos nos alimentos. Spehia et al. (2018), destacam que esse nível 

tecnológico ainda está em estágio de difusão. Em regiões de baixo desenvolvimento essa 

realidade é ainda mais acentuada. Esse desconhecimento, portanto, pode produzir baixa 
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aquisição do produto quando a unidade apresenta-se com preços mais elevados. Esse é 

um risco mercadológico considerável. 

Já no cenário otimista e no cenário mais provável a sustentabilidade econômica é 

evidente, ocorrendo, respectivamente, 4 meses mais 9 dias e 12 meses e 3 dias, após o 

início do projeto. Retorno muito atrativo e de baixo investimento inicial. Por derradeiro, 

destaca-se que eventuais quedas no fornecimento de energia podem contribuir 

negativamente na dinâmica do fluxo de caixa da empresa, isso porque com a interrupção 

de energia as bombas hidráulicas são automaticamente desligadas e a solução nutritiva 

interrompida. Dependendo de fator meteorológicos locais 1 hora de interrupção 

energética pode matar as plantas. 

Conclusão 

O sistema alternativo de produção de alfaces hidropônicos é uma alternativa 

interessante e de baixo custo ao pequeno agricultor que dispõe de pouca disponibilidade 

de terra. Não obstante o sistema mostrou muito dependente do preço de venda da unidade 

da alface, em especial no cenário pessimista. Neste caso é economicamente inviável. 

Deve-se buscar informações mais precisas sobre a aceitação de alface hidropônica 

a preços acima do mercado. Por fim, as interrupções no fornecimento de energia, muito 

comuns em pequenos municípios no interior de Goiás, podem prejudicar o fluxo de caixa 

da empresa e por conseguinte inviabilizar o projeto. 
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Resumo: o cooperativismo contribui para o fortalecimento da agricultura familiar, além 

de auxiliar na permanência do homem no campo, viabilizando e fortalecendo sua 

atividade econômica. Com a finalidade de impulsionar as atividades, revitalizar e 

diversificar a produção, viabilizando a permanência do agricultor no campo, em 16 de 

setembro de 2009, institui-se a COOPERCAP para atender os produtores familiares dos 

municípios circunvizinhos. O presente trabalho tem como objetivo averiguar os principais 

desafios e perspectivas no sistema de produção da cooperativa. Quanto aos fins a pesquisa 

caracteriza-se como exploratória, descritiva e estudo de caso, quanto aos meios utilizou-

se a pesquisa bibliográfica, através da revisão de literatura e análise de documentos, os 

dados primários foram adquiridos com aplicação de questionários. Os resultados obtidos 

foram que as perspectivas são de aumentar a produção e dar incentivos para que os 

agricultores familiares tenham uma base de melhoria no sistema produtivo. Os desafios 

são a falta de planejamento para realizar a produção, a logística, falta de aprimoramento 

de tecnologia e de assistência técnica. Conclui-se que a cooperativa tem perspectivas mais 

com desafios que devem ser supridos para obter melhores resultados no sistema de 

produção dos cooperados para atender a demanda dos produtos comercializados. 

Palavras-chave: Agricultura familiar, Cooperativismo, Produção 

Challenges and perspectives of the agroindustrial cooperative of family farmers of 

the municipalities of Caiapônia and Palestina de Goiás in the production system 

Abstract: cooperativism contributes to the strengthening of family farming, as well as 

assisting the permanence of men in the countryside, enabling and strengthening their 

economic activity. In order to boost activities, revitalize and diversify production, making 

it possible for farmers to remain in the countryside on September 16, 2009, COOPERCAP 

is established to serve family producers in the surrounding municipalities. This paper 

aims to investigate the main challenges and perspectives in the cooperative production 

system. Regarding the purposes the research is characterized as exploratory, descriptive 

and case study, as the means was used bibliographic research, through literature review 

and document analysis, the primary data were acquired with the application of 

questionnaires. The results obtained were that the prospects are to increase production 

and provide incentives for family farmers to have a basis for improvement in the 

production system. Challenges are lack of planning for production, logistics, lack of 

technology improvement and technical assistance. It is concluded that the cooperative has 

more challenging prospects that must be met to obtain better results in the cooperative 

production system to meet the demand of the traded products. 

Keywords: Family farming, Cooperativism, Production 

Introdução 

O cooperativismo no Brasil expandiu a partir do ambiente rural, descrito como um 

meio de organização econômica, instrumento de desenvolvimento e objeto de 

regulamentação legal no âmbito rural e urbano (MELO; SCOPINHO, 2018). Existem 

vários ramos do cooperativismo, sendo eles descritos como: cooperativas agropecuárias, 
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consumo, crédito, educacionais, especiais, habilitação, infraestrutura, mineração, 

produção, saúde e cooperativas de trabalho (MELO; SCOPINHO, 2018). A cooperação 

é uma forma social baseada em relações associativas, onde um grupo de pessoas buscam 

melhorias e soluções para seus problemas, alcançando assim melhores resultados com os 

empreendimentos coletivos (FRANTZ, 2001). O cooperativismo contribui para o 

fortalecimento da agricultura familiar, além de auxiliar na permanência do homem no 

campo, viabilizando e fortalecendo sua atividade econômica. Os agricultores familiares 

representam mais de 84% dos estabelecimentos agrícolas, sendo responsável por 74% dos 

empregos diretos no campo (IBGE, 2006). No estado de Goiás os agricultores familiares 

ocupam uma área que tem grande potencial ao desenvolvimento produtivo, o setor conta 

com um número bem favorável de agricultores tradicionais e assentados que 

complementam a produção de alimentos no estado, favorecendo a formação de 

cooperativas (MEDINA, 2016). 

A agricultura familiar contribui para o desenvolvimento econômico da região de 

Palestina de Goiás, sendo responsável pela produção dos alimentos que chegam à mesa 

do consumidor, gerando emprego e renda. Em 2016, o PIB (Produto Interno Bruto) per 

capita do Município de Palestina de Goiás foi de R$ 28.429,38, com valor adicionado 

bruto a preços básicos no setor agropecuário de R$ 56.462,00 No ano de 2016 a 

agricultura, silvicultura, criação de animais, extração vegetal e pesca gerou 156 postos de 

trabalho, e em 2017, 164 (IMB, 2018).  

Com a finalidade de impulsionar as atividades, revitalizar e diversificar a produção, 

viabilizando a permanência do agricultor no campo, em 16 de setembro de 2009, institui-

se a Cooperativa Mista Agroindustrial dos Agricultores Familiares dos Municípios de 

Caiapônia e Palestina de Goiás (COOPERCAP) para atender os produtores familiares dos 

municípios circunvizinhos. A cooperativa foi constituída em pessoa jurídica de direito 

privado, através do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas com forma e natureza jurídica 

própria, de natureza civil sem sujeição a falência, sem fins lucrativos, com 

responsabilidade limitada, os cooperados respondem até o limite do valor capital por eles 

subscrito. Sendo assim, a cooperativa foi constituída pelas disposições legais, 

consubstanciada nos valores e princípios doutrinários do Cooperativismo, pelas diretrizes 

da auto-gestão em sincronia com suas virtudes, com as normas jurídicas, com regimento 

interno e estatuto social com a presença e assinatura de 25 cooperados 

As principais atividades econômicas classificadas pela cooperativa perante seus 

cooperados são o comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças, 

legumes frescos, produção de leite, produção de suínos e demais variedades. Os produtos 

são comercializados em mercado institucional, principalmente para o mercado 

governamental, com ênfase no PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), a 

cooperativa recentemente fez requerimento para fazer parte do PAA (Programa de 

Aquisição de Alimentos). Mediante o exposto, o presente trabalho tem como objetivo 

averiguar os principais desafios e perspectivas no sistema de produção da cooperativa. 

Além disto ele servirá como base para o desenvolvimento de estudos futuros sobre o a 

inserção de cooperativas no município, para a instituição de políticas públicas que 

fomentem o cooperativismo, para que a sociedade tenha uma visibilidade da relevância 

das ações cooperativas, além disso servirá também para o aprimoramento da 

pesquisadora. 

Material e Métodos 

Área de Estudo e Sujeitos da Pesquisa  

O ambiente de estudo concentrou-se nos municípios de Caiapônia-GO e Palestina 

de Goiás. Os produtores são cooperados da COOPERCAP e também uma boa parte são 
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associados na Associação dos Pequenos Produtores da Cana Verde (APROCAN). As 

amostras assim coletadas na cooperativa para o levantamento dos resultados não foram 

utilizadas de forma qualitativa. 

Etapas e Instrumento para a Coleta de Dados 

Quanto aos fins a pesquisa caracteriza-se como exploratória, descritiva e estudo de 

caso, quanto aos meios utilizou-se a pesquisa bibliográfica, através da revisão de literatura 

e análise de documentos, os dados primários foram adquiridos com aplicação de 

questionários. A pesquisa identifica-se como uma pesquisa exploratória e descritiva. A 

pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos 

(variáveis) sem manipulá-los, procura descobrir, com a maior precisão possível, a 

frequência com que um fenômeno ocorre (CERVO; BERVIN; DA SILVA, 2007). 

Segundo Cervo; Bervian e Silva (2007) a pesquisa exploratória é aquela que não 

necessita da realização de hipóteses, ela dá ênfase para obter uma nova percepção e novas 

ideias diante do assunto proposto, ainda é utilizada para quando não se tem um 

conhecimento ou pouco sobre problemas encontrados. Em relação à modalidade de 

pesquisa, denomina-se um estudo de caso, o universo da pesquisa constitui-se de uma 

única cooperativa.  O objeto de estudo de um caso particular e descrito como um estudo 

de caso, a ponto de ser apto a fundamentar uma generalização para situações cotidianas, 

possibilitando inferência (SEVERINO, 2016). 

Quanto à abordagem do problema, realizou-se a análise qualitativa dos dados, para 

o levantamento das informações utilizou-se um roteiro semiestruturado com aplicação de 

questionários e entrevistas. A entrevista é uma forma de adquirir informações quando 

inexiste fontes sobre o que necessita ou para completar dados extraídos de outras fontes 

(LAKATOS; MARCONI, 2010), A análise documento foi realizada através do método 

de enquete, segundo Lucca; Silva (2012) esse método é aplicado quando é preciso se obter 

um diagnóstico rápido que envolve informações sobre a unidade de produção e gestão, 

visando prestar ajuda administrativa e melhorar nos sistemas praticados nas propriedades 

ou empresas. Os resultados foram expostos de forma descritiva. 

Resultados e Discussão 

Segundo dados da pesquisa através de questionários aplicados identificou que o 

sistema de produção dos cooperados é realizado de forma convencional, os produtos 

demandados são repassados aos produtores e a cooperativa recebe a quantidade que cada 

um tem disponível, dentre os gargalos do sistema de produção, a assistência técnica e a 

dificuldade no planejamento da produção concentram os maiores entraves da cooperativa. 

A estratégia para mitigar esse problema é propiciar incentivos financeiros e técnicos para 

os agricultores familiares, realizar o planejamento da produção controlando os aspectos 

da oferta e demanda e estabelecer parcerias com atores políticos. A figura 1 demonstra os 

equipamentos utilizados no sistema produtivo pelos cooperados da COOPERCAP. 
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Figura 1. Equipamentos utilizados no sistema de produção dos cooperados da cooperativa. 

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2019. 

O sistema de produção da cooperativa é feito por cada cooperado, ou seja, cada 

produtor realiza sua produção da maneira que acha correta e a cooperativa não tem uma 

pessoa responsável em verificar todas as propriedades e identificar quais os principais 

problemas enfrentados para poder atender a demanda de cada um e melhorar esse sistema 

e ganhar ainda mais lucratividade. Os avanços tecnológicos, possibilitou aos cooperados 

o aumento da sua produtividade, entretanto a dificuldade de obter crédito e alto custo 

dificultam o acesso dos agricultores familiares a máquinas e equipamentos mais 

sofisticados. 

Conclusão 

 Conclui-se que a cooperativa tem perspectivas para aumentar a produção, mais 

com desafios que devem ser supridos para obter melhores resultados no sistema de 

produção dos cooperados para atender a demanda dos produtos comercializados. 

Identificou-se que os gargalos estão centrados no fornecimento de assistência técnica e 

planejamento da produção, as estratégias para suprir suas necessidades consiste no 

fornecimento de assistência técnica, cursos e palestras que incentive os agricultores 

familiares a melhorar o seu sistema de produção. Outro gargalo é a questão da inserção 

das tecnologias no sistema produtivo, o alto custo e a dificuldade de adquirir máquinas e 

equipamento geram uma dificuldade do aumento da produção e produtividade. 

Referências 

CERVO, A.L; BERVIAN, P.A; DA SILVA, R. Metodologia Científica. 6 ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Pág. 60, 63 e 64. 

 

IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo agropecuário 2006. 

Disponível em: <  

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1612&z=t&o=11&i=P > Acesso 

em: 24 de janeiro de 2019. 

FRANTZ, W. Educação e cooperação: práticas que se relacionam. Sociologias, Porto 

Alegre, ano 3, nº 6, jul/dez 2001, p. 242-264. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/soc/n6/a11n6.pdf > Acesso em: 15 de janeiro de 2019. 



 

 

20 
 

I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAI              ISBN: 978-85-57223-69-1 

 

IMB. Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Perfil 

socioeconômico dos municípios goianos. 2018. Disponível em: < 

http://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemi

d=203 > Acesso em: 24 de janeiro de 2019. 

 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Cientifíca. 7° 

ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

LUCCA, E.J; SILVA, A. L.L. Análise e diagnóstico de uma unidade de produção 

agrícola familiar. RAIMED - Revista de Administração IMED, 2(3), 2012, p. 172-

184 - ISSN 2237 7956. Disponível em:< 

https://seer.imed.edu.br/index.php/raimed/article/download/301/272 > Acesso em: 17 de 

abril de 2019. 

 

MEDINA, G. Agricultura familiar em Goiás: lições para o assessoramento técnico. 3 

ed. rev. e ampl. Goiânia: Editora UFG, 2016. 

 

MELO, T.G; SCOPINHO, R.A. Políticas públicas para os assentamentos rurais e 

cooperativismo: entre o idealizado e as práticas possíveis. Soc. estado. vol.33 no.1 

Brasília Jan./Apr. 2018. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/se/v33n1/0102-

6992-se-33-01-61.pdf > Acesso em: 24 de janeiro de 2019. 

 

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 24° ed. Rev. e atual. São 

Paulo: Cortez, 2016. 

https://seer.imed.edu.br/index.php/raimed/article/download/301/272


 

 

21 
 

I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAI              ISBN: 978-85-57223-69-1 

Assistência técnica à produtor irrigante de hortaliças no município de Iporá 

Lorena Martins Oliveira1, Vanessa de Fatima Grah2, Lucas Martins Peres3, Walber César Vieira Filho4 e 

Hudriely Ribeiro Pereira5 

1 Graduanda do curso de Bacharelado em Agronomia, Instituto Federal Goiano.  
2 Orientadora, Profa. Dra. do Instituto Federal Goiano, vanessa.grah@ifgoiano.edu.br 
3 Graduando do curso de Bacharelado em Agronomia, Instituto Federal Goiano. 
4 Graduando do curso de Bacharelado em Agronomia, Instituto Federal Goiano. 
5 Graduanda do curso de Bacharelado em Agronomia, Instituto Federal Goiano. 
6 Graduando do curso de Bacharelado em Agronomia, Instituto Federal Goiano. 

Resumo: a agricultura familiar tem papel relevante na produção de produtos agrícolas na 

alimentação básica da população brasileira, no entanto, sempre receberam pouco apoio 

do poder público para realizar sua atividade, onde apenas 19,85% dos agricultores 

familiares utilizam assistência técnica no Brasil. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi 

o dimensionamento de um sistema de irrigação por aspersão em uma área produtora de 

hortaliças e posterior elaboração de um manejo da irrigação, a fim de fornecer uma 

assistência técnica de qualidade. O dimensionamento foi realizado a partir de dados 

coletados junto ao produtor sobre a rotina da propriedade, levantamento planialtimétrico 

e teste de infiltração, considerando uma adequação ao sistema de irrigação já em uso. 

Após o dimensionamento foi entregue um projeto, onde descrevia os materiais 

necessários para adequação do sistema de irrigação, tempo de irrigação e potência da 

motobomba adequada. Ao receber o projeto o produtor decidiu realizar alterações no 

layout, o que gerou a necessidade de redimensionar o sistema para conseguir elaborar 

posteriormente um manejo da irrigação mais adequado. 

Palavras-chave: Redução de custos, Irrigação, Agricultura familiar, Projeto de irrigação 

Technical assistance to the irrigating vegetable producer in the city of Iporá 

Abstract: family farming plays a relevant role in the production of agricultural products 

in the staple food of the Brazilian population; however, they have always received little 

support from the government to carry out their activity, where only 19.85% of family 

farmers use technical assistance in Brazil. Thus, the objective of this work was the design 

of a sprinkler irrigation system in a vegetable producing area and further elaboration of 

an irrigation management in order to provide quality technical assistance. The sizing was 

performed from data collected from the producer about the property routine, 

planialtimetric survey and infiltration test, considering an adequacy to the irrigation 

system already in use. After sizing, a project was delivered, describing the materials 

needed for adequacy of the irrigation system, irrigation time and power of the appropriate 

pump. Upon receiving the project the producer decided to make changes to the layout, 

which led to the need to resize the system to be able to further elaborate a more 

appropriate irrigation management. 

Keywords: cost reduction, irrigation, family farmer, irrigation project. 

 

Introdução 

A agricultura familiar no Brasil tem papel relevante na produção de produtos 

agrícolas da alimentação básica da população brasileira, como o arroz, feijão, milho, 

hortaliças, mandioca e pequenos animais. O segmento detém em torno de 20% das terras 

e responde por aproximadamente 38% da produção nacional, com aproximadamente 84% 

do total de unidades agropecuárias e ocupação de cerca de 74% da mão de obra na área 

rural (IBGE, 2009). Apesar dessa importância, historicamente no Brasil, os agricultores 

familiares sempre receberam pouco apoio do poder público para realizar sua atividade, 
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onde apenas 19,85% dos familiares utilizam assistência técnica no Brasil, sendo apenas 

21,95% em Goiás (IBGE, 2017). A falta de assistência reduz a eficiência do uso de 

recursos disponíveis, principalmente no uso da irrigação como ferramenta para manter 

níveis de produtividade uniforme ao longo dos anos, evitando oscilações de produção e 

principalmente garantido a produção nos anos de estiagem (SCHAEFER,2014). 

A irrigação ganha cada vez mais espaço no setor agrícola pela segurança fornecida 

aos produtores nos momentos de oscilações climáticas. No entanto, trata-se de uma 

técnica relativamente cara que, se mal dimensionada e manejada, pode reduzir 

significativamente a rentabilidade do empreendimento, podendo inviabilizar seu uso 

(PEREIRA et al., 2015), com aumento significativo dos custos com energia, tratos 

culturais e o desperdício de água. De acordo com o MAPA, alguns dos desafios 

enfrentados na irrigação brasileira é o manejo inadequado de irrigação, incluindo a falta 

de Assistência Técnica ao irrigante. Além disso, a dificuldade em direcionar as novas 

tecnologias a todos os produtores rurais, falta de capacitação desses produtores em relação 

ao uso eficiente da água, outorgas e licenças ambientais, são outros desafios a serem 

superados. Neste contexto, com o aumento da assistência técnica pode- se evitar qualquer 

tipo de desperdício hídrico, desmatamento e queda na produtividade das culturas 

(FERNANDES, 2019).  

Assim, o objetivo desse trabalho foi a realização de testes a campo e coleta de dados 

para o dimensionamento de um sistema de irrigação por aspersão em uma área produtora 

de hortaliças no município de Iporá-GO, a fim de elaborar um projeto adequado as 

necessidades do produto e posteriormente um plano de manejo do sistema de irrigação. 

Material e Métodos 

O trabalho foi desenvolvido em uma propriedade rural familiar no município de 

Iporá-GO, entre as coordenadas 16° 26' 46.190" S e 51° 7' 54.142" W, sendo a área 

destinada à produção de hortaliças e ao dimensionamento do sistema de irrigação de 1,71 

ha, com predominância do Latossolo vermelho. O clima da região é classificado como 

Aw, tropical semi-úmido, com moderado déficit de água no inverno e grande excesso no 

verão, que apresenta médias anuais de precipitação e temperatura na ordem de 1617 mm 

e 25,9 ºC, respectivamente (ALVES & SPECIAN, 2010). 

Inicialmente realizou coleta de dados junto ao produtor relacionadas à mão de obra 

disponível, jornada de trabalho, culturas trabalhadas, sistema de irrigação previamente 

instalado, disponibilidade para adequação ao novo sistema e abertura de novas áreas. 

Em seguida realizou-se o levantamento planialtimétrico com nível óptico na área 

com a finalidade de obter as diferenças de nível no sentido do comprimento e da largura 

que auxiliaram no cálculo do novo sistema de irrigação. Concomitante, foi realizado o 

teste de infiltração de água, para determinação da Velocidade Infiltração Básica (VIB), 

conforme a metodologia de Bernado et al. (2006), Figura 1. 
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Figura 1: Cravação dos anéis no solo, ajustamento do filme plástico para evitar a infiltração 

da água no solo e enchimento dos anéis internos e externos antes da realização das leituras. Fonte: 

Arquivo próprio, 2019. 

A partir dos dados coletados, procedeu- se os cálculos para dimensionamento do 

sistema em relação ao tempo de irrigação para o período crítico, pressão necessária na 

motobomba, número de linhas laterais, comprimento e diâmetro das linhas de derivação 

e laterais, e demais componentes inerentes ao sistema de irrigação bem como o layout de 

instalação do sistema.  

Resultados e Discussão 

O produtor possui jornada de trabalho disponível para irrigação de 5h (das 06:00 às 

11:00 horas), pois após esse horário há ocorrência de ventos mais fortes que causam 

deriva e desperdício da água usada. As culturas cultivadas são basicamente hortaliças 

folhosas (alface e couve), cheiro verde (cebolinha, salsinha e coentro) e jiló. O sistema de 

irrigação previamente instalado é constituído por uma motobomba de 7,5 cv, tubulações 

de 50mm de diâmetro e aspersores Agropolo (NY-30. Bocal 5,00 x 4,60), com um turno 

de rega de 30 min no período crítico. O proprietário tem a intenção de implantar o novo 

sistema, visto que o atual não atenderá suas necessidades, com a ampliação da área 

irrigada. 

Como resultado do levantamento planialtimétrico verificou- se que a área possui 

um declive 4,74% em direção à captação de água e 1,85% no sentido em que as linhas de 

irrigação serão instaladas. O teste de infiltração resultou em uma VIB de 271,14 mm/h, 

que é considerada alta conforme Bernado et al. (2006), o que possibilitou a manutenção 

dos mesmos aspersores utilizados previamente pelo produtor, visto que com o novo 

dimensionamento procurou- se adequar e utilizar ao máximo do sistema já existente para 

aumentar adesão do produtor ao novo projeto. 

Com o uso do mesmo aspersor, manteve- se uma pressão de serviço de 20 mca e 

um diâmetro molhado de 29,9m. Adotou- se um turno de rega diário de 34 mim, irrigando 

duas linhas simultaneamente para o período crítico, como foi obtido um número total de 

13 linhas laterais (com 3 linhas laterais irrigando na última posição), a jornada de trabalho 

foi de 3h24min, que ficou abaixo da jornada de trabalho definida pelo produtor . 

A área total foi dividida em duas partes, para redução do comprimento das linhas 

laterais, sendo o lado “A” onde já havia o sistema e o lado “B” a área de ampliação (Figura 

2). No lado A as linhas laterais (em preto) detiveram um comprimento total de 85 m e no 

o lado B, 108,5m, com um diâmetro de 50 mm, sendo recomendado para o espaçamento 

de 12 m entre aspersores, um total de 6 e 8 aspersores para cada linha lateral dos lados A 
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e B, respectivamente.  O sistema no lado A constituiu- se de 7 linhas de irrigação e para 

o lado B, foram 4 linhas de 108m e 2 outras com tamanhos menores (35,5 m e 30m). 

Adotou- se uma linha de derivação (em azul) com 76m de comprimento e 100mm de 

diâmetro. 

Figura 2: Layout do sistema de irrigação. 

O sistema resultou em uma vazão de 15,96 e 17,36 m3h-1 para cada linha lateral dos 

lados A e B, respectivamente. Adotando a irrigação de duas linhas simultaneamente 

obteve-se uma vazão e pressão necessária na motobomba de 26,04 m3.h-1 e 30 mca, para 

o lado A, e de 34,72 m3h-1 com pressão de 34,03 mca para o lado B, portanto a potência 

necessária na motobomba foi de 2,9 e 4,4 cv, para os respectivos lados, sendo indicado 

ao produtor o reajuste do tamanho da motobomba existente na área por uma menor, de 

5,0 cv, que atenderia a sua necessidade e ainda promoveria a redução dos custos com 

energia para acionamento do sistema.  

Conclusão 

Com a entrega do projeto ao produtor, o mesmo foi orientado a realizar a troca das 

tubulações das linhas de derivação e adutora para a mais adequada ao sistema (de 50mm 

por uma de 100mm), assim como a substituição da motobomba por uma de menor 

potência e a instalação do novo layout do sistema de irrigação. No entanto, no momento 

da entrega o produtor comunicou que iria “alterar” o projeto com a inserção de uma nova 

linha de derivação para reduzir a área irrigada por dia e assim poder controlar o manejo 

das suas culturas e que manteria o diâmetro de todas as linhas em 50mm. O que na prática 

gera uma alteração em todo o dimensionamento realizado e no manejo do futuro sistema. 

Diante da fala do produtor podemos concluir que nem sempre o empasse da 

instalação e o manejo correto de um sistema de irrigação, ou qualquer outra tecnologia 

em uma propriedade rural, estão na falta de assistência técnica, mas na capacidade do 

técnico conseguir convencer o produtor a aceitar o novo. Visto que, mesmo o produtor 

tendo a iniciativa de procurar assistência e estar aparentemente interessado em realizar o 

que será proposto, ao receber o trabalho solicitado coloca- se em posição de defesa e 

rejeita parcial ou total a ideia por “já está fazendo na propriedade e o que é feito está 

funcionando até então”. 
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Assim sendo, a continuação do trabalho com o planejamento do manejo da irrigação 

para área será necessário um redimensionamento do sistema para atender as novas 

demandas do produtor e assim conseguir adotar um melhor uso da irrigação. 
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Resumo: a erosão hídrica no Brasil é o principal fator capaz de tornar insustentáveis os 

sistemas de produção agrícola, já que seus impactos ambientais têm reflexos no aumento 

dos custos da produção. O objetivo deste trabalho foi construir e avaliar um simulador de 

chuva portátil, que fosse de fácil manuseio, para ser usado tanto em campo em pesquisa 

de perdas de solo para diferentes coberturas vegetais. Para a avaliação do equipamento, a 

intensidade de precipitação foi avaliada em diferentes pontos dentro de uma parcela de 

1m2 de área. O simulador foi construído utilizando os princípios de funcionamento do 

simulador descrito por Alves Sobrinho; Ferreira; Pruski (2002) e SOUZA (2004). Para a 

construção do equipamento foi utilizada uma estrutura retangular feita com tubulação 

quadrada de 25 mm, apoiada por quatro, que proporcionam uma altura que de 3 m. O 

centro da estrutura possui um bico aspersor VeeJet 80-150, que oscila sobre a parcela. A 

avaliação se deu por meio de 6 pluviômetros distribuídos no interior da parcela, que 

ficaram sob a chuva simulada por 2 minutos. Os dados obtidos a partir da avaliação 

possibilitaram concluir que o simulador construído atende aos quesitos básicos para servir 

de ferramenta para pesquisas científicas relacionadas à erosão hídrica, perdas de 

nutrientes e infiltração da água no solo. Os coeficientes de uniformidade estatísticos 

(CUE) encontrados mostraram distribuição confiável com valores acima dos encontrados 

na literatura.  

Palavras-chave: Baixo custo, Precipitação, Erosão do solo 

Development of a portatil rainfall simulator 

Abstract: water erosion in Brazil is the main factor capable of making agricultural 

production systems unsustainable, as its environmental impacts have an impact on rising 

production costs. The objective of this work was to construct and evaluate a portable rain 

simulator, which was easy to use, to be used both in the field in research of soil losses for 

different cover crops. For the evaluation of the equipment, the intensity of precipitation 

was evaluated in different points within a plot of 1 m² of area. The simulator was built 

using the operating principles of the simulator described by Alves Sobrinho; Ferreira; 

Pruski (2002) and SOUZA (2004). For the construction of the equipment was used a 

rectangular structure made with 25 mm square tubing, supported by four, which provide 

a height of 3 m. The center of the frame has a VeeJet 80-150 sprinkler nozzle that swings 

over the parcel. The evaluation was made through 6 rain gauges distributed inside the 

plot, which were under simulated rain for 2 minutes. The data obtained from the 

evaluation made it possible to conclude that the built simulator meets the basic 

requirements to serve as a tool for scientific research related to water erosion, nutrient 

losses and soil water infiltration. The statistical uniformity coefficients (CUE) found 

showed reliable distribution with values above those found in the literature. 

Keywords: Low cost, Precipitation, Soil erosion 
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Introdução 

A água é um recurso natural indispensável para o ciclo da vida. O ciclo hidrológico, 

desde a infiltração, a evapotranspiração e o escoamento superficial da chuva dependem 

do ambiente em que se encontram (TUCCI, 2007). A água em contato com solo pode 

exercer forças que influenciam na tensão e estabilidade do solo (CARVALHO E 

ALMEIDA, 2018). 

Agentes externos, como a chuva, tem uma grande influência no comportamento 

físico do solo, a interação chuva-solo ocorre nas camadas mais superficiais do solo onde 

ocorrem a entrada (infiltração) e saída de água (evaporação). Além dessas interações do 

fluxo da água com o solo, poderá ocorrer o escoamento superficial da água que ocorre 

quando a taxa de precipitação for maior que a infiltração (SIMUNEK et al., 2013). 

O processo de infiltração da água, em primeiro plano possui valor elevado e 

posteriormente diminui com o tempo, até que se torna constante quando o solo satura de 

água. Por assim dizer, a taxa de infiltração é a quantidade de água que atravessa a área da 

superfície do solo em um determinado tempo, o que faz com que o solo estabilize e 

mantenha a taxa de infiltração constante (LIBARDI et al. 2005).  

A erosão hídrica no Brasil é o principal fator capaz de tornar insustentáveis os 

sistemas de produção agrícola, já que seus impactos ambientais têm reflexos no aumento 

dos custos da produção (HERNANI et al., 2002). Dos componentes da erosão hídrica, a 

chuva é o fator climático de maior importância, devido à sua ação erosiva exercida pelo 

impacto das gotas conjuntamente ao escoamento superficial.  

Alguns trabalhos relacionados a perdas de solo e água vêm utilizando aparelhos que 

simulam chuvas, (PANACHUKI et al., 2010) como uma maneira de controlar e apressar 

a obtenção de dados importantes a respeito de práticas de manejo e conservação do solo 

(ELTZ, 2001). Morin et al. (1967) classificam os simuladores de chuva em dois tipos: a) 

simuladores equipados com gotejadores e b) simuladores equipados com bicos. Segundo 

Alves Sobrinho; Ferreira; Pruski (2002), os simuladores equipados com bicos têm menor 

custo de construção e, para a formação de gotas, eles devem ser operados sob determinada 

pressão, a qual pode ser ajustada para obtenção de uma velocidade de impacto das gotas 

no solo, e similar à velocidade terminal das gotas de chuva. Assim, os bicos podem ser 

posicionados a uma altura inferior a 3 m em relação ao solo, o que facilitará o uso do 

equipamento no campo. Simuladores de chuva aplicam água via aspersão, podendo assim 

controlar a intensidade de precipitação, o tamanho e a velocidade de impacto das gotas 

sobre a parcela do solo que será estudada, as características de infiltração, escoamento 

superficial e produção de sedimentos (MONTEBELLER et al., 2001). 

O trabalho teve como objetivo construir e avaliar um simulador de chuva portátil 

de fácil manuseio, para ser utilizado em campo e avaliar a intensidade de precipitação em 

diferentes pontos de uma parcela, para que o equipamento desenvolvido possa ser 

utilizado em pesquisas científicas na área de erosão hídrica, perdas de solo para diferentes 

coberturas vegetais e infiltração da água no solo. 

Material e Métodos 

O simulador de chuva portátil foi desenvolvido no Instituto Federal Goiano Campus 

Iporá, conforme os princípios de funcionamento dos simuladores descritos por Alves 

Sobrinho; Ferreira; Pruski (2002) e Souza (2004). 

O simulador foi construído, utilizando-se metalon, motor elétrico para portão 

eletrônico, mangueiras flexíveis, bico aspersor ajustável do tipo Veejet, modelo 80150 e 

um conjunto motobomba. Este é constituído por uma armação retangular, apoiada sobre 

quatro pernas para uma altura de 3 metros sobre a superfície do solo. No centro da 

armação há um bico aspersor ajustável do tipo Veejet 80150, que deve ficar posicionado 
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a 2,0 m de altura em relação a superfície do solo, para proporcionar a velocidade adequada 

das gotas. O simulador é desmontável, para facilitar o transporte e a montagem do 

aparelho em campo (Figura 1). 

 
Figura 1. Simulador de chuva em funcionamento (direita); detalhes do sistema oscilador do 

bico (esquerda). 

 A água vinda de um reservatório alimentava uma motobomba com uma vazão 

constante e pressão ajustada por meio de um manômetro, passava por uma mangueira 

flexível que estava conectada ao bico Em funcionamento, esse bico oscilava sobre uma 

área de 1 metro de lado, isolada do restante da parcela por um delimitador, e o número de 

oscilações era controlado por um sistema mecânico, com aproximadamente 60 oscilações 

por minuto. Este sistema transforma a velocidade angular, realizada por um motor de 

baixa rotação e uma polia dentada, em uma velocidade linear; fazendo com que o bico 

preso em uma haste se movimentasse como um pêndulo. 

Foram realizados dois testes para adequação do simulador de chuva, como: 

posicionamento e fixação do bico aspersor, ajuste do curso do bico para melhor 

desempenho do oscilador. Após as adequações no oscilador do bico foi realizado o teste 

de precipitação do simulador de chuva no dia 23/09 (Figura 2). Para o teste de 

precipitação foram utilizados 6 pluviômetros de 0,135 m de diâmetro distribuídos em uma 

área de 1 m². O bico foi posicionado a 2 m de altura e submetido a três pressões diferentes, 

a saber: 0,5; 1,0; 1,5 bar. Foram realizadas três repetições para cada pressão, cada 

repetição teve uma duração de 2 minutos. Foi utilizado o Coeficiente de Uniformidade de 

Wilcox-Swailes - CUE (1947) para se avaliar a uniformidade de precipitação do 

simulador. 

 
Figura 2. Simulador de chuva montado para o teste de uniformidade do bico aspersor. 
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Resultados e Discussão 

O equipamento e a metodologia utilizada mostraram-se sensíveis para a avaliação 

da intensidade e uniformidade de distribuição da precipitação. 

O primeiro teste foi feito com pressão de 0,5 bar, 3 repetições cada uma com 2 

minutos. Na primeira repetição foram obtidos os seguintes resultados: 390 ml, 320 ml, 

380 ml, 360 ml, 410 ml, 390 ml. Na segunda repetição: 520 ml, 330 ml, 330 ml, 375 ml, 

310 ml, 370 ml. Na terceira repetição: 425 ml, 360 ml, 300 ml, 340 ml, 430 ml, 500 ml. 

O segundo teste foi feito com pressão de 1 bar, 3 repetições cada uma com 2 

minutos. Os resultados da primeira repetição foram: 450 ml, 370 ml, 470 ml, 400 ml, 370 

ml, 500 ml. A segunda repetição: 475 ml, 360 ml, 460 ml, 400 ml, 340 ml, 540 ml. A 

terceira repetição: 470 ml, 400 ml, 350 ml, 360 ml, 480 ml, 570 ml. 

O terceiro e último teste foi feito com pressão de 1,5 bar, 3 repetições cada uma 

com 2 minutos. Da primeira repetição os resultados foram: 510 ml, 400 ml, 490 ml, 570 

ml, 400 ml, 440 ml. Segunda repetição: 620 ml, 400 ml, 550 ml, 530 ml, 490 ml, 480 ml. 

Terceira repetição: 640 ml, 530 ml, 410 ml, 430 ml, 500 ml, 550 ml. Um resumo dos 

resultados encontrados está apresentado na Tabela 1.  

A amostragem indicou que os pluviômetros localizados mais na borda do 

simulador, em todos os eventos de chuva, apresentaram valores maiores de precipitação. 

Isso ocorreu devido a uma parada do bico aspersor no final do curso, o que pode ter 

reduzido a uniformidade da precipitação (Tabela 1). No entanto, este fato não interferiu 

na uniformidade de distribuição de chuva simulada, uma vez que a calibração avaliou os 

valores de chuva em toda a parcela na forma de amostragem. 

Tabela 1. Precipitação média calculada a partir dos valores obtidos para cada pressão, 

valores do CUE e seus critérios quanto ao desempenho do bico aspersor. 

Pressão 

Precipitação 

média CUE 

Critério de aceitação do 

CUE* 

bar mm/h %  

0,5 796.43 84.10 Muito bom 

1,0 904.13 84.12 Muito bom 

1,5 1040.95 85.12 Muito bom 

*Frizzone et al. (2012) 

Faria Junior et al. (2013) avaliando o mesmo bico em um simulador de chuva, mas 

com mecanismo de oscilação diferente, encontrou coeficientes de uniformidade acima de 

95%. Segundo os mesmos autores, inúmeros pesquisadores consideram valores de 

coeficiente de uniformidade acima de 80%, aceitáveis para a distribuição de água em 

simuladores. 

Conclusão 

O equipamento desenvolvido atende aos quesitos técnicos básicos para servir como 

ferramenta de pesquisas científicas nas áreas de erosão hídrica, produção de sedimentos, 

perdas de solo em diferentes coberturas vegetais e infiltração da água no solo. Os valores 

do coeficiente de uniformidade de estatístico encontrados mostraram distribuição de 

precipitação confiável, com valores acima de 80%.  
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Resumo: É visto que vários engenheiros de diferentes áreas como, engenharia civil, de 

produção, ambiental, mecânica e entre outras, estão cada vez mais exercendo cargos de 

docentes, tanto em universidades públicas como em faculdades privadas. Também 

existem relatos de engenheiros que atuam como professor de ensino médio, mesmo 

possuindo somente o diploma de bacharel. Logo, percebe-se que não é apenas 

profissionais com graduação de licenciatura que atua na docência, mas também bacharéis. 

Porém a questão principal, é que esses engenheiros docentes terão dificuldades em sala 

de aula, pois não terão respaldo pedagógico que se é visto nos cursos de licenciatura, 

como metodologias didáticas. Esse é um dos principais fatores para um bom desempenho 

do professor em sala de aula, tendo vista que o foco é trabalhar criatividade em maneiras 

que facilidade da compreensão do conteúdo por parte do estudante. Contudo, é de suma 

importância que os engenheiros façam uma complementação pedagógica com 

especializações em docência universitária, sendo também um problema é a falta de 

oportunidade no Mercado de trabalho e a consequência é o ingresso na docência, gerando 

falhas no aprendizado dos alunos. 

Palavra-chave: Docente, Engenheiros, problemáticas, didática. 

Teacher engineer: problems facing when facing the classroom 

Abstract: It is seen that various engineers from different fields such as civil engineering, 

production engineering, environmental engineering, mechanical engineering and others 

are increasingly teaching positions, both in public universities and in private colleges. 

There are also reports of engineers who work as a high school teacher, even having only 

a bachelor's degree. Therefore, it is clear that it is not only professionals with 

undergraduate degrees who work in teaching, but also bachelors. But the main issue is 

that these teaching engineers will have difficulties in the classroom, because they will not 

have pedagogical support that is seen in the undergraduate courses, as didactic 

methodologies. This is one of the main factors for a good teacher performance in the 

classroom, as the focus is on working creativity in ways that make it easier for the student 

to understand the content. However, it is of utmost importance that engineers make a 

pedagogical complementation with specializations in university teaching, being also a 

problem is the lack of opportunity in the job market and the consequence is the entrance 

in teaching, generating failures in the students learning. 

Keywords: Teacher, Engineers, Problematics, didactics. 

