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Apresentação

Prezados Colegas,

Os Departamentos de Matemática e Física da Universidade Federal de Rondônia  -  UNIR,  

Campus  de  Ji-Paraná,  realizam desde o ano de 2001 uma semana de discussões com intuito de 

divulgar  a  comunidade  os trabalhos  científicos  desenvolvidos  por pesquisadores da UNIR e de 

outras instituições na área de exatas e de seu ensino, tendo como objetivo principal contribuir com a 

formação de seus acadêmicos, a formação continuada da comunidade  e o desenvolvimento dessa 

área de conhecimento.

O evento,  que  mantém uma  média  de  300  participantes,  iniciou  com a  necessidade  de 

divulgação dos trabalhos de uma especialização na área de matemática e tornou-se ao longo dos 

anos  um evento  tradicional  do  Campus  abrigando trabalhos  dos  cursos  de exatas:  Matemática, 

Física e mais recentemente Engenharia Ambiental.

Durante a semana de discussões são apresentadas palestras por professores do Campus e 

convidados, comunicações orais de trabalhos científicos, painéis de pesquisas em andamento, além 

de oficinas e mini-cursos.

Pode participar do evento toda a comunidade rondoniense, no entanto algumas oficinas e 

mini-cursos são elaborados para atingir públicos específicos como professores da área, alunos de 

graduação, alunos do ensino fundamental e médio. 

Desta  forma  pretende-se  com  a  SEMANA  DE  EXATAS  socializar  experiências 

educacionais e de pesquisa em geral entre discentes,  docentes e a  comunidade em geral.  Além 

disso, os palestrantes convidados terão oportunidade de conhecer a região e os trabalhos científicos 

realizados pela instituição.

A UNIR Campus de Ji-Paraná te espera para a VIII Semana de Matemática e V Semana de 

Física.

Prof. Dr. Ricardo José Souza da Silva  
Prof. Dr. Carlos Mergulhão Junior
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PALESTRAS

 Ministrado por: Título
Segunda 20/10 Prof. Dr. Marcos Vieira Teixeira  A IDÉIA DE PROGRESSO

Terça 21/10 Prof. Dr. Aderbal Oliveira ALGUMAS APLICAÇÕES DE NANOTECNOLOGIA

Quarta 22/10 Profa. Drª Nilza Eigenheer Bertoni
FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA - 
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Quarta 22/10  Profª. Esp. Andréia Silva Brito DESCOBRINDO POLIEDROS E CORPOS 
REDONDOS

Quinta 23/10 Prof. Dr. Carlos Alberto Saenz
DETECTORES DE TRAÇOS NUCLEARES: 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA 

EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA

Sexta 24/10 Profa Dra Aparecida Augusta da Silva
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Mini-Curso 5 Profª Drª Laudileni Olenka
Procedimento Gráficos em 

Física Experimental
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Mini-Curso 6 Prof. Dr. Edgar Marmolejo Vetores Acadêmicos do Curso de 
Física

Mini-Curso 7 Prof. Dr. Carlos Megulhão A Importância da Modelagem Acadêmicos do curso de 
Física e Matemática

Mini-Curso 8 Dr. Carlos Alberto Saenz Tópicos de Física Nuclear Acadêmicos

Mini-Curso 9 Prof. Imgard M. Theobald
Educação Matemática e 

Educação do Campo
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Profª MS. Renata dos Santos L. 
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da Física – Uma aventura na 

Web

Acadêmicos do Curso de 
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áreas afins.
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ESPECTROFOTOMETRIA DO EXTRATO DE SEMENTE DE CUPUAÇU

Gilma Carine da Silva SANTOS
Luciene Batista da SILVEIRA
Judes Gonçalves dos SANTOS

    
    O cupuaçu é o fruto de uma árvore originária da Amazônia Brasileira (Theobroma grandiflorum; 

ex-Sterculiaceae),  que chega a alcançar  15 metros  de altura  [1].  A semente,  que é o objeto da 

pesquisa, fica envolta por uma polpa branca, ácida e aromática. Esta fruta é rica em proteínas, cálcio 

e fósforo, vitaminas A, B1, B2 e C, sais minerais e pectina [2]. O extrato de cupuaçu (Theobroma 

grandiforum da  família  Malvacea)  foi  preparado  no  laboratório  de  ciências  dos  materiais,  da 

Universidade  Federal  de  Rondônia,  campus  de  Ji-Paraná.  A  amostra  foi  analisada  no 

espectrofotômetro modelo NOVA 2102UVPC. O extrato foi obtido a partir de 3 sementes secas e 

sem pele, trituradas e introduzidas em 300 ml de água destilada, que foi aquecida a 99° C, filtrado e 

adormecido  por  6  dias.  Durante  esse  intervalo  de  tempo  a  mistura  acumulou  fungos  em  sua 

superfície,  tendo  de  ser  então  novamente  aquecida  e  filtrada.  O  extrato  foi  acondicionado  e 

acrescentou-se a ele 4,4 ml de C2H5OH (álcool de cereais), que corresponde a 2% de seu volume 

total.  Foram realizadas  6  medidas  de  concentrações  10%,  20%,  30%,  40%,  50% e  60%.  Para 

realização das medidas, no espectrofotômetro, utilizou-se 3 ml de extrato introduzidos em cubeta de 

vidro para cada amostra. Em todas as medidas a maior absorção ocorreu na faixa do ultravioleta, 

indicando que o extrato pode ser utilizado como matéria-prima para a fabricação de protetor solar, 

pois absorve intensamente os raios ultravioletas.

Palavras-chave: cupuaçu, extrato, espectrofotometria.
Referências:

[1] CARVALHO, Ana Vânia. Extração, concentração e caracterização físico-química e funcional 
das proteínas de semente de cupuaçu, Campinas-SP, 2004.

[2] Disponível em http://www.suapesquisa.com/frutas/cupuacu.htm.
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INÓPIA DO USO DA INFORMÁTICA NO ENSINO DE FÍSICA NA CIDADE DE

JI-PARANÁ/RO NAS ESCOLAS DA REDE PRIVADA.

Renata dos Santos Luz de OLIVEIRA1

Carlos Mergulhão JÚNIOR2

Esta pesquisa teve como desígnio averiguar a ordem de altivez das escolas da rede privada que 
utilizam do computador para o ensino de Física na cidade de Ji-Paraná; partindo do principio que o 
uso dos recursos computacionais é possível preparar o material de uso didático aberto, constituído, 
de fácil acesso e atualização e sem problema de espaço físico, pois hoje na rede privada a maioria 
das  escolas  possui  um  laboratório  de  informática  conectado  a  internet,  assim  as  mudanças 
efetivamente só ocorrerão quando os professores se mostrarem seguros, dispostos e preparados para 
inserir o computador em sua rotina de trabalho, DEMO (2001). Nesta pesquisa de