Introdução 

É obrigatório ter no mínimo uma Pós-Graduação para a docência no Ensino 

Superior, conforme a LDB -Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional- (BRASIL, 

1996), sendo que na Lei 9.394/96 prescrito na LDB, prevê que a “preparação para o 

exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em 
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programas de mestrado e doutorado” . Sendo assim, um licenciado ou um bacharel deve 

ter no mínimo, uma pós-graduação lato sensu (especialização), para assim atuarem em 

faculdades privadas, já no caso de atuação em uma universidade pública deve ter ao 

menos uma pós-graduação stricto senso (mestrado ou doutorado). 

Atualmente vários profissionais graduados em cursos da categoria bacharel, de 

diferentes áreas, atuam como professores sem atender os requisites citados pela LDB – 

Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A falta é ainda maior quando se trata 

de profissionais pós-graduados em docência.  Em muitos casos, isso acontece devido a 

uma grande carência de profissionais qualificados para determinado cargo exigidos em 

uma faculdade ou universidade, seja ela privada ou pública, o que leva a instituição a 

contratar o perfil de profissional disponível. 

Há uma demanda muito grande, ou seja, as universidades, faculdades e cursos, 

cresceram nos últimos anos,  podendo ver que, em uma pesquisa divulgada pelo Inep 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), ao Censo da 

Educação Superior, apresentou que as matrículas no ensino superior cresceram, 5,7% 

entre os anos de 2010 e 2011, em 2017 esse mesmo censo publicou que o número de 

alunos de EAD cresceu 17,6%. Portanto com o número de acadêmicos aumentando é 

preciso ter uma equipe docente maior, como o mercado também está fraco de 

profissionais, acabam que as instituições são necessariamente obrigadas a realizar 

contratações de profissionais docentes sem especializações na área da educação. 

Na área da Engenharia não é diferente. Atualmente temos vários profissionais de 

engenharia atuando como docentes, porém em muitos casos esses engenheiros enfrentam 

diversas problemáticas na didática-pedagógica, as quais interferem na aprendizagem dos 

acadêmicos. Contudo acredita-se, que se faz necessário que esses engenheiros docentes 

tenham alguma formação pedagógica para sua melhoria no trabalho realizado, pois 

segundo Bazzo (1998) e Loder (2002), a maioria desses profissionais tendem a ter uma 

falta de preparo comum para atuarem na docência. Mas é necessário o papel desses 

profissionais como professores do curso de engenharia para disciplinas específicas, tanto 

que algumas pessoas ainda afirmam que para ensinar basta dominar o conteúdo. Tendo 

isso, Bazzo (1998) afirma: 
Raros são os professores de engenharia que têm formação didático-

pedagógica. Grande parte dos que lecionam em cursos superiores, nesta 

área, é composta de indivíduos que supõem ter alguma habilidade 

“inata” para a docência; ou pelos, para poderem pesquisar, acabam 

concordando em pagar este preço para fazerem o que gostam, ou que 

consideram de maior valor (p.206). 

Material e Métodos 

Com base nos estudos de SZYMANSKI (2008), do seu livro “A entrevista na 

educação: a prática reflexiva”, onde considera-se a entrevista como uma troca 

intersubjetiva. Levando-se em conta o que foi observado, realizou-se uma pesquisa 

semiestruturada com graduados em Engenharia onde atuam como docentes, na Instituição 

privada Faculdade  de Iporá, no município de Iporá-GO, no qual cada um apresenta uma 

especialização diferente, tendo alguns com pós em docência universitária, outros com 

mestrado e demais com outras especializações específicas na área da engenharia. 

Os resultados foram obtidos através de duas perguntas, realizada pelos autores, em 

que a primeira era “Porque você como engenheiro decidiu atuar na área da educação?” e 

a segunda “Qual a problemática que você enfrenta ou já enfrentou como docente?”, ambas 

usadas com o intuito de apontar os motivos que levaram os engenheiros a atuarem na área 

da docência e quais foram suas dificuldades. 
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Resultados e Discussão 

De acordo com os dados apurados pela entrevista semiestruturada, ficou 

evidenciado que os engenheiros, por serem formados em bacharéis, não tiveram uma 

formação didática-pedagógica. Esse fato é reafirmado através das matrizes curriculares 

básicas estabelecidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) onde não há 

disciplinas dedicadas ao ensino e capacitação do futuro engenheiro sobre as abordagens 

pedagógicas necessárias dentro de uma sala de aula (CURI, 2018). 

Afirma o professor A, que: 
“Era um sonho de criança ser professora, porém, nós como engenheiros 

não temos didática na faculdade, ou seja, quando entramos na sala de 

aula enfrentamos a dificuldade da parte pedagógica, a questão de 

conhecer o aluno, ter boa metodologia, realização de um plano de 

ensino, gera então um medo de persistir, mas vamos aprendendo com a 

experiência”. 

 No Art.4º da Resolução CNE-CES, 11 de março de 2002, que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, define que no decorrer de 

sua capacitação o graduado em engenharia deve adotar algumas competências e 

habilidades gerais, onde uma delas é a capacidade de “aplicar conhecimentos 

matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia”, porém percebe-se 

que na realidade não é assim. Muitos dos professores bacharéis sofrem penalidades ao 

tentarem transmitir conhecimento para seus alunos, pois não conseguem estabelecer uma 

conexão entre docente e discente. O resultado disso são alunos que não assimilam 

conteúdos teóricos, muito menos práticos (COSTA, 2012). 
“Quando me formei o mercado de trabalho estava fraco, então surgiu a 

oportunidade para ser professor, acabei gostando. O principal problema 

e que a engenharia não te ensina a ser professor e sim engenheiro, sem 

uma especialização na docência, você apanha na sala de aula, assim 

como eu apanhei. As matérias em que eu ministro, são complicadas, 

onde tive a falta de ter tido uma disciplina de didática”. 

Em uma pesquisa publicada no Portal de Notícias G1 por Karina Trevizan, mostra 

que “a construção civil foi um dos setores mais afetados pela crise e ainda não conseguiu 

se recuperar”, pois há falta de investimento. Um caso representado pelo professor B:  
“Quando me formei o mercado de trabalho estava fraco, então surgiu a 

oportunidade para ser professor, acabei gostando. O principal problema 

e que a engenharia não te ensina a ser professor e sim engenheiro, sem 

uma especialização na docência, você apanha na sala de aula, assim 

como eu apanhei. As matérias em que eu ministro, são complicadas, 

onde tive a falta de ter tido uma disciplina de didática”. 

Com a incerteza de liberação do FGTS (Fundos de Garantia do Tempo de Serviço), 

a população não se arisca em fazer planejamentos de construções, pois em grande maioria 

o FGTS é usado para financiar programas de habitação, como por exemplo, Minha Casa 

Minha Vida. Esse é um exemplo de casos onde os profissionais de engenharia acabam 

escolhendo a docência como um plano complementar ou secundário. Como é o caso do 

professor C, engenheiro civil, que diz: 
“Entrei na docência, porque a engenharia não estava em uma fase 

muito boa, acabei tendo que encontrar outros ramos. Estando só em um 

escritório não irá gerar lucros, como estava há uns 10 anos atrás, assim 

que eu formei eu logo trabalhei na docência, dando aula no ensino 

médio. Eu gosto de dar aula, porém o que me mantem na profissão 

também é a questão do financeiro, por que a engenharia não está na 

mesma facilidade de se lucrar bem”. 

Em vista disso, observamos por meio da entrevista semiestruturada, que 

engenheiros quando ingressam na docência enfrentam várias dificuldades. Logo percebe-
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se duas principais problemáticas o porquê decidisse ser docentes e a falta de preparo ao 

administrarem aulas, sendo a falta de didática dos mesmos, a profissão de professor exigi 

ter uma boa didática, uma boa dinâmica, a sociedade os alunos, para melhorar e facilitar 

a aprendizagem. Outro problema foi o que fizeram com o que fossem docentes, para 

engenheiros civis por exemplo, a crise nessa área de construção civil, fez com que 

seguissem na carreira de professores, tais profissionais aprenderam a partir de 

experiências vivenciadas no cotidiano em sala.   

Conclusão 

Com a pesquisa realizada, pode-se ter uma breve ideia da realidade passada por 

engenheiros que em uma grande maioria, não estão preparados para encarar uma sala de 

aula. Não são formados para serem docentes. Disciplinas que são a base para a docência 

como, didática, oficina pedagógica, até estágios em sala de aula, não são vivenciadas por 

bacharéis em Engenharia. 

No entanto é necessário que haja profissionais específicos da área de engenharia 

ministrando aulas dentro das faculdades e universidades, uma vez que os mesmos 

possuem um grande conhecimento técnico sobre o curso. Dessa forma se faz necessário 

a aplicação de cursos de especialização ou complementação pedagógica para compensar 

as brechas deixadas pela formação de gradual de bacharel. 

Também é importante ressaltar a necessidade de interações positivas entre alunos e 

professores afim de facilitar o processo de transmissão de informações e conhecimentos. 

Mesmo que essas interações exijam um grau mais elevado de formalidade é preciso que 

os professores saibam induzir os discentes ao um ambiente de imersão na aprendizagem. 
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Resumo: O estudo da área da engenharia é considerado muito complexo pela grande 

concentração de conceitos científicos e cálculos matemáticos. Outro fator que aumenta o 

nível de dificuldade é a falta de preparo pedagógico dos engenheiros dentro de suas 

graduações. No entanto, como é do perfil do engenheiro criar novos meios, a utilização 

de metodologias de ensino diversificadas na engenharia é uma solução para tal problema. 

O uso de maquetes é um dos recursos mais usados dentro da sala de aula e demostra uma 

grande influência sobre o nível de aprendizagem dos alunos por facilitar a associação da 

teoria com a prática. No estudo entre duas turmas (A e B) foi averiguado o melhor 

desempenho da turma que trabalhou com a construção de maquetes. Tal turma conseguiu 

assimilar todos os conceitos básicos relacionados a disciplina de Projeto de sistemas 

mecânicos. 

Palavras-chave: Metodologia. Projetos práticos. Conceito de engenharia. Desempenho 

escolar. 

Influence of the use of models in the teaching and learning of Mechanical Systems 

Projects 

Abstract: The study of the engineering area is considered very complex due to the great 

concentration of scientific concepts and mathematical calculations. Another factor that 

increases the difficulty level is the lack of pedagogical preparation of engineers within 

their undergraduate degrees. However, as it is the engineer's profile to create new media, 

the use of diverse teaching methodologies in engineering is a solution to such a problem. 

The use of models is one of the most used resources in the classroom and it has a great 

influence on the students' learning level because it facilitates the association of theory 

with practice. In the study between two classes (A and B) it was found the best 

performance of the class that worked with the construction of models. This class was able 

to assimilate all the basic concepts related to the discipline of Mechanical Systems 

Design. 

Keywords: Methodology, Practical projects, Engineering concept, School performance. 

Introdução 

O estudo de qualquer tipo ou conceito de engenharia é considerado complexo para 

a maioria das pessoas. Isso se deve ao fato da aglomeração de muitos conceitos científicos 

complexos e da grande quantidade de cálculos matemáticos. 

Outro fator que aumenta o grau de dificuldade da aprendizagem de um aluno de 

engenharia é a pouca preparação pedagógica que os professores da área recebem em sua 

formação. Nos cursos de graduação os engenheiros não recebem, na maioria das vezes, 

qualquer tipo de preparo sobre técnicas de ensino como são feitos nos cursos de 

licenciatura, por exemplo (RABELO, 2012). 

No entanto faz parte do perfil do engenheiro a criação ou desenvolvimento de novos 

métodos e conceitos que possam facilitar a execução de suas funções, incluindo a 

ministração de aulas (SCHNAID, 2001). É dentro desse conceito que o uso de recursos 

didáticos como aulas práticas, maquetes, aulas em campo, dinamicas pedagógicas e tantas 
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outras metodologias são usadas como peças chaves para facilitar o intendimento dos 

alunos (SOUSA, 2014). 

O presente trabalho tem por objetivo focar apenas na utilização de maquetes em 

salas de aula para auxiliar os alunos na visualização e compreeensão dos conceitos da 

disciplina de Projeto de sistemas mecânicos para o curso de Engenharia de Produção da 

instituição FAI- Faculdade de Iporá, localizada no município de Iporá – GO. 

Material e Métodos 

A fim de determinar a influência das maquetes no desempenho de aprendizagem 

dos alunos da disciplina de Projeto de sistemas mecânicos foram analisadas duas turmas 

distintas que cursaram o mesmo plano de ensino disciplinar. 

Além do plano de ensino padrão entre as duas turmas, também foram feitas 

avaliações padronizadas sobre os conteúdos para ambos os grupos de discentes. Sendo 

que estas avaliações eram constituídas de questionários teóricos (escritos e orais) e 

práticos. 

Com relação a construção das maquetes, foram usados diversos tipos de materiais 

para montagem das mesmas. Tais materiais estão listados no quadro 1. 

Quadro 1. Lista de materiais por maquete produzida em sala de aula. 

Tipo de Maquete Materiais utilizados 

Elementos de 

fixação 

Chapa de madeira, parafusos, arruelas, porcas, fita 

dupla face, fita adesiva, papel branco. 

Elementos de 

transmissão 

Caixas de papelão, canudos plásticos, palitos de 

picolé, isopor, cola rápida, palitos de churrasco, tubos de 

seringa, pilhas, fios, motor elétrico de 12v, contatos para 

pilhas, parafusos, chapa de madeira, 
Fonte: Daiana Borges (2019). 

A fabricação de todas as maquetes foi realizada pelos próprios alunos, tendo por 

parte do professor apenas orientações sobre os conceitos teóricos e cuidados de segurança. 

Consequentemente, o tempo utilizado para a confecção dos projetos foi disponibilizado 

dentro da duração dos horários de aulas. 

Resultados e Discussão 

A primeira observação que a ser feita entre a turma que construiu as maquetes 

(turma A) e a turma que trabalho apenas de modo teórico (turma B) é com relação aos 

questionamentos sobre o conteúdo e a participação nas aulas. 

A turma A teve um aumento significativo no interesse e participação pelas aulas, 

promovendo discussões entre os próprios alunos e relatando casos de ocorrências ou 

aplicações práticas para os conteúdos. Tais ações geraram, em sua maioria, um resultado 

positivo nas avaliações feitas com a turma. Podendo afirmar que, com exceção de alguns 

detalhes técnicos, as informações gerais de cada conceito abordado na disciplina foram 

absorvidas de maneira satisfatória. A figura 1 e 2 mostra as maquetes montadas pela turma 

A durante o semestre letivo. 
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Figura 1. Maquete de elementos de fixação. Fonte: Daiana de Oliveira Borges (2019) 

 
Figura 2. Maquete sobre elementos de transmissão. Fonte: Daiana de Oliveira Borges, 

(2019). 

O resultado oposto foi obtido na turma B. A maior parte dos alunos associados a 

turma B tiveram grande dificuldade de visualizarem o conceito teórico na prática. Boa 

parte dos alunos não foram capazes de associar ou exemplificar a teoria com uma situação 

do dia-a-dia, mesmo quando estas eram extremamente corriqueiras. 

Conclusão 

Dessa forma, conclui-se que o uso de maquetes nas salas de aulas como recursos 

didáticos no curso de engenharia, mais especificamente na disciplina de projetos de 

sistemas mecânicos é de grande importância, pois apresenta uma grande influência 

positiva no desempenho de aprendizagem. 

Ainda pode-se destacar que esse nível de influência se origina principalmente da 

facilidade de associação do conteúdo teórico com a prática do dia -a- dia. Onde por sua 

vez faz com que os discentes sejam mais capazes de formular questionamentos e 

discussões sobre o assunto trabalhado em sala de aula. 

 



 

 

40 
 

I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAI              ISBN: 978-85-57223-69-1 

Referências 

RABELO, P.R., ROCHA, N.M.F., BARRETO, M.O. Formação de professores de 

engenharia: competências e habilidades básicas. COBENGE - Congresso Brasileiro 

de Educação em Engenharia. Belém, 03 de setembro de 2012. 

 

SCHNAID, F. B., BARBOSA, F.F., TIMM, M.I. Perfil do engenheiro ao longo da 

história. Cobenge, pp. 87-96. Porto Alegre, 2001. 

 

SOUSA, L. A., AQUINO, M. S. A maquete como ferramaenta facilitadora do 

processo ensino e aprendizagem em georafia: um estudo de caso na escola Ney 

Rodrigues de Vasconcelos, Timon/MA. Geosaberes, pp. 68-79. Fortaleza, Janeiro de 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 
 

I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAI              ISBN: 978-85-57223-69-1 

Pesquisa e Extensão nas práticas pedagógicas dos cursos: uma visão discente 

Larissa Lorraine de Araújo Silva 1, Jéssicca Beatriz Martins dos Santos 2, Wender Vitor Martins dos 

Santos 3, Isaac de Matos Ponciano 4 

1 Graduanda do curso de Psicologia, Faculdade de Iporá.  
2 Graduanda do curso de Engenharia de Civil, Faculdade de Iporá. 
3 Graduando do curso de Engenharia de Produção, Faculdade de Iporá. 
4 Coordenador do Núcleo de Iniciação Científica da FAI, ponciano.i.m@gmail.com. 

Resumo: O presente resumo expandido tem como objetivo descrever perspectivas 

discentes sobre as recentes modificações na legislação concernente ao ensino-pesquisa-

extensão, seus benefícios a formação acadêmica, quais as dificuldades existentes para 

desenvolver uma extensão e se a geração desses benefícios chegará efetivamente nas 

faculdades. O contexto é o das faculdades do interior aspectos didáticos são postos à luz 

a fim de formar profissionais capazes de criar, inovar. Os recursos destinados a essas 

iniciativas são também alvo de discussão. Por fim, são realizadas recomendações da 

perspectiva discente. 

Palavras-chave: paradigmas, inovação, formação aplicada 

Research and Extension in the pedagogical procedures course: an undergraduate 

perspective 

Abstract: This article aims to describe students' perspectives on recent changes in 

teaching-research-extension legislation, its benefits for academic education, what 

difficulties exist in developing an extension, and whether the generation of these benefits 

will actually reach the faculties. The context is that the faculties of interior, didactic 

aspects are brought to light to form professionals capable of creating, innovating. 

Resources for these initiatives are also under discussion. Finally, recommendations are 

made from the student's perspective. 

Keywords: paradigms, innovation, applied training 

Introdução 

As instituições de ensino superior são essenciais em vários contextos da sociedade 

civil organizada. Prestam-se ao desenvolvimento das nações, formação de líderes, 

diminuição de desigualdades sociais e favorecem desenvolvimento de processos 

criativos, tanto no âmbito social como tecnológico. 

Sathler (2019), ressalta que essa funcionalidade tem sido mais evidenciada no 

Brasil, pais em que regiões com baixíssimo índice de desenvolvimento humano (IDH), 

tem sido afetada positivamente pela formação de professores e bacharéis rompendo assim 

com o vício cíclico da pobreza. 

Esse potencial transformador é ainda mais pujante quando se adiciona aspectos 

associados ao desenvolvimento de novas tecnologias, ou ainda a construção de 

profissionais empreendedores. Apesar disso, muitos são os desafios que o ensino superior 

vem enfrentando nas últimas décadas. 

Poder-se-ia destacar as cíclicas crises econômicas nacionais e mundiais e seus 

impactos nas instituições de ensino superior públicas e privadas; ou ainda a ineptidão 

didática na incorporação do processo ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias, 

tema tão bem explanado por Kenski (2009). Não obstante a importância dos temas 

supracitados, neste trabalho, direcionar-se-ão esforços ao cerne da questão: ensino-

pesquisa-extensão. 
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No Brasil a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), determina a 

indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Não obstante, pouco se avançou 

no cumprimento ao mandado constitucional, principalmente no que diz respeito à 

extensão nas instituições de ensino superior. 

Sem extensão não há efetividade completa no ensino superior. Não se quer dizer 

aqui que o Brasil teve décadas perdidas, mas que seu potencial nunca foi alcançado em 

termos de ensino superior. A extensão “abraça” a sociedade, sem ela não há efetividade 

no desenvolvimento das Instituições de Ensino Superior. Casos de sucesso podem ser 

amplamente verificados (MISSIO & VIEIRA, 2019; RAMOS, 2018; DEUS, 2017).  

 Deus, (2017), destaca que há três grandes avanços nos últimos anos. O primeiro, 

consiste no fato de que as universidades Brasileiras terem destinado uma Pró-Reitoria, e 

assim possuírem um setor administrativo para atender as demandas acadêmicas setoriais. 

O segundo, repousa sobre a criação da Política Nacional de Extensão Universitária 

(FORPROEX, 2012). Por derradeiro, o próprio Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Extensão consiste em um ambiente plural, democrático e que sistematiza as discussões 

sobre o tema. 

Em 18 de dezembro de 2018, resolução N° 7, o Ministério da Educação (MEC, 

2018), através da Câmara de Educação Superior estabeleceu as Diretrizes para a Extensão 

na Educação Superior Brasileira. Essa nova exigência institucionalizada, é um 

apontamento para o artigo 207 da citada Constituição Federal de 1988, e traz novas 

perspectivas e desafios no ensino superior. 

Muito tem sido discutido no âmbito das Universidades Federais e Institutos 

Federais de Educação, porquanto foi nesse contexto que se fomentou efetivamente, como 

visto, a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Apesar disso, há poucas 

publicações e discussões no âmbito das instituições particulares, em especial no contexto 

das faculdades. 

Os presentes autores buscam contextualizar as exigências da normativa N° 7, do 

MEC (Diretrizes para a Extensão) sob uma visão discente; ressaltando os desafios, 

benefícios e custos da curricularização do ensino-pesquisa-extensão, tal qual propõe a 

referida normativa. 

Desenvolvimento 

A pesquisa é de extrema importância no papel de formação dos indivíduos, é por 

meio dela que o aluno tem contato com a prática e conhece sua teoria. A partir daí é 

possível estabelecer relações que viabilizem a criação de novos paradigmas científicos 

para a área. Vale ressaltar, que o benefício em participar dessas atividades gera uma troca 

de conhecimentos que contribui diretamente para a formação do indivíduo profissional e 

acadêmico amplo e subjetivo, estimulando o discente para uma aprendizagem, 

expandindo suas habilidades no ato de aprender a pesquisar que tem sido uma prática 

exercida pelos atuais discentes NATARIO (2001) e ASSIS (2006). 

Santos, (2010) afirma que ensino-pesquisa-extensão apresentam-se hoje, no âmbito 

das universidades brasileiras, como uma de suas maiores virtudes e expressão de 

compromisso social, uma vez que o exercício de tais funções é requerido como dado de 

excelência na Educação Superior, fundamentalmente voltada para a formação acadêmica 

e profissional de docentes e discentes, à luz da apropriação e produção do conhecimento 

científico. 

Podemos observar que parte de extensão universitária estando vinculadas ao ensino 

e à pesquisa, possibilitam vários ganhos, o saber experimental que proporciona, liberdade 

para colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula; e a pratica do fazer 

profissional que está associada a capacidade de análise e a crítica através de pesquisa. 
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Segundo Vargas (2011), o desenvolvimento de extensão é enriquecedor ao aluno 

abrangendo-o uma positiva movimentação curricular, porém é assunto pouco discutido 

entre as universidades, é deixado de lado principalmente por falta de investimentos e 

desinteresses dos próprios estudantes.  

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

agência governamental federal que viabiliza grande parte do fomento à pesquisa no país, 

recebe recursos do orçamento federal todos os anos. No entanto, os recursos destinados 

ao CNPq, são insuficientes quando comparados aos recursos que países do primeiro 

mundo destinam à pesquisa. Como pode ser observado na lei Nº 9394 (1996) em seu Art. 

69. “A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por cento de sua arrecadação, 

e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta 

nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, 

compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino público”. 

Segundo Assis (2006), a monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem 

que contribui para a formação integrada do aluno nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão dos cursos de graduação. Para Friedlander (1984) e Schneider (2006) o processo 

de monitoria é entendida como instrumento para a melhoria do ensino de graduação, 

através do estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas que visem 

fortalecer a articulação entre teoria e prática e a integração curricular em seus diferentes 

aspectos, e tem a finalidade de promover a cooperação mútua entre discente e docente e 

a vivência com o professor e como as suas atividades técnico-didáticas. 

Natario (2001) afirma que é importante levar em consideração que a prática da 

monitoria ligada as pesquisas e extensões representam um grande desafio, porque, além 

de constituir atividades de difícil implementação, necessitam de cautela para 

compreende-la. Frequentemente os alunos têm dificuldades de entender a dinâmica 

associada ao ensino-pesquisa-extensão. Ainda que são diversas as dificuldades que são 

presentes no cotidiano de monitores, dentre estas, a falta de interesse de alguns discentes 

em procurar a monitoria e a deficiência de interação entre o docente e o monitor. 

A lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, determina no Art. 1º “A educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. 

O processo de ensino e pesquisa vem sendo desenvolvido na Faculdade de Iporá há 

algum tempo de forma pontual e isolada por alguns docentes, porém não se dispõe de 

incentivos perenes governamentais ou próprios para manutenção de equipamentos ou 

insumos para o bom andamento dos projetos. Essa lacuna suprimi o pleno 

desenvolvimento do tripé supracitado, restando aos discentes o vislumbre de execução 

parcial das propostas corajosamente iniciadas por alguns docentes. 

O poder da evolução educacional vinculada com a pesquisa e a extensão nas 

faculdades traz consigo uma finalidade de formar profissionais mais completos nas 

diferentes áreas do saber, promovendo a divulgação de conhecimentos culturais, 

científicos e técnicos e comunicando-os por meio do ensino. Deve-se estimular a criação 

cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, 

incentivando o trabalho de pesquisa e a investigação científica e promovendo a extensão. 

Sendo assim, os objetivos almejados pela presente legislação vão do investimento 

em professores para atuarem nas áreas de pesquisa e extensão até em uma estrutura para 

o desenvolvimento dessas pesquisas de extensões, para obter mais atração dos alunos que 

não oportunizaram este projeto ainda e aos que estão envolvidos a este processo.   
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Conclusão 

O processo de ensino e pesquisa no Brasil não recebe a devida importância quanto 

a outros países de primeiro mundo, pois a população e nossos governantes não possuem 

a visão que é através das pesquisas que se descobre novos materiais para a construção 

civil, novas técnicas e medicamentos para o tratamento de pessoas que sofrem com 

problemas psíquicos. Através da pesquisa é possível reduzir o índice de pobreza em 

regiões com baixo IDH, é recorrência da baixa formação de docentes. 

A implementação dos programas de ensino-pesquisa-extensão demanda um certo 

tempo para implantação em faculdades brasileiras, em especial as faculdades do interior, 

como exemplo da FAI. Sua localização “distante” dos grandes centros dificulta a 

implantação e efetivação destas ações, outro agravante é os desenvolvimentos desses 

programas sem uma remuneração financeira atrativa, o que leva os docentes a não se 

empenhar no desenvolvimento e buscar a implantação em regiões interioranas, e muitas 

vezes soma-se a isso a falta de empenho dos próprios discentes. 

Os programas de ensino-pesquisa-extensão auxiliam muito na formação acadêmica 

de professores universitários, pois as instituições de ensino superior estão exigindo a cada 

dia mais uma qualificação mais elevada para autuarem na área, o motivo da ampliação 

dos programas de pós-graduações (Lato sensu ou stricto sensu). Necessita-se que seja 

ofertado incentivos para qualificação dos profissionais, porém tratando da docência do 

ensino superior há sempre um negligenciamento de mão-de-obra especializada para o 

desenvolvimento desses programas. 
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Resumo: o programa de monitoria é basilar no processo de ensino-aprendizagem, tanto 

para os acadêmicos assistidos como para os monitores. Seus benefícios auxiliam no 

desenvolvimento pessoal e coletivo do indivíduo. As instituições que desejam ampliar as 

fronteiras do conhecimento precisão atentar para tal iniciativa. O presente trabalho busca 

discutir o referido programa no âmbito de uma faculdade de pequeno porte. O programa 

realizou treinamento geral (currículo lattes, postura em sala) e específico (anatomia 

humana). Os monitores apresentaram evolução em todos os aspectos da experiência 

didática. Os avanços em melhoria de desempenho acadêmicos foram evidenciados pelas 

notas divulgadas, sendo notório o desenvolvimento intelectual e social daqueles que 

participaram das monitorias. Por derradeiro, deve-se pensar a monitoria como processo 

de longo prazo, a fim de que se possa avaliar seus impactos de diversas perspectivas. 

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem, Didática, Discentes  

 

Significance of monitoring in the curricular component of Anatomy I and II 

Abstract: the monitoring program is fundamental to the teaching-learning process for 

both, assisted academics and monitors. Its benefits assist in the personal and collective 

student’s development. Institutions wishing to push the knowledge boundaries need to 

pay attention to such initiatives. This paper discusses this program in context of small 

colleges. The program offered general (curriculum lattes, classroom posture) and specific 

(human anatomy) training. The monitors showed evolution in all aspects of the didactic 

experience. The advances in academic performance improvement were not evidenced by 

the notes, although the intellectual and social development of those who participated in 

the monitoring is notorious. Finally, it should think monitoring program as a long-term 

process so its impacts can be assessed from a variety of perspectives. 

Keywords: Teaching-Learning, Didactics, Students 

Introdução 

O programa de monitoria auxilia no desenvolvimento autônomo do monitor (a) e 

em sua formação integrada nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Isso está em 

linha de uma das mais difíceis atribuições da Instituições de Ensino Superior no Brasil: o 

favorecimento da indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão. Essa premissa é 

ratificada por Vicenzi et al. (2016) e Schneider, (2006). 

Neste contexto, Frison, (2016), destaca ainda que a monitoria tem um papel 

subjetivo de auxiliar os acadêmicos alvo a alcançarem os objetivos curriculares prescritos. 

De fato, o ambiente da monitoria quebra o formalismo da sala de aula. Por mais dinâmico 

que seja o docente, o acadêmico terá menor inibição no trato com seus pares. 

Mas quais são os benefícios de um programa bem estruturado de monitoria? Não 

há resposta padrão para tal pergunta, mas serve-se como um norte o trabalho publicado 

por Cunha Junior (2017), que avaliou o programa por 3 anos, e destaca: aumento 
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significativo das notas finais dos acadêmicos, melhor engajamento destes durante a 

ministração das aulas e efetiva transformação da rotina em sala de aula. 

Isso implica que cada vez mais o estudante percebe a figura do professor como 

sendo um guia e não um detentor do conhecimento, pois ele mesmo é capaz de adquirir e 

consolidar o conhecimento por seus próprios méritos (DANZ, et al, 2018). Por 

conseguinte, tem-se um ganho, não pontual, mas perene tanto para o monitor como para 

os acadêmicos alvo. 

Notadamente um programa essencial para o sucesso das instituições de ensino 

superior. No presente trabalho buscou-se externar a experiência do programa de monitoria 

de uma faculdade de pequeno porte no interior de Goiás: seus aspectos metodológicos e 

experimentais são relatados de forma suscinta e apontamentos futuros são realizados. 

Desenvolvimento 

A anatomia é uma ciência que se preocupa em estudar as partes do corpo humano 

de forma macroscópica e microscópica, facilitando então o conhecimento sobre os 

diversos sistemas do corpo e suas respectivas funções (FREITAS,2004). A anatomia é 

fundamental para a base do conhecimento do profissional da área de saúde pois através 

dela se estuda os órgãos, veias, artérias, ossos, músculos e outros. 

A anatomia é uma matéria importante para todos os cursos da referida área, por ser 

a base do conhecimento sobre o corpo humano. Na enfermagem a anatomia é primordial 

na realização de exame físico, aplicação de injeções, realização de curativos e etc. Já na 

farmácia, ela é necessária pois proporciona ao profissional o conhecimento das possíveis 

reações dos medicamentos no metabolismo humano; ademais proporciona informação 

basilar no conhecimento de cada função e órgão do corpo humano, bem como de suas 

atribuições. 

No contexto do processo seletivo da monitoria, o Núcleo de Iniciação Científica 

juntamente com o docente da disciplina e um professor visitante compuseram a banca do 

processo seletivo, o qual foi composto por avaliação oral e prática. O critério empregado 

para aprovação foi que a média geral, necessariamente, estivesse acima de 7,0. 

Após a classificação foram oferecidos alguns treinamentos, a saber: Currículo 

Lattes (como criar um currículo e utilizar a plataforma Lattes/CNPq), didática para 

ministrar aulas (como portar-se na condução dos momentos ensino-aprendizagem) e 

Treinamento específico da matéria em questão, Figura 1: 

 

  

Figura 1. Registros do treinamento especializado dos monitores de laboratório, vinculados 

à disciplina da Anatomia I e II. 

No ambiente universitário a anatomia possibilita a interação entre a prática e a teoria 

com a finalidade de proporcionar ao estudante o conhecimento das estruturas anatômicas, 

funções, organizações dos órgãos (PERRONI, et al, 2012). Nesse sentido, a prática é um 

complemento da teoria; essa aula prática é sempre realizada em laboratórios e com a ajuda 

dos monitores. 
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Dado as etapas acima descritas, observou-se um incremento no conhecimento 

prático-teórico associado a disciplina dos monitores aprovados. Esse desenvolvimento 

serviu de base para o desafio de assumir, de certa forma, um papel de tutor. Mesmo diante 

da insegurança inicial os acadêmicos iniciados na prática docente foram gradativamente 

sentindo segurança na resolução de exercícios práticos e solução de dúvidas. 

Analisando-se a evolução dos semestres de 2019, observou-se uma tendência geral 

de melhoria das notas médias dos acadêmicos, Figura 2. Isso implica em relativa melhora 

na assimilação dos conteúdos ministrados. Os plantões apresentaram-se muito atrativo 

aos acadêmicos, pois oportunizou-se maior contato com as peças anatômicas de 

plástico\silicone. 

 

 

 

Figura 2. A) Monitoramento do número de acadêmicos total atendidos na semana, com 

destaque para os dias agendados para realização das atividades avaliativas; B) Evolução da média 

geral dos acadêmicos, desprezando as notas abaixo da média e com respectivos desvios padrão. 

 

Em contrapartida à presença nos plantões o docente atribuiu 0,5 ponto para os 

acadêmicos mais frequentes. Isso foi um incentivo inicial que quebrou paradigmas e 

fidelizou a presença dos discentes na monitoria. Ou seja, o referido incentivo foi mais 

eficiente em fazer a monitoria conhecida; momento a partir do qual houve a fidelização 

dos alunos. 
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Já no que diz respeito às notas médias, pouco se pode concluir efetivamente. Não 

obstante, há um indício de melhora do índice, em especial quando se observa a redução 

do desvio padrão o que indica maior homogeneidade no desempenho da turma. 

 Durante a monitoria além da resolução clássica de exercícios foram empregadas 

diversas metodologias ativas, a saber: aplicação de simulado das provas, pequenos testes 

orais empregando as peças, esquematização no quadro negro e visualização de vídeos. 

Desta forma observa-se que a eficácia da monitoria é função de diversos fatores 

Vicenzi et al. (2016), dentre os quais destaca-se: disponibilidade de diversas formas para 

a aprendizagem. 

Conclusão 

É evidente a relevância da disciplina de anatomia I e II na formação dos 

profissionais da área de saúde. Apesar das diversas ferramentas empregadas no contexto 

da monitoria, não foi possível observar uma melhoria efetiva no desempenho dos 

acadêmicos. Isso é parcialmente explicado pela recente implementação do programa de 

monitoria. Portanto, o fator tempo deve ser considerado e resultados efetivos podem não 

ser observados no início do programa.  

Os desenvolvimentos: social e intelectual, não podem ser mensurados através de 

aplicação de avaliações formais. Não obstante os autores defendem que houve 

significativos ganhos nestes aspectos devido a participação em grupo durante os 

momentos de monitoria.  

Os programas de monitoria devem ser planejados para o longo prazo, em que haverá 

oportunidade de redescobrimentos e inovação dos processos e ferramentas aplicadas. 

Essa abordagem  
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Resumo: a presente pesquisa tem como objetivo abordar questões pertinentes à 

acessibilidade para cadeirantes nas escolas municipais de Iporá. Mediante tal pressuposto 

é de suma relevância que a arquitetura de tais edificações esteja amplamente adequada e 

em conformidade com as leis vigentes para receber os estudantes com deficiência física 

e possibilitar-lhes o máximo de condições de aprendizagem. Discorre-se que esta 

pesquisa sucedeu em uma pesquisa bibliográfica e de campo, sendo investigadas duas 

escolas municipais da cidade de Iporá, visando verificar se estes espaços educativos 

oferecem condições satisfatórias de infraestrutura para um adequado aprendizado dos 

seus educandos. Os resultados apresentados a partir dos dados coletados nas escolas 

pesquisadas evidenciam que ambas ainda nos dias atuais não apresentam segundo 

ABNT9050/2015, condições adequadas para inclusão dos cadeirantes em seu espaço 

físico. 

Palavras-chave: Colégio, Ensino, Deficiência, Mobilidade 

Accessibility for wheelchair users in the municipal schools of Iporá-GO 

Abstract: this research aims to address issues related to wheelchair accessibility in the 

municipal schools of Iporá. Given this assumption it is of paramount importance that the 

architecture of such buildings be broadly adequate and in accordance with the laws in 

force to accommodate students with physical disabilities and to enable them to enjoy 

maximum learning conditions. It is argued that this research happened in a bibliographic 

and field research, being investigated two municipal schools of the city of Iporá, aiming 

to verify if these educational spaces offer satisfactory infrastructure conditions for an 

adequate learning of their students. The results presented from the data collected in the 

surveyed schools show that both still do not present, according to ABNT9050 / 2015, 

adequate conditions for the inclusion of wheelchair users in their physical space. 

Keywords: College, Education, Disability, Mobility 

Introdução 

Atualmente todos os cidadãos vivenciam a implantação da política de Educação 

Inclusiva discutida pelo mundo a qual implica o desenvolvimento de ações que atendam 

as particularidades de cada aluno no processo educacional, assim, cada um, no dia a dia 

se depara com a acessibilidade arquitetônica como fator integrante deste processo.  

Segundo a Lei 10.098/2000, a acessibilidade constituise de dar condições e 

possibilitar a todos, segurança, autonomia, garantia de direitos civis e sociais. A mesma 

estabelece também os “critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras 

e de obstáculos nas vias e espaços públicos” (BRASIL,2000). 

No processo de acessibilidade nos dias atuais constitui-se na ideia de um mundo 

sem obstáculos, ou seja, no direito do ser humano de ir e vir, respeitado e colocado em 
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prática, pois se todos os indivíduos respeitassem as diferenças existentes entre as pessoas 

de se locomoverem, o mundo seria muito mais igualitário. Deste modo a acessibilidade 

fundamenta-se em ser uma forma de inclusão social, a qual oportuniza a qualquer 

indivíduo de exercer a sua escolha individual e é, portanto, uma abordagem centrada na 

pessoa e nas suas condições e capacidades físicas, sociais e econômicas. 

A acessibilidade atualmente constitui-se como um direito garantido por lei, 

fundamental para que todos os cadeirantes possam acessar todos os espaços escolares e 

realizar todas as atividades pedagógicas com segurança, comodidade e independência, 

em conformidade com suas capacidades e suas limitações. Nesse sentido, todas as 

instituições educacionais são instruídas por lei a contribuir para essa mudança de 

instituição da acessibilidade e de eliminação de preconceito contra os cadeirantes.  

Para Mantoan (2007) o processo de educação de qualidade é determinado como 

aquela que é acessível e inclusiva, ou seja, que constrói oportunidades para grupos 

historicamente excluídos e promove as reformas educacionais indispensáveis para que as 

escolas possam possibilitar um espaço adequado à aprendizagem no sentido de fortalecer 

as alianças e de ressaltar que nenhuma aprendizagem acontece no isolamento. 

Mediante tal pressuposto, a proposta desenvolvida justifica-se pela ocorrência de 

que os dados do Censo 2010 concretizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) assinalam a existência de 45,6 milhões de brasileiros com alguma 

deficiência, o que significa 23,9% da população. Os dados evidenciam que destes 

existem, aproximadamente, 35,7 milhões de pessoas com diferentes tipos de deficiência 

visual e 13,2 milhões com deficiência motora.  

Sendo assim, o objetivo primeiro da pesquisa é realizar uma análise quanto a 

questão da acessibilidade dos educandos com deficiência física nas escolas, dentre estes 

os que se utilizam de cadeira de rodas, fundamentou-se uma pesquisa na rede pública 

municipal de ensino do município de Iporá Goiás. 

Material e Métodos 

O processo de pesquisa se desenvolveu por meio de observação e mensuração de 

espaços importantes das escolas, fazendo uso das normas da ABNT9050/2004 no que diz 

respeito à acessibilidade. Destaca-se que o universo da pesquisa foi constituído por duas 

escolas do referido município de Iporá, localizado no interior do estado de Goiás, na 

região oeste.  

As Escolas estudadas são municipais, as modalidades de ensino do 1º ao 9º Ano do 

Ensino Fundamental, e detêm ou não alunos com deficiência física (cadeirantes), 

matriculados nas mesmas. Esclarece-se que a seleção das escolas não foi realizada de 

forma ocasional, uma vez que tais escolas municipais detêm a abrangência de todo o 

município. 

Como o foco da investigação é a acessibilidade arquitetônica objetivou-se assim, 

identificar as barreiras existentes, para que estas sejam removidas e a inclusão de alunos 

cadeirantes se torne uma realidade nestas unidades escolares. 

Neste contexto a metodologia justaposta na pesquisa é de estudo de caso, de 

evidência exploratória descritiva, buscando averiguar e identificar as condições definidas 

na ABNT9050/2015.  

Nas duas escolas municipais pesquisadas, foram feitas aferições na estrutura física 

através de um modelo de plano técnico regularizado nas normas legais e vigentes da 

ABNT 9050/2015, visando identificar irregularidades nas estruturas arquitetônicas 

destas.  
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 Além do embasamento na norma ABNT 9050/2015, houve ainda a utilização de 

padrões estabelecidos pelo Decreto Federal nº 5.296/2004, o qual preconiza normas gerais 

e critérios básicos para agenciamento da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida.  

A investigação em campo, resultou em dados e informações que foram 

quantificados e relatados na sua concordância com as normas de acessibilidade 

arquitetônica da ABNT, NBR 90/50, conjuntamente, com dados da tabela adaptada de 

Martins (2017). Com a finalidade de não expor as escolas pesquisadas, bem como, 

preservar a identidade dos alunos cadeirantes, priorizou-se por identificar as referidas 

escolas como A e B. 

Resultados e Discussão 

Moura (2006) garante que nos tempos atuais além das questões arquitetônicas a 

cada dia o Estado, administradores, gestores e membros da sociedade tem se preocupado 

não tão somente com a estética ou a construção em si, mas igualmente com desempenho 

que o edifício pode oferecer aos seus usuários.  

Igualmente Elali (2003) observa a relevância do ambiente escolar no 

desenvolvimento da aprendizagem, as relações pessoa\ambiente e a preocupação com a 

significação dos lugares que cooperam para a formação da identidade pessoal e de 

capacidades a serem desenvolvidas individualmente nesses espaços. 

Mediante este aspecto, verifica-se que o prédio da escola A encontra-se em estado 

médio, tem 05 salas de aula, 01 quadra de esporte, 01 laboratório de informática, 01 sala 

com material pedagógico, 01 sala para secretaria, 01 sala para diretoria, 01 cozinha, 02 

almoxarifados, 08 banheiros (incluindo 02 para portadores de deficiência física) e 01 

saguão, 01 sala para professores com divisória para sala do Atendimento Educacional 

Especializado (que tem entrada própria), uma sala com divisória para à biblioteca e as 

aulas de contra turno. No espaço físico externo a escola tem um parquinho e um espaço 

específico para guardar bicicletas e uma quadra de esporte. O restante da área é livre, com 

jardim, cimentada e \ ou broqueteada. 

Já à escola B conta com um prédio em bom estado de funcionamento, possui um 

pavilhão com 07 salas de aula, 01 Laboratório de Informática Educacional, 05 banheiros 

femininos e 05 banheiros masculinos, 01 biblioteca, 01 cozinha com despensa, 01 

almoxarifado, 01 depósito para materiais de limpeza, 01 área de serviço, 01 secretaria, 01 

sala de professores e um saguão. Conta ainda com uma quadra de esportes, um campo de 

areia e um parque para brincadeiras infantis. 

Diante disto, a pesquisa foi realizada em ambas pra avaliar as condições de 

acessibilidade das rampas e acessos, portas, banheiros, patios e corredores. O que foi 

diagnosticado está apresentado no Tabela 1 abaixo: 

Tabela 1. Quadro resultante dos dados obtidos e verificados nas escolas em campo. 

Acessibilidade 

Avaliada 

Atende 

(A) 

Não Atende 

(N. A.) 

Atende 

Parcialmente 

(A. P.) 

Não se 

Aplica 

(N. S. A) 

A B A B A B A B 

Rampas e Acessos - - 25% 25% 75% 75% - - 

Acessibilidade Portas 75% 50% 25% - - 50% - - 

Acessibilidade Banheiros 50% 50% 50% 33% - 17% - - 

Pátios e Corredores 20% 40% 20% - 60% 60% - - 

Fonte: Autores. 
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Portanto verificou-se que, ambas escolas não detêm rampas de acesso adequadas e 

em conformidades com as normas em vigor a ABNT NBR 9050/2015. Tais rampas de 

acesso exibem irregularidades, como, desníveis, largura inadequada, elevado coeficiente 

de inclinação tornando-as inacessíveis ás pessoas com deficiência física por isso suas 

rampas são ponderadas impróprias embasada nas normativas de acessibilidade da ABNT 

NBR 90/50.  

Em relação às portas, a escola A em questão, no quesito referente à largura mínima 

de 0,80m, salienta-se que as portas possuem largura especificada pela norma. Todas as 

portas também possuem altura mínima de 2,10m com a altura da maçaneta estando entre 

0,80 m ≤ h ≤ 1,10m. Porém as maçanetas do tipo alavanca, não se atende aos preceitos 

exigidos por lei. Já escola B encontra-se em desacordo com a NBR 9050:2015 nas seções 

concernentes a largura e altura mínima das portas. Todavia, as portas detêm maçanetas 

do tipo alavanca e a altura destas encontra-se condizente com o exigido na normativa 

brasileira. 

No caso dos banheiros nas escolas A e B os sanitários possuem as medidas mínimas 

especificadas na norma NBR 9050:2015, bem como, as bacias e assentos sanitários estão 

entre 0,43m e 0,45m de altura do piso acabado. No que se referem às bacias do sanitário 

e o lavatório em ambas as escolas não possuem área de transferência e aproximação para 

o módulo de referência (0,80m x 1,20m) – M.R., tampouco o lavatório está a posicionado 

entre 0,78 ≤ h ≤ 0,80m de altura, não atendendo minimamente as normativas 

estabelecidas.  

O pátio da escola A e B não são cobertos e todavia dão acesso para a cozinha, banheiros, 

salas de aula, bebedouros e lavabos, fatores que corroboram para facilitar a locomoção e 

o aproveitamento do espaço, conforme Martins (2017). 

Conclusão 

Ao concluir as observações e análises consolidadas nas escolas campos é possível 

vislumbrar que a temática da acessibilidade arquitetônica ainda não consiste em ser uma 

prioridade nas escolas pesquisas, sendo deficitária a precariedade de acesso existente 

nestas, pois nenhumas das duas ainda hoje não conseguiram seguir a risca as normas de 

acessibilidade arquitetônicas determinadas pela ABNT NBR 90/50, prejudicando em 

muito o acesso de todos os alunos cadeirantes a todos os espaços das citadas escolas. 

Neste contexto, observa-se que as referidas escolas não oferecem as condições mínimas 

para qualquer discente cadeirante e não apresentam projetos no momento de reforma ou 

adaptação para garantir o direito de igualdade estabelecido pela Constituição Federal de 

1988. 
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Lucas de Jesus Paranaíba1 e Bianca Christofoli Freitas Queiroz 2 

1 Graduando em Engenharia de Produção pela Faculdade de Iporá - FAI  

2 Orientadora, Prof.ª Ms. da Faculdade de Engenharia Civil, Faculdade de Iporá – FAI. bianca.freitas@fai.edu.br. 

Resumo: a presente pesquisa objetivou-se a levantar, identificar, analisar e classificar, o 

método utilizado e a infraestrutura da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade 

de Iporá Goiás, com intuito de demostrar a importância da reforma e ampliação após a 

universalização do sistema de coleta de águas residuárias. As estratégias utilizadas foram 

a utilização de pesquisas bibliográficas, visita técnica com aplicação de questionário e 

entrevista aos responsáveis pela Companhia de Saneamento de Goiás SA (SANEAGO) 

de Iporá. Foi verificado o modo de tratamento das águas residuais, que se dá através de 

um reator anaeróbio o qual não estava em funcionamento no momento da pesquisa devido 

à má execução do projeto e falta de manutenção. As instalações estavam deterioradas 

ficando notório que o projeto não atende à demanda da cidade. Sendo assim, faz-se 

necessário uma reforma e ampliação para que o processo de limpeza do esgoto se torne 

eficiente. 

Palavras-chave: Saneamento, Reator anaeróbio, Infraestrutura urbana 

Reform and expansion need of the Iporá Goiás sewage treatment plant 

Abstract: the present research was aimed at identifying, analyzing and classifying the 

method used and the infrastructure of the Sewage Treatment Station (ETE) of the city of 

Iporá Goiás, in order to demonstrate the importance of reform and expansion after the 

universalization of the wastewater collection system. The strategies used were the use of 

bibliographical researches, technical visit with application of questionnaire and interview 

with those responsible for the Companhia de Saneamento de Goiás SA (SANEAGO) of 

Iporá. The wastewater treatment method was verified through an anaerobic reactor which 

was not in operation at the time of the survey due to poor project execution and lack of 

maintenance. The facilities were deteriorated and it became apparent that the project did 

not meet the demand of the city. Therefore, it is necessary to reform and expand so that 

the process of cleaning the sewage becomes efficient. 

Key words: Sanitation, Anaerobic reactor, Urban infrastructure 

Introdução 

O saneamento básico, que visa melhorar a qualidade de vida da população é um 

direito estabelecido pela constituição federal na Lei n°11.445/2007 como o conjunto de 

serviços, infraestruturas de abastecimento de água, limpeza urbana, drenagem urbana, 

manejo de resíduos sólidos, águas pluviais e o tratamento de esgoto. Conforme Oliveira 

Júnior (2013) o esgoto que é resíduo líquido que deve ser tratado adequadamente, para 

que posteriormente possa ser devolvido ao meio ambiente. 

Esgoto sanitário, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) de 

1986, é visto na Norma Brasileira (NBR) 9648 como todo “despejo líquido constituído 

de esgotos domésticos e industriais, água de infiltração e a contribuição pluvial 

parasitária”. Do ponto de vista sanitário, de uma forma adequada, o esgotamento sanitário 
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compreende-se na coleta, transporte e afastamento, tratamento e disposição final das 

águas residuárias da sociedade. Porém com a falta de planejamento urbano, e o 

desenvolvimento desordenado das cidades, torna cada vez mais habitual a falta do esgoto 

nos municípios. A norma citada ainda define o serviço de esgoto sanitário como o 

conjunto de condutos que visam instalar, equipar, destinar a coleta, o transporte assim 

condicionando, encaminhando esse tipo de efluente a um destino final adequado, 

assegurando a higiene. 

O esgoto é composto por cerca de 99,9% de água e 0,1% de sólidos orgânicos e 

inorgânicos, aéreos e diluídos, e micro-organismos, patogênicos ou não. Este 0,1% faz 

com que tenha a indispensabilidade de tratamento de todo o efluente (VON SPERLING, 

1996). 

Consequentemente esses tipos de tratamentos de esgoto são estabelecidos pelo 

estágio de remoção de poluentes que se pretende separar. Nuvolari (2011), demostra os 

métodos de tratamento os quais se dividem em operações e processos unitários, 

definindo-os: 

• Processos físicos: sobressai a aplicação de forças físicas tais como o gradeamento, 

mistura, floculação, sedimentação, flotação e filtração; 

• Processos biológicos: a remoção é executada através de mecanismos biológicos 

(retirada de matéria orgânica carbonácea e desnitrificação) por meio de ação 

metabólica e da floculação de partículas suspensas;  

• Processos químicos: a remoção é executada através de reações químicas 

empregadas para remover (fósforo, nitrogênio, organismos patogênicos como 

bactérias e vírus, cloro, adição ou remoção de gases, organismos que não foram 

removidos nos outros processos de tratamentos e outras substâncias químicas) e 

são feitas a partir de precipitação, adsorção e desinfecção. 

O reator anaeróbio Upflow anaerobic sludge blanket digestion (UASB) é um pré 

tratamento, ele remove gorduras e areias por meio de gradeamento (NUVOLARI, 2011). 

Seu processo é limitado, possui baixa eficiência, controle operacional difícil, entretanto 

resulta em áreas reduzidas o que torna esse processo atrativo comparado com lagoas 

anaeróbias, tratando em especial efluentes de alta carga orgânica (LEME, 2014). 

Neste cenário, através de uma verificação sistemática objetiva-se levantar, 

identificar, classificar e analisar o método de tratamento de esgoto utilizado, visando 

demostrar a importância de reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE) da cidade de Iporá Goiás, após a universalização do sistema de coleta de águas 

residuárias. 

Material e Métodos 

A metodologia que consiste em demostrar as técnicas utilizadas conforme a 

pesquisa e classifica como exploratória, devido à realização de levantamento qualificativo 

das publicações acerca do tema ’tratamento de esgoto’. Já do ponto de vista de 

procedimentos técnicos, é classificada como pesquisa bibliográfica e de campo. 

Com o intuito de pesquisa e seleção das publicações, aplicou se o método de estudo 

literário que identifica, interpreta e avalia as indagações de pesquisa, de rever certas 

direções sobre um assunto (KITCHENHAM, 2004). O método possibilita reconhecer as 

lacunas ou falhas presentes na pesquisa, e propor ou fornecer uma estrutura de modo a 

orientar novas apurações, conforme realizada por diversos autores como Leme (2014). 
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Para a apuração das condições operacionais da ETE foi realizado no mês de outubro 

visita técnica e entrevista ao responsável Amilton, com preenchimento de questionário, 

aos responsáveis pela SANEAGO de Iporá. 

A qualidade do tratamento também foi conferida com levantamento bibliográfico, 

dados oficiais do governo e da própria corporação responsável pelo esgotamento da 

cidade. Com isso houve verificação da efetividade do processo de tratamento de esgoto 

gerado pela população. 

Resultados e Discussão 

Os dados coletados na visita e entrevista à SANEAGO (2018) apontam que o esgoto 

coletado pela ETE de Iporá tem um vasão média de 14,17 L/s, o tratamento não é o 

projetado. Durante a visita técnica à estação elevatória de esgoto (figura 1 A), constatou 

que o esgoto é recebido por meio de gravidade, que passa por processo de gradeamento 

(figura 1 B, C) e segue o fluxo para as caixas de areia (figura 1 D), onde a mesma fica 

retida (figura 1 E). Em consequência do reator UASB não estar em pleno funcionamento 

é inserido aditivo biorremediador para obter melhor decomposição dos resíduos e 

separação da parte sólida (figura 1 F), com isso o material é bombeado para a ETE (figura 

1 G). 

 
Figura 1. Visita à estação de elevação de esgoto (A); início do processo (B); gradeamento 

(C); desvio para tanques de areia (D); tanque de areia cheio (E); aditivo biorremediador (F); 

passagem para as bombas (G). Fonte: Própria. 

Na câmara de tratamento primário (figura 1), encontra se a ETE, que tem 

capacidade de tratamento de 39,47 L/S (figura 2 A), área cercada de eucaliptos (figura 2) 

que reduzem a propagação de odor. O esgoto que deveria ser encaminhado para o reator 

UASB (figura 2 F) que não está em condições de uso, por causa do desgaste nas calhas 

vertedoras, oxidação das ferragens e irregularidade na base (figura 2 D, E, F). Para que o 

reator seja usado ele deve estar conforme a NBR 12209 (figura 5). 

 
Figura 2. Portão da ETE de Iporá Goiás (A); acesso a ETE (B); receptor do esgoto 

encaminhado da estação de elevação (C); recepção e distribuição para o reator UASB, que estava 
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desativado (D); leito do reator com acumulo de lodo (E); calhas vertedoras do reator danificadas 

(F). Fonte: Própria. 

Com a impossibilidade de uso do reator é feito um bypass que encaminha o esgoto 

para os tanques de aeração (figura 3 C, D, E, F), por onde escoa a parte líquida e a massa 

permanece até secar. Após o processo (figura 3 D), segundo o entrevistado Amilton “a 

massa é recolhida e destinada ao aterro sanitário”. 

 
Figura 3. Exterior do reator UASB (A); fundação exposta do reator (B); tanques de aeração 

(C); tanque com massa seca (D); tanque em processo de secagem (E); tanque receptor no 

momento da visita (F). Fonte: Própria. 

Ao chegar na lagoa (figura 4 A, B) começa o processo de decantação, com formação 

de lodo e espuma na camada superficial (figura 4 C, D), que são recolhidos uma vez ao 

dia. O processo de tratamento dura sete dias para que então a água servida volte ao 

percurso natural (figura 4 F), o Ribeirão Santo Antônio. 

 
Figura 4. Lagoa da ETE de Iporá Goiás (A) (B); lodo formado na superfície (C); formação 

de espuma na superfície (D); retorno da água servida ao Ribeirão Santo Antônio (F). Fonte: 

Própria. 

 
Figura 5. Reator UASB em plenas condições para o tratamento de esgoto (A) (B) (C). 

Reator em pleno funcionamento (D). Fonte: Estilglass (2018). 
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É evidente o quanto o tratamento de esgoto é importante, tanto na prevenção de 

doenças, quanto na preservação do meio ambiente. Com os aspectos ambientais 

integrados nas ações deste procedimento que representa um avanço enorme, em nossa 

legislação, porém é necessário formar condições para que os serviços de tratamento de 

esgoto sejam instalados de forma adequada e sejam acessíveis a todos. A universalização 

do serviço de tratamento de esgoto, um dos principais marcos regulatórios do saneamento 

básico no Brasil, a Lei 11.445/2007 (BRASIL, 2007). 

Conclusão 

De acordo com o estudo e levantamento realizado, conclui-se que é necessário a 

reforma e ampliação da ETE de Iporá Goiás, pois, os aspectos ambientais, econômicos e 

sociais estão em desequilíbrio. Com isso a jusante do Ribeirão Santo Antônio é vítima de 

um tratamento não tão eficiente do esgoto gerado por parte da população iporaense. 
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Resumo: as edificações desenvolvidas no âmbito da construção civil, por motivos 

diversos estão suscetíveis a apresentação de problemas patológicos cuja origem remete 

ao processo de execução da obra. Em face desse contexto, se desenvolveu este estudo 

buscando compreender de forma simples, através de estudos de casos, as recorrências de 

patologias (fissuras) nos processos construtivos, dando enfoque às hipóteses desses 

problemas que atingem o setor da construção civil.  

Palavras-chave: Edificações, Diagnóstico, Medidas corretivas 

Pathologies in Civil Construction: Fissure 

Abstract: buildings developed in the context of construction, for various reasons, are 

susceptible to the presentation of pathological problems whose origin refers to the process 

of execution of the work. Given this context, this study was developed seeking to 

understand simply, through case studies, the recurrences of pathologies (fissures) in 

construction processes, focusing on the hypotheses of these problems that affect the 

construction sector. 

Keywords: Buildings, Diagnosis, Corrective measures 

Introdução 

O ramo da construção civil é um campo que se dedica a edificações para fins 

habitacionais ou comerciais, de diferentes portes e especificidades. E como todo ramo em 

seu ato produtor, este também não se vê isento de falhas ou problemas que são, via de 

regra, denominados patologias. Portanto, a patologia é a parte da engenharia que estuda 

os sintomas, mecanismos, causas e origens dos defeitos das construções civis, ou seja, é 

o estudo das partes que compõem o diagnóstico do problema (OLIVEIRA, 2012). 

A construção de uma edificação passa por série de etapas, as quais são 

preponderantes para que se chegue ao estágio final ou ao seu processo conclusivo – 

“programação, projeto, execução, materiais e utilização” (CREMONINI, 1988:30). 

Sendo que nem todas estas etapas ocorrem conforme planejado, cada uma, está suscetível 

de apresentar falhas ou erros, “seja com maior ou menor intensidade, variando o período 

de aparição e/ou a forma de manifestação” (HEERDT, et al., 2016). No ramo da 

construção civil, estas falhas ou erros são denominados – patologias.  

Já o estudo destas, “fornece subsídios capazes de fomentar as reais necessidades de 

qualquer obra de engenharia, como: resistência, durabilidade, qualidade e estética” 

(HEERDT, 2016:03). 

Segundo Cremonini (1988) os agentes ocasionadores das patologias na construção 

civil podem ser classificados em duas categorias, sendo externas, quando os agentes 

causadores não são determinados por falhas humanas, mas, em decorrência de agentes 



 

 

64 
 

I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAI              ISBN: 978-85-57223-69-1 

nocivos do meio ambiente, e interna, quando são de procedência originada no processo 

construtivo. Porém destaca-se, que a maior incidência das patologias está ligada a 

categoria interna, principalmente em relação ao uso da edificação, recorrente a utilização 

inadequada e/ou por escassez de manutenção.  

Diante disso, procurou-se estudar as fissuras, que são oriundas do mau uso da 

edificação, e originadas “quando as tensões solicitantes são maiores do que a capacidade 

de resistência do material” (ZANZARINI, 2016). 

As espessuras das fissuras se enquadram numa categoria de sintomas que ocorrem 

“quando os materiais são solicitados por um esforço maior que a sua resistência 

característica, provocando falha e ocasionando uma abertura” (OLIVEIRA, 2012). 

Todavia independentemente de suas classificações, todas as fissuras necessitam de 

algum processo de análise, por meio do qual será feito o diagnóstico para se reconhecer 

as origens, formas de manifestação, e outros determinantes, a fim de propor de forma 

veemente, sistematizada e adequada, procedimentos para a minimização dessas mazelas, 

realizando a “devida correção” (HEERDT, et al., 2016). 

É somente através de um diagnóstico conciso que se identifica a real situação desta 

patologia em termos de agentes causadores, podendo com isso propor as intervenções 

para os problemas surgidos, empregando métodos de estabilizar o elemento patógeno. 

Essas intervenções ou medidas corretivas, devolve ao ambiente construído não 

somente a eliminação do problema, mas também a causa, haja vista que se chegar a 

aplicação das correções lócus fissurado, se efetua a correção da própria causa, deste modo 

se restabelece o “desempenho e o conforto da edificação” (ZANZARINI, 2016). 

Diante disto, o estudo das causas e origens dessas anomalias construtivas se torna 

eminente aos profissionais de engenharia para que os mesmos possam buscar subsídios e 

trazer soluções para amenizar, paralisar ou impedir estas ocorrências prejudiciais às 

estruturas. Nessa perspectiva, esta pesquisa tem por objeto de estudo as patologias 

intituladas fissuras, com a finalidade de buscar compreender de forma simples as 

recorrências de patologias nos processos construtivos, dando enfoque às hipóteses desses 

problemas que atingem o setor da construção civil. 

Material e Métodos 

A pesquisa traz inicialmente em sua abordagem uma revisão bibliográfica referente 

ao assunto, mediante a utilização de pesquisa em fontes diversas - artigos científicos, 

livros, normas técnicas e relatórios técnicos governamentais que abordam a temática em 

estudo. Alguns dos autores que compuseram a revisão bibliográfica foram – Cremonini 

(1988), Heerdt, et al., (2016), Ferreira (2014), IBGE (2017), Zanzarini (2016), dentre 

outros. As contribuições teóricas oriundas de cada autor foram relevantes por sustentar o 

desenvolvimento da pesquisa. Junto a pesquisa bibliográfica se deu a realização de um 

estudo de caso, por meio do qual se pretendeu chegar ao objeto de estudo, a fim de deduzir 

hipóteses levantadas tendo em vista suas causas ou fatores desencadeantes. 

Essa etapa, que sucede à pesquisa bibliográfica, se encontra em total consonância 

com os procedimentos adotados preliminarmente, e é o momento em que ocorre a 

articulação entre a teoria e a prática. Nesse sentido, compõe esta etapa, as visitas in loco, 

no campo de trabalho (a edificação), para a realização da coleta de dados e registro por 

meio de fotos da localização e características das fissuras, sendo compreendida de 

entrevista com o proprietário, imagens fotográficas das fissuras, medição e anotações das 
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espessuras com o auxílio de um fissurômetro e fixação de tiras de vidro para verificar a 

atividade ou passividade das mesmas. 

O estudo de caso foi realizado em duas edificações residenciais, localizadas em 

Iporá, município posicionado no interior do Estado de Goiás, na região Centro-Oeste, este 

que faz limites com os municípios de Diorama, Amorinópolis, Arenópolis, Israelândia, 

Ivolândia, Jaupaci e Moiporá. Destaca-se que para facilitar a identificação dessas 

edificações foram definidas nomenclaturas para ambas, denominadas respectivamente, 

Caso I e Caso II. 

O Caso I trata-se de uma edificação residencial unifamiliar em concreto armado, 

que possui 35 anos de idade, com um pavimento, cujo elemento de alvenaria é um bloco 

cerâmico maciço de 5x10x20cm de duas vezes; localizada na Rua Presidente Kennedy 

(Gleba 10-A) nº 61, centro, no município de Iporá-GO, possuindo 224 m² de área 

construída. 

O Caso II também trata de uma edificação residencial unifamiliar em concreto 

armado, porém possui 28 anos de idade. Possui um pavimento, sendo que o elemento de 

alvenaria é bloco cerâmico maciço de 5x10x20cm de duas vezes; localizada na Rua E Qd. 

14 Lot. 22 – Bairro Mato Grosso, no município de Iporá-GO, possui 194.5 m² de área 

construída. 

Em ambos os casos, as visitas e coletas dados, foram realizadas da mesma forma, 

obedecendo três principais etapas. Na etapa inicial ocorreu a investigação das existências 

das patologias, e consequentemente a fixação de tiras de vidro para a verificação da 

movimentação das fissuras a serem analisadas.  

Na etapa seguinte executou-se as medições das patologias. Procedimento este, 

crucial para sua classificação, pois fornece dados que permitem se caracterizar como 

trincas, fissuras e ou rachaduras, permitindo o levantamento de hipóteses de causas e 

efeitos. 

Já a última etapa tratou-se da análise do deslocamento das fibras de vidro aplicadas 

anteriormente. Tal processo foi substancial a pesquisa, visto que possibilitou a 

constatação da evolução das patologias. Sendo assim a confrontação de toda a 

investigação abordada, resultou na averiguação do problema e apresentação de possíveis 

causas e soluções. 

Resultados e Discussão 

Tomando como norte as metodologias adotadas e os processos intrínsecos à cada 

um dos procedimentos já mencionados, obteve-se as especificidades de cada fissura em 

análise, sendo estas, posteriormente, elencadas de forma paralela para possibilitar o 

diagnóstico das causas e o levantamento das possíveis soluções. 

Ao se analisar o caso I, foi registrado algumas poucas patologias decorrentes de 

infiltrações, exercidas pelo contato direto da água da chuva, contra as paredes. Todavia o 

agravante desse caso são os registros de inúmeras fissuras que representam decadência 

estrutural da edificação, tendo em vista os caminhos tomados pelas fissuras, que em 

função de esforços sob as paredes, apresentam falta de estrutura de concreto tanto na sua 

base (baldrames) quanto na sua cobertura (vigas de amarração). 

Verifica-se nesse caso, que as fissuras estão predominantemente localizadas ao 

centro das paredes, fato este que pode ser explicado por falta de estruturação adequada, 

conforme esclarece Thomaz (1989),  “esses tipos de fissuras bem como outras, são 
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decorrentes de uma enorme gama de fatores, tais como: recalques de fundação, ausência 

das mesmas, dimensões do painel de alvenaria, dimensões da abertura, posição que a 

abertura ocupa no painel, dimensões e rigidez de vergas e contravergas ou sua ausência”. 

Neste sentido, é que o caso II difere do caso I, uma vez que as fissuras apresentadas 

nessa edificação estão localizadas nos cantos superior e inferior de janelas, portas e 

extremidades. Em uma análise mais atenta, verifica-se que estas se dão de forma simples, 

podendo ser conceituadas como um tipo de fissura que insiste em aparecer de forma 

concisa em estruturas de alvenaria que demonstra a inexistência de vigas e contra vergas 

nos contornos de aberturas (THOMAZ,1989). Houve também a verificação da presença 

de algumas fissuras horizontais nas bases das alvenarias, podendo terem sido causadas 

por movimentação higroscópica. 

Esse tipo de patologia pode ter como causa a flexão do elemento estrutural sobre o 

qual a parede está assentada, tendo nesse caso traçado horizontal ou inclinado ou uma 

combinação de ambos (DUARTE, 1998). 

Por fim, visando elucidar tais detecções de causas e efeitos, bem como a possibilitar 

propostas de soluções destas patologias descritas, é apresentado na Tabela. 1 uma síntese 

dos resultados já abordados. 

Tabela 1. Quadro resultante dos dados obtidos e verificados nas escolas em campo. 

CASO I 

Patologias Possíveis Causas Propostas de Soluções 

Fissuras 

Detectadas 

Abalo causado por compactação do 

solo do terreno vizinho; variações 

térmicas, absorção de umidade, 

recalques de fundação, e ausência de 

estruturas. 

Substituição de algumas paredes 

danificadas, execução de estruturas 

inexistentes de reforço e travamento, 

substituição de reboco, 

impermeabilização e restauração de 

pintura. 

CASO II 

Patologias Possíveis Causas Propostas de Soluções 

Fissuras 

Detectadas 

Excesso de tensões nos vértices das 

aberturas, e movimentação 

higroscópica. 

Inserção de estruturas adequadas para 

sustentação das aberturas, recuperação 

de estrutura pontual, concerto da 

impermeabilização e restauração de 

pintura. 

Fonte: Autores. 

 Portanto, tendo em vista as patologias apresentadas, propõe-se que seja realizada 

as soluções elencadas, a fim de que seja estabilizada a patologia e, consequentemente se 

corrija o problema. É importante esclarecer que seguir as orientações na integra, 

estabelece condição para uma correção segura e eficaz. 

Conclusão 
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Todas as formas de edificações estão suscetíveis, ao longo de sua vida útil, a sofrer 

os efeitos indesejáveis de manifestações patológicas, todavia um planejamento e 

execução adequados de projeto, podem minimizar a chance de tais mazelas. Vale destacar 

que as ações corretivas das patologias (fissuras), podem sim serrem efetivas, todavia o 

tratamento de só será possível se o processo de diagnóstico ocorrer de forma satisfatória, 

fornecendo precisamente as causas que deram origem às mesmas. 
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Resumo: conscientes das grandes catástrofes causadas pelo descarte inadequado de 

resíduos de construção e demolição, causando complicações, transtornos ambientais e de 

saúde a todos, buscamos meios e soluções alternativas para o descarte inconveniente, pois 

chegará o tempo em que não haverá lugar para tal deposição. Os materiais utilizados nos 

corpos de prova para os ensaios laboratoriais foram cerâmicas e concreto triturado 

manualmente, que foram substituídos, respectivamente, por areia e brita nas proporções 

de 25%, 50% e 100%. O traço 1: 2,9: 2,81: 0,65 dosado para testes comparativos, com 

substituição parcial ou total dos resíduos no concreto, comparando os resultados 

encontrados nas amostras de referência e os resultados encontrados no laboratório, por 

meio de abatimento (Slump Test). 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Viabilidade Econômica, Viabilidade Técnica. 

Verification of concrete characteristics with replacement of construction waste 

Abstract: aware of the major disasters caused by improper disposal of construction and 

demolition waste, causing complications, health and environmental problems for all, we 

seek ways and alternative solutions for inconvenient disposal, as the time will come when 

there will be no disposal. The materials used in the samples for laboratory tests were 

hand-crushed ceramics and concrete, which were replaced by 25%, 50% and 100% sand 

and gravel, respectively. The resource 1: 2.9: 2.81: 0.65 was dosed for comparative tests, 

with partial or total substitution of residues in the concrete, comparing the results found 

in the reference samples and those found in the laboratory by reduction (Slump Test). 

Keywords: Sustainability, Economic Feasibility, Technical Feasibility 

Introdução 

Uma das mais antigas atividades conhecidas é a construção civil, porém desde o 

início ela gera uma grande quantidade de subprodutos de resíduos minerais. Essa grande 

geração já havia despertado a preocupação desde o tempo do Império Romano, daí então 

surge os primeiros registros da reutilização dos Resíduos das Construções e Demolições 

(RCDs) em novas construções (LEVY, 2001), onde são aplicados os conhecimentos para 

a reutilização desses resíduos provenientes das demolições como agregados na produção 

de novos concretos. Os RCDs podem ser utilizados na pavimentação de estacionamentos, 

pátios, calçadas, meio-fio, terraplanagem, drenagem e fabricação de artefatos de concreto, 

como blocos de vedação, blocos para calçadas e blocos para pavimentação. 

Diante de tantos impactos ambientais, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA (2002) designa diretrizes e mecanismos para um gerenciamento de resíduos 

sólidos gerados pela construção civil, com intuito de minimizar descartes inadequados, 

mailto:leticiaq07@gmail.com
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incluindo técnicas, planejamento e recursos para que a disposição dos Resíduos das 

Construções e Demolições (RCDs) seja executada da melhor maneira possível, sabendo 

que esses resíduos representam um expressivo percentual nas áreas urbanas e que a falta 

de disposição adequada dos mesmos, contribui para a perda da qualidade do meio 

ambiente (MENDES, 2004). 

A disposição de forma inadequada dos resíduos de construções e demolições gera 

inúmeros problemas ambientais, visuais e pode levar a ocorrência de doenças, pois junto 

a esses resíduos há produtos químicos, tóxicos, material orgânico e embalagens que 

acumulam água gerando a propagação de insetos e outros transmissores de doenças. 

Levando em conta a possível efetividade econômica, ambiental e social, realizou-se uma 

comparação à capilaridade e Slump Test do concreto convencional e o concreto com 

diferentes porcentagens de substituição de resíduos. 

Segundo Marques Neto (2005), a construção civil é reconhecida como uma das 

atividades mais importantes para o desenvolvimento econômico e social, responsável por 

mais de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no ano de 2001. John (2000) 

ressalta que são extraídos por volta de 210 milhões de toneladas anualmente de agregados 

convencionais para a fabricação de concretos e argamassas. Por isso a substituição 

integral ou parcial por RCDs indica grande avanço tecnológico (CARNEIRO, 2001). 

Diante do exposto o trabalho visa evidenciar a viabilidade da utilização dos resíduos 

provenientes das demolições na construção civil adicionados ao concreto.  Destacando as 

possíveis vantagens e desvantagens da utilização dos resíduos de demolições no concreto, 

levando em conta a viabilidade econômica e social, realizanado uma analise da 

trabalhabilidade e permeabilidade do concreto com e sem a adição dos resíduos, assim 

fornecendo subsídios técnicos para a implantação de políticas que venham incentivar o 

uso dos resíduos de construções e demolições como materiais alternativos para a construção 

civil. 

Observando que a geração dos resíduos de construções e demolições no Brasil é 

preocupante, provocando sérios prejuízos ambientais, com isso buscando incentivar uma 

mudança de atitude em relação à palavra entulho (tão discriminada), procurando mostrar 

que o mesmo pode ser perfeitamente reaproveitado, trazendo assim, enormes benefícios 

para a população em geral e por fim evidenciar a necessidade de áreas para a disposição 

dos mesmos em grandes centros urbanos, o que tem provocado sérios problemas 

ambientais, com prejuízo da qualidade de vida da população. 

Materiais e métodos  

O trabalho é composto por três metodologias: Levantamento bibliográfico de 

caráter exploratório, onde é feita a coleta de dados e análise dos mesmos; ensaios 

laboratoriais para a análise de fatores trabalhabilidade, com e sem a substituição integral 

ou parcial dos agregados no concreto, sabendo que cada uma dessas análises foi feita de 

acordo com as normas vigentes respectivas a cada ensaio; e por fim o comparativos dos 

dados encontrados na referência bibliográfica e dados encontrados nos ensaios de 

laboratório. 

Porém, por não possuir usinas de reciclagem em Iporá ou na região foi realizado o 

processo de britagem dos resíduos de forma manual com auxílio de uma marreta, tanto 

para os concretos quanto para a cerâmica até que atingissem a granulometria determinada 

por norma. 
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A areia foi substituída por material cerâmico britado e peneirado, sendo substituídos 

0%, 25%, 50% e 100% do valor total de areia do traço. Para substituição da areia foi 

utilizada cerâmica britada, a mesma peneirada de acordo com a NBR NM ISO-2395/1997 

- Peneiras de ensaio e ensaio de peneiramento, sendo utilizada areia grossa (entre 0,6 e 

2,00 mm), como determinado na ABNT NBR 6502/1995 – Rochas e Solos. 

Já para a substituição da brita utilizou-se o concreto, onde foi substituído 0%, 25%, 

50% e 100% do valor da brita total do traço por esses concretos britados. Para substituição 

da brita foi utilizado concreto, britado e peneirado conforme a NBR NM ISO-2395/1997 

- Peneiras de Ensaio e Ensaio de Peneiramento, sendo utilizada brita 1 (entre 9,5 e 25,00 

mm), como determinado na ABNT NBR 7211/2009 – Agregados para concreto - 

Especificação. 

Após a confecção do concreto foi realizado então o primeiro ensaio, Slump test que 

seguiu as determinações da NBR NM 67/1998 – Determinação da consistência pelo 

abatimento do tronco do cone, que determina que a base para o teste esteja devidamente 

nivelada, o tronco cônico seja fixado através das alças inferiores com o auxílio dos pés, e 

que o tronco de cone seja preenchido em três etapas. Cada camada deve possuir espessura 

de um terço da altura total e deve ser devidamente adensada através de 25 golpes em cada 

uma delas, nivelou-se a base superior com uma colher de pedreiro, e retirou-se o molde 

verticalmente. Após a retirada, ele é colocado ao lado da amostra com a base maior para 

cima, a haste metálica é colocada sobre o molde tronco cônico para que possa aferir a 

distância entre a base superior da amostra e a haste metálica. 

Resultados e Discussão 

Foi comparado o concreto referência (sem substituição) e o concreto com 

substituição dos agregados (areia e brita), respectivamente por cerâmica e concreto 

britado. O Slump Test resultou nos abatimentos mostrados nas Tabela 01, para areia e na 

Tabela 02 para brita, onde os valores numéricos podem ser analisados em ambas tabelas. 

Os valores numéricos apresentados através do ensaio Slump Test podem ser observados 

na tabela abaixo: 

Tabela 01. Abatimento com substituição de areia. 
Slump Test 

Referência 3,0 

cm 
A 25% 4,0 

A 50% 3,8 

A 100% 3,5 

Fonte: Própria, 2018. 

Como pode ser observado na Tabela 01 os resultados encontrados são semelhantes 

ao já citado por Frotte (2017), mostrando que a trabalhabilidade é reduzida devido à 

grande absorção de água. A ABNT NBR 15116/2004 – Agregados reciclados de resíduos 

sólidos da construção civil sugere, para que possa ser realizada uma correção da 

trabalhabilidade do concreto, uma pré molhagem por um período de 15 minutos os 

agregados de RCDs a serem utilizados. 

Para o concreto com substituição de agregado graúdo por concreto britado, o slump 

test é mostrado a seguir na Tabela 02, onde é apresentado o abatimento dos concretos 

com diferentes concentrações de substituição dos agregados. Os valores numéricos 

apresentados através do ensaio Slump Test podem ser observados na tabela abaixo: 
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Tabela 02. Abatimento com substituição de brita. 

Slump Test 

Referência 3,0 

cm 
B 25% 3,5 

B 50% 2,5 

B 100% 1,5 

Fonte: Própria, 2018. 

A substituição da brita por concreto britado ocasionou uma variação na 

trabalhabilidade do concreto, tornando-o um concreto mais seco em relação ao concreto 

de referência, isso pode ser explicado pelo fato do concreto absorver boa parte da água 

devido aos seus poros, sendo que na brita convencional não há tanta absorção. Bravo et 

al.(2015), ressaltam que a durabilidade do concreto com substituição de RCDs não é a 

mesma do concreto fabricado de forma convencional (sem adição de resíduos), como 

pode ser observado a substituição de RCDs acarreta numa perda no tempo de vida útil do 

concreto, o que pode ser ocasionado pelo fator dos agregados reciclados absorverem uma 

quantidade maior de água na sua hidratação. 

Já segundo Zordan (1997) “(...) quanto mais pobre for o traço do concreto, ou 

quanto menor a quantidade de cimento utilizado na mistura, as resistências à compressão 

do concreto que utiliza brita natural e do que utiliza agregado reciclado, oriundo de 

demolições limpas, tendem a se igualar.” 

Conclusão 

O concreto com substituição de resíduos das construções e demolições (RCDs) 

ocasiona uma variação na trabalhabilidade em relação ao concreto de referência, no caso 

de substituição da areia convencional por resíduos de cerâmica britada deixou o concreto 

mais fluido comparado ao concreto convencional. Já a substituição de brita por concreto 

britado resultou em uma mistura mais consistente, como foi observado, quanto maior o 

teor de substituição mais consistente se torna, devido a incidência de um maior índice de 

vazios do concreto relacionado à brita. Com isso, pode-se concluir que os materiais 

cerâmicos e o concreto são mais porosos que os convencionais (areia e brita). 

Indicando-se assim que a reutilização dos RCDs é viável técnica, ambiental e 

econômica que implicaria em uma diminuição significativa desses resíduos em locais 

inadequados, e reduziria a extração de matéria-prima para a produção dos agregados 

(miúdo e graúdo). O que pode gerar uma economia perceptível nos gastos de construção, 

pelo fato desses resíduos poderem ser comercializados por um valor inferior ao dos 

agregados convencionais. 
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Resumo: A água é um recurso ambiental necessário para execução de diversas atividades 

humanas, como higiene, produção de alimentos e dessedentação. O tratamento da água 

difere conforme os diferentes usos que se destina, de modo que a qualidade tende a ser 

mais rigorosa em casos de ingestão direta. Este trabalho tem como objetivo, analisar os 

parâmetros físicos da água fornecida em Iporá, Goiás. Para isso os dados foram adquiridos 

diretamente na concessionária responsável pelo tratamento de água na cidade, 

SANEAGO, especificamente na saída da estação de tratamento. Nota-se, que dos 

parâmetros observados, tanto cor aparente quanto a turbidez estiveram dentro da 

normalidade. Assim, é possível concluir que há boa aceitação por parte da população, 

tendo em vista que os parâmetros mais perceptíveis estão dentro do padrão exigido. 

Palavras-chave: Saneamento, Potabilidade, Recursos hídricos 

Physical parameters of water supplied in the last decade in Iporá - GO 

Abstract: Water is an environmental resource needed to perform various human 

activities such as hygiene, food production and watering. Water treatment differs 

according to the different intended uses, so the quality tends to be more rigorous in cases 

of direct ingestion. Therefore, this paper aims to analyze the physical parameters of water 

supplied in Iporá, Goiás. For this data were acquired directly at the dealership responsible 

for water treatment in the city, Saneago. It was possible to realize that of the observed 

parameters, both apparent color and turbidity were within normal range. Thus, it can be 

concluded that there is good acceptance by the population, considering that the most 

noticeable parameters are within the required standard. 

Keywords: sanitation, potability, water resources 

 

Introdução 

Com a evolução da sociedade e a mudança de hábito nômade para o sedentário, 

ocorreu a necessidade do abastecimento de água planejado, de modo que a demanda do 

recurso foi se tornando mais complexa (HELLER; PADUA, 2006). Instintivamente, o 

homem aprendeu que água com dejetos e resíduos podia transmitir doenças (LIBÂNIO, 

2010), havendo assim a necessidade de desenvolver técnicas de distribuição e tratamento 

de água (HELLER; PADUA, 2006). 

Nesse sentido é que, com o decorrer do tempo, as políticas governamentais foram 

aprimorando e incrementando os conceitos e a cobertura de água potável (FRANCISCO 

et al., 2011). Assim, entende-se que atualmente há processos e etapas necessários para a 

adequação da qualidade da água, a fim de torna-la potável. 

De modo geral, o tratamento consiste em remover as partículas e substâncias que 

são prejudiciais à saúde humana (LIBÂNIO, 2010; FRANCISCO; ARICA, 2017). Assim, 

antes da água chegar às torneiras das casas, passa por uma estação de tratamento, onde 
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são realizados os processos necessários para a potabilidade de água (LIBÂNIO, 2010; 

BRASIL, 2013). 

Dentro os aspectos avaliados para saber se a água se encontra em boas condições 

estão os físicos, químicos e biológicos. Desses, o mais perceptível à população são os 

parâmetros físicos, como cor, turbidez, cheiro e gosto. 

Assim, o presente estudo teve como objetivo analisar alguns parâmetros físicos da 

água tratada em Iporá, Goiás, nos últimos dez anos. Partiu-se da hipótese que não haveria 

grandes alterações, tendo em vista que não há histórico recente de reclamações sobre a 

qualidade da água na cidade. 

Material e Métodos 

Para o presente estudo foi selecionado o setor central da cidade de Iporá, Goiás. O 

bairro conta com planejamento, possui rede de esgoto e galeria pluvial. A cidade está 

situada a aproximadamente 220 km de Goiânia, capital goiana. 

Os dados foram coletados na concessionária responsável pelo tratamento de água 

da cidade de Iporá, a Saneago. Foram requeridos os relatórios dos últimos dez anos, entre 

2008 e 2018, sobre a qualidade da água que está sendo fornecida à população. Assim, foi 

possível escolher quais das variáveis seriam analisadas. 

Foram escolhidas variáveis físicas, que são as mais perceptíveis aos consumidores 

(LIBÂNIO, 2010). Sendo assim, analisou-se cor aparente e turbidez. Também optou-se 

por analisar o Índice de qualidade da Água (IQA), tendo em vista que esse índice 

consegue fornecer uma visão geral sobre a potabilidade da água fornecida aos moradores. 

O IQA é o resultado do conjunto de análises das características físicas, químicas e 

biológicas, em que valores altos (entre 90 e 100) indicam água com nível de qualidade 

excelente e valores baixos (entre 0 e 25) indicam águas com qualidade muito ruim 

(LIBÂNIO, 2010). 

Os dados foram agrupados através de média aritmética mensal, para cada variável, 

para a comparação entre os meses e os anos. Cada variável foi analisada separadamente. 

Resultados e Discussão 

Nos últimos dez anos o IQA da água tratada no setor central de Iporá atingiu índices 

ótimos, com pequenas variações. Há registros de que o regime chuvoso influencia as 

características da água, demonstrando forte correlação entre a precipitação e a qualidade 

da água (SILVA et al., 2008). Assim, é provável que o menor valor de IQA tenha sido 

influenciado pela chuva, pois os meses chuvosos apresentaram mais alterações no índice. 

O IQA é de grande relevância, pois avalia a qualidade da água para uso no 

abastecimento público ponderando nove parâmetros (potencial de hidrogênio, oxigênio 

dissolvido, coliformes termotolerantes, turbidez, demanda bioquímica de oxigênio, 

temperatura da água, nitrogênio total, fosforo total e resíduo total) (LIBÂNIO, 2010). 

Assim, é possível perceber que a qualidade da água está diretamente ligada aos 

fenômenos naturais e antrópicos que ocorrem na bacia hidrográfica (PIRATOBA et al, 

2017). Esses efeitos podem influenciar em aspectos físicos que estão relacionados a 

aceitação da população, como a cor da água. 
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Tabela 1. – Resultado da média mensal anual dos valores para Cor Aparente, Turbidez e 

Índice de Qualidade da Água (IQA) da água distribuída a população de Iporá-Goiás, entre os anos 

de 2008 e 2018. 

Ano 

Cor 

Aparente 

(uC) 

Turbidez 

(UT) 

IQA 

(%) 

2008 1,00 0,92 98,40 

2009 1,00 0,59 95,89 

2010 0,82 0,51 96,14 

2011 0,87 0,73 98,58 

2012 0,95 0,75 99,87 

2013 1,00 0,66 98,06 

2014 1,00 0,70 99,16 

2015 1,00 0,50 99,06 

2016 1,00 0,47 98,71 

2017 1,00 1,68 97,62 

2018 1,00 0,83 99,48 

Tanto a cor aparente quanto a turbidez não sofreram grandes variações e se 

mantiveram dentro do estabelecido pela Agência Nacional de Águas (ANA). Isso é 

importante, pois as duas variáveis estão relacionadas com a aceitação do público, tendo 

em vista que interferem na característica visual da água (LIBÂNIO, 2010). A população 

tende a recusar água com coloração escura, pois acredita-se que esteja suja ou mal tratada. 

Turbidez é medida pela dificuldade da luz ultrapassar certa quantidade de água, a 

qual é causada por partículas suspensas na água (matéria orgânica, silte, argila, entre 

outros), e quanto maior o espalhamento do feixe de luz, maior será a turbidez (CORREIA 

et al, 2008; SILVA et al,2008). Assim, a turbidez pode ser alterada no período chuvoso, 

pois as partículas soltas na água por conta da precipitação dificultam a penetração do feixe 

de luz (CORREIA et al, 2008). 

Assim, o processo de clarificação da água é de grande importância, pois torna o 

produto com um aspecto estético mais aceitável para o consumo (BRASIL, 2006; 

LIBÂNIO, 2010). Nesse sentido, tem-se que a qualidade da água distribuída em Iporá 

está aceitável, de modo que, pelo menos o setor central da cidade, recebeu água com boas 

condições de potabilidade. 

Conclusão 

Os parâmetros analisados demonstram a eficiência do tratamento da água nos 

últimos anos em Iporá-GO. Os valores de cor aparente e turbidez demonstraram que a 

população pode estar satisfeita com o tratamento, no entanto, sugere-se que seja feita uma 

pesquisa de campo sobre a qualidade do serviço. O alto IQA revelou que a população está 

recebendo água potável. Espera-se que há boa aceitação por parte da população, tendo 

em vista que os parâmetros mais perceptíveis estão dentro do padrão exigido. 
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Resumo: O controle e o gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos pela ação 

humana são um desafio contemporâneo, pois o descarte incorreto pode ser prejudicial a 

saúde e economia da população. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo 

identificar pontos de descarte incorreto de resíduos na cidade de Montes Claros de Goiás. 

Foram coletadas informações sobre pontos com acúmulo de resíduos em 2019. Os 

resíduos foram classificados da seguinte forma: lixo doméstico, entulho e resíduos de 

construção, resíduo industrial, lixo hospitalar e ferragens/sucatas. Foram identificados 40 

pontos com descarte incorreto de resíduos. Cerca de 35% dos pontos estavam com entulho 

e resíduos de construção, 35% com lixo doméstico, entulhos e resíduos de construção, 

22,5% com lixo doméstico, 5% com resíduo industrial e 12,5% com sucatas. Observa-se 

alta incidência de resíduos sólidos na área urbana, próximo a grandes concentrações de 

moradores. Isso ocasiona transtorno, pois sem o devido gerenciamento, os resíduos 

sólidos podem resultar em outros tipos impactos, como ambientais e na saúde da 

população. Portanto, essa elevada quantidade de resíduos na área urbana oferece risco aos 

moradores e deve ser foco do poder público local, tanto para realizações de coletas com 

maior frequência como para organização de ações voltadas para a Educação Ambiental. 

Palavras-chave: Saneamento, Lixo urbano, Descarte 

Solid  waste disposal in the city of Montes Claros de Goiás 

Abstract: The control and management of solid waste produced by human activity are a 

contemporary challenge, as improper disposal may be harmful to health and economy of 

the population. Thus, the present work aimed to identify points of incorrect waste disposal 

in the city of Montes Claros de Goiás. Information was collected about points with waste 

accumulation in 2019. The waste was classified as follows: household waste, rubble and 

waste construction, industrial waste, hospital waste and hardware / scrap. 40 points were 

identified with incorrect waste disposal. About 35% of the points were with rubble and 

construction waste, 35% with household waste, rubble and construction waste, 22.5% 

with household waste, 5% with industrial waste and 12.5% with scrap. There is a high 

incidence of solid waste in the urban area, close to large concentrations of residents. This 

causes the disorder, because without proper management, solid waste can result in other 

impacts, such as environmental and health of the population. Therefore, this high amount 

of waste in the urban area poses a risk to residents and should be the focus of the local 

government, both for more frequent collection and organization of actions aimed at 

Environmental Education. 

Keywords: Sanitation, Municipal waste, Disposal 
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De acordo com lei nº 12.305, de agosto de 2010, os resíduos sólidos são 

classificados como: 
material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder 

ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como 

gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 

o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam 

para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível. 

Porém, é um grande desafio o controle e destinação dos resíduos gerados pelas 

atividades humanas, principalmente na zona urbana (BRASIL, 2006). É difícil controlar, 

principalmente pelo fato do descarte de resíduos estar ligado a aspectos culturais e locais 

(MUCELIN; BELLINI, 2008). 

No entanto, o descarte incorreto pode acarretar em uma série de problemas para a 

população. Desse modo, é necessário que seja feito o manejo correto desse material. 

A disposição incorreta de resíduos está atrelada a casos de doenças, como a dengue 

(SOBRAL; SOBRAL, 2019) e pode prejudicar as atividades econômicas da sociedade, 

uma vez, que em casos extremos, há paralização de atividades por conta de epidemias. 

Nesse sentido é que se torna de grande importância a limpeza de ruas e a coleta adequada 

do lixo. 

Nota-se também que o descarte incorreto de resíduos, em córregos e ruas, pode 

afetar o desenvolvimento ambiental urbano (MUCELIN; BELLINI, 2008) e, 

consequentemente o bem-estar humano. Por isso, é relevante que seja avaliada a 

disposição dos resíduos sólidos no meio urbano e que ações sejam pensadas para 

minimizar o impacto dos resíduos na vida da população. 

Tendo em vista o exposto, o presente trabalho teve como objetivo identificar pontos 

de descarte incorreto de resíduos na cidade de Montes Claros de Goiás, oeste goiano. 

Material e Métodos 

O presente trabalho foi realizado na cidade de Montes Claros de Goiás, situada no 

oeste goiano. No último censo o município continha 7.987 pessoas (IBGE, 2010). 

Os dados sobre a disposição de resíduos foram coletados em outubro de 2019. 

Ocasião em que foram selecionadas as ruas, de forma que abrangesse todos os bairros da 

cidade (Figura 1), considerando assim toda a extensão da área urbana para a coleta de 

informações sobre os pontos com acúmulo de resíduos. 

 
Figura 1. Demarcação das ruas que foram percorridas para a coleta de informações sobre 

descarte incorreto de resíduos em Montes Claros de Goiás. 

As ruas demarcadas foram percorridas de carro, com um observador e um motorista, 

sempre parando para tirar as fotos e registrar os dados. Foram coletadas informações 
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sobre pontos com acúmulo de resíduos de forma indevida, sendo considerados todos os 

resíduos que se encontravam fora de lixeiras ou caçambas coletoras. Os resíduos foram 

classificados da seguinte forma: lixo doméstico, entulho e resíduos de construção, resíduo 

industrial, lixo hospitalar e ferragens/sucatas. 

Assim, foi possível analisar os pontos com maiores quantidades de resíduos e os 

tipos de resíduos mais descartados de forma incorreta. Também foi feito um mapa 

indicando os pontos que merecem mais atenção e cuidado. Para isso utilizou a função 

“mapa de calor” do programa QGIS 2.18.14 (Equipe de desenvolvimento QGIS, 2017). 

Resultados e Discussão 

Foram identificados 40 pontos com descarte incorreto de resíduos na cidade de 

Montes Claros de Goiás (Figura 2). Ao todo, 35% dos pontos estavam com entulho e 

resíduos de construção, 35% com lixo doméstico, entulhos e resíduos de construção, 

22,5% com lixo doméstico, 5% com resíduo industrial e 12,5% com sucatas,. Em nenhum 

dos pontos foi observado lixo hospitalar.  

Observa-se que há um elevado número de pontos com diferentes tipos de resíduos 

na cidade. A alta incidência de resíduos sólidos na área urbana sem o devido 

gerenciamento pode resultar em outros tipos impactos, como ambientais e na saúde da 

população. Além disso, é provável que haja uma tendência de crescimento desse tipo de 

problema urbano, uma vez que a população das áreas urbanas estão em expansão. Sendo 

assim, o acúmulo dos resíduos sólidos tem ganhado destaque como problema ambiental 

atual. 

 
 Figura 2. Mapa demonstrativo do número de registros de depósito incorreto de resíduos 

a cada 100 metros, na cidade de Montes Claros de Goiás.  
 

Nota-se que a maioria dos depósitos irregulares de resíduos está localizada em áreas 

com maior concentração de residências (Figura 3). Isso demonstra que na cidade não há 

o costume de depositar lixos em áreas marginais. Esse resultado era esperado, já que é 
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justamente na área central onde há maior concentração de moradores e, 

consequentemente, maior número de construções e maior volume de lixo doméstico. 

 
Figura 3. Demarcação das ruas percorridas em Montes Claros de Goiás e a disposição de 

resíduos descartados de forma incorreta: Entulhos e resíduos de construção (Amarelo); Lixo 

doméstico e entulho (Vermelho); Somente lixo doméstico (Azul); Sucatas e ferragens (Branco); 

Resíduo industrial (Verde). 

A disposição inadequada do lixo pode provocar impactos negativos em diferentes 

ecossistemas urbanos (MUCELIN; BELLINI, 2008). Infelizmente, conforme apontam os 

autores, essa prática é resultado de características locais e culturais. 

O descarte incorreto de resíduos também acarreta impactos na saúde humana, pois 

pode expor a população a várias substância tóxicas (GOUVEIA, 2012). Assim, é de 

grande importância que o poder público local, tal como prefeito e vereadores, se atente 

para a situação da disposição de resíduos nas cidades. Ao realizar a coleta regularmente, 

de forma adequada, poderá ajudar na prevenção de doenças e contribuir para a redução 

da poluição ambiental. É possível que a presença de lixo orgânico, por exemplo, esteja 

relacionada com a presença de casos de dengue, uma vez que o mesmo pode servir como 

criadouro e fonte de suprimento alimentar para o mosquito (SOBRAL; SOBRAL, 2019). 

O acúmulo de resíduos sólidos acarreta em diferentes tipos de impactos ambientais. 

Sendo assim, faz-se necessário que se tenha um manejo adequado desse material. 

Conclusão 

Há elevada quantidade de resíduos sólidos com descarte incorreto na cidade de 

Montes Claros de Goiás, principalmente em áreas com maior concentração de 

residências. Isso oferece risco aos moradores e deve ser foco do poder público local, tanto 

para realizações de coletas com maior frequência como para organização de ações voltas 

para a Educação Ambiental. 
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Resumo: No cotidiano geral, o planejamento deve ser desenvolvido e revisado continuamente 

para que não tenham surpresas financeiras, claro, quando falamos em despesas num todo, ele é o 

que mais impede que alguns planos sejam finalizados. Quando partimos para a construção civil, 

o método adotado é o mesmo, com exceção de alguns pontos que devem ser adotados no 

planejamento propriamente dito. Então partindo dessa premissa verificaremos a eficácia desse 

planejamento e o quanto ele afeta no escopo do projeto, para isso, será feita uma comparação de 

custos entre a cidade em que está sendo desenvolvido o projeto e a capital do estado, ou seja, 

Goiânia/GO. Sendo assim, essa comparação se dará entre o levantamento de quantitativos e a 

listagem dos preços cotados em ambas as cidades, com o objetivo de mostrar a diferença final 

nesses acabamentos quando todo o projeto é planejado e executado fielmente, enternecendo o 

custo final. Pelos dados analisados foi constatado que entre Iporá e Goiânia há uma diferença 

muito grande na compra de acabamentos, deixando a cidade de Goiânia a frente com o preço 

menor na compra dos mesmos. 

Palavras-chave: planejamento, construções, despesas. 

 

Cost comparison in the upper floor finishing stage of a single family building 

in the city of Iporá / GO 
 

Abstract: In everyday life in general the planning must be developed revised and revised again 

for lest have surprises financial. When we talk about outgoing in the all, she is what more than 

plans be finalized. When leaving for construction civil, the method assumed it’s the same, except 

of same point the should be adopt in planning properly said. Then leaving of this premise we will 

check the effectiveness of this planning and what does it affect in scope from the project, for this 

it will be done a comparison of costs between the city in being developed the project and the state 

capital, Goiania Goiás. Therefore, this comparison will be between the pushing of quantitative 

and the listing of prices rated in both at city, with the objective to show the difference final the 

these finishes how much the whole project is planning and executed truly, impacting the final 

cost. From the data analyzed it was found that between Iporá and Goiânia there is a very large 

difference in the purchase of finishes, leaving the city of Goiânia ahead with the lowest price in 

the purchase of them. 

Keywords: planning, constructions, outgoing. 

 

Introdução 

Na construção civil, diversas variáveis são tomadas como modelo para tornar o 

planejamento volúvel em relação a um todo, tornando assim o planejamento mais 

heterogêneo (MATTOS, 2010). Partindo desse pressuposto, tem-se ainda uma grande 

quantidade de ações extemporâneas dentro do canteiro de obras. Segundo Limmer (2017, 

p. 2) e Peter Drucker (1997, p. 43), ainda existem por todo território nacional várias obras 

executadas superficialmente sem o planejamento, consequentemente sem garantia e 

cumprimento dos prazos estabelecidos inicialmente. 

Uma das maiores dificuldades de se executar o planejamento é o famoso mito do 

“tocador de obras”, que segundo Mattos (2010), é o engenheiro que tradicionalmente tem 
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postura de tomar decisões rapidamente, apenas com base na experiência e na intuição, 

sem o devido planejamento, considerado por este, perda de tempo.  

Ao planejar uma obra, o gestor adquire alto grau de conhecimento do próprio 

empreendimento, o que lhe permite ser mais eficiente na condução dos trabalhos 

(MATTOS, 2010). O autor ainda aborda que quando uma obra é planejada, alguns 

benefícios são obtidos, sendo eles o conhecimento pleno da obra, detecção de situações 

desfavoráveis, agilidade de decisões, relação com o orçamento, otimização da alocação 

de recursos, referência para acompanhamento, padronização, referência para metas, 

documentação e rastreabilidade, criação de dados históricos e o profissionalismo. 

 O objetivo deste trabalho é mostrar que através de um bom planejamento, o cliente 

consegue visualizar uma economia na etapa de acabamentos do pavimento superior da 

edificação abordada, e consequentemente refletindo na produtividade e no custo final do 

empreendimento. 

 
Materiais e Métodos 

Iporá está localizada no centro oeste goiano, com população em 2018 estimada em 

31.563 pessoas e densidade demográfica 30,47 hab/km² (IBGE, 2018). Já a cidade de 

Goiânia, fica localizada a aproximadamente 226km de Iporá, com população em 2018 

estimada em 1.495.705 pessoas e com a densidade demográfica 1.776,74 hab/km². 

A construção em estudo está sendo desenvolvida na região central da cidade de 

Iporá – GO, com o objetivo de verificar a eficiência do planejamento, foi feito um 

levantamento de quantitativos dos itens necessários para acabamento da construção no 

pavimento superior da edificação em estudo para então assim fazer a comparação dos 

custos através de um orçamentos em duas empresas na cidade de Iporá-GO e duas 

empresas na cidade de Goiânia-GO, de modo a garantir que todos os materiais estarão 

disponíveis para execução do mesmo nas devidas proporções e no devido tempo.  

O preceito usado para escolha do pavimento superior foi por possuir mais detalhes 

em toda a edificação, e os aspectos levantados para o estudo foram os próprios 

acabamentos, como bacias sanitárias, cubas, acabamentos para torneiras, revestimentos 

de piso, portas, lâmpadas, tomadas, tintas, cimentos, soleiras e peitoris, 

impermeabilizantes, texturas, fechaduras para portas, soquetes para lâmpadas lixas de 

paredes, entre outros que fazem parte do acabamentos de uma edificação, na tabela abaixo 

mostra a disposição dos repartimentos: 

 
Tabela 1. Discrição dos cômodos do pavimento superior do sobrado. 

DESCRIÇÃO ÁREA 

LAVANDERIA 7,60 m² 

BANHO 4,20 m² 

SALA DE ESTAR/JANTAR 21,33 m² 

COZINHA 9,61 m² 

QUARTO 14,23 m² 

CIRCULAÇÃO 12,46 m² 

QUARTO 16,00 m² 

SACADA 13,40 m² 

TOTAL INTERNO: 98,83 m² 

 

Com a análise preliminar do projeto arquitetônico, é possível identificar quais tipos 

de acabamentos são usados na obra, e discriminá-los em um quadro. Nesse quadro será 
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colocado todos os cômodos descritos no projeto separando-os em categoria, como 

mostrado no Tabela 2 abaixo: 

 
Tabela 2. Exemplo da lista usada para o levantamento quantitativo. 

# DISCRIMINAÇÃO UNID. QNTD VALOR UNIT 
VALOR 

TOTAL 

1 Descrição do item un 0 R$0,00 R$0,00 

2 Descrição do item kg 0 R$0,00 R$0,00 

3 Descrição do item L 0 R$0,00 R$0,00 

4 Descrição do item m² 0 R$0,00 R$0,00 

  TOTAL: R$0,00 

Já com todas as informações necessárias para o orçamento foram selecionadas as 

empresas nas duas cidades escolhidas. Na cidade de Iporá, foram selecionadas duas 

empresas e orçado todos os itens extraídos no quantitativo escolhidas de acordo com o 

critério de popularidade. Para a cidade de Goiânia, como é a capital, o critério de seleção 

tratou-se da escolha de empresas com maior seguimento no ramo da construção civil. Por 

fim, já com o orçamento completo em mãos é feito a média de valores em cada uma das 

cidades, visto que nas empresas foram encontrados produtos semelhantes quanto à 

qualidade, resistência, etc, e feito a comparação em ambas, através desses dados obtidos, 

foi possível desenvolver alguns gráficos para melhor entendimento dos resultados. 

 
Resultados 

Na cidade de Iporá a média de valor obtido através do orçamento foi R$ 10.364,07, 

já na cidade de Goiânia o valor foi de R$ 7.313,96, obtendo uma diferença de 29,43% em 

relação a cidade de Iporá como mostra o gráfico na Figura 1. 

 
Figura 1: Diferença de valores de acabamentos entre Iporá e Goiânia. 

 

Observando o gráfico da figura 1, vimos que a diferença entre as duas cidades é 

considerável, mais analisando um pouco mais a tabela de preços orçada em ambas as 
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cidades conseguimos identificar que o revestimento de piso é o fator predominante na 

diferença entre as duas cidades, veja o gráfico na figura 2. 

 

 
Figura 2: Diferença de valores de revestimento de piso entre as duas cidades 

 
Em Iporá, do total obtido, 58,03% do valor, está contido no revestimento de piso, 

ou seja, mais da metade do orçamento, e em Goiânia, do total do valor, somente 34,68% 

está neste revestimento de piso. 

Entre a cidade de Iporá e Goiânia, houveram algumas diferenças nos valores se 

analisarmos os quadros de quantitativos e os gráficos obtidos a partir deles. Então 

podemos concluir que para o pavimento superior, se todos os itens forem comprados em 

Goiânia, temos uma economia em relação a Iporá de R$ 3.050,11, mais se optarmos por 

comprar apenas o revestimento de piso em Goiânia, temos uma economia ainda maior, 

R$ 3.477,57, ou seja, será um pouco maior do que se comprássemos todos em a Goiânia, 

em ambas as duas escolhas, o frete não é cobrado caso sejam feitas mais entregas na 

cidade, caso não seja, o frete cobrado para cada caixa do revestimento é de R$ 48,84, ou 

seja, com 57 caixas de revestimento o total do frete será de R$ 1.699,70, mesmo assim 

totalizando uma economia em relação a Iporá de R$ 977,03. 

 

Discussão 

A partir dos dados obtidos com a pesquisa, verificou-se que quando o planejamento 

é adotado desde o escopo do projeto e bem executado, os dados resultantes são 

satisfatórios. sendo assim, foi possível a partir das hipóteses confirmar que o 

planejamento é sim de suma importância e indispensável em qualquer projeto. 

Esse trabalho foi desenvolvido levando em consideração apenas duas empresas na 

cidade de Iporá, e duas empresas na cidade de Goiânia, ficando em aberto a pesquisa de 

outras empresas para fazer um comparativo mais aprofundado e conseguir extrair ainda 

mais uma redução no custo final da obra como um todo. 

 

Conclusão 

Concluímos então que através do planejamento conseguimos uma economia 

considerável como um todo no pavimento superior em estudo trazendo conforto, 

qualidade e segurança para o cliente sendo completamente viável realizar a compra desse 

material em Goiânia solicitando o frete em questão, caso não tenha recursos próprios para 

o transporte. 
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Resumo: O presente estudo teve por objetivo buscar identificar os possíveis impactos ambientais 

provocados pelo descarte inadequado dos resíduos sólidos no município de Iporá-GO. A forma 

incorreta da disposição dos resíduos está provocando danos no meio ambiente e na saúde humana, 

através da contaminação do solo, água e dos aquíferos. Com isso surge a necessidade da atuação 

do poder público e da população. 

Palavras-chave: Lixão, Impacto Ambiental, Resíduos sólidos  
 

Inadequate disposal of waste and its respective impacts in Iporá-GO 

Abstract: This study aimed to identify the possible environmental impacts caused by 

improper disposal of solid waste in the city of Iporá-GO. Incorrect disposal of waste is 

causing damage to the environment and human health through contamination of soil, 

water and aquifers. With this comes the need for the action of the public power and the 

population.  

Keywords: Dump, Environmental Impact, Solid Waste 

 

Introdução 

Através da história, ao passar dos anos, a disposição dos resíduos sólidos e os 

impactos ambientais sofridos através das ações antrópicas vem assolando o planeta terra. 

Ações estas que estão desenvolvendo vários impactos, gerando consequência 

preocupantes. A produção de resíduos desenfreadas, da qual é possível observar pela 

grande quantidade de produtos consumidos pela população mundial, esclarece este fato. 

Vale ressaltar, também, variantes como catástrofes ocasionadas pela ação antrópica e 

doenças, decorrente pelo indevido descarte de resíduos.  

Como reflexo da globalização, e levando em consideração as diferentes culturas e 

métodos educativos, encontra-se um desafio latente; mudar a forma da população de 

enxergar o lixo. Não apenas como algo que seja somente inútil, mas tendo em vista o seu 

potencial em reutilizar e reciclar.  

As questões envolvendo as problemáticas referente ao descarte de resíduos e seus 

respectivos impactos ocasionados por ele, envolve um processo de política pública, 

dependendo também de desenvolvimentos de projetos sociais e ações como licitações e 

investimentos para que sejam tomadas as devidas providencias, visando a implementação 

de aterros e tratamentos devidos para os resíduos sólidos.  

No Brasil, pode-se dizer que é de baixo investimento, partindo dos estados e 

municípios, para que seja encaminhado seus resíduos sólidos para os seus devidos 

destinos finais. Não é apenas uma preocupação com a fauna e a flora, como na da saúde 

pública e no meio ambiente em geral. Se faz necessário lembrar de que, em grande parte, 

os problemas com doenças e outros fatores, são provocados pelo descarte indevido dos 

resíduos. 

Partindo da temática o presente estudo se faz necessário devido a atual situação do 

descarte dos resíduos sólidos do município de Iporá, localizado no estado de Goiás. Os 

resíduos gerados pelo município são destinados a um lixão, que segundo a legislação é  
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Figura 1. Localização georreferenciada do município de Iporá, especificamente dos limites 

urbanos e do lixão do referido município.  

 

uma forma inadequada para destinação final dos resíduos. A atual forma de disposição 

dos resíduos sólidos pode provocar grandes impactos no meio ambiente como na saúde. 

Material e Métodos 

O presente estudo foi realizado no local de disposições dos resíduos sólidos (lixão), 

que se encontra no município de Iporá-GO demostrado na figura 1, localizada nas 

coordenadas: latitude 16°26'55.44"Sul e longitude 51° 3'48.53"Oeste, aproximadamente 

à 2,2 km da cidade de Iporá. A cidade de Iporá está localizada na região do Oeste Goiano, 

segundo o Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), o município apresenta uma 

população de 31.274 de acordo com o último censo demográfico (IBGE 2010). 

Para a realização da pesquisa foram realizados levantamentos de dados em campo, 

registros fotográficos demostrando a situação que encontrava o local, referências 

bibliográficas buscando embasamento teórico sobre o assunto, banco de dados do SIEG 

para a aquisição dos Shapefile , sistema de posicionamento global (GPS) necessário para 

marcação de pontos na área do levantamento e softwares de Geoprocessamento como o 

Qgis 2,18 e Google Earth Pro, sendo estes utilizados para construção e elaboração dos 

mapas. No decorrer do levantamento em campo foi realizado uma entrevista com os 

catadores que trabalham no local.  
Figura 1: Mapa de localização do lixão de Iporá-GO. 
 

Todos os resíduos sólidos coletados na cidade e no entorno do município tem como 

destino a área de disposição denominada como lixão. A área do lixão é de 

aproximadamente 25,70 hectares, não se tem dados da quantidade de resíduos já 

depositados no local é sua capacidade.  
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Resultados e Discussão 

No levantamento de dados coletado em campo pode se observar as condições 

inadequadas dos descartes dos resíduos sólidos. Todos os resíduos são coletados sem 

nenhum tipo de separação, os orgânicos e inorgânicos, secos e molhados todos são 

levados juntos e misturados. Dentro da localidade do lixão, foram encontrados diversos 

tipos de resíduos cuja o seu destino não deveria ser naquele local, entres eles: animais 

mortos, embalagens de agrotóxicos, seringas provenientes vindas do uso na saúde entre 

outros. 

A forma de disposição e os tipos de resíduos encontrados no lixão proporciona 

grandes impactos no meio ambiente, tanto superficial quanto subterrâneo. Segundo 

Araújo (2015) um impacto ocasionado pela forma incorreta do descarte dessas matérias 

é a contaminação, que quando ocorre na superfície torna-se um problema visível e quando 

ocorre no subsolo se torna invisível. As contaminações subterrâneas provocadas por esses 

agentes geram danos nos lenções freáticos e no solo. 

Outro fator preocupante e a proximidade do lixão a cidade de Iporá-GO que se 

encontra cerca de 2,2 km de distancias da zona urbana. A distância que se localiza o lixão 

torna um problema devido as queimadas ocorridas no local, com a queima dos resíduos 

são liberados diversas substancias toxicas prejudicais a saúde humana. Está previsto na 

política nacional dos resíduos sólidos lei 12305/10 que é proibido a realização da queima 

de resíduos a céu aberto. 

Outro impacto ocasionado ao entorno do lixão e a presença de nascentes nas 

proximidades e até mesmo no seu interior. Foram identificadas duas nascentes perene 

próximas a áreas do lixão e uma efêmera dentro do lixão, demostrado na figura 2. A 

presença destas nascentes torna o impacto ainda maior devido a água proveniente destas 

nascentes serem utilizadas para dessedentação dos animais, criação de espécies aquáticas 

e até mesmo uso humano. 

 

 
Figura 2. Mapa da área de Estudo contendo limite do lixão e nascentes. 

 

O chorume produzido pela decomposição da matéria orgânica é outro fator 

causador de danos no meio ambiente, pois esse pode contaminar o solo e a água. Junto 

com o chorume está presente elementos inorgânicos como os metais pesados que são 
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altamente prejudicais a saúde, sendo responsável pelo aparecimento de várias doenças 

entre elas o câncer. Esse fato ocorre quando não a separação dos resíduos sólidos e nem 

uma destinação correta aos mesmos. 

Conclusão 

Portanto a atual forma de disposição dos resíduos sólidos se apresenta inapta, deve 

haver uma mudança na forma do descarte e a destinação correta, que é o aterro sanitário. 

Para ocorrer uma mudança deve ter uma conscientização, aplicação de uma educação 

ambiental, participação do poder publico e da população em geral. 
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Resumo: Em pleno século XXI, é inevitável notar a grande quantidade de pessoas que transitam 

diariamente pelos centros urbanos. Devido à distância, a falta de transporte público em alguns 

municípios e praticidade em utilizar seu próprio meio de transporte (automóvel, motocicleta, 

dentre outros), é notável o grande fluxo de veículos que transitam diariamente pelo centro 

comercial dos municípios. Estacionamento tem se tornado um problema cada vez mais relevante 

e presente nas cidades, uma vez que um indivíduo chega a um determinado local e não consegue 

uma vaga de estacionamento para seu veículo, tendo então que ficar circulando pelas 

proximidades em busca de conseguir tal objetivo. Smart Cities apresenta uma proposta inovadora 

nos diversos segmentos que abrange um município (mobilidade urbana, coleta seletiva, etc). 

Através dos conceitos de Smart Cities problemas como o supracitado podem ser resolvidos de 

maneira inovadora e automatizada. O presente trabalho traz como proposta a construção de um 

protótipo de estacionamento inteligente. O modelo proposto mostrou-se uma excelente solução 

para os problemas de congestionamento e perda de tempo ao procurar uma vaga, além de provar 

ser pouco onerosa, custando pouco mais de 80 reais de investimento. 

Palavras-chave: smart cities, mobilidade urbana, automação, eletrônica, circuito, 

programação  
 

Analysis and construction of an intelligent parking prototype for the purpose of 

managing and organizing covered and undercover parking spaces. 

 

Abstract: In the 21st century, it is inevitable to notice the large number of people who 

transit daily through urban centers. Due to the distance, the lack of public transportation 

in some municipalities and the practicality of using their own means of transportation 

(car, motorcycle, among others.), it is noteworthy the large flow of vehicles that travel 

daily through the commercial center of the municipalities. Parking has become an 

increasingly relevant and widespread problem in cities as an individual arrives at a 

particular location and cannot get a parking space for their vehicle and then has to roam 

around in pursuit of that goal. Smart Cities presents an innovative proposal in the various 

segments that covers a municipality (urban mobility, selective collection, etc.). Through 

the concepts of Smart Cities problems like the above can be solved in an innovative and 

automated way. The present work proposes the construction of a smart parking prototype. 

The proposed model proved to be an excellent solution to the problems of congestion and 

time loss when looking for a parking space and proving to be inexpensive, costing just 

over 80 reais of investment. 
Keyword: smart cities, urban mobility, automation, electronics, circuit, programming 
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Introdução 

Com a expansão dos municípios, as residências gradativamente se distanciam do 

centro comercial municipal. Por este motivo e pela falta de transporte público em alguns 

municípios, além da praticidade em utilizar um meio de transporte próprio (automóvel, 

motocicleta, dentre outros), é notável o crescente fluxo de veículos que transitam 

diariamente pelo centro comercial dos municípios (Santos et al., 2018).  
Problemas como acidentes, engarrafamentos, doenças laborais, entre outros, se 

destacam quando se trata de trânsito e mobilidade urbana. Estes, afetam 

significativamente a qualidade de vida das pessoas e compromete sua rotina diária. Além 

do trânsito intenso nos centros urbanos, estacionar um veículo tem se tornado um 

problema constante nas cidades. Uma vez que, um motorista não encontra vaga de 

estacionamento, tendo então que ficar circulando pelas proximidades em busca de tal 

(Santos et al., 2018).  
O termo Smart Cities (do português, Cidades Inteligentes), vem se popularizando 

com inserção de tecnologias no meio urbano. As Smart Cities apresentam uma proposta 

inovadora nos diversos segmentos que abrange um município (mobilidade urbana, coleta 

seletiva, dentre outros). A qual, propõe transformar as cidades em inovadoras, 

autossustentáveis e tecnologicamente amparadas por recursos de tecnologias da 

informação e comunicação (TICs) (Cunha, et al., 2016). 
Tendo em mente essa abordagem, Através da integração de conceitos de eletrônica 

e computação, utilizando detecção inteligente de vagas e sinalização do ambiente para 

conduzir o motorista, o sistema proposto é capaz de operar e organizar um estacionamento 

por meio de procedimentos automatizados.  
O projeto faz uso da plataforma open source Arduino para localizar e contabilizar 

as vagas disponíveis, por meio da interligação de sensores instalados em cada vaga: 

proximidade ou presença e resistor dependente de luz que detectam a presença do veículo. 

Em seguida, através de um sistema de comunicação, as vagas são identificadas por meio 

de um número binário. O microcontrolador é responsável por informar aos sinalizadores 

luminosos e display. As informações em tempo real do número total de vagas não 

ocupadas são indicadas por LEDS (Diodo Emissor de Luz) de cores variadas, sendo estes 

verdes, quando a vaga se encontra livre e, vermelha, quando a vaga se encontra ocupada.  
A fim de promover a segurança do estacionamento, a entrada do mesmo é limitada 

por uma cancela. A qual, apenas abrirá ao ser acionado um botão e retirado o ticket que é 

validado na saída do estacionamento. A emissão do ticket não é demonstrada no protótipo 

por questões de limitação de recursos.  
O objetivo do trabalho proposto é desenvolver um método eficaz para gerir a 

circulação de automóveis a procura por vagas de estacionamento, de modo que o 

motorista tome conhecimento do número de vagas disponíveis antes que o adentre, 

evitando tempo perdido circulando dentro do mesmo. No caso de haver vagas disponíveis, 

os sinalizadores luminosos informam com precisão o local da vaga, promovendo a ganha 

de tempo. 
Material e Métodos 

A metodologia utilizada é composta de diversas etapas, implementadas de maneira gradual 

para a integração do projeto como um todo. Essas etapas consistiram na identificação do 

problema, revisão bibliográfica, construção do modelo físico, construção do circuito, codificação 

e por fim a fase de testes e ajustes. Para implementação, foi necessário a análise dos componentes 

responsáveis pela construção do protótipo, conforme detalhado. 
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Arduino: 

 O Arduino consiste em uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware 

livre e de placa única, projetada com um microcontrolador Atmel AVR com 

suporte/circuitos de entrada/saída embutido. Esta, é facilmente conectada a um 

computador e programada via Integrated Development Environment (IDE) (do português, 

Ambiente de Desenvolvimento Integrado), utilizando a linguagem de programação 

padrão que tem origem em wiring, e é essencialmente C/C++, sem a necessidade de 

equipamentos extras além de um cabo USB. 
 

Algoritmo: 

Figura 1. Fluxograma do algoritmo responsável pela gestão das vagas de estacionamento 

. 

Componentes utilizados: 

 

• Fios jumper; • 4 Tubos de antena de TV; 

• 1 Protoboard; • 2 Sensores LDR (Resistor 

Dependente de Luz); 

• 1 Arduino modelo Uno; • 1 Motor micro servo; 

• 1 Display de 7 segmentos; • 1 Placa de Isopor; 

• 16 Resistores 100 ohms; • 2 Hastes de Ferro; 

• 10 LEDS (Diodo Emissor de Luz); • 1 Chapa de plástico 
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Figura 2. Fluxograma do algoritmo responsável por operar a cancela de entrada e saída. 

Circuito 

 O circuito é alimentado por um cabo USB conectado ao microcontrolador. Nos 

pinos digitais encontram-se interligados os LEDs, sensores, o display de 7 (sete) 

seguimentos e o motor micro servo, ocupando 12 (doze) pinos digitais e 5 (cinco) pinos 

analógicos.  
Conforme o algoritmo implementado no Arduino, os sensores reagem a luz (LDR). 

O microcontrolador faz a leitura dos sensores e analisa a quantidade de vagas. Cada vaga 

possui um valor unitário, que no Arduino é transformado em um valor binário de 4 bits e 

é enviado de forma paralela para o display.  
No momento em que uma vaga é ocupada, o Arduino cessa o envio de sinal para o 

LED da cor verde que está ligado e, aciona o LED da cor vermelha, o qual acenderá 

sinalizando que uma vaga foi ocupada. A figura 3 representa o circuito utilizado no 

protótipo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Circuito integrado utilizando um Arduino interligado a uma protoboard e os 

respectivos periféricos (sensores, motor micro servo, display e LED). 
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Resultados e Discussão 

 A integração de todas as partes deste trabalho resultou no protótipo de um 

estacionamento inteligente. Este, mostrou ser uma excelente solução para o problema de 

congestionamento e da perda de tempo ao procurar uma vaga de estacionamento. Uma 

vez que, o condutor toma conhecimento da disponibilidade de vagas antecipadamente. 

Levando em consideração que os sinalizadores luminosos informam ao condutor o exato 

local da vaga disponível, tem-se a questão da navegabilidade dentro do complexo tratada 

por este protótipo.  
 Devido à complexidade intermediaria da proposta uma dificuldade encontrada 

durante o desenvolvimento foi a falta de conhecimento específico da eletrônica. Levando 

em consideração que a construção do circuito e integração de todos os componentes 

eletrônicos (LEDS, sensores, etc) dependem deste conhecimento, essa dificuldade teve 

que ser superada logo no início do projeto, por meio de estudos e pesquisas em diversos 

meios tais como livros, internet, videoaulas, dentre outros. 
 A limitação de recursos de hardware (equipamentos de eletrônica supracitados), 

também provou ser uma dificuldade encontrada durante o desenvolvimento do trabalho, 

limitando o tamanho do protótipo. 

Conclusão 

O modelo proposto que por meio da automatização promove a gestão e organização 

de estacionamentos cobertos e encobertos mostrou ser um sucesso. O protótipo de 

estacionamento inteligente construído provou ser uma solução inovadora para os 

problemas relacionados a congestionamento e perda de tempo procurando vagas. Além 

disso a proposta provou ser de baixo custo, sendo necessário um investimento de 

aproximadamente 80 (oitenta) reais. Portanto, constatou-se necessário ter conhecimento 

intermediário de eletrônica e programação de computadores, além do investimento 

financeiro. 
O protótipo construído tem a possibilidade de ser implementado em maior escala 

para aplicação no mundo real.  
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Resumo: Um dos principais motivos para introduzir o Sistema de Gestão de Qualidade 

(SGQ) é evitar retrabalhos e gastos, pois padronizando os procedimentos internos e 

fazendo o SGQ funcionar, a tendência é ter mais eficiência sobre o trabalho executado. 

Assim, o presente trabalho contempla características de cunho predominantemente 

qualitativo, considerando que a pesquisa foi aplicada de forma presencial, junto aos 

representantes da direção e demais colaboradores das empresas certificadas pela norma 

NBR ISO 9001:2015 e Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat. A 

pesquisa realizada foi aplicada em três empresas no período de março a abril de 2014, 

totalizando 13 questionários aplicados, por meio do qual foi realizado o levantamento dos 

dados, que evidenciou que 71% de equipe da equipe de obra não consideram de fácil 

entendimento os procedimentos operacionais adotados e que 100% dos representantes da 

diretoria consideram que a ferramenta (medição, análise e melhoria) é uma das mais 

desafiadoras de ser inserida na rotina dos trabalhadores, devido ao seu alto nível 

complexidade e detalhe, além de mostrar a importância que cada um dos usuários atribui 

às tarefas por ele realizadas. 

Palavras-chave: SGQ, manutenção, usuário, representante da direção, ferramenta 

estatística da qualidade. 

Study of quality management in construction companies city Goiânia system 

Abstract: One of the main reasons for displaying the Quality Management System 

(QMS) is to avoid rework and expense as it standardizes internal procedures and makes 

QMS work, a trend is more efficient about the work performed. Thus, the present work 

contemplates predominantly qualitative characteristics, considering that a research was 

applied in person, with the management representatives and other employees of 

companies certified by NBR ISO 9001: 2015 and the Brazilian Habitat Quality and 

Productivity Program. A survey was conducted in three companies from March to April 

2014, totaling 13 applied questionnaires, through which the data survey was conducted, 

which showed that 71% of the work team did not consider the method easy. 100% of the 

director's representatives consider that the tool (created, analyzed and improved) is one 

of the most challenging to be inserted into the workers routine, due to its high level of use 

and detail, besides showing the importance that each of the users assigned to the tasks 

they perform. 

Keywords: QSM, maintenance, user management representative, statistical quality tool.  
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Introdução 

A ISO 9001:2015 estabelece requisitos e princípios para garantir padrões de um 

sistema de gestão da qualidade (SGQ) tendo como objetivo a satisfação dos clientes e a 

melhoria continua das empresas (ABNT, 2015). 

De acordo com Ferreira e Yamamoto (2008), algumas das vantagens oferecidas 

pela ISO 9001:2015 é a extensão dos lucros, com o corte dos gastos, reconhecimento por 

órgãos financiadores, facilitando o financiamento; reconhecimento por parte dos clientes, 

que é fundamental, pois o Sistema de Gestão da Qualidade (SQG) busca esse 

reconhecimento como resultado final; acesso as ferramentas do SQG que contribuem para 

a empresa e um maior controle dos materiais, serviços e funcionários dentro da obra, entre 

outros. Já a desvantagem é a dificuldade de implantação e manutenção devido ao “pré-

conceito” da equipe. Essa desvantagem tem um grande peso sobre as vantagens, podendo 

até fazer com que o sistema pare de funcionar. 

Somente é possível realizar uma implantação e manutenção do Sistema de Gestão 

da Qualidade se a alta direção estiver empenhada e comprometida, pois as transformações 

exigidas pela norma são de aspectos gerenciais e culturais dentro de uma organização, 

que, posteriormente, deverão ser estendidas aos níveis operacionais (RIGONI, 2010; 

PINHEIRO & CRIVELARO, 2014).  

  Neste contexto esta pesquisa teve como objetivo principal identificar os obstáculos 

enfrentados por três empresas goianas certificadas, quando do processo de manutenção 

do SGQ com base na norma NBR ISO 9001:2015 ou Programa Brasileiro da Qualidade 

e Produtividade do Habitat (PBQP-H). A partir do resultado desta pesquisa, foram 

identificadas oportunidades de melhoria, para que o sistema de gestão da qualidade dessas 

empresas possam progredir e agregar valor as obras executadas.  

Material e Métodos 

O presente trabalho contempla características de cunho predominantemente 

qualitativo, considerando que a pesquisa foi aplicada de forma presencial, junto aos 

representantes da direção e demais colaboradores em três empresas de fácil acesso aos 

autores, certificadas da construção civil com sede no município Goiânia. 

Para viabilizar a identificação dos obstáculos enfrentados pelas empresas goianas 

certificadas, quando do processo de manutenção do SGQ com base na norma NBR ISO 

9001:2015 ou PBQP-H, foi adotado o modelo do questionário (Quadro 1), para ser 

respondido pelos representantes das direções (RDs) e as equipe de obra (mestres de obras 

e encarregados). A pesquisa realizada foi aplicada nas empresas no período de março a 

abril de 2014, totalizando 13 questionários aplicados.  
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Tabela 1. Questionário com quesitos da pesquisa 

Resultados e Discussão 

Uma das barreiras enfrentadas pelo sistema de gestão da qualidade é a falta de 

conhecimento, baixa escolaridade e uma certa resistência dos colaboradores (JUNIOR; 

QUEIROZ, C; QUEIROZ, J; 2014). 

Essa falta de conhecimento da equipe de obra e a sua baixa escolaridade foram 

evidenciadas quando 71% da equipe de obra afirmaram não considerarem de fácil 

entendimento os procedimentos operacionais adotados e essa situação fica ainda pior, 

quando, essa equipe não é consultada para auxiliar em mudanças nos procedimentos que 

atingem diretamente a eles. 

 Apesar dessas limitações, tivemos um salto positivo quando foi constatado que 

100% dos entrevistados entendem de modo generalizado o significado e para que servo o 

Questionário 

1 
Você entende o que significa e para que serve o Sistema de 

Gestão da Qualidade? 

 Sim    

 Não 

2 

A alta direção da empresa exige dos colaboradores o 

comprometimento quanto ao cumprimento dos procedimentos 

determinados pelo Sistema de Gestão da Qualidade? 

 Sim    

 Não 

3 
Houve algum treinamento específico sobre a norma NBR 

ISO 9001:2008 ou PBQP-H? 

 Sim    

 Não 

4 
Você considera burocrática e árdua a sua participação no 

Sistema de Gestão da Qualidade? 

 Sim    

 Não 

5 
São disponibilizadas ferramentas informatizadas para a 

utilização do Sistema de Gestão da Qualidade? 

 Sim    

 Não 

6 
Quando alguma irregularidade é verificada você comunica o 

fato a seu superior? 

 Sim    

 Não 

7 
Você se sente incomodado quando uma não conformidade é 

evidenciada na área que você trabalha? 
 Sim    

 Não 

8 

Na empresa que você trabalha utiliza alguma das 

ferramentas estatísticas para o controle da qualidade? (somente 

para os representantes da direção) 

 Sim    

 Não 

9 

Dos requisitos da norma, medição, análise e melhoria são 

mais difíceis de inserir nas rotinas dos trabalhadores? (somente 

para os representantes da direção) 

 Sim    

 Não 

10 
Os documentos e procedimentos operacionais adotados são 

fáceis de serem entendidos?  
 Sim    

 Não 
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sistema de gestão da qualidade e que consideram o uso de ferramentas informatizadas 

como um facilitador na sua participação no SGQ. 

Verificou-se, portanto, que apesar das dificuldades e limitações enfrentadas pela 

equipe de obra em relação a implementação e manutenção dos procedimentos, foi 

evidenciado durante a pesquisa que eles entendem o significado do sistema SGQ e que o 

consideram um diferencial para a empresa, percebendo que a sua função é de fundamental 

importância para a gestão desta. 

Ao realizar a pesquisa com os representantes da direção (RD) foi verificado que 

100% dos entrevistados conhecem e fazem uso de alguma das ferramentas estatísticas da 

qualidade, mostrando que essas empresas tem um departamento único e especifico, para 

tratar de assuntos relativos ao Sistema de Gestão da Qualidade, e que ele tem autonomia 

para tomada de decisões, demonstrando que a Alta Direção, entende que o sistema de 

gestão da qualidade é um diferencial para empresa, e que sua funcionabilidade é essencial 

para melhoria continua de todo o processo. Entretanto, todos os RDs entrevistados 

consideram que a ferramenta (medição, análise e melhoria) é uma das mais desafiadoras 

de ser inserida na rotina dos trabalhadores, devido ao seu alto nível complexidade e 

detalhe, assim exigindo um nível elevado de conhecimento sobre a norma. Porém, quando 

essas ferramentas (medição, análise e melhoria) são inseridas corretamente na rotina dos 

trabalhadores pode-se gerar um impacto positivo no produto final, devido a sua melhoria 

continua e a redução de falhas (FERREIRA; BUOSI; GASPARINI, 2016). 

Conclusão 

Apesar da equipe de obra entender da importância do SGQ na empresa, a baixa 

escolaridade e a falta de conhecimento, dificultam os RDs na insersão das ferramentas e  

na implementação do sistema nessa equipe, causando uma baixa qualidade no produto 

final e um aumento de custo devido o retrabalho. 
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Resumo: Este trabalho acadêmico tem como objetivo identificar ações que reforcem a 

qualidade no atendimento e identificar quais as expectativas e o grau de satisfação do 

público alvo, com foco em gestão da qualidade no atendimento. Foi realizado um estudo 

de caso que empregou como coleta de dados a pesquisa de satisfação dos clientes. O 

mercado exige cada vez mais empresas capacitadas e qualificadas principalmente no que 

se diz respeito ao atendimento. Clientes satisfeitos vai muito além de conseguir um bom 

preço do produto. Esta pesquisa apresenta outros fatores que são mais relevantes, como o 

envolvimento de toda a equipe, desde a gerência até o mais baixo nível hierárquico, a 

importância de saber ouvir o cliente e tentar superar todas as suas expectativas e 

necessidades. Para que a empresa alcance essa excelência deve se implantar as estratégias 

competitivas, permitindo a empresa oferecer maior valor a seus clientes, fazendo com que 

ela se diferencie dos concorrentes. 

Palavras-chave: Qualidade no atendimento, Diferencial competitivo, Estratégia 

competitiva, Marketing de relacionamento 

 

Quality in service as a competitive differential 

Abstract: This academic work aims to identify actions that reinforce the quality of care 

and identify the expectations and the degree of satisfaction of the target audience, 

focusing on quality management in care. We conducted a case study that used as data 

collection the customer satisfaction survey. The market demands more and more qualified 

and qualified companies, especially regarding service. Satisfied customers go far beyond 

getting a good price on the product. This research presents other factors that are more 

relevant, such as the involvement of the entire team, from management to the lowest 

hierarchical level, the importance of knowing how to listen to the customer and trying to 

exceed all their expectations and needs. For the company to achieve this excellence, 

competitive strategies must be implemented, allowing the company to offer greater value 

to its customers, making it different from its competitors. 

Keywords: Service quality, competitive advantage, competitive strategy, relationship 

marketing 

Introdução 

O atendimento ao cliente tem como objetivo alcançar todas as áreas de negócios, 

tanto na área de atendimento como na varejista, entre outros setores. A qualidade deve 

estar em primeiro lugar em tudo que se oferece seja produto ou serviço. 

Segundo Kotler e Armstrong (2003, p. 474). Nos dias atuais as empresas enfrentam 

grande concorrência, pois existem diversos tipos de empresa de um mesmo ramo e para 

obter o diferencial, que claramente a sua empresa precisa ter algo a mais para oferecer 

aos clientes do que as demais, elas precisam se adaptar e ao mesmo tempo desenvolver 

seus produtos e também na relação com os clientes. A solução está em fidelizar o cliente, 

fazer com que o cliente sinta valor tanto no produto que ele está adquirindo, quanto na 
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empresa que ele está comprando. Atendimento de qualidade deve ser um ponto focal no 

contexto das organizações, pois é o que eleva a imagem das empresas. Hoje, as 

organizações buscam colaboradores qualificados e motivados para que possam atender 

bem seus clientes, na intenção de alcançar as metas pré-estabelecidas. 

A cada dia deve se aperfeiçoar o atendimento em toda e qualquer organização, seja 

ela de pequeno, médio ou grande porte. Tal perspectiva deve ser pensada no sentido de 

tentar satisfazer, atender e superar todas as expectativas dos clientes. Para que isso possa 

acontecer é necessário que se implante a qualidade no atendimento como diferencial 

competitivo, para que possa atingir um resultado positivo, mantendo os clientes 

satisfeitos.  

No instante em que um cliente chega a uma organização e o atendimento não é 

satisfatório, sabe-se que a empresa não está perdendo somente aquele, mas uma boa parte 

de outros que poderiam se tornar clientes, e isso pode ser causado em razão do mau 

atendimento. Como cita Kotler e Armstrong (2003), ‘‘Nas empresas o obstáculo maior 

está realmente se importar em satisfazer e ganhar seus clientes, por isso é de suma 

importância um atendimento de qualidade, desenvolver a equipe que compõe a empresa, 

tudo isso para criar um vínculo para que o cliente se sinta em casa, se tornando realmente 

um parceiro.A qualidade é exigida em toda e qualquer organização, principalmente em 

uma instituição prestadora de serviços, a qual se envolve na formação de opiniões, 

formando cidadãos para o mercado de trabalho. São também imprescindíveis que a 

empresa possa ter em seu quadro administradores que atuem mediante os preceitos éticos 

e principalmente de qualidade tanto em produtos, quanto em serviços.  

As organizações que atuam mediante tais aspectos, deixam seus clientes 

satisfeitos, além de aumentar sua produtividade, gerando resultados positivos nas 

organizações. Além disso cita Chiavenato (2007, p. 216): “O cliente é o centro, a razão 

pela qual as empresas se mantém ou não no mercado e o atendimento ao cliente deve ser 

um ponto importantíssimo ou talvez o mais importante a ser trabalhado”.Há uma grande 

necessidade em desenvolver trabalhos acadêmicos visando melhor compreensão do 

cenário da qualidade no atendimento em microempresas, contribuindo para que ela evolua 

e possivelmente dê um passo a mais na fidelização de seus clientes, buscando sempre 

aprimorar e agregar valor aos seus bens e serviços, através de melhorias na organização. 

O objetivo é identificar ações que reforcem a qualidade no atendimento e 

identificar quais as expectativas e o grau de satisfação do público alvo, com foco em 

gestão da qualidade no atendimento. 

Desenvolvimento 

Origem e evolução da qualidade no atendimento ao cliente 

O conceito de qualidade é um tema de grande importância para as organizações 

tornarem cada vez mais eficientes, buscando a efetividade no mercado. Segundo Las 

Casas (2006), o conceito de qualidade surgiu na recuperação industrial japonesa no pós-

guerra. Com a recuperação industrial japonesa, surgiu-se a necessidade de implantar a 

qualidade nas empresas, visando obter mais resultados em seus serviços/produtos. 

Nas últimas décadas as empresas passaram a se preocupar mais com a qualidade e 

a satisfação dos clientes. Mesmo assim, ainda existem organizações que apenas 

verbalizam a qualidade para seus clientes. O atendimento ao cliente tem como objetivo 

crescer para incluir todas as áreas de negócios. A qualidade deve estar em primeiro lugar 

em tudo que se oferece seja produto ou serviço. 

Até a segunda metade do século XX a qualidade do atendimento não era de total 

confiança, pois era feita apenas através da inspeção final do produto, havendo eles 

separação entre os bons, dos ruins. Os fornecedores não tinham a preocupação em atender 
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seus clientes para que eles pudessem satisfazer suas necessidades. A empresa atendia seus 

clientes de maneira racional, se um cliente não quer o outro leva. Por que uma 

preocupação com um produto que já está pronto, sendo que esse produto ou serviço pode 

agradar outro cliente. 

Abordagem dos princípios e conceitualização da qualidade total no atendimento 

Quando se tem qualidade no serviço, seja ele qual for, no produto, e principalmente 

no atendimento, aumenta-se a satisfação tanto dos clientes como dos próprios 

colaboradores, aumentando, ainda, a produtividade das empresas. Para Oliveira (2004), a 

qualidade melhora a satisfação do colaborador, aumentando assim a sua produtividade, 

onde a mesma gera excelentes resultados e autossatisfação, atingindo assim a satisfação 

máxima de entender que adquirem o melhor. 

Quando as empresas mantêm uma qualidade em seus produtos/serviços, conseguem 

deixar seus clientes satisfeitos, mantendo sua imagem positiva na sociedade, pois os 

clientes bem atendidos se sentem realizados, e hoje a melhor ferramenta para uma 

empresa crescer no mercado, é a maneira como atende os clientes. Sendo assim, no mundo 

em que vivemos hoje o atendimento ao cliente se torna um recurso fundamental, pois 

através do mesmo, se bem explorado pela empresa, pode sem dúvida trazer além de 

lucros, um reconhecimento maior da organização. 

De acordo com Garvin (1992) o atendimento agrega valor segundo a percepção do 

cliente, estimulando sua fidelidade por estabelecer um padrão ao qual se habitua, podendo 

até criar uma identificação pessoal com o atendente, melhorando assim a comunicação, 

fazendo com que se sinta mais à vontade para expressar suas opiniões sobre os serviços 

oferecidos. Nesse aspecto, é o diferencial que cria um clima que pode ser hospitaleiro a 

ponto do cliente se sentir o dono da loja. Saber ouvir os clientes é de extrema importância 

para a empresa, para que a empresa possa agregar valor ao seu produto ou serviço de uma 

forma que atenda às necessidades, desejos e expectativas de seus clientes. 

Para Kotler (2006) A satisfação do cliente é o sentimento de prazer ou de 

desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto (ou 

resultado) em relação às expectativas da pessoa. Segundo Capel (1989) cada situação de 

atendimento é única, variando de pessoa para pessoa e de momento para momento, por 

isso o atendimento deve ser diferenciado. Os clientes gostam e querem clareza nas 

informações, segurança, credibilidade, flexibilidade, atenção total, respeito, e até mesmo 

amizade, porque geralmente os seres humanos são assim, gostam de conversar e interagir, 

em qualquer ambiente que estão. 

As pessoas querem ser tratadas como únicas, e muitas vezes quando vão a uma 

empresa comprar um produto ou serviço, o desejo psicológico de serem bem atendidas, e 

se sentirem importante pode ser bem maior ou equivalente a própria compra daquilo que 

foram adquirir. Na concepção de Zemke (1995) controlar um processo de prestação de 

serviço para que seja padronizada faz diminuir o nível de satisfação dos clientes. Para 

preencher as necessidades do cliente é necessário conhece-las, sabendo o porquê, onde e 

como elas mudam com o tempo. Assim, ouvindo o cliente e compreendendo suas 

expectativas, a empresa poderá projetar produtos fortes e oferecer serviços que fidelizem 

o cliente em longo prazo. 

As organizações devem utilizar os pontos negativos no atendimento, para 

transformá-los em positivos, pois, é através das críticas recebidas, é que percebe onde 

devem ser mudados e melhorados. Se um produto ou serviço não estiver de acordo com 

as expectativas em relação ao desempenho ou ao sentimento de prazer ao adquiri-lo, 

haverá um desapontamento do resultado esperado, que por sua vez irá definir a satisfação 

do cliente. 
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Conclusão 

Alguns pontos negativos que afetam o atendimento, que se pode observar é a falta 

de informação, a insegurança, a frieza, o comodismo, a não resolução do problema do 

cliente, a demora no atendimento e, a ausência de um clima organizacional agradável, 

fará com que os clientes tenham uma má impressão do local, levando a acreditar que falta 

recursos tangíveis e intangíveis. Outro ponto negativo que as empresas têm e que precisa 

ser mudado, é a inovação, pois favorece a identificação da mesma como uma empresa 

diferenciada no mercado. Uma organização que não procura se inovar, se adequar às 

novas tecnologias, sempre ira ficar estagnada. Pois, os clientes hoje buscam coisas novas, 

atrativas e facilidade em adquiri-las. 

Existem hoje, diversas formas de adquirir produtos, e o cliente está cada vez mais 

á vontade para adquiri-los, seja pela facilidade que a internet trás, ou seja por lojas físicas, 

por esse e outros motivos o atendimento ao cliente deve ser diferenciado, e feito realmente 

com sabedoria e estratégias, para que ele possa sentir confiança e vontade de voltar 

naquele ambiente, onde os colaboradores os tratem bem. 

Saber ouvir os clientes é de extrema importância para a empresa, para que a empresa 

possa agregar valor ao seu produto ou serviço de uma forma que atenda às necessidades, 

desejos e expectativas de seus clientes. Na medida em que o cliente adentra em uma 

empresa e é bem atendido, e sai dali satisfeito com os serviços prestado, divulga uma 

imagem positiva da empresa, de forma a indicar ela, afirmando que ali tem qualidade. 

Uma maneira de se avaliar a satisfação do cliente para com a organização é observar a 

maneira com que o mesmo deixa a empresa. 
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Resumo: É certo que o planejamento estratégico é uma ferramenta gerencial que 

possibilita um processo contínuo de interação da empresa com seu ambiente, permitindo 

à mesma, estabelecer suas metas e objetivos, identificar suas potencialidades, e aproveitar 

da melhor forma todos os seus recursos. Praticamente todas as grandes empresas possuem 

um Plano Estratégico que direciona e auxilia o desenvolvimento de suas atividades. 

Entretanto, no âmbito das micro e pequenas empresas, o uso desta ferramenta de gestão 

é, muitas vezes, nula ou informal, não servindo perfeitamente para o acompanhamento, 

avaliação e controle de suas operações, e assim, não pode ser considerada um instrumento 

eficaz de apoio ao gerenciamento empresarial. Ressalta-se que planejar não é ato 

exclusivo de grandes organizações, que possuem grande volume de atividades e 

operações. Desta feita, o principal objetivo deste estudo é verificar a importância e 

utilidade que os micro e pequenos empresários atribuem ao Planejamento Estratégico 

para a gestão de suas empresas, sendo que, dentro deste contexto foi realizada uma 

pesquisa junto às micro e pequenas empresas, afim de verificar importância e utilidade 

que os gestores destas conferem à elaboração e utilização de um Plano Estratégico.  

Palavras-chave: Planejamento Estratégico; Micro e Pequenas Empresas; Gestão 

empresarial.  

The importance of strategic planning in the vision of micro and small business 

owners 

Abstract: Admittedly, strategic planning is a management tool that allows a continuous 

process of interaction of the company with its environment, allowing it to set goals and 

objectives, identify its potential and better use the way all its resources. Virtually all large 

companies have a Strategic Management Plan and Assistance to the Development of their 

Activities. However, in the context of micro and small businesses, the use of this 

management tool is often null or informal, not perfect for monitoring, evaluating and 

controlling their operations and therefore cannot be considered an effective support 

method. to business management. It is emphasized that planning is not an exclusive act 

of large organizations, which has a large volume of activities and operations. Thus, the 

main objective of this study is to verify the importance and usefulness that micro and 

small entrepreneurs attribute to the Strategic Planning for the management of companies, 

and, in this context, a research was carried out with the micro and small companies, in 

order to verify the importance and usefulness that their managers attach to the creation 

and use of a strategic plan. 

Keywords: Strategic planning; Micro and Small Enterprises; Business management. 

Introdução 

As micro e pequenas empresas representam uma importante sustentação para a 

economia do país, pois geram empregos e renda, aquecendo o mercado. Todavia, pelo 
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fato de possuírem, em sua maioria, pequena estruturação, tanto produtiva como 

financeira, são mais frágeis às variações de um mercado que se torna cada dia mais 

competitivo. (FELIPPE, ISHISAKI e KROM, 2002). 

Neste ambiente instável, as mudanças acontecem a todo o momento, e se originam 

de uma série de fatores econômicos, políticos, tecnológicos e sociais, tornando-se de 

fundamental importância a utilização de algum tipo de planejamento pelas empresas de 

menor porte para que consigam se manter no mercado e adquirir o tão almejado êxito em 

suas atividades. 

No Brasil, as micro e pequenas empresas possuem grande importância econômica 

e social. Importância essa que pode ser demonstrada por vários índices estatísticos. No 

ano de 2002, por exemplo, estas empresas representavam cerca de 4,5 milhões de 

estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, responsáveis por 48% da produção 

nacional, 42% do pessoal ocupado na indústria; 80,2% dos empregos no comércio, 63,5% 

da mão-de-obra do setor de serviços, além de gerar cerca de 21% do Produto Interno 

Bruto do país. (FELIPPE, ISHISAKI e KROM, 2002). 

Uma pesquisa divulgada pelo Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas em 2004, constatou que os micro e pequenos empreendimentos são 

os que mais têm crescido no Brasil nos últimos tempos, todavia, a mesma pesquisa revela 

que os índices de fechamento destes empreendimentos têm acompanhado esse 

crescimento, indicando que de cada 100 novas empresas, 31% não chegam a concluir o 

primeiro ano de atividade e 60% fecham antes de concluir o quinto ano de atividade. 

Muitos são os estudos realizados a fim de se determinar os aspectos considerados 

como sendo os grandes causadores do fechamento das micro e pequenas empresas no 

país. Entretanto, a principal causa de fechamento desse tipo de empresa no Brasil poderia 

ser resumida em somente uma: a falta de planejamento, conforme constata Dornelas 

(2000), ao afirmar que existe uma importante ação que somente o próprio empreendedor 

pode e deve fazer pelo seu empreendimento: planejar. 

O empreendedorismo, conforme afirma Santos (2009) é um fator que influencia 

diretamente no tempo de vida de um negócio, principalmente nos micro e pequenos 

empreendimentos, pois os empresários que sabem ser empreendedores transformam 

problemas em oportunidades e podem acompanhar o crescimento progressivo de sua 

empresa. 

Diante deste cenário, o tema desta pesquisa fica delimitado ao estudo da 

importância do Planejamento Estratégico como instrumento de gestão para as micro e 

pequenas empresas. 

Conforme afirma Gil (2007) toda pesquisa tem seu início com algum tipo de 

problema ou indagação. Lakatos e Marconi (2007) destacam ainda que a formulação de 

um problema de pesquisa deve relacionar-se diretamente ao tema proposto, esclarecendo 

a dificuldade específica com a qual o pesquisador se defronta e que pretende resolver por 

intermédio da pesquisa. 

Justifica-se a relevância deste estudo, em demonstrar os benefícios que um 

Planejamento Estratégico eficaz, utilizado como instrumento gerencial, proporciona ao 

micro e pequeno empreendedor no que se refere à gestão de seu negócio e à continuidade 

de suas atividades. 

O objetivo proposto é mostrar o quão importante é o desenvolvimento do 

planejamento estratégico para empresa, visto que através deste é possível  traçar metas a 

curto, médio ou longo prazo para que a empresa tenha um norteador para alcançar os 

objetivos propostos com o mesmo. 
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Desenvolvimento 

O empreendedor e a gestão da micro e pequena empresa 

De acordo com Dornelas (2000), nos Estados Unidos, muito do sucesso creditado 

às micro e pequenas empresas em estágio de maturidade é atribuído ao empreendedor que 

planejou corretamente o seu negócio e realizou uma análise de viabilidade criteriosa do 

empreendimento antes de colocá-lo em prática. 

Para Chiavenato (2008) o que torna um negócio bem sucedido é o planejamento, a 

capacidade do empreendedor saber evitar ou minimizar as ameaças e identificar as 

oportunidades em ambientes turbulentos, sabendo escolher o negócio mais oportuno e 

suscetível ao êxito. 

O autor também destaca os fatores que estão relacionados ao espírito 

empreendedor, tais como o desejo de independência profissional, a oportunidade de 

trabalhar no que gosta, o desejo pessoal de reconhecimento, o prestígio da descoberta de 

oportunidades que outros ignoram ou subestimam e os desafios de aplicar recursos 

próprios e habilidades pessoais em um ambiente desconhecido, além do planejamento 

sólido e detalhado daquilo que se pretende fazer e o capital financeiro adequado para se 

tocar o negócio. 

Indriúnas (2008) enumera que a ausência desse comportamento empreendedor e do 

planejamento prévio por parte do empresário, são os principais motivos para o insucesso 

de um empreendimento, citando ainda a insuficiência de políticas públicas de apoio aos 

pequenos negócios, deficiências no processo de gestão empresarial, além de dificuldades 

econômicas e os impactos de problemas pessoais sobre o negócio como fatores que 

também interferem na continuidade de uma empresa. 

Por essa ótica, abrir o próprio negócio não é algo tão simples, não basta somente 

sonhar, é preciso transformar o sonho em algo mensurável, torná-lo em ações concretas 

e fundamentadas. E esta é a razão de existir de uma importante ferramenta de gestão, 

simples, mas indispensável: o Planejamento Estratégico. 

Planejamento Estratégico 

Grande parte das empresas pressupõe a necessidade de um processo decisório que 

ocorrerá antes, durante e depois da elaboração de um planejamento o qual será 

implementado na empresa. A elaboração de planejamento estratégico empresarial vem 

sendo uma busca constante para conquistarem mais mercado estando à frente de seus 

concorrentes. 

Planejamento estratégico segundo Oliveira (2010), se torna uma sustentação 

metodológica que define a melhor direção a seguir pela empresa, dando uma melhor base 

para situações não controláveis como fatores externos, podendo assim atuar de uma forma 

inovadora e diferenciada.  Planejamento estratégico é toda a maneira pela qual uma 

empresa cria uma estratégia e implementa todas condições necessárias para serem 

realizadas, alcançando os objetivos propostos a longo prazo, e apresentando resultados. 

De acordo com Peleteiro Um plano estratégico oferece uma visão de futuro. Independente 

do porte da organização, o plano estratégico indica a direção certa. 

Para uma empresa ter sucesso é preciso que se tenha em mente um eficiente 

planejamento estratégico, no qual são identificados os pontos fortes e fracos e logo suas 

oportunidades e ameaças diagnosticadas no ambiente de atuação. Porém, o importante é 

que se tenha conhecimento, respeito, credibilidade e que envolva todos colaboradores da 

empresa para uma aceitação do planejamento. De acordo com Cobra (1991, p.23) o 

Planejamento Estratégico pode ser compreendido como “uma ação administrativa 

visando prever o futuro ambiente e os desafios que uma organização deverá enfrentar, 
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definindo as decisões cruciais para o direcionamento dos negócios”. Observa-se que o 

planejamento estratégico comparado ao tático, apresenta algumas diferenças: o prazo da 

atividade é longo, mais amplo, ocorre maiores riscos, visa fins e meios e é menos flexível 

ao mercado. Enquanto o tático opera somente em algumas partes da empresa é de curto 

prazo, mais restrito, ocorre menores riscos, visando somente o meio e tem uma maior 

flexibilidade ao mercado. 

O plano Estratégico define a empresa no momento do início dos planos, o que irá 

desempenhar, o que é, onde e como está e estabelece o que a empresa quer ser, o que quer 

fazer como quer estar e onde quer estar em determinado momento do futuro. (BETHLEM, 

2009, p23). Não visa somente ao final, mas analisa todo o contexto da empresa até chegar 

a posição almejada no mercado. 

 Para Stoner e Freeman (1995) citado por Qualharini e Souza (2007), o 

planejamento possui dois aspectos básicos, de vital importância para uma empresa: a 

determinação dos objetivos da organização e a escolha dos meios para alcançar estes 

objetivos. Além disso, o Planejamento Estratégico deve incluir a avaliação da situação 

interna da empresa, dos seus recursos, das carências, dos seus pontos fortes e suas 

fraquezas; e também a avaliação da situação externa, abrangendo a análise das 

características do seu meio e de seu mercado, as oportunidades, os obstáculos, ameaças e 

mudanças previsíveis, bem como a avaliação da posição competitiva, vantagens e 

desvantagens da empresa em face da concorrência e das inovações. 

Em linhas gerais, o Planejamento Estratégico segundo Qualharini e Souza (2007) 

pode ser didaticamente simplificado para aplicação nas empresas de pequeno porte, nos 

seguintes passos ou etapas básicas: a) definir e alinhar os objetivos e os resultados 

esperados; b). Realizar o levantamento das informações; c) Tomada de decisões e planos 

de ações pertinentes a cada ato estratégico; d). Buscar total respaldo dos funcionários 

envolvendo-os no processo decisório. 

Planejamento estratégico 

 Deve se observar o quão importante e significativo é a utilização do Planejamento 

Estratégico, visto que é uma ferramenta de grande valia para os gestores das organizações 

quer seja de pequeno ou grande porte. A tomada de decisões são de extrema importância 

para a evolução ou decadência das empresas e o planejamento estratégico age de forma 

positiva para amparar os bons rumos para se desenvolver. 

Conclusão 

Qualquer empresa, independentemente do porte ou ramo de atividade, está sujeita 

às variações de um mercado instável, onde inúmeras mudanças econômicas, políticas e 

sociais ocorrem quase que diariamente. Essa situação exige das organizações uma postura 

estratégica eficaz, onde seus gestores estejam preparados para tomar as decisões corretas 

quando for necessário. O planejamento estratégico proporciona inúmeros benefícios para 

as empresas, conforme verificado bibliograficamente nesta pesquisa, entretanto, no 

âmbito dos pequenos negócios, os empresários praticamente o ignoram, desconhecem ou 

partem do princípio que sua aplicação em suas empresas é pouco viável. 

A questão é que a maior parte dos pequenos empreendedores acumula muitas 

funções, exercendo inclusive atividades operacionais da empresa e voltando-se para os 

problemas do dia-a-dia do negócio, de maneira que deixam de refletir sobre o 

planejamento e sua real necessidade. 

Constatada a grande importância das micro e pequenas empresas para a economia 

brasileira, pela geração de empregos e renda e pela significativa contribuição para a 

formação do Produto Interno Bruto (PIB) do país, ressalta-se que a elaboração e a 
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utilização do Planejamento Estratégico por estas empresas como instrumento de gestão é 

de suma importância para assegurar um melhor gerenciamento, desenvolvimento e a 

continuidade do negócio. 

Vale aqui destacar que não existe uma estrutura ou modelo único de Planejamento 

Estratégico a ser seguido. Cada organização, independentemente do tamanho, pode 

desenvolver seus planos, elaborando suas ações e estratégias, ajustando-os às suas 

particularidades e características próprias, de maneira contínua e eficiente que satisfaça 

suas necessidades. 

Conclui se que o Planejamento Estratégico é uma ferramenta que auxilia o gestor 

na tomada de decisão e que ampara o mesmo, para que possa de melhor forma alcançar 

os objetivos propostos na organização. 

Espera-se, com o desenvolvimento desta pesquisa, colaborar de forma positiva  para 

a disseminação do assunto no âmbito acadêmico e empresarial, abordando a importância 

do Planejamento Estratégico aplicado à micro e  pequenas empresas como forma de 

adotar uma postura pró-ativa de gestão, tornando-as mais competitivas e flexíveis diante 

das mudanças no ambiente em que estão inseridas.  
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Resumo: O Banco Virtual de Talento Estudantil pode ser definido como uma ferramenta 

para gestão de pessoas, para auxiliar na ocupação de vagas de estágio ou para empregos. 

Através desta ferramenta será possível realizar o cruzamento de informações do currículo 

profissional juntamente com suas competências que são previamente cadastradas pelos 

alunos do IF Goiano – Campus Iporá, com as informações exigidas nas vagas que são 

fornecidas pelas empresas que possuem convênio com o campus. Desta forma, o processo 

de recrutamento de alunos através da ferramenta web torna-se mais ágil e fácil. De acordo 

com a extensão do campus, existe uma deficiência na área de controle dos egressos e do 

levantamento de vagas de estágio ou emprego para os alunos ou egressos do campus, e o 

sistema tem como papel suprir essa necessidade. 

Palavras-chave: Emprego, Egressos, Controle 

Virtual student talent bank: enabling professional insertion 

Abstract: the Virtual Student Talent Bank can be defined as a tool for people 

management, to assist in the occupation of internship vacancies or for jobs. Through this 

tool it will be possible to crosscheck professional curriculum information along with their 

competences that are previously registered by students of IF Goiano - Campus Iporá, with 

the information required in the vacancies that are provided by companies that have an 

agreement with the campus. This way, the student recruitment process through the web 

tool becomes more agile and easier. Depending on the extent of the campus, there is a 

deficiency in the area of egress control and the raising of internship or job vacancies for 

students or egresses on campus, and the system's role is to meet this need. 

Keywords: Jobs, Egress, Control 

 

Introdução 

De acordo com uma pesquisa realizada no ano de 2015, pela empresa OD&M 

Consulting, que é especializada nas áreas de pesquisa do mercado de trabalho e presta 

consultoria em gestão de pessoas, constata que: cerca de 77% das ofertas de empregos no 

brasil é exigido nível médio de escolaridade enquanto 23% das vagas de emprego 

solicitavam ensino superior. E ainda cerca de 48% das vagas analisadas era requerido 

conhecimento básico em informática, o inglês fazia parte de 38% das vagas, enquanto o 

espanhol contava com 14% (G1, 2015). 

 Visto que existem modalidades de vaga de emprego diferentes, os meios de 

recrutamento por parte das empresas também podem variar, como por exemplo: 

recrutamento interno, recrutamento externo, on-line e com parcerias com escolas e 

instituições de ensino. (CHIAVENATO, 2006). O último ponto é o foco da ferramenta 

que será desenvolvida para assim agilizar esse processo de recrutamento, visto que para 

encontrar o candidato mais adequado é necessário cruzar informações, através de um 

comparativo entre os atributos desejados pela empresa que são definidos ao criar uma 

vaga de emprego ou de estágio, e as competências que os candidatos possuem no seus 
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currículos, assim é possível verificar quais deles atendem aos requisitos do cargo 

ofertado. (CHIAVENATO, 2006). 

0Com a implantação da ferramenta “Banco Virtual de Talentos Estudantil”, no 

campus, será possível encontrar melhores candidatos cadastrados no sistema, para as 

vagas oferecidas com uma precisão maior e com tempo reduzido, auxiliando alunos e 

egressos do Instituto, assim os inserindo no mercado de trabalho através do uso da 

ferramenta e das parcerias com as empresas. 

 Neste sentido, o sistema proposto objetiva automatizar o processo de gestão de 

vagas de emprego e estágio por meio do rápido acesso ao banco de candidatos mais apto 

para vagas cadastradas no sistema, otimizando o tempo empreendido para a realização de 

recrutamento e seleção. 

Material e Métodos 

 Para a elaboração da ferramenta, que é um site de internet responsivo para ser 

utilizado em dispositivos moveis com acesso à internet e computadores, serão necessárias 

as tecnologias: JavaScript e jQuery como linguagens de programação, visto que o 

JavaScript permite a implementação de itens complexos numa página web (MOZILA, 

2019), e também o JavaScript, está presente na maioria dos sites e navegadores modernos, 

e também a linguagem está presente em computadores de mesa, consoles de jogos, tablets, 

e smartphones (FLANAGAN, 2013). O jQuery, de acordo com John Resig, o criador 

dessa biblioteca, “O foco principal da biblioteca jQuery é a simplicidade” (apud SAMY, 

2013). E para Mauricio Samy, “jQuery é uma maneira simples e fácil de escrever 

JavaScript colocada ao alcance não só de programadores experientes, mas também de 

designers e desenvolvedores com pouco conhecimento de programação.” (SAMY, 2013). 

Para a estrutura do site será utilizado HTML (Hypertexts Markup Language) e CSS 

(Cascading Style Sheets). Para auxiliar na estrutura do site, será utilizado o Bootstrap, 

que é uma biblioteca voltada para o desenvolvimento front-end mais popular do mundo. 

(BOOTSTRAP, 2019). 

Como banco de dados será utilizado o Google Firebase que permite a criação de 

bancos de dados que pode ser utilizado em várias plataformas diferentes ao mesmo tempo, 

e que oferece suporte a várias ferramentas de produtividade, sendo uma plataforma 

abrangente (FIREBASE, 2019). Para realizar o cruzamento de informações, serão 

necessárias as informações previamente cadastradas por alunos, egressos e empresas. 

 

Resultados e Discussão 

A plataforma “Banco virtual de talentos estudantis”, terá 4 módulos, que executarão 

tarefas comuns e particulares de cada um, sendo eles: Módulo da extensão, que aprovará 

ou recusará o acesso dos alunos ou egressos que previamente fizeram a requisição de 

acesso ao sistema, poderá ter acesso a informações sobre os alunos, egressos e empresas. 

 No módulo de aluno e do egresso, eles poderão realizar o cadastro e editar 

posteriormente, e também suas informações profissionais para que os mesmos sejam 

encontrados pelas empresas. O módulo da empresa, apresentará entre as demais funções, 

cadastrar vagas e procurar o candidato mais adequado para a vaga, manualmente ou 

automaticamente via o algoritmo de pesquisa. A Figura 1 a seguir ilustra os módulos 

principais dos usuários. 
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Figura 1. Módulos do sistema, em sequência de cima para baixo, são eles: módulo da extensão 

de ensino, módulo de empresa vinculada com o campus, módulo de alunos e de 

egressos. 

Conclusão 

Com a implantação do sistema trará um controle dos egressos algo que de acordo 

com a extensão de ensino do IF Goiano - Campus Iporá, é algo que está em déficit em 

todos os campus, os alunos perdem o contato com a instituição e a mesma não tem um 

feedback de seus ex-alunos, com o sistema implantado, os alunos e egressos terão uma 

oportunidade de conseguir vagas de emprego ou estágio e a instituição terá informações 

a respeito de seus alunos e ex-alunos. 

Outro ponto importante da plataforma “Banco virtual de talentos estudantis” é a 

qualificação profissional dos alunos através do encaminhamento para estágios dentro da 

sua área de formação. 

Agradecimento 

Agradeço as professoras Maria Gláucia, Eliana Tiba e o professor José Carlos por 

se dedicarem para realização deste projeto. 

Referências Bibliográficas 

BOOTSTRAP. About. [S. l.], 18 jan. 2018. Disponível em: 

https://getbootstrap.com/docs/4.3/about/overview/. Acesso em: 9 ago. 2019. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: O Capital Humano das 

Organizações. 8ª Edição, São Paulo: Atlas, 2006. 

 



 

 

113 
 

I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAI              ISBN: 978-85-57223-69-1 

FLANAGAN, David Flanagan. Javascript o guia deifintivo. São Paulo: Bookman cia. 

editora ltda., 2013. 

 

GONÇALVES, Ariane. O Que é jQuery e Para Que Serve?. Capoeiras Florianópolis, 

30 abr. 2019. Disponível em: https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-jquery/. 

Acesso em: 9 ago. 2019. 

 

G1, Globo. Empresas buscam profissionais mais qualificados, diz pesquisa. São 

Paulo, 15 nov. 2017. Disponível em: http://g1.globo.com/concursos-e-

emprego/noticia/2015/11/empresas-buscam-profissionais-mais-qualificados-diz-

pesquisa.html. Acesso em: 9 ago. 2019. 

 

LEHENBAUER, Michael. Developers, meet Firebase!. [S. l.: s. n.], 12 abr. 2012. 

Disponível em: https://firebase.googleblog.com/2012/04/developers-meet-firebase.html. 

Acesso em: 16 ago. 2019. 

 

SILVA, Mauricio Samy. JQuery a biblioteca do programador javascript. São Paulo: 

Novatec, 2013. 

 

MOZILLA. O que é JavaScript?. [S. l.], 23 mar. 2019. Disponível em: 

https://developer.mozilla.org/ptBR/docs/Learn/JavaScript/First_steps/O_que_e_JavaScr

ipt. Acesso em: 9 ago. 2019 

 



 

 

114 
 

I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAI              ISBN: 978-85-57223-69-1 

 

SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

115 
 

I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAI              ISBN: 978-85-57223-69-1 

A promoção da saúde em um público infanto-juvenil da cidade de Iporá, GO 

Magda Gouveia Mateus1; Luana Araújo Siqueira Rodrigues2; Millena Marques Alves3; Gabrielly Castro 

de Oliveira4; Renato Rosa da Silva Salvador5 e Thaiomara Alves Silva6 

1 Graduanda do Curso de Enfermagem da Faculdade de Iporá - FAI.  
2 Graduanda do Curso de Farmácia da Faculdade de Iporá - FAI.  
3 Graduanda do Curso de Farmácia da Faculdade de Iporá - FAI. 
4 Graduanda do Curso de Enfermagem da Faculdade de Iporá - FAI. 
5 Graduando do Curso de Farmácia da Faculdade de Iporá - FAI. 
6 Coordenadora do projeto (Edital nº 03 de maio de 2019), Prof.a Dr.a da Faculdade de Iporá - FAI. thaiomaras@yahoo.com.br 

Resumo: a promoção da saúde para o público infanto-juvenil está relacionada com seu 

contexto familiar, social e ambiental, sendo necessário abordar conhecimentos 

relacionados à prevenção de doenças, levando a melhoria da saúde infantil. Em especial, 

ao público infanto-juvenil, a promoção da saúde está baseada na vacinação, incentivo à 

alimentação saudável, higienização adequada e assim, visa diminuir a mortalidade 

infantil. Quando promovidos desde a infâncias são levados até a vida adulta, diminuindo 

os casos das inúmeras patologias. Este trabalho objetivou-se em conscientizar a 

comunidade iporaense, em especial o público infanto-juvenil, sobre a promoção da saúde 

e que através de pequenas mudanças é possível obterem uma melhor qualidade de vida. 

Foi realizado um momento de interação entre os discentes participantes do projeto e a 

comunidade. Foram feitos diálogos, dinâmicas e brincadeiras, no intuito de conscientizar 

as crianças da comunidade sobre hábitos de higiene, alimentação saudável, prática de 

exercícios físicos e cuidados gerais com a saúde para a prevenção de doenças, esperando 

com isso, um reflexo positivo em relação à saúde e bem-estar dos mesmos. Além de 

destacar a importância da interação dos participantes do projeto e a comunidade. 

Palavras-chave: Qualidade de vida, Crianças, Prevenção 

Health promotion in a child and youth audience in the city of Iporá, GO 

Abstract: health promotion for children and youth is related to their family, social and 

environmental context, and it is necessary to address knowledge related to disease 

prevention, leading to the improvement of child health. In particular, for children and 

youth, health promotion is based on vaccination, encouragement of healthy eating, proper 

hygiene and thus aims to reduce child mortality. When promoted from childhood they are 

carried into adulthood, reducing the number of numerous pathologies. This work aimed 

to raise awareness in the iporaense community, especially the children and youth, about 

health promotion and that through small changes it is possible to achieve a better quality 

of life. A moment of interaction was held between the students participating in the project 

and the community. Dialogues, dynamics and games were made in order to make the 

children of the community aware of hygiene habits, healthy eating, physical exercise and 

general health care for the prevention of diseases, hoping with this, a positive reflex 

regarding their health and well-being. In addition to highlighting the importance of 

interaction between project participants and the community. 

Keywords: Quality of life, Children, Prevention 

 

 

Introdução 

Desde o início das migrações de pessoas da zona rural para os centros urbanos 

ocorreu o acréscimo de patologias. As causas foram devido às más condições de vida 
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como, a falta de saneamento básico, alimentação inadequada, ambientes contaminados 

por agentes etiológicos que levaram ao agravo de doenças e a higienização irregular. No 

entanto, nos últimos anos, houve também mudanças em relação aos cuidados à saúde, 

devido ao aumento dos recursos tecnológicos, a evolução da ciência e aos diferentes 

aprimoramentos na assistência à saúde (ARAÚJO et al, 2014). 

A promoção do bem-estar se define na compreensão de ações individuais, coletivas 

e no compromisso dos governos em busca da melhor qualidade de vida (FIOCRUZ e 

CNS, 2018). Embora, a saúde da população esteja mais direcionada às doenças crônicas, 

agudas, infecciosas ou não, há ações de prevenção com política de saúde que proporciona 

o direito dos cidadãos de prevenir e cuidar das patologias e também, as campanhas de 

organizações não governamentais (ONGs) que contribuem na execução de planejamentos 

para a melhoria do estado da população. Neste contexto, a vigilância sanitária tem um 

papel importante na detecção de doenças em cada setor do município. Esta atenção realiza 

notificações com fichas de dados coletados perante a sociedade. Entretanto, o ato de 

identificar o problema também refere à resolução do mesmo, como a realização de 

orientações coletivas (BRASIL, 2007). 

Em especial, ao público infanto-juvenil, a promoção da saúde está baseada na 

vacinação, incentivo à alimentação saudável, higienização adequada e assim, visa 

diminuir a mortalidade infantil. As crianças possuem os mesmos direitos que os adultos, 

e com os avanços das tecnologias foi possível investigar as causas das mortes materna, 

infantil e fetal; e implementar ações que contribuem na diminuição do índice de óbitos. 

Segundo o Ministério da Saúde, o estado de Goiás apresentou tendência na redução da 

mortalidade infantil entre 2001 e 2017 (BRASIL, 2018), mostrando a eficiência da 

promoção da saúde. 

Ao se tratar da nutrição, Hipócrates já mencionava, “Deixe que sua alimentação 

seja seu remédio e o remédio seja sua alimentação”. Assim, é de extrema importância que 

os cuidados para uma boa saúde durante a infância possa iniciar com os alimentos 

saudáveis, para ajudar no crescimento e trazer mais energia ao metabolismo (OLIVEIRA 

e CASTRO, 2013). As escolas e os familiares incentivam as crianças a se alimentarem de 

nutrientes adequados. Assim, as implementações e promoções de hábitos alimentares é 

de suma importância para estimular o consumo diário de alimentos sadios (VALENGA e 

CAMARGO, 2013).  

Da mesma forma, durante a infância, a prática de exercícios físicos também é uma 

ótima maneira de ajudar no crescimento, auxilia no desenvolvimento motor, na melhora 

da imunidade, estimula no raciocínio lógico, memória, evita a obesidade e o sedentarismo 

(BRITES, 2019). Com o aumento do consumo de alimentos industrializados, a prática de 

atividade física é fundamental no controle da obesidade e também de doenças como 

diabetes, colesterol elevado, hipertensão arterial, doenças cardíacas, patologias estas, 

muito comuns na sociedade em geral. 

Para a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 

(OPAS/OMS, 2016), “o conceito de saúde vai além da mera ausência de doenças. Na 

verdade, só é possível ter saúde quando há um completo bem-estar físico, mental e social 

de uma pessoa”. Deste modo, outra forma de promoção à saúde é a higiene que inclui, 

por exemplo: os hábitos de lavar as mãos, escovar os dentes, lavar os alimentos antes de 

consumi-los, tomar banho e assim, para reduzir o surgimento de doenças (BRASIL, 

2008). Estes modos quando promovidos desde a infâncias são levados até a vida adulta, 

diminuindo os casos das inúmeras patologias. 

Este trabalho faz parte de uma das ações extensionistas do projeto intitulado “É com 

você: a saúde em suas mãos” no qual visa observar os vários aspectos relacionados às 

diversas patologias e com isso, levar de modo objetivo para a comunidade iporaense, que 
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as mudanças nos hábitos de vida podem amenizá-las ou até mesmo não deixar que tais 

doenças apareçam ou evoluam. O presente trabalho objetivou-se em conscientizar a 

comunidade, em especial o público infanto-juvenil, sobre a promoção da saúde e que 

através de pequenas mudanças é possível obterem uma melhor qualidade de vida. Além 

de revelar a importância da interação dos acadêmicos com a comunidade. 

 

Material e Métodos 

Este projeto está sendo desenvolvido por uma docente da Faculdade de Iporá – FAI 

e graduandos dos cursos de Farmácia e Enfermagem desta instituição. Refere-se a uma 

ação de caráter qualitativo, a qual aborda a conscientização de um grupo social, neste 

caso, em especial, as crianças da comunidade (SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009). 

Esta ação faz parte de uma das atividades do projeto de extensão “É com você: a 

saúde em suas mãos” realizada nas proximidades de uma das Unidades de Saúde da 

cidade de Iporá, Goiás. Este local foi escolhido por ser de fácil acesso e um ponto em 

comum para toda a comunidade. A cidade está localizada na região centro oeste do estado 

de Goiás, a 216 km da capital Goiânia. De acordo como o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), Iporá possui população estimada para 2019 de 31.531 pessoas 

(IBGE, 2019). 

Foi realizado um momento de interação entre os discentes participantes do projeto 

e a comunidade. Com o auxílio da equipe da Unidade de Saúde, toda comunidade foi 

convidada a participar da ação, em especial as crianças, não havendo nenhuma restrição 

quanto à participação dos mesmos. Neste encontro foram feitos diálogos, dinâmicas e 

brincadeiras, no intuito de conscientizar as crianças da comunidade sobre hábitos de 

higiene, alimentação saudável, prática de exercícios físicos e cuidados gerais com a saúde 

para a prevenção de doenças. As dinâmicas usadas foram “roda de conversa”, onde foi 

realizada uma conversa sobre a temática trabalhada e “responda quem souber”, na qual a 

criança respondia questões orais do tema que foi abordado, com o auxílio dos pais ou 

responsáveis que também estavam presentes. Dentre as brincadeiras foram realizadas 

canto e gestos das músicas “Ratinho Tomando Banho - Tchau preguiça, tchau sujeira” do 

compositor Helio Zinskind e “Lava uma mão, lava a outra” do autor Arnaldo Antunes, 

além de diversas brincadeiras infantis para descontrair o momento, como: “dança da 

cadeira”, “morto e vivo” e “corrida com ovo na colher”. 

Resultados e Discussão 

O encontro com as crianças ocorreu de forma interativa e informal, resultando em 

participações do público de forma bastante animada, de ambas as partes, pais e 

responsáveis, e especialmente das crianças. A promoção da saúde para o público infanto-

juvenil está relacionada com seu contexto familiar, social e ambiental (GONÇALVES et 

al, 2008). Neste contexto, é necessário abordar conhecimentos relacionados à prevenção 

de doenças, levando a melhoria da saúde infantil (DAMASCENO et al, 2016).  

Foram abordados temas sobre a higiene, atividade física e alimentação saudável, de 

modo claro e objetivo, desta maneira houve maior compreensão do público alvo sobre os 

assuntos, visto que o modo de abordagem prendeu a atenção do público, bem como as 

dinâmicas e brincadeiras realizadas, observado na Figura 1, abaixo.  
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Figura 1. Ações realizadas sobre a temática abordada para a conscientização do público infanto-

juvenil. Fonte: própria 

No estudo de Castro e colaboradores (2018) realizaram atividades sobre os cuidados 

com a higiene infantil e alimentação saudável em uma creche, com cerca de 80 crianças 

de 2 a 4 anos de idade, no qual obtiveram sucesso na conscientização sobre a temática. 

Além disso, foi verificada a importância da interação entre a comunidade e os 

acadêmicos da Instituição de Ensino, na qual houve troca de experiências e um novo 

modo da busca do saber. Visto que ações realizadas com a comunidade elevam a 

autoestima de todos os participantes, levando a aspectos benéficos e saudáveis (NUNES 

et al., 2013). 

Conclusão 

Com o aumento do consumo de alimentos industrializados e o grande número de 

crianças obesas, a promoção da saúde se tornou algo fundamental para a comunidade e 

também para o poder público. Por isso, realizar a conscientização sobre a prática de 

exercícios físicos e hábitos alimentares saudáveis, além da abordagem sobre higiene é 

essencial para a redução de inúmeras patologias. O trabalho realizado com as crianças da 

comunidade mostrou ser de grande valia, visto o interesse do público com relação a 

importante temática, promoção da saúde. A interação dos discentes com a comunidade 

também foi bastante gratificante, mostrando que podemos sim, continuar com as ações 

extensionista do projeto. 
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Resumo: os pombos são espécies que trazem diversas simbolizações ao homem, como: 

paz, esperança e reprodutividade. As espécies de pombos urbanos presentes no Brasil 

foram trazidas pelos colonos no século XVI, como animais domésticos. Foram 

identificadas 23 espécies no país, das 318 espécies existentes no mundo. A ave é tida 

como um importante veículo de transmissão de doenças para humanos, se tornando um 

grande problema para a saúde pública. O presente estudo tem por objetivo observar o 

crescente aumento de pombos nos principais pontos da cidade de Arenópolis - Goiás e 

analisar a percepção da população quanto aos riscos inerentes a saúde. Os prédios do 

Salão de Eventos e Ginásio de esportes foram submetidos à um período de observação de 

30 dias, a fim de se obter informações pertinentes ao estudo. As percepções obtidas nesta 

observação revelam a grande preocupação da população, que reconhecem os pombos 

como uma espécie que transmite doenças, as chamadas zoonoses. 

Palavras-chave: Saúde pública, Pombos urbanos, Percepções 

Observational analysis of the high pigeon population in the city of Arenópolis and 

the risks to public health 

Abstract: pigeons are species that bring diverse symbolizations to man, such: peace, hope 

and reproducibility. The species of urban pigeons present in Brazil were brought by 

settlers in the 16th century as domestic animals. Out of 318 species in the world, 23 were 

identified in Brazil. The bird is considered an important vehicle for the transmission of 

diseases to humans, becoming a major problem of public health. This study aims to 

observe the growing increase of pigeons in the main points of the city of Arenópolis - 

Goiás and to analyze the perception of the population regarding the inherent health risks. 

The buildings of Event Hall and the Sports Gymnasium underwent a 30 days period of 

observation in order to obtain pertinent information for the study. The perceptions 

obtained in this observation reveal the great concern of the population, who recognize 

pigeons as a species that transmits diseases, called zoonoses. 

Keyword: Public health, Urban pigeons, Perceptions 

Introdução 

Desde a antiguidade, os pombos foram considerados como espécies que trazem 

diversas representações simbólicas ao homem, como: paz, libertação, esperança e 

reprodutividade. A séculos sua imagem está associada ao bom relacionamento com a 

figura humana. Tratava-se de algo muito comum, pois eram objetos para confecção de 

obras de arte e demais escrituras (MIRANDA, LADENDORFF, KNÖBL, 2014). 

As espécies de pombos urbanos que hoje habitam no país são originárias do norte 

da África, Ásia e Europa, e foram trazidas junto aos colonos como animais de estimação 

no século XVI. Anatomicamente, são animais de pequeno porte, com cerca de 35 cm de 

comprimento, de coloração que varia entre branca e preta, e apresentam bico fino. São de 
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fácil adaptação às cidades, por possuírem maior disponibilidade e acesso a abrigos e 

alimentos. Por ter uma longevidade em média de 5 anos e seu elevado ciclo de 

reprodução, em até aproximadamente 5 vezes ao ano, a população dessa espécie vem 

crescendo de maneira significativamente acelerada. No Brasil, já foi identificado cerca de 

23 espécies, das 318 espécies que estão espalhadas por todo o mundo. A grande 

concentração de pombos presentes nos centros urbanos se dá em decorrência do 

crescimento acelerado e acentuado das áreas urbanas e por falta de medidas que controlem 

o direcionamento da espécie (SARMENTO et al. 2019). 

A alimentação representa um grande potencial para o aumento da população desta 

espécie, pois estes animais, que convivem em bando, procuram áreas onde se tenha 

alimento de fácil acesso e em abundância, caso não se tenha essa demanda, mesmo que 

tenham abrigo, os pombos se deslocam para qualquer outra localidade em busca de 

alimento. Como qualquer outra espécie que necessita de condições nutricionais 

favoráveis para uma boa reprodução, quanto maior for a disponibilidade de alimento, 

maiores serão a capacidade reprodutiva e a longevidade dessas aves (MIRANDA, 

LADENDORFF, KNÖBL,  2014). 

Segundo Menezes e colaboradores (2014), a ave é tida como um importante veículo 

de transmissão de agentes contaminantes, sendo um deles a criptococose, uma infecção 

fúngica originária de leveduras do gênero Cryptococcus. Locais de grande concentração 

de excretas favorecem a propagação da levedura, já que se contrai através da inalação de 

propágulos facilmente dispersos pelo ar. Os pombos são diretamente relacionados com 

esse tipo de infeção, pois são reservatórios do fungo, e devido a permanência dos bandos 

em locais públicos, ambientes de grande circulação de pessoas (BRASIL, 2000). Dessa 

maneira, a espécie se torna um grande problema de saúde pública, uma vez que são 

consideradas como alojamento para diversos microrganismos nocivos para a saúde 

humana. 

Além da criptococose, o pombo também transmite diversas outras doenças, 

causadas por bactérias, ácaros e uma gama de fungos. Dentre as doenças, estão: 

salmonelose, ornitose, toxoplasmose, histoplasmose, encefalite letárgica e psitacose. 

Sendo a criptococose, salmonelose e toxoplasmose as de maior interesse sanitário e 

encontradas com maior frequência (ARAÚJO, CARVALHO, ALBUQUERQUE, 2000). 

O estudo sobre os pombos é importante para alertar a população de que os mesmos 

estão atingindo uma condição preocupante, em decorrência da superpopulação, 

danificações em edifícios e consequentemente elevados riscos para a saúde pública 

(SEABRA e OLIVEIRA, 2016). Deste modo, o presente trabalho objetiva-se em observar 

a população de pombos na cidade de Arenópolis - Goiás e a percepção dos arenopolinos 

em compartilhar dos mesmos ambientes que essas aves. 

Material e Métodos 

A análise observacional foi realizada na cidade de Arenópolis, estado de Goiás, 

localizada a 287 km da capital Goiânia, no noroeste goiano (Figura 1). Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) possui população estimada para 2019 de 

2.612 pessoas (IBGE, 2019). 
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Figura 1: Localização da cidade de Arenópolis, Goiás. Fonte: IBGE (2019). 

Os locais selecionados para observação foram os que possuem um grande fluxo 

diário de pessoas e um grande número de pombos. Foram observados dois principais 

edifícios em um período de 30 dias: o Salão de Eventos Everaldo Barbosa de Sousa, lugar 

de realização da feira livre de agricultura familiar, shows e demais festividades; e o 

Ginásio de esportes da cidade. A observação foi realizada mediante análise das reações 

das pessoas nessas localidades, com intuito de saber a percepção delas sobre os pombos, 

fluxo de pessoas nos locais escolhidos, além de o número e o comportamento dos animais. 

Resultados e Discussão 

O fácil acesso à informação está tendo grande participação quanto ao conhecimento 

prévio das pessoas acerca de doenças, especialmente as de origem animal. Após 

observação de diálogos entre algumas pessoas que frequentam estes locais, em especial o 

Salão de Eventos, o pombo foi apontado como um agente de alto risco para transmissão 

de várias patologias. A presença de fezes, penas e até mesmo de ovos, faz com que o local 

fique cheio de sujidades e com presença de odor fétido. A arquitetura da feira é propícia 

para o abrigo e para a permanência destas aves, pois sua estrutura metálica é provida de 

vigas côncavas, facilitando a confecção de ninhos e a moradia destes animais. 

No salão de eventos onde acontece a feira livre, o número de pombos foi 

consideravelmente grande, em média de 20 a 40 aves, os mesmos sobrevoam sobre as 

bancadas e eliminam suas fezes sobre as pessoas e alimentos (Figura 2). 

 
Figura 2. Salão de eventos onde acontece a feira livre com a presença das aves e suas fezes. 

Fonte: própria 

Por se localizar ao lado de uma praça pública, a maioria dos indivíduos compram 

os hortifrutis e voltam para a praça, para não ficarem expostos às fezes. Foi possível 

observar também que algumas bancadas estão sob tendas e já outras ficam expostas e 

sujeitas a sujidades. 
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Durante a realização da feira livre de agricultura familiar, alguns feirantes, 

prevendo possíveis intercorrências, utilizam tendas para proteger os alimentos, em 

especial os hortifrutis. Percebeu-se que a maioria da população se posiciona contra a 

presença dos pombos nos locais públicos, e questionam a permanência do comércio de 

venda de alimentos, argumentando que os mesmos transmitam doenças mesmo não 

sabendo dizer quais são elas. Sabe-se que a transmissão dos agentes patogênicos 

provenientes dos pombos tem alta probabilidade de contaminação em humanos, 

principalmente pelas suas fezes nas superfícies e podem entrar em contato com os 

alimentos, tornando um problema de saúde pública (MARTINS et al. 2015). 

Em relação ao ginásio de esportes, a problema não se diferencia, a edificação está 

bastante comprometida, há presença de muitos ninhos, bastante sujeira e odor por causa 

das fezes acumuladas. Também é importante destacar que o contato direto com os agentes 

patogênicos presentes nos excrementos pode causar sérias irritações na pele (BECK, 

2003). Por esse motivo muitos pais têm certa resistência em deixar seus filhos irem 

praticar esportes, pois as fezes caem nos assentos e até mesmo dentro da quadra. 

Conclusão 

 As percepções obtidas nesta observação revelam a grande preocupação da 

população, que reconhecem os pombos como uma espécie que transmite doenças, as 

zoonoses. Apesar de não saberem quais doenças exatamente são transmitidas, tem-se a 

consciência que podem levar a riscos e agravos a saúde individual e coletiva. 

Compete aos órgãos públicos criarem medidas preventivas para minimizar os 

riscos, com estratégias ambientais para controle da população de pombos, ações de 

educação e promoção em saúde enfatizando os riscos existentes em manter o contato com 

a espécie. 
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Resumo: a hipertensão arterial é uma doença crônica, considerada como um dos 

principais problemas de saúde da população. Apresenta relação com os hábitos pessoais, 

como a alimentação e o sedentarismo. A cidade de Iporá possui oito Unidades de Saúde, 

vinculadas ao SUS e as mesmas trabalham com o atendimento ao público e busca a 

promoção da saúde e a prevenção de doenças. Observando a necessidade de agir e intervir 

sobre os hábitos de vida da comunidade, foi elaborado e está sendo desenvolvido o projeto 

de extensão intitulado “Sob pressão: Iporá e a hipertensão”. O projeto atua de forma direta 

na comunidade, com o objetivo de mudar a perspectiva da comunidade sobre algo tão 

importante, como a hipertensão arterial. E através deste, almeja alcançar mudanças no 

estilo de vida da população iporaense. A interação dos participantes do projeto com a 

comunidade foi realizada através de rodas de conversas, brincadeiras, teatros e palestras, 

sempre buscando expor o tema de forma clara e objetiva. Após estas ações, foi verificada 

a conscientização sobre a hipertensão arterial e a importância do contato dos discentes 

com a comunidade. 

Palavras-chave: Doença crônica, Comunidade, Saúde 

Arterial hypertension in Iporá - GO: an awakening about the pathology 

Abstract: arterial hypertension is a chronic disease, considered as one of the main health 

problems of the population. It is related to personal habits, such as diet and physical 

inactivity. The city of Iporá has eight Health Units, linked to the SUS, which work with 

public service and seek health promotion and disease prevention. Noting the need to act 

and intervene on the lifestyle of the community, the extension project entitled "Under 

Pressure: Iporá and Hypertension" is being developed. The project acts directly in the 

community to change the community's perspective on something as important as high 

blood pressure. And through this, it aims to achieve changes in the lifestyle of the 

population of Iporá. The interaction of the project participants with the community was 

carried out through rounds of conversation, games, theaters and lectures, always seeking 

to clearly and objectively expose the theme. After these actions, it was verified the 

awareness about hypertension and the importance of the contact of the students with the 

community. 

Keywords: Chronic disease, Community, Health 

Introdução 

A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença que acomete mulheres e 

homens, de diferentes faixas etárias, com uma prevalência em idosos. É uma patologia 

muito comum, causada pela interação das características genéticas e os diversos fatores 

ambientais; também está classificada entre as doenças que mais causam óbitos. A pressão 

diastólica mantida acima de 90 mmHg ou a sistólica superior a 140 mmHg são utilizadas 
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como fatores essenciais no diagnóstico desta patologia (KUMAR, ABBAS e ASTER, 

2013; BRASIL, 2019). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), a hipertensão ocorre quando 

há uma força excessiva do sangue contra as paredes das artérias, dificultando a 

distribuição do sangue ao restante do organismo. A hipertensão tem como principal 

consequência danos no coração e nos vasos sanguíneos, levando a diversas patologias 

cardiovasculares, além de afetar os rins e o cérebro (KUMAR, ABBAS e ASTER, 2013; 

SBH, 2019).  

Para o Ministério da Saúde e também para a Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(SBC), existem diversos os fatores de risco para a hipertensão arterial, como: idade, 

histórico familiar, níveis elevados de colesterol, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, 

obesidade, consumo elevado de sódio e o estresse, um estado emocional que vem gerando 

inúmeras doenças nos últimos anos. Diferente de outras doenças, a hipertensão age de 

forma silenciosa, por isso é necessário estar atento aos sinais e sintomas, como, cefaleia, 

visão turva, vertigens, dores no peito, zumbidos no ouvido, apresentar dentre outros. É 

considerada uma doença sem cura, no entanto, há tratamento e pode ser controlada com 

medicamentos e mudanças no estilo de vida, por essa razão é necessário estar alerta aos 

sintomas e aos fatores de risco, para um possível diagnóstico (BRASIL, 2019; SBC, 

2019). 

A promoção da saúde, principalmente com foco na prevenção de doenças, se tornou 

hoje algo muito importante, a mesma visa melhorias na qualidade de vida e também está 

relacionada com a diminuição de gastos, quando se trata do poder público. Pensando 

nisso, foi elaborada a ação extensionista intitulada “Sob pressão: Iporá e a hipertensão”. 

Este trabalho teve como objetivo conscientizar a população sobre a hipertensão arterial e 

sobre os fatores de risco relacionados a esta patologia, estimulando a comunidade sobre 

mudanças no estilo de vida, na realização de atividades físicas regularmente, alimentação 

saudável e a modificações nos hábitos sociais (consumo de tabaco e de álcool). Além de 

proporcionar momentos de interação entre os discentes e população iporaense. 

Material e Métodos 

O projeto de extensão teve início no ano de 2018 e vem sendo desenvolvido até o 

momento com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Unidades de Saúde, 

além do auxílio e participação de discentes da Universidade Estadual de Goiás – UEG, 

Campus Iporá e neste ano, com a participação de discentes da Faculdade de Iporá - FAI.  

Desde então, acontecem reuniões com os participantes do projeto para estudo sobre 

a hipertensão arterial e para organização das ações e assim, ofertar a comunidade 

iporaense entendimento a mais sobre a temática. No ano de 2019, se manteve em parceria 

com as Unidades de Saúde e também visitando lares de idosos. A interação dos 

participantes do projeto com a comunidade de Iporá foi realizada através de encontros, 

“rodas de conversas”, brincadeiras, teatros e palestras, sempre buscando expor o tema de 

forma clara e objetiva, ao público presente. Também foi trabalhado o tema em forma de 

folders e cartazes, bem coloridos e chamativos. Os folders foram divulgados nas mídias 

e os cartazes foram afixados na Unidade de Saúde, com o intuito de atrair a atenção das 

pessoas que ali estavam e assim, alcançar a conscientização sobre a doença em questão. 

As ações extensionistas foram desenvolvidas com o intuito de realizar a 

conscientização sobre a patologia e o que leva ao desenvolvimento da mesma (os vários 

fatores de risco). E com isso esperar reais mudanças nos hábitos pessoais e sociais, por 

isso, a necessidade da ação direta com a comunidade. 
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Resultados e Discussão 

Após reuniões com a SMS, representantes da Unidade de Saúde e do lar dos idosos 

foram instaladas parcerias para o desenvolvimento das ações extensionistas. Para isso, 

houve várias reuniões para o estudo sobre a hipertensão arterial e para organização das 

ações, podendo então, serem executadas. Para lembrar sobre o Dia Nacional de Prevenção 

e Combate a Hipertensão Arterial (26 de Abril) que tem o objetivo de conscientizar a 

população sobre os cuidados básicos para prevenir a hipertensão arterial, foi preparado 

folders para divulgação sobre o tema e também foi realizada uma palestra na UEG, com 

o apoio de um enfermeiro e professor da FAI que mencionou sobre a temática (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Ações relacionadas ao dia Nacional de Prevenção e Combate a Hipertensão 

Arterial, divulgação do material, palestra na UEG, com a participação especial do enfermeiro e 

professor da FAI. Fonte: própria 

Outro encontro com a comunidade foi realizado em uma das Unidades de Saúde da 

cidade, no qual foram agregadas ideias sobre o tema hipertensão arterial. O mesmo foi 

trabalhado com o uso de cartazes, bem coloridos e confeccionados pelos próprios 

participantes do projeto. Este material atraiu a atenção das pessoas que ali estavam 

presentes e também de todos os usuários da Unidade de Saúde, alcançando assim, a 

conscientização (Figura 2). 

Em outro momento foi preparado um pequeno teatro, onde foi abordado o tema de 

forma bem explícita, com linguagem clara e informativa. Com essa apresentação foi 

proporcionado um meio de chamar a atenção da comunidade, presente na Unidade de 

Saúde, de forma diferente e mais atrativa, até mesmo cômica e o objetivo foi mostrar a 

comunidade e também para a equipe de saúde, que não é tão complicado como imaginam, 

cuidar e se preocupar com a própria saúde. Após o teatro ocorreu uma breve palestra, 

fornecida pela enfermeira da Unidade de Saúde, abordando de uma forma técnica e 

explicativa sobre os perigos, consequências e sinais da hipertensão arterial, por fim foi 

servido um lanche, como finalização do encontro. O mesmo foi oferecido pela Unidade 

de Saúde com o apoio da Secretaria da Saúde de Iporá (Figura 2). 
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Figura 2. Confecção de cartazes e realização do teatro sobre a hipertensão na Unidade de 

Saúde. Fonte: própria 

A promoção da saúde, em especial sobre a patologia em questão, é algo de extrema 

relevância, visto que a hipertensão arterial é uma doença silenciosa, sendo eficaz as 

atividades que minimizem os danos à saúde (TEIXEIRA e EIRAS, 2011). 

Outra ação executada foi feita em uma visita a um dos lares de idosos da cidade, 

nesta, houve a interação entre os vários idosos que ali residem e os participantes do 

projeto. Com o propósito de fazê-los se exercitarem e praticarem atividades físicas foram 

realizados alguns momentos especiais com os idosos, momentos de brincadeiras, 

músicas, contos e piadas, sempre respeitando o espaço de cada um. A ação foi finalizada 

com uma fala sobre a importância dos cuidados a saúde, relacionado à hipertensão arterial 

e demais complicações. Também houve um momento de relacionamento dos 

participantes do projeto com os idosos do lar, através da partilha de um lanche, oferecido 

pelos próprios integrantes da ação extensionista (Figura 3).  

 
Figura 3. Ação realizada no lar dos idosos. Fonte: própria 

Esta ação foi muito gratificante para os idosos participantes e especialmente para 

os integrantes do projeto, visto que houve motivação para organizar as próximas ações 

extensionistas. Desta maneira, “A promoção de saúde deve ser um processo que vise 

capacitar os sujeitos e comunidades para desenvolverem seus potenciais de saúde, ou seja, 

possibilitando oportunidades de conhecimento e controle sobre fatores determinantes.” 

(SAMPAIO et al., 2018, p. 924). 
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Foram encontradas diversas limitações no decorrer do projeto, como: dificuldade 

na mobilização da população, falta de interesse das pessoas quanto aos convites para 

participarem das ações, resistência quanto a prática de atividades físicas e desleixo com 

a alimentação. Estas limitações fizeram com que as ações fossem restritas e com a 

participação de baixo número de pessoas da comunidade, em especial, quando foram 

realizadas na Unidade de Saúde. Em contrapartida, no lar dos idosos, houve um momento 

especial, voltado à atenção mútua. De modo geral, os resultados obtidos foram 

satisfatórios, correspondendo às expectativas e impulsionando a novos métodos e 

alternativas para uma abordagem mais dinâmica da população, fazendo com que se 

atentem com mais cautela para hipertensão arterial. 

Conclusão 

No decorrer deste ano, diversas ações foram realizadas em parceria com a SMS, 

Unidade de Saúde e o lar dos idosos. Ações estas, sempre caracterizadas pela interação 

dos integrantes do projeto com a população. A atuação do projeto “Sob pressão: Iporá e 

a hipertensão” na cidade de Iporá levou a conscientização sobre a hipertensão arterial e 

seus fatores de risco, tendo como alvo a comunidade carente, desde jovens até idosos. 

Ainda há a necessidade de continuação das ações do projeto, mantendo o foco em 

minimizar as complicações decorrentes da patologia em questão. 
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Resumo: o tratamento de sementes antes do plantio garante a proteção contra patógenos 

do solo bem como a descontaminação da mesma e sua correta manutenção pode gerar 

uma produtividade maior. Para tanto, objetivou-se analisar o índice de germinação de 

sementes de Brassica oleracea tratadas previamente com hidrolato de a Syzygium 

aromaticum (OES) e extrato aquoso das folhas de Plectranthus amboinicus (EAP),com o 

crescimento inicial das plântulas de Brassica oleracea. Ao todo foram realizados quatro 

tratamento sendo um controle (água destilada), OES (óleo essencial de S. aromaticum); 

OES + EAP (óleo essencial de S. aromaticum + extrato aquoso de P. amboinicus) e EAP 

(extrato aquoso de P. amboinicus) com 10 repetições cada. As sementes foram imersas 

nos respectivos tratamentos e mantidas em repouso por 15 minutos. Em seguida, as 

sementes foram semeadas em copos descartáveis, contendo solo humífero proveniente da 

composteira. Foi avaliado índice de velocidade de emergência e crescimento inicial das 

plântulas de 7 a 28 dias. Os melhores resultados quanto ao índice de velocidade de 

emergência e crescimento inicial das plântulas, demonstrando que a utilização de extrato 

aquoso de P. amboinicus é eficiente no tratamento para das sementes pré-emergência. 

Palavras-chave: Produtos Naturais; Tratamento De Sementes; Crescimento Inicial De 

Plântulas 

Germination speed index of Brassica oleracea seeds treated with Syzygium 

aromaticum essential oil and Plectranthus amboinicus extract 

Abstract: pre-planting seed treatment ensures protection against soil pathogens as well 

as soil decontamination and their correct maintenance can lead to higher productivity. 

The objective of this study was to analyze the germination index of Brassica oleracea 

seeds previously treated with Syzygium aromaticum hydrolate (OES) and aqueous extract 

of Plectranthus amboinicus (EAP) leaves, with the initial growth of Brassica oleracea 

seedlings. In all four treatments were performed one being control (distilled water), OES 

(essential oil of S. aromaticum); OES + EAP (S. aromaticum essential oil + P. amboinicus 

aqueous extract) and EAP (P. amboinicus aqueous extract) with 10 repetitions each. The 

seeds were immersed in the respective treatments and kept at rest for 15 minutes. Then 

the seeds were sown in disposable cups containing humid soil from the compost. 

Emergence speed index and initial seedling growth from 7 to 28 days were evaluated. 

The best results regarding the emergence speed index and initial seedling growth, 

showing that the use of P. amboinicus aqueous extract is efficient in the treatment of 

preemergence seeds. 

Keywords: Natural Products; Seed Treatment; Initial Seedling Growth 
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Introdução 

Dentre as várias etapas de plantio e colheita das mais variadas culturas, a etapa que 

possui maior significância é a germinação das sementes, por se tratar do primeiro estágio 

dentro do cultivo (SOUZA, 2008). O tratamento das sementes antes do plantio é de 

extrema importância pois a correta manutenção pode gerar um melhor rendimento na fase 

de germinação e consequentemente maior produtividade. 

Dessa forma, o tratamento químico das sementes torna-se uma boa opção para 

manter a qualidade fisiológica e o vigor das mesmas, bem como no controle de patógenos 

(TEIXEIRA et al., 2010). Entretanto, o uso intensivo de agroquímicos pode resultar em 

desequilíbrio ecológico além do surgimento de patógenos cada vez mais resistentes. 

Nesse sentido, o uso de produtos alternativos como extratos e óleos essenciais de 

plantas é uma ferramenta bastante atrativa, uma vez que os princípios ativos provenientes 

de plantas, são promissores como defensivos naturais por serem biodegradáveis, seletivos 

e menos tóxicos ao meio ambiente e a saúde humana (CAMARGO et al., 2006; MORAIS 

et al., 2001), demonstrando sua viabilidade no tratamento de sementes. O uso de 

substâncias naturais como extratos e óleos essenciais com ação fungicida, bactericida, our 

como bioestimuladores de crescimento surge como uma opção de baixo impacto 

ecológico e ambiental, podendo ser usados na proteção natural de plantas e indicado no 

controle de doenças provocadas por fungos e bactérias (GOMES et al, 2008). 

No entanto, algumas plantas podem apresentar atividade fitotóxica e/our alelopática 

sobre várias outras plantas our demais organismos, sendo esse fator atribuído à 

diversidade de aleloquímicos presentes em sua composição, os quais são originados do 

metabolismo secundário dos vegetais (MAZZAFERA, 2003). Nesse sentido, estudo sobre 

os efeitos dos produtos naturais derivados de plantas como extratos e óleos essenciais na 

germinação de sementes, bem como no desenvolvimento de plântulas são de extrema 

importância na busca de biodefensivos e bioestimulantes naturais e ambientalmente 

corretos. 

Diante do exposto o objetivo deste trabalho foi analisar o índice de germinação de 

sementes de Brassica oleracea tratadas com óleo essencial de Syzygium aromaticum 

(OES) e extrato aquoso das folhas de Plectranthus amboinicus (EAP), bem como o 

crescimento inicial das plântulas de Brassica oleracea. 

Material e Métodos 

As folhas de P. amboinicus (hotelão gorda) foram secas em estufa com circulação 

e renovação de ar a 50°C, trituradas e posteriormente imersas em água destilada por 24 

horas para obtenção do extrato aquoso. Após esse período o material foi filtrado e 

liofilizado para remoção do solvente. O óleo essencial de S. aromaticum (cravo da índia) 

foi obtido por hodrodestilação em aparelho do tipo clevenger por um período de 2 horas. 

Em seguida o hidrolato foi congelado para separação da fase orgânica da fase aquosa. Por 

fim, o extrato e o óleo essencial foram armazenados em refrigerador até as posteriores 

analises. 

O teste de germinação crescimento das plântulas foi realizado segundo Rosado et 

al. (2009) com adaptações. Ao todo foram realizados quatro tratamento sendo um controle 

(água destilada), OES (óleo essencial de S. aromaticum); OES + EAP (óleo essencial de 

S. aromaticum + extrato aquoso de P. amboinicus) e EAP (extrato aquoso de P. 

amboinicus) com 10 repetições cada. As sementes de B. oleracea (couve) foram imersas 
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nos respectivos tratamentos e mantidas em repouso por 15 minutos. Em seguida, as 

sementes foram semeadas em bandejas de sementeira de 128 células, contendo substrato. 

O índice de germinação foi avaliado entre 7° e 14° dia após o plantio e calculado de 

acordo com Maguire (1962): 

IVG= N/DQ1 + N/DQ2 

Onde: IVG = índice de velocidade de emergência; N = números de plântulas 

verificadas no dia da contagem; D = números de dias após a semeadura em que foi 

realizada a contagem. 

Para avaliar o crescimento inicial das plântulas, as mesmas foram medidas 

semanalmente a partir do 7º dia, sendo medida durante 28 dias com o auxílio de um 

paquímetro, e os resultados expressos em cm plântula. 

O delineamento experimental foi constituído com blocos de 10 repetições para cada 

um dos tratamentos. Os dados foram analisados através da análise de variância a 5% de 

probabilidade e as médias foram comparadas através do teste de Tukey pelo software 

SISVAR® (FERREIRA, 2008). 

Resultados e Discussão 

Os resultados apresentados na Figura 1 destacam melhor índice de velocidade de 

germinação (IVG) das sementes de couve tratadas com óleo essencial de S. aromaticum 

+ extrato aquoso de P. amboinicus, seguido do tratamento com extrato aquoso de P. 

amboinicus, demonstrando a eficiência desses produtos naturais na germinação de 

sementes de B. oleracea. 

 
Figura 1. Índice de Velocidade de Germinação (IVG) entre sete e 14 dias de experimento. 

O crescimento inicial das plântulas de B. oleracea foi significativamente mais 

acentuados nos tratamentos com extrato aquoso de P. amboinicus, seguido do tratamento 

com óleo essencial de S. aromaticum + extrato aquoso de P. amboinicus , quando 

comparados aos tratamentos com óleo essencial de S. aromaticum e tratamento controle 

ao longo de todo experimento (Figura 2), chegando a 11,4; 10,0; 0,84 e 0,35 cm, 

respectivamente, aos 28 dias.  
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Figura 2. Crescimento inicial das plântulas (cm) de sete a 28 dias de experimento. 

Esses resultados corroboram com os dados apresentados por outros autores. 

Medeiros et al. (2017) verificaram que os extratos vegetais de Momordica charantia e 

Allamanda cathartica reduziram a incidência de fungos e aumentaram o percentual de 

germinação das sementes de Pterogyne nitens Tul. Enquanto Lorensi et al. (2017) 

concluíram que ocorre alelopatia em altas doses dos extratos aquosos de Plectranthus 

barbatus e Aloe vera na germinação e crescimento inicial do Solanum lycopersicum, no 

entanto, estimula a germinação, o índice de emergência e comprimento de parte aérea do 

tomateiro nas menores concentrações. 

O efeito alelopático dos óleos essenciais e extratos de plantas vêm sendo 

constantemente estudado apresentando resultados distintos. Os óleos essenciais de 

Cymbopogon citratus e Ocimum basilicum apresentaram potenciais alelopáticos sobre a 

germinação e o vigor de Lactuca sativa (MIRANDA et al., 2015). Segundo Nascimento 

(2017), os óleos essenciais de S. aromaticum, Eucalyptus globulus, Mentha sp e O. 

basilicum, foram eficientes em reduzir a incidência do fungo nas sementes de Capsicum 

annuum, sem prejudicar a qualidade fisiológica destas. No entanto, segundo os autores, o 

óleo essencial de C. citratus interferiu negativamente na germinação das sementes de C. 

annuum. 

Conclusão 

Os resultados demonstram que a utilização de extrato aquoso de hortelã gordo foi 

o melhor tratamento para as sementes pré-emergência, pois, resultando em maior índice 

de velocidade de germinação, além de maior crescimento quando comparado com os 

demais tratamentos utilizados no trabalho. 
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Resumo: o conhecimento popular a respeito das plantas medicinais é diversificado e para 

algumas pessoas é a única alternativa terapêutica para o tratamento de enfermidades. Elas 

podem proporcionar melhoras na qualidade de vida do indivíduo no que compete ao alívio 

de dores, utilizando chás, xaropes, compressas, etc. O objetivo desse trabalho foi realizar 

a produção de receitas culinárias utilizando plantas medicinais que possuem atividades 

terapêuticas comprovadas. Foram fabricados três bolos que continham erva-cidreira 

(Melissa officinalis), gengibre (Zingiber officinale), canela (Cinnamomum verum) e a 

erva-doce (Pimpinella anisum). Com o intuito de ampliar a utilização de plantas 

medicinais na culinária, também foram elaborados e fabricados três tipos de brigadeiros 

que continham a erva-cidreira, camomila e o manjericão. Foi aplicado um questionário 

com cinco perguntas referentes ao uso de plantas medicinais na alimentação.  

Palavras-chave:  terapêutico, degustação, informação. 

Use of medical plants in culinary 

Abstract: popular knowledge about medicinal plants is diverse and for some people is 

the only therapeutic alternative for treating diseases. They can provide improvements in 

an individual's quality of life when it comes to pain relief, using teas, syrups, compresses, 

etc. The objective of this work was to produce culinary recipes using medicinal plants 

that have proven therapeutic activities. Three cakes containing lemon balm (Melissa 

officinalis), ginger (Zingiber officinale), cinnamon (Cinnamomum verum) and fennel 

(Pimpinella anisum) were made. In order to expand the use of medicinal plants in 

cooking, three types of brigadeiros containing lemon balm, chamomile and basil were 

also elaborated and manufactured. A questionnaire with five questions regarding the use 

of medicinal plants in food was applied. 

Keywords: therapeutic, tasting, information. 

Introdução 

Desde os antepassados as plantas medicinais, demonstram sua importância para as 

civilizações do mundo, tornando-se um mecanismo terapêutico no tratamento de diversas 

doenças, sendo bastante utilizadas como recurso mais viável. As plantas medicinais 

podem proporcionar bem-estar e melhora na qualidade de vida, tendo intuito de aliviar 

dores, diversas plantas podem ser utilizadas de várias maneiras para auxiliar na 

recuperação do indivíduo (culinária, compressas, banhos, cataplasmas e entre outros 

métodos) (LORENZI, 2008). 

Na culinária as plantas auxiliam a melhorar o sabor dos alimentos (por exemplo em: 

sucos, farinha, saladas, caldos, bolos, doces), na qualidade e na obtenção de nutrientes 

contribuem também na diminuição da necessidade de sal, além de ser uma opção de vida 

saudável. Por exemplo o gengibre (Zingiber officinale) possui propriedades afrodisíacos, 

anticoagulante, anti-inflamatória, antiespasmódica e amplamente utilizado no tratamento 

contra a asma, bronquite, cólicas flatulentas e entre outros (NICÁCIO et al., 2018). 
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A erva-doce (Foeniculum vulgare Mill) possui propriedades medicinais como, ação 

diurética, antifúngica, vaso protetoras, antiviral e entre outros e utilizado como 

cicatrizante, estimulante, expectorante e entre outros (CARVALHO et al., 2011). A 

camomila (Matricaria chamomilla) possui propriedades medicinais como anti-

inflamatório, antibacteriano, relaxante muscular, estimula o sistema imunológico 

amplamente utilizado em chás por possuir efeito sedativo, calmante (AMARAL et al., 

2014). O manjericão (Ocimum basilicum) possui propriedades que vão de oxidante, anti-

inflamatório, analgésico, sedativo e amplamente utilizado para o alívio da má digestão 

(MARTINS et al., 2010). 

O limão-thaiti (Citrus aurantifolia) apresenta propriedades antissépticas, atua como 

antibiótico natural, e ajuda a regular as taxas de colesterol alto (THOMAZ et al., 2012). 

A canela (Cinnamomum), apresenta propriedades analgésicas, antimicrobianas, 

adstringente e ajuda na retenção de líquidos (MORAIS et al., 2009). Diante da diversidade 

de propriedades presentes nessas espécies o presente trabalho tem por objetivo, a 

utilização das plantas medicinais citadas acima, no meio culinário na forma de bolos e 

brigadeiros. 

Material e Métodos 

Foi realizada uma pesquisa de receitas culinárias em rede sociais, selecionada e 

adaptadas conforme a necessidade de inserir as plantas medicinais: gengibre, erva-doce, 

canela, camomila, erva-cidreira e manjericão. Durante a confecção dos bolos e 

brigadeiros, foi-se utilizado ingredientes tradicionais como, farinha de trigo, ovos, leite, 

fermento, açúcar, leite condensado, as plantas medicinais e etc, conforme a figura 1.  

 
Figura 1. Ingredientes utilizados na fabricação dos bolos e brigadeiros 

 
Para a coleta de dados presencial, foi-se utilizado um questionário, com cinco 

questões objetivas, nas quais consistiam em: Você utiliza alguma planta medicinal na sua 

alimentação? Você acha interessante inserir plantas medicinais na alimentação? Quais 

dos bolos lhe agradou o paladar? Quais dos brigadeiros lhe agradou o paladar? Você 

reconhece a importância da utilização de plantas medicinais na alimentação diária? Com 

o intuito de preservar a imparcialidade durante a coleta de dados, os pesquisadores 

omitiram suas opiniões a respeito da preferência de sabores apresentados durante a 

pesquisa, deixando com que os participantes contribuíssem efetivamente com o projeto. 
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Resultados e Discussão 

Ao iniciar a degustação, foi relatado aos participantes a importância e os benefícios 

das plantas na culinária, que de acordo com Rocha et al., (2016) as plantas medicinais, 

quando inseridas na culinária, podem estimular efeitos benéficos prevenindo agravos e 

auxiliando no tratamento da saúde. Durante a degustação, foi ressaltado que o uso 

indiscriminado pode ocasionar efeitos colaterais, pois as pessoas podem interpretar que 

as plantas medicinais podem ser utilizadas de forma aleatória contudo, cada espécie 

utilizada pode ser alimento, veneno ou medicamento conforme o estudo de França et al. 

(2007), apresenta.  

Posteriormente, foi explicado ao público participante da pesquisa os sabores dos 

bolos confeccionados: bolo de erva-cidreira com limão taiti, erva doce e canela com 

gengibre; e os sabores dos brigadeiros: camomila, erva-cidreira e manjericão. Com a 

análise dos questionários com 50 participantes, obtivemos que 69% incluem plantas 

medicinais em sua alimentação, 60% reconhecem a importância das plantas medicinais 

na alimentação diária.  

Dentre os bolos produzidos o que mais se destacou foi erva-cidreira com limão taiti 

55%, de aceitação em segundo, o bolo de gengibre com canela com 25% de aceitação e 

por último o bolo de erva doce com 20%.Em relação aos brigadeiros, o sabor mais 

destacado foi o de camomila com 70%, em seguida o de erva-cidreira com 20% e o de 

manjericão com 10% de aceitação. 

Conclusão 

Diante dos dados apresentados, a utilização de plantas medicinais no meio 

culinário, torna-se uma proposta interessante e possível de ser inserida na alimentação 

das pessoas. Através de receitas adaptadas e de fácil aquisição no que compete os 

ingredientes, essa proposta torna-se viável de ser inseria no dia-a-dia. Como relatado na 

literatura as plantas medicinais apresentadas nesse estudo possuem benefícios 

comprovados que podem auxiliar na preservação da saúde de diversas pessoas. De acordo 

com o questionário 100% dos participantes são a favor da iniciativa de incluir plantas 

medicinais na alimentação diária. Com a análise dos questionários o uso das plantas 

medicinais em bolos e brigadeiros torna-se um recurso a mais para que as plantas 

medicinais possam contribuir na alimentação diária das pessoas. 
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Resumo: O jatobá do cerrado é uma árvore da mesma família do pau-brasil, que ocorre 

no Cerrado brasileiro, entre os nomes comuns tem-se: jatobá do cerrado. O jatobá pode 

ser utilizado na produção de inúmeros produtos, sendo a árvore como madeira para as 

construções, construção de móveis, podendo-se extrair da sua casca o óleo. Os frutos do 

jatobá-do-cerrado foram coletados no mês de outubro de 2018, época de frutificação na 

área de preservação localizada na própria instituição, também no cerrado do campus da 

Universidade de Rio Verde-UniRV. Após secagem, fraturou-se os frutos utilizando 

martelo, para retirada de arilos e sementes. As cascas foram quebradas em pedaços 

variando entre 1 a 2 cm de diâmetro. Posteriormente, moídas em moinho de facas tipo 

ciclone com peneira granulométrica de 32 mesh. O rendimento do óleo essencial em 

diferentes tempos de extração foi determinado pela relação da quantidade de 100 gramas 

de farinha empregada na extração e massa de óleo obtido (%).  

Palavras-chave: rendimento, tempo, hidrodestilação. 

Determination of the content and time of extraction of the essential oil from jetobá 

do cerrado fruit peel 

Abstract: The jatobá of the cerrado and tree, from the same family of redwood, occurs 

in the Brazilian Cerrado, among the local names one has: jatobá of the cerrado. The jatobá 

can be used in the production of numerous products being the tree as wood for the 

construction, construction of furniture, and the oil can be extracted from its bark. The 

fruits of jatobá-do-cerrado were collected in October 2018, fruiting season in the 

preservation area located in the institution itself, also in the cerrado campus of the 

University of Rio Verde-UniRV. After drying, the fruits were fractured using a hammer 

to remove arils and seeds. The shells were broken into pieces ranging from 1 to 2 cm in 

diameter. Subsequently milled in a cyclone knife mill with 32 mesh sieve. The yield of 

essential oil at different extraction times was determined by the ratio of the amount of 

100 grams of flour employed in the extraction to the obtained oil mass (%). 

Keywords: yield, time, hydrodistillation. 

Introdução 

O jatobá do cerrado (Hymenaea stigonocarpa Mart.) é uma leguminosa arbórea, da 

mesma família (Leguminosae) do feijão, do baru, da copaíba e do pau-brasil (LORENZI, 

1992; TATAGIBA, 2010). Ocorre no Cerrado, tendo como Unidades da Federação: 

Distrito Federal, Goiás, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e São Paulo (LORENZI, 1992; 

CARVALHO, 2007). Entre os nomes vulgares tem-se: jatobá do cerrado, jatobá-capão, 

jatobá da casca fina, jatobá Açu, jato beiro, jatobá do campo, jataí de Piauí, jatobá de 
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vaqueiro, jatobá, jatobá capo, jataí, jitaí e jutaicica (BOTELHO et al., 2000; 

CARVALHO, 2007). 

O jatobá pode ser utilizado na produção de inúmeros produtos, sendo a árvore como 

madeira para as construções, construção de móveis, podendo-se extrair da sua casca o 

óleo. Estudos prévios com o óleo, têm demonstrado atividades anestésica, analgésica e 

anti-inflamatória relacionadas com os extratos do caule desta planta que é utilizada no 

tratamento de diversas enfermidades e produz-se também do jatobá do cerrado o chá para 

problemas renais e de fígado e infecções intestinais, é  ainda cicatrizante e expectorante 

e sua polpa é utilizada na medicina popular como laxante. 

Do fruto do jatobá do cerrado também se obtém a farinha, com alto teor de fibra 

alimentar total, insolúvel, açucares, grandes quantidades de sais minerais, como potássio, 

cálcio e zinco, muito utilizado por pastorais da criança e pela população carente na 

fabricação de biscoitos, pães e mingaus, em substituição a farinha de trigo (Silva et al, 

2001; Batista et.al, 2011). 

No Brasil, pesquisas em andamento informam que algumas plantas medicinais 

incluindo o jatobá, possuem atividades antimicrobianas, decorrente de componentes 

como: terpenóides, alcaloides, polifenóis, etc. (ALENCAR, 2015). O objetivo deste 

trabalho foi determinar o melhor tempo de extração e rendimento do óleo essencial da 

casca do fruto maduro do jatobá-do-cerado, no qual possui essa ação biológica. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no laboratório de Química de Produtos Naturais do 

Instituto Federal Goiano-Campus Rio Verde, localizado no município de Rio Verde, 

Goiás, Brasil. Os frutos do jatobá-do-cerrado foram coletados no mês de outubro de 2018, 

época de frutificação na área de preservação localizada na própria instituição, também no 

cerrado do campus da Universidade de Rio Verde-UniRV. Coletou-se frutos maduros 

caídos no solo, aproximadamente 12 quilogramas. Inicialmente os frutos foram lavados 

em água corrente e deixados para secarem sob folhas de papel absorvente a 25 ± 1,0 ºC. 

Após secagem, fraturou-se os frutos utilizando martelo, para retirada de arilos e 

sementes. As cascas foram quebradas em pedaços variando entre 1 a 2 cm de diâmetro. 

Posteriormente, moídas em moinho de facas tipo ciclone com peneira granulométrica de 

32 mesh, sendo armazenada separadamente em embalagens para alimentos à temperatura 

de -8 ± 1,0 ºC até extração do óleo essencial. A quantidade de farinha da casca do jatobá-

do-cerrado produzida foi de 9 quilogramas. 

Depois do preparo da farinha das cascas do fruto jatobá-do-cerrado, realizou o 

processo de hidrodestilação empregando o aparelho do tipo Clevenger, para extração do 

óleo essencial da casca do jatobá-do-cerrado, partindo de 100 gramas de farinha. O 

hidrolato foi submetido a extração líquido/líquido em funil de separação com 10 mL de 

diclorometano em triplicata. Em seguida, a fase apolar foi recolhida, seca com 50 mg de 

sulfato de sódio anidro e filtrada, a remoção do solvente foi feita por pressão reduzida. O 

melhor rendimento percentual do OECJ calculado pela relação entre a massa de óleo 

obtida e a massa farinha utilizado na extração, no intervalo de tempos 30, 60, 90, 120, 

150, 180, e 210 minutos, empregando o delineamento inteiramente casualizado, com 4 

repetições. 

Resultados e Discussão 
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É notório o crescimento das pesquisas científicas em torno dos óleos essenciais, 

principalmente na área da saúde e agronômica devido as atividades biológicas que o 

mesmo pode exercer. Após lavagem e sanitização, os frutos foram quebrados, separados 

as casca e posteriormente moídas produzindo farinha. Em seguida, realizou o processo de 

hidrodestilação, para extração do óleo essencial da casca do fruto do Jatobá-do-cerrado 

empregando o aparelho tipo clevenger, variando o tempo em 30, 60, 90, 120, 150, 

minutos. 

O hidrolato foi submetido à extração líquido-líquido em funil de separação com 

10mL de diclorometano em triplicata. Em seguida a fase apolar foi recolhida, seca com 

50 mg de sulfato de sódio anidro e filtrada, a remoção do solvente foi feita por pressão 

reduzida. O rendimento do óleo essencial em diferentes tempos de extração foi 

determinado pela relação da quantidade de 100 gramas de farinha empregada na extração 

e massa de óleo obtido (%). No tempo de 180 minutos obteve um teor de 0,890%, 

proporcionando um maior rendimento do óleo essencial, o coeficiente de variação dos 

resultados obtido foi de 3,85%, indicando que os resultados houve uma baixa dispersão e 

uma boa homogeneidade. 

Tabela 1. Volume de óleo essencial da casca do fruto do jatobá-do-cerrado em relação ao 

tempo de extração partindo de 100 g da farinha da casca. 

Tempo de extração (min) Volume de óleo essencial (%) 

  30 0,301 ± 0,08 

60 0,445 ± 0,01 

90 0,528 ± 0,02 

120 0,636 ± 0,04 

150 0,790± 0,01 

180 0,896 ± 0,02 

210 0,915 ± 0,05 

 

Conclusão 

Usando o aparelho de hidro-destilação tipo clevenger foi possível então um bom 

rendimento de óleos essenciais, onde os mesmos poderão ser submetidos a novos 

experimentos como por exemplo; para futura criação de fito cosméticos, pode ser 

analisado a composição fito-química de compostos presentes. No tempo de 180 minutos 

obteve-se um alto rendimento, um teor de 0,890% de óleo essencial do fruto do jatobá.  
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Resumo: as plantas medicinais atualmente podem ocasionar grande melhoria a saúde da 

população. O presente trabalho teve como objetivo, a determinação do teor e melhor 

tempo de extração do óleo essencial das folhas de goiabeira e a produção de sabonete 

artesanal. O experimento foi conduzido no laboratório de Química de Produtos Naturais 

do Instituto Federal Goiano-Campus Rio Verde em parceria com a Faculdade de Iporá-

FAI. A determinação do teor e tempo de extração do óleo essencial, após a coleta das 

folhas adultas da goiabeira, foi realizada através da hidrodestilação, utilizando o aparelho 

do tipo Clevenger, partindo de 100 gramas de folhas. O hidrolato foi submetido a extração 

líquido/líquido em funil de separação com 10 mL de diclorometano em triplicata. Em 

seguida a fase apolar foi recolhida, seca com 50 mg de sulfato de sódio anidro e filtrada, 

a remoção do solvente foi feita por pressão reduzida. O melhor rendimento percentual do 

óleo essencial que tivemos, foi calculado pela relação entre a massa de óleo obtida e a 

massa da folha utilizado na extração, no intervalo de tempos 30, 60, 90, 120, 150, 

minutos, empregando o delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições. 

Verificou-se que o melhor tempo de extração e rendimento foi em 120 minutos, obtendo 

0,39% de óleo essencial. 

Palavras-chave: goiabeira, sabonetes, hidrolato. 

Determination of the content and best extraction time of the essential oil of guava 

(Psidium guajava) leaves 

Abstract: medicinal plants can currently cause great improvement to the health of the 

population. The present work aimed to determine the content and the best extraction time 

of the essential oil of guava leaves. The experiment was conducted at the Natural Products 

Chemistry laboratory of the Federal Institute Goiano-Campus Rio Verde in partnership 

with the Faculty of Iporá-FAI. The determination of the content and extraction time of 

the essential oil after the adult guava leaves were collected by hydrodistillation, using 

Clevenger type device, starting from 100 grams of leaves. The hydrolate was subjected 

to liquid / liquid extraction in a separatory funnel with 10 mL of triplicate 

dichloromethane. After the nonpolar phase was collected, dried with 50 mg anhydrous 

sodium sulfate and filtered, solvent removal was done under reduced pressure. The best 

percentage yield of the essential oil we had was calculated by the ratio between the 

obtained oil mass and the leaf mass used in the extraction, in the time interval 30, 60, 90, 

120, 150, minutes, using a completely randomized design. , with 4 repetitions. It was 

found that the best extraction time and yield was 120 minutes, obtaining 0.39% of 

essential oil. The CV value is 5.56%, demonstrating that the results obtained had low 

dispersion and good homogeneity. 

Keywords: guava, soap, hydrolate. 
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Introdução 

No Brasil temos uma das maiores biodiversidades do mundo e segundo o Ministério 

do Meio Ambiente estima-se que populações indígenas brasileiras dominem a aplicação 

medicinal de 1300 plantas brasileiras (SILVEIRA 2003). Atualmente algumas dessas 

plantas são usadas comercialmente, onde são encontradas em mercados populares e em 

quintais residenciais. De acordo com Lopes et al. (2005), planta medicinal é toda planta 

que administrada ao homem ou animal, por qualquer via ou forma, exerça alguma ação 

terapêutica. O tratamento feito com uso de plantas medicinais é denominado de fito- 

terapia, e os fitoterápicos são os medicamentos produzidos a partir dessas plantas. Sendo 

assim, a fitoterapia é caracterizada pelo tratamento com o uso de plantas medicinais e 

suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de princípios ativos isolados 

(SCHENKEL; GOSMAN; PE- TROVICK, 2000). 

O aumento de uso das plantas medicinais é decorrido por apresentar um baixo custo 

que por vez é menor que dos medicamentos encontrados nas farmácias e drogarias, além 

de ser facilmente cultivadas. Certamente a utilização dessas plantas apresenta uma 

preocupação em relação a sua utilização no tratamento de doenças, pois muitas pessoas 

as utilizam com o falso pensamento de que elas apresentam um risco menor, quando 

comparado aos medicamentos encontrados em farmácias. (SANTOS, 2019).  

Segundo FRANÇA et al., 2008, p. 202, alguns estudos sobre a medicina popular 

vêm adquirindo uma atenção cada vez maior, devido ao destacamento de informações e 

alguns esclarecimentos que vêm sendo oferecidos à ciência. Esse acontecimento tem 

permitido o uso de chás, tisanas, tinturas e decoctos, fazendo com que, a maior parte dos 

países ocidentais, os medicamentos de origem vegetal sejam retomados de maneira 

sistemática e crescente na profilaxia e tratamento das doenças, ao lado da terapêutica 

convencional. O presente trabalho teve como objetivo, a determinação do teor e melhor 

tempo de extração do óleo essencial das folhas de goiabeira e a produção de sabonete 

artesanal. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no laboratório de Química de Produtos Naturais do 

Instituto Federal Goiano-Campus Rio Verde, localizado no município de Rio Verde e na 

Faculdade de Iporá. Foi utilizado aparelho de hidrodestilação conhecido Clevenger para 

a extração do óleo essencial. A partir da extração, foi confeccionado sabonetes, com o 

óleo a partir de base glicerina com a adição de essência para mascarar o odor característico 

da folha da goiabeira. Foram coletadas as folhas adultas de goiabeira no mês de março de 

2019, cuja área de coleta foi localizada na própria instituição. O cálculo do rendimento 

percentual do óleo essencial extraído dá-se pela seguinte equação: 

 

Resultados e Discussão 

A princípio foi extraído o óleo essencial partindo de 100 gramas das folhas da 

goiabeira. O hidrolato foi submetido a extração líquido/líquido em funil de separação com 

10 mL de diclorometano em triplicata. Em seguida, a fase apolar foi recolhida, seca com 
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50 mg de sulfato de sódio anidro e filtrada, a remoção do solvente foi feita por pressão 

reduzida. 

O melhor rendimento percentual do óleo essencial, foi calculado pela relação entre 

a massa de óleo obtida e a massa das folhas utilizada na extração, no intervalo de tempos 

30, 60, 90, 120, 150, minutos, empregando o delineamento inteiramente casualizado, com 

4 repetições. 

Tabela 1. Volume de óleo essencial das folhas da goiabeira em relação ao tempo de extração 

partindo de 100 g das mesmas. 

Tempo de extração (min) Volume de óleo essencial (%) 

30 0,07% 

60 0,15% 

90 0,19% 

120 0,39% 

150 0,37% 

  

Com a finalidade de produzir sabonete, uma segunda extração foi feita a partir de 

1Kg de folhas frescas. O rendimento total da hidrodestilação foi de 10mL de óleo e 

hidrolato, onde não foi utilizado solventes orgânicos para a separação do óleo, visto que 

são altamente tóxicos e poderiam prejudicar a pele. A partir dessa extração os sabonetes 

(figura 1) foram confeccionados a partir de bases glicerinas com correção do pH e 

utilizado essências para mascarar o odor característico das folhas da goiabeira. 

 

 

Figura 1. Produção dos sabonetes com o óleo e o hidrolato da goiabeira 

Conclusão 

Verificou-se que o melhor tempo de extração e rendimento foi em 120 minutos, 

obtendo 0,39% de óleo essencial. Com a segunda extração, foi possível fabricar os 

sabonetes em barra e líquido, no qual possui propriedades bactericidas, devido a presença 

do óleo essencial da goiabeira. 

Agradecimento 

Agradecemos a instituição de ensino FAI pela oportunidade em realizar esse projeto 

Referências Bibliográficas 

ELLMAN, G. L., COURTNEY, K. D., ANDRES JUNIOR, V.; FEATHERSTONE, 

R.M. A new and rapid colorimetric determination of acetylcholinesterase activity. 

Biochemical Pharmacology, v. 7, p. 88-95, 1961. 



 

 

146 
 

I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAI              ISBN: 978-85-57223-69-1 

 

MCALLISTER, T.A. AND CHENG, K.-J. Microbial strategies in the ruminal digestion 

of cereal grains. Animal Feed Science and Technology 62, 29–36, 1996. 

 

MILLS, C., CLEARY, B.J., GILMER, J.F., WALSH, J.J. Inhibition of 

acetylcholinesterase by Tea Tree oil. Journal of Pharmacy and Pharmacology, v. 56, p. 

375-9, 2004. 

 

NOELTING, G. e BERNFELD, P. Sur les enzymes amylolytiquesIII. La amylase: 

dosage d’activate et controle de I’ àamilase.Helv. Chim. Acta. v. 31, nº.1, pág: 286-290, 

1948. 

 

OKELLO, E.J., DIMAKI, C., HOWES, M.R., HOUGHTON, P.J., PERRY, E.K. In 

vitro inhibition of human acetyland butyryl-cholinesterase by Narcissus poeticus L. 

International Journalof Essential Oil Therapeutics, v. 2, p. 105-110, 2008. 

 



 

 

147 
 

I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAI              ISBN: 978-85-57223-69-1 

Prospecção fotoquímica, avaliação da atividade antioxidante e antifúngica do 

extrato aquoso das folhas do manacá-do-cerrado 

Luana Araújo Siqueira Rodrigues1, Alline de Matos Ribeiro 2, Millena Marques Alves3, Ana Maria 

Alves Santos 4, Fernando Campos Pimentel5 

1 Graduanda do curso de Farmácia, FAI-Faculdade de Iporá.  
2 Orientadora, Prof. Esp. da Faculdade de Farmácia, FAI-Faculdade de Iporá, allinekeka@hotmail.com 
3 Graduanda do curso de Farmácia, FAI-Faculdade de Iporá.  
4 Graduanda do curso de Farmácia, FAI-Faculdade de Iporá. 
5 Orientador, Prof. do Instituto Federal Goiano, fcampospimentel@gmail.com 

Resumo: utilizadas desde tempos antigos, as plantas medicinais estão presentes em 

tratamentos de doenças e até mesmo na alimentação da população. A procura e o uso 

dessas plantas contribuem para a curiosidade e estudos que buscam identificar as 

composições químicas e suas ações terapêuticas que vários compostos presentes nas 

plantas medicinais possuem. O trabalho teve por objetivo a realização da prospecção 

fitoquímica do extrato aquoso das folhas do manacá-do-cerrado e da fabricação de 

sabonetes em barra e líquido com a obtenção do extrato metanólico do manacá-do-

cerrado. A pesquisa foi realizada na Faculdade de Iporá com parceria com Instituto 

Federal Goiano-Campus Rio Verde e Faculdade de Iporá. As folhas do manacá-do-

cerrado foram coletadas em zonas rurais próximas ao município de Iporá, Goiás, Brasil. 

Palavras-chave: Folhas, extrato, metabólitos secundários. 

Photochemical prospecting, evaluation of the antioxidant and antifungal activity of 

the aqueous extract of the leaves of the cerrado manaca 

Abstract: Used since ancient times, medicinal plants are present in disease treatments 

and even in the population's diet. The search and use of these plants contribute to the 

curiosity and studies that seek to identify the chemical compositions and their therapeutic 

actions that various compounds present in medicinal plants have. The objective of this 

work was to perform the phytochemical prospecting of the aqueous extract of the leaves 

of the manioc of Cerrado and the manufacture of bar and liquid soaps to obtain the 

methanolic extract of the manaca of Cerrado. The research was conducted at the Faculty 

of Iporá in partnership with the Federal Institute Goiano-Campus Rio Verde and Faculty 

of Iporá. The leaves of manacá-do-cerrado were collected in rural areas near the 

municipality of Iporá, Goiás, Brazil. 

Keywords: Leaves, extract, secondary metabolites. 

Introdução 

O cultivo conscientizado de plantas medicinais em casa vem a ser um fator de fácil 

acesso e baixo custo em regiões que não possuem obtenção a medicamentos ou não 

optaram pela medicina moderna. As plantas medicinais acrescentaram uma grande 

importância nos meios terapêuticos para tratamento de doenças, dentre elas em 

populações que estão em crescimento.  

No Brasil, existem diversos biomas, incluindo o cerrado, que possui uma flora 

diversificada, sendo uma fonte de compostos naturais. A espécie Spiranthera 

odoratissima da família Rutaceae é um exemplo de planta que se encontra nos cerrados e 

campos, onde se está na lista de espécies ameaçadas em extinção. 
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O foco desse projeto é realizar a prospecção fitoquímica, avaliação de atividade 

antioxidante, antibactericida e antifúngica, buscar-se averiguar substâncias naturais 

existentes no extrato metanólico das folhas do manacá-do-cerrado onde se tem menos 

efeitos colaterais e com melhor índice de atividades biológicas e consequentemente 

produzir sabonetes líquidos e sólidos para o aproveitamento dessa ação bactericida que 

esse extrato oferece.  

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado na Faculdade de Iporá em parceria com Instituto Federal 

Goiano- Campus Rio Verde. As folhas do manacá-do-cerrado foram coletadas em zonas 

rurais próximas ao município de Iporá, Goiás, Brasil. 

A produção do extrato metanólico, foi obtido através da maceração do material 

vegetal em solvente metanólico por 7 dias para a máxima obtenção de compostos. Após 

a maceração o extrato foi submetido a rotaevaporação, sendo concentrado devido a 

evaporação do solvente (álcool metanólico). Esse extrato passou pela análise fitoquímica 

para a verificação de compostos presentes no mesmo para a fabricação de sabonetes com 

as propriedades bactericidas que essa planta apresenta. Os sabonetes foram fabricados a 

partir de 15g de extrato adicionados a base glicerinada, inserido de 8mL a 12mL de 

essência para mascarar o odor característico do manacá-do-cerrado.  

Resultados e Discussão 

O rendimento do extrato do manacá do cerrado foi de 11,2% (m/m). E através do 

teste de prospecção fitoquímica, verificou-se a presença das seguintes classes de 

metabólitos secundários: Fenóis, Taninos, Catequinas e Flavonoides. 

A presença dos compostos fenólicos em plantas tem sido muito estudada por estes 

apresentarem atividades farmacológica e antinutricional e também por inibirem a 

oxidação lipídica e a proliferação de fungos (Nagem et al., 1992; Gamache et al., 1993; 

Ivanova et al., 1997; Aziz et al., 1998; Fernandez et al., 1998; Hollman & Katan, 1998), 

além de participarem de processos responsáveis pela cor, adstringência e aroma em vários 

alimentos (Peleg et al., 1998). 

Os taninos fazem parte de um grupo de compostos fenólicos originários do 

metabolismo secundário dos vegetais e recebem a definição como polímeros fenólicos 

solúveis em água que precipitam proteínas (HASLAN, 1966). Os taninos possuem muitas 

outras utilidades, muitos delas são farmacológicas (SIMÕES et al., 2007). 

As catequinas pertencem a um grupo de polifenóis. São compostos incolores, 

hidrossolúveis, que contribuem para o amargo e a adstringência do chá verde com fonte 

de suplemento termogênico natural. Os flavonóides são considerados um dos maiores 

grupos de metabólitos secundários das plantas (LOPES et al., 2010). Compõem uma 

ampla classe de substâncias de origem natural, encontrados amplamente em frutas, folhas, 

chás, vinhos e cuja síntese não ocorre na espécie humana (PETERSON; DWYER, 1998). 

Diversas funções são atribuídas aos flavonóides nas plantas. Entre elas, pode-se 

citar a proteção contra a incidência de raios ultravioleta, proteção contra microrganismos 

patogênicos, ação antioxidante, ação alelopática e inibição enzimática. (SIMOES et al., 

2000; HARBORNE, WILLIAMS, 2000; HEIM, TAGLIAFERRO, BOBILYA, 2002). 
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Tabela.1 – Triagem fitoquímica preliminar do extrato aquoso da Spiranthera odoratissima 

Grupos de Metabólitos Secundários 

Saponinas - 

Fenóis e Taninos + 

Catequinas + 

Esteróides e Triterpenos - 

Cumarinas - 

Antraquinonas - 

Alcalóides + 

Flavonóides + 

De acordo com a verificação desses compostos presentes e a análise da literatura 

com relação as atividades antifúngicas, antibactericidas e antioxidantes, foi 

confeccionado sabonetes glicerinados em barra e líquidos a partir do extrato metanólico 

(figura 1), que apresenta substâncias que atuam com essas propriedades citadas.  

 

 

Figura 1. Produção dos sabonetes em barra e líquido, utilizando o extrato metanólico da 

Spiranthera odoratissima 

Conclusão 

Através dos resultados obtidos com as análises preliminares qualitativas pela 

triagem fitoquímica, foi possível identificar à presença das seguintes classes de 

metabólicos secundários: fenóis, taninos, catequinas e flavonoides nos quais apresentam 

diversas atividades biológicas, dentre elas as bactericidas. Através desta análise, foi 

possível a fabricação destes sabonetes que possuem atividades bactericidas, graças aos 

metabólitos encontrados na triagem fitoquímica. 
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Resumo: As plantas medicinais são usadas desde os primórdios da civilização, sendo 

elementos constituintes da biodiversidade e, contudo, vem crescendo os estudos e 

pesquisas para melhorar a aplicação e uso desses recursos. O objetivo deste trabalho foi 

preparar o extrato etanólico bruto das folhas de Citrus aurantiifolia (lima comum) e extrair 

o óleo essencial da mesma para a confecção de sabonetes com ações bactericidas que a 

planta apresenta. O material vegetal foi coletado no estado de Mato Grosso, lavado e 

submetido as extrações com água destilada para o óleo essencial e com álcool etílico 

absoluto para a extração etanólica. Para a fabricação dos sabonetes líquidos, foi-se 

utilizado 2,5mL do óleo juntamente com o hidrolato e adicionado a base glicerinada, 

obtendo-se 300mL de sabonete líquido. Para o sabonete em barra, foi-se utilizado cerca 

de 30g do extrato etanólico bruto concentrado, no qual foi incorporado a base glicerinada, 

com um rendimento de 400g de sabonete com ação bactericida. No que diz a respeito do 

rendimento percentual, obtido do óleo essencial das folhas de Citrus aurantiifolia, sabe-

se que óleos essenciais são bastante voláteis e as vezes são produzidos em pequenas 

quantidades. Diante dos resultados apresentados pelas extrações, o rendimento das 

mesmas foi satisfatório, visto que foram utilizadas técnicas simples de extrações. 

Palavras-chave: folhas, rendimento, extração. 

 

Ethanolic extract and essential oil of the leaves of Citrus aurantiifolia 

  

Abstract: Medicinal plants have been used since the dawn of civilization, being 

constituent elements of biodiversity and, however, studies and research have been 

growing to improve the application and use of these resources. The objective of this work 

was to prepare the crude ethanolic extract of the leaves of Citrus aurantiifolia (common 

lime) and extract the essential oil from it to make soaps with bactericidal actions that the 

plant presents. The vegetal material was collected in the state of Mato Grosso, washed 

and extracted with distilled water for the essential oil and with absolute ethyl alcohol for 

the ethanol extraction. For the manufacture of liquid soaps, 2.5mL of the oil was used 

together with the hydrolate and added to the glycerinated base, obtaining 300mL of liquid 

soap. For bar soap, about 30g of concentrated crude ethanol extract was used, in which 

the glycerinated base was incorporated, with a yield of 400g of bactericidal soap. 

Regarding the percentage yield, obtained from the essential oil of Citrus aurantiifolia 

leaves, it is known that essential oils are quite volatile and sometimes produced in small 

quantities. Given the results presented by the extractions, their yield was satisfactory, 

since simple extraction techniques were used. 

Keywords: leaves, yield, extraction. 

Introdução 

A origem do conhecimento do homem se difunde com sua própria história, pois o 

homem primitivo dependia da própria natureza para sua fundamental sobrevivência e das 

plantas medicinais para sua cura (ALMEIDA et al, 2011). As plantas medicinais são 
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usadas desde os primórdios da civilização, sendo elementos constituintes da 

biodiversidade e, contudo, vem crescendo os estudos e pesquisas para melhorar a 

aplicação e uso desses recursos. No Brasil, as regiões em abundância de plantas 

medicinais são: Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pantanal Mato-Grossense, Cerrado 

e Caatinga; porém devido à contínua destruição da flora brasileira, muitas dessas espécies 

medicinais tem entrado em extinção. 

As plantas medicinais possuem a finalidade de auxiliar no tratamento de doenças, 

podendo ser ingeridas em forma de chás ou infusões que devem ser utilizadas diariamente 

até conseguir-se o efeito desejado. Contudo, deve-se ter precaução na utilização das 

mesmas, pois algumas plantas podem ser tóxicas causar interações medicamentosas pela 

presença de princípios ativos e acabar assim interferindo negativamente no tratamento de 

doenças. (BALBINO e DIAS, 2010). 

Em várias regiões, diversas comunidades e grupos étnicos têm a seu dispor somente 

as plantas medicinais como recurso para tratamentos de doenças. O conhecimento sobre 

essas plantas, acumulado durante séculos, através da observação e experimentação pelos 

populares, tem se mostrado válido sob o ponto de vista terapêutico. (MACIEL et al., 2002, 

p. 429). 

O consumo de plantas medicinais é devido à grande influência da base familiar, 

pois essas pessoas sendo de baixo desenvolvimento econômico ou de zonas rurais 

recorrem às espécies medicinais por falta de acesso a medicamentos ou hospitais. O 

aumento do consumo de plantas medicinais tem sido crescente a cada ano devido elas 

ocuparem destaques no artesanal terapêutico. Estima-se que 80% das pessoas utilizam 

essas espécies medicinais, pois elas contribuem para o desenvolvimento de estratégias 

que atuam de forma direta ou indireta no organismo. (FIRMO et al., 2011). Em relação a 

importância que as plantas apresentam nos mais diversos campos da saúde, o objetivo 

deste trabalho foi preparar o extrato etanólico bruto das folhas de Citrus aurantiifolia 

(lima comum) e extrair o óleo essencial da mesma, para que fosse produzido sabonetes 

em barra e líquido aproveitando suas propriedades medicinais. 

 

Materiais e Métodos 

Os óleos essenciais que tiveram suas características avaliadas nesse estudo foram 

obtidos da espécie Citrus aurantiifolia, pertencente à família Rutaceae, do gênero Citrus. 

A coleta foi realizada (parte aérea) na fazenda Rancho K, situada no município de São 

Félix do Araguaia (MT). O espécime possuí 7 anos de plantio, sendo o fruto coletado no 

dia 15 de agosto e armazenado por 5 dias após a coleta. A cova foi preenchida com terra 

adubada com estrume de vaca, onde cresceu sob-rega diária. 

Para a extração do óleo essencial, foi utilizado o método de destilação por arraste 

com vapor d’água em aparelho Clevenger. O tempo de extração foi de aproximadamente 

4h para 205g de folhas. O processo de extração foi executado no mês de setembro nos 

laboratórios da FAI (Faculdade de Iporá), instituição de ensino situada no município de 

Iporá (GO). Para isso, foram utilizados os reagentes água destilada, etanol absoluto grau 

P.A marca: dinâmica disponibilizados pela instituição citada. 

Foram extraídos aproximadamente 0,67g de óleo essencial utilizando de 205g de 

folhas da Citrus aurantiifolia.  Para a obtenção do extrato etanólico bruto, foi utilizado 

307g de folhas, que foram lavadas e submetidas à maceração em etanol por 3 dias, para a 

máxima obtenção dos compostos e evaporado em um aparelho de rotoevaporação no qual 

obteve-se um bom rendimento. O processo de rotoevaporação foi realizado também no 

mês de setembro, nos laboratórios da instituição FAI (Faculdade De Iporá). A fabricação 
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dos sabonetes foi feita a partir de base glicerinada com o óleo e extrato fabricado através 

da hidrodestilação e da concentração do extrato etanólico bruto. 

Resultados e Discussão 

No estudo de Silva et al. (2014), a Citrus aurantifolia apresentou atividade 

bactericida em bactérias Gram-negativa, Escherichia coli na qual faz parte dos coliformes 

termotolerantes na qual está relacionada a fezes de animais de sangue quente, como o 

homem. Diante dessas informações o interesse em produtos antimicrobianos naturaus tem 

crescido em larga escala em resposta a demanda de consumidores que procuram a cada 

dia mais aditivos naturais (SOUZA et al., 2016). 

Foram extraídos aproximadamente 0,67g de óleo essencial, utilizando 205g de 

folhas, e para o extrato etanólico bruto foi utilizado 307g de folhas, obtendo um bom 

rendimento de aproximadamente 35,78g. Através de revisões na literatura, a Citrus 

aurantifolia, apresenta compostos que possuem ações bactericidas como terpenóides, 

flavonóides e taninos (SOUZA et al., 2016). Através destas informações foi possível a 

fabricação de sabonetes líquidos e sólidos (figura 1) a partir de pasta base glicerinada, 

adicionando corante para melhor aspecto visual. 

 

Figura 1. Sabonetes produzidos através da produção do extrato etanólico das folhas da Citrus 

aurantiifolia. 

Para a fabricação dos sabonetes líquidos, foi-se utilizado 2,5mL do óleo (0,67 de 

óleo puro e 1,83 de hidrolato) juntamente com o hidrolato e adicionado a base glicerinada, 

obtendo-se 300mL de sabonete líquido. Para o sabonete em barra, foi-se utilizado cerca 

de 30g do extrato etanólico bruto concentrado, no qual foi incorporado a base glicerinada, 

com um rendimento de 400g de sabonete com ação bactericida.  

 

Conclusão 

Diante dos resultados apresentados pelas extrações, o rendimento das mesmas fora 

satisfatório, visto que foi utilizado técnicas simples de extrações. No que compete a 

fabricação dos sabonetes, a utilização do óleo e do extrato produzido foi satisfatório e 

com um alto rendimento dos produtos que possuem atividade bactericida, como 

constatado na literatura. 
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Resumo: as plantas medicinais vêm demostrando sua importância para todas as 

civilizações sendo um mecanismo terapêutico no tratamento de diversas doenças. 

Contudo, têm-se a ideia de que o tratamento de doenças utilizado com plantas é seguro, 

barato e eficaz, e que a falta de informação sobre as espécies ingeridas, nas mais diversas 

formas, pode agravar o quadro da enfermidade da pessoa e levar a óbito. O presente 

trabalho teve como objetivo identificar embalagens de chás que são comercializados em 

quatro supermercados no município de Iporá-GO e analisar a toxicidade das plantas 

presentes nesses produtos.  Nas embalagens coletadas nos supermercados, foi observada 

a falta de informações sobre a quantidade de cada espécie contida nas mesmas, o modo 

de preparo e a indicação de armazenamento. Através da falta de informação, foi oferecido 

uma degustação de chás medicinais, para que a população possa conhecer algumas plantas 

medicinais e suas propriedades.  

Palavras-chave: plantas medicinais, saúde, embalagens. 

Teas Commercialized in the city of Iporá 

Abstract: medicinal plants have shown their importance to all civilizations and are a 

therapeutic mechanism in the treatment of various diseases. However, the idea is that the 

treatment of diseases used with plants is safe, cheap and effective, and that the lack of 

information about the species ingested, in various forms, can aggravate the disease and 

lead to death. The present work aimed to identify tea packages that are sold in four 

supermarkets in the city of Iporá-GO and analyze the toxicity of the plants present in 

these products. In the packages collected in supermarkets, there was a lack of information 

about the quantity of each species contained in them, the method of preparation and the 

indication of storage. Due to the lack of information, a tasting of medicinal teas was 

offered, so that the population can get to know some medicinal plants and their properties. 

Keywords: medicinal plants, health, packaging. 

Introdução 

O uso de medicamentos à base de plantas medicinais, dá-se desde o início da 

história evolutiva dos seres humanos. Desde a antiguidade, as plantas medicinais são 

utilizadas no tratamento, prevenção e até cura de doenças, sendo passada as informações 

benéficas sobre as mesmas de geração em geração. Com o grande consumo dessas plantas 

medicinais, elas passaram a ter destaque na tradição familiar (FRANCA et al, 2008). 

No Brasil, a interferência cultural entre índios, negros e portugueses, possibilitou a 

disseminação da sabedoria obtida sobre o uso e cultivo de diversas espécies vegetais 

(Almassy et al., 2005). As plantas medicinais apresentam fator de grande importância 

para manutenção de condições de saúde das pessoas. Ainda o aumento acentuado de uso 

de plantas medicinais está associado não somente ao consumo pela população rural em 

geral, mas também, principalmente, ao consumo associado a programas oficiais a saúde.  
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Além da recomendação do uso, alguns programas buscam incentivar a exploração 

ou a produção sustentada das plantas medicinais (PEREIRA et al., 2005). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou que cerca de 80 por cento da 

população dos países em desenvolvimento dependiam de plantas medicinais como uma 

forma de acesso básico de saúde (PILLA et, al. 2006). No cenário atual, em que várias 

pessoas possuem uma renda baixa, muitas vezes as elas recorrem a prática do tratamento 

das plantas medicinais, pois medicamentos sintéticos possuem um alto custo e de difícil 

acesso em postos de saúde.   

São infinitas as variedades em plantas medicinais que por sua vez, são fáceis de se 

encontrar. Contudo, têm-se à ideia de que o tratamento de doenças utilizando plantas é 

seguro, barato e eficaz, e que a falta de informação sobre as espécies ingeridas, nas mais 

diversas formas, pode agravar o quadro de enfermidade da pessoa e até levar a óbito.  

O presente trabalho teve como objetivo identificar embalagens de chás que são 

comercializados em quatro supermercados no município de Iporá-GO e analisar a 

toxicidade das plantas presentes nesses produtos. Através da verificação das espécies, foi 

oferecido uma degustação de chás medicinais, para que a população possa conhecer 

algumas plantas medicinais e suas propriedades.  

Material e Métodos 

Inicialmente, foram levantadas três embalagens de diferentes tipos de chás em 

quatro estabelecimentos comerciais da cidade de Iporá, a fim de quantizar as espécies 

contidas nos chás coletados. Na primeira amostra, consistia em trinta diferentes espécies 

de plantas, a segunda com oito espécies e a terceira com cinco espécies. Após a coleta 

das amostras de chás, foram recolhidas plantas individuais que apresentavam nas 

embalagens, para posteriormente preparar chás gelados e divulgar os benefícios 

encontrados nessas plantas. 

 

Figura 1. Embalagens de chás encontrados nos supermercados do município de Iporá- Go. 

Resultados e Discussão 

As amostras coletadas nos supermercados de Iporá-Go (quadro 1), apresentam uma 

grande variedade de espécies por embalagem. 
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Tabela 1. Plantas encontradas em três amostras de embalagens nos supermercados de Iporá-Go. 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

30 ervas: abacateiro; 

chá-verde; chapéu de couro; 

jambolão; cavalinha; 

melissa; douradinha; salsa-

parrilha; erva de bugre; 

carobinha; sene; dente de 

leão; funcho; sete sangria; 

hibisco; graviola; cascara 

sagrada; espinheira santa; 

boldo do chile; angélica; 

pau ferro; cajueiro; centella 

asiática; alcachofra; 

camomila; capim limão; 

pata de vaca; ginseng; focus 

vesiculosos e carqueja. 

5 ervas: capim cidreira; 

hibisco; rosa silvestre; 

canela e flores de 

camomila. 

8 ervas: chá-verde; 

carqueja; mate verde; 

hortelã; guaraná; gengibre; 

sálvia e alecrim. 

Nas embalagens, foi observada a falta de informações sobre a quantidade de cada 

espécie contida nas mesmas. Em relação indicação de uso, a primeira e terceira 

embalagem não indicavam a forma de preparo do chá nem a quantidade necessária em 

determinado volume de água. A segunda embalagem, indicava como modo de preparo a 

infusão, contudo sem quantidade prevista. A preocupação em relação a quantidade de 

plantas encontradas em uma mesma embalagem é o efeito sinérgico que o consumo desses 

chás pode apresentar. Na terceira embalagem identificamos a melissa e o jasmim, plantas 

que possuem efeitos calmantes que, utilizado em grandes proporções podem causar um 

efeito sinérgico, além de apresentar rico a saúde, quando utilizados diariamente. 

A ausência de informações nas embalagens, pode comprometer o uso e a eficácia 

das plantas medicinais encontradas nas mesmas e ainda podem apresentar baixa 

qualidade, pois em todas as embalagens não apresentam o modo de coleta e 

armazenamento (COLET et al., 2015). 

Tendo em vista essa preocupação, foi organizado uma degustação de chás 

medicinais com as seguintes plantas: chá-verde; hortelã; limão; camomila; laranja e 

abacaxi. Durante a degustação foi distribuído um questionário aos participantes, 

perguntando quantos deles tinham o hábito de ler os rótulos das embalagens de chás 

comerciais e 90% dos participantes não possuíam tal hábito.  

Por essa estimativa, conseguimos interpretar o quão é importante recorrer as 

informações para que esse consumo não seja prejudicial a saúde, pois pode acontecer o 

efeito sinérgico aumentado ou retardando as propriedades presentes nos chás. Ainda 85% 

dos participantes recorriam ao uso de chás medicinais para o tratamento de algum tipo de 

enfermidade, o que fica evidente o quanto o se precisa conhecer sobre a planta que se usa 

para esses tratamentos.  

Quando perguntado ao efeito sinérgico, 98% não conheciam esse efeito, causador 

da similaridade de interações no organismo. Ainda durante a degustação, foi explicado os 

efeitos das plantas: chá-verde, auxilia na digestão; hortelã, alivia sintomas de gripe e 

resfriados; limão, acelera o metabolismo; camomila, possui propriedades calmantes e a 

laranja, possui propriedades oxidantes que retardam o envelhecimento precoce. 

Conclusão 

Diante dos dados apresentados fica evidente o quão é preocupante a quantidade de 

embalagens que são comercializadas com pouca ou nenhuma descrição das plantas 
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contidas nas mesmas, além de não apresentarem informações sobre os potenciais riscos à 

saúde. Através do questionário podemos concluir o quanto se precisa falar a respeito das 

plantas medicinais e suas propriedades, além de alertar a população a respeito das 

informações que são contidas nas embalagens, para que os mesmos possam usufruir de 

todas as propriedades medicinais que essas plantas apresentam, sem que aconteça o efeito 

sinérgico ao utilizarem esses chás. 
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Resumo: o câncer de colo uterino é o terceiro mais comum no Brasil. A cada ano surgem 

inúmeros novos casos. Está fortemente associado a falta de acompanhamento frequente do 

Papanicolau, pois o câncer é provocado por lesões que se desenvolvem ao longo de muitos anos. 

Como medida para auxiliar no rastreio bem como direcionar nas medidas assistenciais, o governo 

federal criou uma plataforma digital onde estão disponíveis todos os dados do SUS. Neste 

trabalho, foi feito o levantamento dos índices de realização de exames para o município de Iporá 

(Goiás) nos anos de 2017 e 2018 bem como da incidência e a frequência de ocorrências por faixa 

etária. Os resultados sugerem um baixo índice de exames pelo SUS quando comparado ao 

tamanho da população feminina do município, e não há ocorrência de lesões cancerosas de colo 

de útero durante esses dois anos. Também foi observada a falta de uma coerência com o 

lançamento dos dados na plataforma, uma vez que na conferencia de alguns índices os valores 

não fecham de forma exata, além de haver algumas confusões com nomenclaturas. 

Palavras-chave: Papanicolau, lesões, frequência. 

Cervical cancer screening in Iporá, Goiás: an analysis of SISCOLO (DATASUS) 

data in 2017 and 2018 

Abstract: cervical cancer is the third most common in Brazil. Each year countless new 

cases emerge. It is strongly associated with the lack of frequent follow-up the Pap smear, 

as cancer is caused by lesion that develop over many years. As a measure to assist in 

screening as well as directing assistance measures, the federal government has created a 

digital platform where all SUS data is available. in this work, the survey rates were 

surveyed for the city of Iporá (Goiás) in 2017 and 208, as well as the incidence and 

frequency of occurrences by age group. The results suggest a low rate of examinations by 

SUS when compared to the size of the female population of the municipality, and there 

is no occurrence of cervical cancer lesion during these two years. There was also a also a 

lack of consistency with the data on the plataform since in the conferencing of some 

indices the values do not close exactly, and there are some confusions with 

nomenclatures. 

Keywords: Papanicolau, lesion, frequency. 

Introdução 

O câncer do colo do uterino é caracterizado pela divisão desordenada das células 

do epitélio de revestimento da região cérvice-vaginal, comprometendo todas as camadas 

do tecido e podendo desenvolver metástase. Há duas principais categorias de carcinomas 

invasores do colo do útero, dependendo da origem do epitélio comprometido: o 

carcinoma epidermoide, tipo mais incidente e que acomete o epitélio escamoso 

(representa cerca de 90% dos casos), e o adenocarcinoma, tipo mais raro e que acomete 

o epitélio glandular (cerca de 10% dos casos) (INCA, 2019). É uma doença de 

desenvolvimento lento, que pode se desenvolver sem sintomas no início e evoluir para 

quadros de sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual, secreção vaginal 
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anormal e dor abdominal associada com queixas urinárias ou intestinais nos casos mais 

avançados. 

No Brasil, em 2019, são esperados 16.370 casos novos, com um risco estimado de 

17,11 casos a cada 100 mil mulheres. O câncer de colo uterino é o terceiro local de maior 

incidência e de mortalidade por câncer em mulheres no país. Em 2016, ocorreram 

5.847 óbitos por esta neoplasia, representando uma taxa de mortalidade ajustada para a 

população mundial de 4,70 óbitos para cada 100 mil mulheres (INCA, 2019). 
O rastreamento desta doença é realizado por meio do exame citopatológico da região 

cérvice-vaginal e é considerado a principal estratégia para a um diagnóstico precoce do câncer de 

colo do útero, sendo reconhecido mundialmente como seguro e eficiente. O objetivo fundamental 

do exame é detectar precocemente as lesões precursoras antes da sua evolução para a doença 

invasiva. Para tal, é necessário o engajamento da população feminina com idade dentro da faixa 

etária de risco (entre 15 e 55 anos) realize o exame preventivo regularmente. Nesse sentido, com 

uma cobertura da população-alvo de, no mínimo, 80% e acesso à confirmação diagnóstica e ao 

tratamento adequado, é possível reduzir em até 90% a incidência do câncer cervical invasivo 

(LIMA-CORREA et al., 2017). 

Devido à importância deste câncer, no ano de 1998 o Ministério da Saúde instituiu o 

Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo do Útero, que contava com a adoção de 

estratégias para estruturação da rede assistencial, desenvolvimento do sistema de informações, 

estabelecimento de mecanismos para mobilização e captação de mulheres, assim como definição 

das competências nas três esferas de governo. No ano seguinte deu-se a criação da plataforma 

Sistema de Informação ao Câncer de colo do útero, o SISCOLO, que serve como um banco de 

dados para o SUS sobre todas as informações necessárias para um eficaz rastreamento.  O sistema 

foi aprimorado ao longo dos anos e, atualmente, consiste numa ferramenta fundamental para 

organização das ações de rastreamento, informações gerenciais sobre dados gerais dos exames. 

Diante do exposto, e considerando a relevância do assunto, este estudo busca 

realizar uma análise descritiva do rastreamento do câncer do colo uterino de mulheres 

atendidas nas Unidades Básicas de Saúde do município de Iporá (GO), cujos resultados 

dos exames citopatológicos foram transferidos ao Siscolo. Os estudos descritivos tem por 

finalidade determinar a distribuição da doença ou aspectos relacionados a saúde, segundo 

o tempo, um lugar e características do indivíduo (LIMA-COSTA & BARRETO, 2013).  

Material e Métodos 

O presente estudo visou analisar os índices de lesões de colo uterino na cidade de 

Iporá (Goiás). Este município está localizado no centro oeste goiano e segundo os dados 

do último senso demográfico do IBGE possui 31.274 habitantes. Deste total, segundo o 

senso de 2010, 15.972 são do sexo feminino, sendo que destas, um total de 10.588 estão 

dentro da faixa etária de 15 aos 55 anos de idade (IBGE, 2010).  

Na coleta de dados foi utilizada a plataforma do Sistema de Informação do Câncer 

de Colo de Útero (SISCOLO/DATASUS). Este sistema apresenta os registros de todos 

os exames citopatológicos do colo do útero realizados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). Todos os registros na plataforma seguem a Nomenclatura Brasileira para Laudos 

Cervicais. 

Para essa análise foi coletado o total de exames citopatológicos realizados pelo SUS 

no município de Iporá. Posteriormente, utilizaram-se os filtros disponíveis na plataforma 

para relacionar o quantitativo de exames realizados com a idade da paciente e a 

prevalência de lesões. Foram coletados os dados referentes aos anos de 2017 e 2018.  

O total de atendimentos realizados pelo SUS na cidade de Iporá (GO) foi 

confrontado com os dados da população feminina em idade de 15 a 55 anos dessa mesma 

cidade. A comparação entre a quantidade de atendimentos e a expectativa de 
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atendimentos do SUS foram calculadas através da subtração do percentual populacional 

com planos de saúde, através de dados obtidos na plataforma digital do IBGE. 

Os estudos descritivos tem por finalidade determinar a distribuição da doença ou 

aspectos relacionados a saúde, segundo o tempo, um lugar e características do indivíduo 

(LIMA-COSTA & BARRETO, 2013). Essa pesquisa trabalha com dados disponíveis em 

plataforma digital de domínio público, portanto, não foi necessária a prévia autorização 

de um Comitê de Ética em Pesquisa. 

Resultados e Discussão 

Segundo dados do IBGE (2010), o município de Iporá possui um total de 15.972 

habitantes do sexo feminino, sendo que 10.588 mulheres estão com idade dentro da faixa 

etária de maior risco para desenvolvimento de algum tipo de lesão no colo do útero (dos 

15 aos 55 anos de idade). No município de Iporá, nos anos de 2017 e 2018 foram 

realizados 2.214 exames pelo SUS.  

Respectivamente para 2017 e 2018 foram realizados 1.181 e 1.033 exames pelo 

SUS no município, conforme demonstrado no Gráfico 1. As quantidades de exames 

realizados anualmente distribuídas pelos blocos de faixa etária durante os dois anos 

analisados demonstram uma inconstância na frequência, onde para o ano de 2017 a faixa 

etária mais frequente no exame foi de 45 aos 49 anos de idade com um total de 155 exames 

realizados. Já em 2018, a faixa etária mais frequente foi a de 50 aos 54 anos de idade com 

um total de 131 exames. Gandra et. al. (2017) encontraram maior frequência na realização 

de exames para a faixa etária de 25 a 34 anos de idade em levantamento para a cidade de 

Montes Claros (MG) para o ano de 2007. 

Segundo dados do IBGE, a porcentagem da população do estado de Goiás com 

planos de saúde durante o triênio de 2016 a 2018 corresponde a 30,4%. Descontando esse 

percentual do total de mulheres com idade de risco, tem-se um total de 7.369 mulheres 

que não possuem assistência de planos de saúde. Considerando o total anual de exames 

realizados pelo SUS, o valor é abaixo da metade do total da população não atendida por 

planos de saúde tanto para o ano de 2017 quanto para o ano de 2018.  

 
Figura 1. Quantidade de exames anual distribuídas por faixa etária. 

A Tabela 2 demonstra a prevalência de atipias celulares em um total de 6 

ocorrências para os dois anos em estudo, indo desde a faixa etária de 15 aos 19 anos até 

a de 50 aos 54 anos. Em segundo lugar temos os registros de lesão intraepitelial escamosa 

de alto grau (HSIL) com a ocorrência de 3 casos entre 2017 e 2018. Segundo os dados 

retirados da plataforma, não houve registros de lesões malignas e canceres de colo de 

útero para o município de Iporá nos anos de 2017 e 2018. 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

1
0

 a
o

s 
1

4

1
5

 a
o

s 
1

9

2
0

 a
o

s 
2

4

2
5

 a
o

s 
2

9

3
0

 a
o

s 
3

4

3
5

 a
o

s 
3

9

4
0

 a
o

s 
4

4

4
5

 a
o

s 
4

9

5
0

 a
o

s 
5

4

5
5

 a
o

s 
5

9

6
0

 a
o

s 
6

4

6
5

 a
o

s 
6

9

7
0

 a
o

s 
7

4

7
5
 a

o
s 

7
9

ac
im

a 
d

e 
7

9

n
ú

m
er

o
 d

e 
ca

so
s

Faixa etária

2017

2018



 

 

162 
 

I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAI              ISBN: 978-85-57223-69-1 

 
Tabela 2. Distribuição das alterações citológicas nos exames citopatológicos do colo do útero 

realizados por ano, e tipo de alteração, segundo faixa etária (em anos) no município de Iporá - 

GO, 2017-2018. 

Faixa 

etária 

Atipias LSILa HSILb LIE-Microc Câncer 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

10 aos 14           

15 aos 19  1         

20 aos 24  1 1        

25 aos 29           

30 aos 34 1    1 1     

35 aos 39           

40 aos 44 1 1 1        

45 aos 49      1     

50 aos 54 1          

55 aos 59           

60 aos 64           

65 aos 69           

70 aos 74           

75 aos 79           

acima de 79           
a) LSIL: lesão intraepitelial escamosa de baixo grau 

b) HSIL: lesão intraepitelial escamosa de alto grau 

c) LIE_Micro: lesão intraepitelial de alto grau não podendo excluir microinvasão 

Alia-se a esse baixo índice de exames realizados o fato de que em 2017, apenas 286 

mulheres fizeram o exame e em 2018 apenas 370 mulheres procederam da mesma forma. 

Esses resultados sugerem que não há uma constância regular na realização do exame 

preventivo anual, o que pode acarretar no atraso da descoberta de alguma anormalidade, 

uma vez que diagnósticos precoces são quase uma garantia de cura (GANDRA et al., 

2017). 

Conclusão 

A plataforma digital é uma ferramenta útil para conhecer aspectos relacionados ao 

rastreamento do câncer do colo uterino no Brasil, porém necessita-se capacitar os 

servidores que abastecem o sistema. Durante a pesquisa foram notadas algumas falhas 

quanto aos valores dos índices e também com relação as categorias de classificação. 

Os dados indicam que o total de exames realizados pelo SUS é abaixo da metade 

do quantitativo da população que não é atendida por plano de saúde. Esse fato sugere que 

a realização do exame é oportunístico e descontínuo, indo na contramão das campanhas 

assistenciais. Entretanto, no município de Iporá não houve registro de câncer de colo do 

útero nos anos de 2017 e 2018. A incidência de atipias celulares, lesões intraepitelial 

escamosa de baixo grau, e lesão intraepitelial escamosa de alto grau sugere que a paciente 

teve a chance de se tratar antes do desenvolvimento do câncer. 
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 A primeira jornada de iniciação científica foi realizada no bloco 06 (auditório 

principal) da Faculdade de Iporá. Foi dado início as apresentações dos trabalhos as 8:10 

da manhã do dia 23/10/2019. Na ocasião contamos com o apoio dos estagiários 

vinculados a Agência de Inovação, bem como com soldados do exército. 

 Na abertura foi feito um agradecimento a Deus pela sua infinita graça. Após, fez-

se referências de gratidão à Faculdade de Iporá na pessoa do Diretor Geral Professor 

Doutor Raimundo Fonseca Pinheiro Fonseca e a Mantenedora Professora Orlandina 

Ferreira Machado. Não foram negligenciados o auxílio da Gerente Acadêmica Professora 

Ma. Rosenilda Maria de Moraes Silva e da coordenadora da Agência de Inovação 

Professora Marlucia Pinheiro de Oliveira Caetano. Foi feita menção ao apoio do Instituto 

Federal Goiano, campus Iporá, pelo apoio e empréstimo dos suportes dos banners. 

 Nesta edição da Jornada foram abertas inscrições para submissão de resumos 

expandidos, ou seja, trabalhos científicos, ou de experiências pedagógicas, que 

contenham entre 3 e 5 páginas. 

 As apresentações dos banners transcorreram até as 10:40. Os avaliadores 

iniciaram os trabalhos as 9:00 e finalizaram as avaliações as 10:30, momento no qual 

iniciou-se o registro das notas para identificação dos melhores trabalhos. 

 Os melhores trabalhos foram abrigados em 5 grandes áreas, a saber: Agrárias, 

Educação, Engenharias, Saúde e Sociais Aplicadas. Foram selecionados os melhores 

trabalhos, a saber: 

Tabela 1. Lista dos melhores trabalhos apresentados na forma de banner na I Jornada de 

Iniciação Científica da Faculdade de Iporá. 

Área Título 

Agrárias 
Assistência Técnica à produtor irrigante de 

hortaliças no município de Iporá 

Educação 

Influência do uso de maquetes no ensino 

aprendizagem da disciplina de Projetos de Sistemas 

Mecânicos 

Engenharias 
Parâmetros físicos da água fornecida na última 

década em Iporá - GO 

Saúde 

Índice de velocidade de germinação de sementes 

de Brassica oleracea tratados com óleo essencial de 

Syzygium aromaticum e extrato de Plectranthus 

amboinicus 

Determinação do teor e melhor tempo de extração 

do óleo essencial das folhas de goiabeira (Psidium 

guajava) 

Sociais Aplicadas 
Banco Virtual de Talentos Estudantis – 

Viabilizando Inserção Profissional 

*Todos os trabalhos tiveram pelo menos 2 avaliadores. 

Ao longo da realização das apresentações houve grande movimentação de 

acadêmicos da Faculdade de Iporá, Universidade Estadual de Goiás e do Instituto Federal 

Goiano. As dificuldades encontradas foram rapidamente superadas, entretanto algumas 

foram anotadas para melhoria dos próximos eventos. Destacam-se algumas contribuições 

observadas pela comissão organizadora para os próximos eventos: 
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1 – há necessidade crescente de captar avaliadores de banners externos a 

instituição, que não tenham correlação, mesmo que indireta, com os trabalhos 

apresentados. Isso garantirá ainda mais imparcialidade do processo de premiação. 

2 – um ambiente climatizado é mais adequado para discussões científicas; 

3 – a comunicação com os participantes foi deficiente por parte de nós, comissão 

organizadora; 

Avaliação dos participantes 

Foram contabilizados 29 folhetos contendo avaliações sobre o evento, ao passo que 

foram apresentados 32 resumos expandidos em forma de banners. Portanto, o processo 

investigativo tende a representar o sentimento dos autores apresentadores presentes no 

ambiente. 

Foram entregues a todos os presentes no local o seguinte formulário: 

Quadro 1. Ficha de avaliação do evento entregues a todos os presentes na I Jornada 

de Iniciação Científica da Faculdade de Iporá. 

Avaliação da I Jornada de Iniciação Científica - FAI 

Características* Ótimo Bom Regular Ruim 

Atuação Equipe Avaliadora     

Atuação Equipe de Coordenação     

Organização do Evento     

Local do Evento     

Nível dos Resumos Apresentados     

Sugestões:     

*Provavelmente todos que avaliaram eram autores, pois foram entregues fichas de avaliações na fila 

de entrega dos certificados. 

Os resultados são apresentados na Figura 1. Observa-se, de forma geral, uma boa 

aceitação da I Jornada por parte dos autores. A atuação da equipe avaliadora foi a mais 

bem analisada pelos autores. A comissão organizadora incentivou que os avaliadores 

interagissem com os acadêmicos. 

Uma das reclamações mais frequentes nos grandes eventos de publicação de artigos 

completos, resumos expandidos e resumos é a apatia dos avaliadores. Talvez para 

escrever um artigo simples seja muito fácil para um pesquisador experiente, mas para um 

acadêmico recentemente introduzido no meio da publicação científica essa tarefa é muito 

árdua. 

Portanto o acadêmico que chegou até ali cria uma expectativa muito alta de 

interação com o público em geral. Essa expectativa é exponencialmente potencializada 

quando chega o avaliador do trabalho. Desta forma pode-se concluir que os avaliadores 

valorizaram os apresentadores “estando presente”, ou seja interagindo com os 

acadêmicos. 
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Figura 1. Avaliações de 29 autores apresentadores presentes na I JICFAI, os itens 

avaliados foram: A) Atuação da equipe de avaliadores; B) Atuação da equipe de coordenação; C) 

Local do evento; D) Níveis dos resumos; e E) Organização do Evento. 

A atuação da equipe organizadora foi igualmente bem avaliada com 90% dos 

acadêmicos classificando-a como “bom” e “ótima”. Já o local do evento foi classificado 

com 76 % entre “bom” e “ótimo”. Isso revela que é possível melhora ainda mais neste 

contexto, em especial no espaço utilizado. 

Por fim, a organização do evento como um todo revela que há muito o que melhorar. 

Talvez os comentários das fichas de avaliação revelem essas lacunas organizacionais, a 

saber: 

1 – Bebedouro no local; 

ótimo
62%

Bom
35%

Regular
3%

Ruim
0%

Atuação da Equipe de Avaliadores

ótimo

Bom

Regular

Ruim

ótimo
62%

Bom
28%

Regular
10%

Ruim
0%

Atuação da Equipe de Coordenação

ótimo

Bom

Regular

Ruim

ótimo
41%

Bom
35%

Regular
24%

Ruim
0%

Local do Evento

ótimo

Bom

Regular

Ruim

Ótimo
53%

Bom
43%

Regular
0%

Ruim
4%

Nível dos Resumos Apresentados

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

ótimo
35%

Bom
41%

Regular
21%

Ruim
3%

Organização do Evento

ótimo

Bom

Regular

Ruim

ótimo
35%

Bom
41%

Regular
21%

Ruim
3%

Organização do Evento

ótimo

Bom

Regular

Ruim
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2 – Água, café da manhã, não há lixo no local; 

3 – Café da manhã; 

4 – Colocar espaço do palco na lateral; 

5 – Falta ar condicionado e lanche; 

6 – Café da manhã; 

7 – Fazer novamente ano que vem; 

8 – Certificados para todos os autores; 

9 – Manter um melhor acordo de organização p/ com a equipe; 

10 – Organizar os espaços entre um trabalho e outro; 

11 – Falta de espaço de apresentação; 

12 – Falta de comunicação entre os participantes sobre as normas dos trabalhos; 

13 – Aumentar o espaço de uma coluna p/ outra, climatizar o local e providenciar 

um bebedouro próximo; 

14 – Melhorar a climatização; 

15 – Comida, água, maior divulgação do evento; e 

16 – Colocar mais espaço entre os banners. 

As frases mais frequentes são: café da manhã, climatização e falta de espaço. Os 

organizadores dos próximos eventos devem atentar para esses aspectos a fim de que a II 

Jornada de Iniciação Científica seja melhor e mais atrativa do que a primeira. 
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REGISTRO DE FOTOS 
 

 

Figura 2. Momento de apresentação dos trabalhos aprovados em forma de banner no 

auditório principal da Faculdade de Iporá. 


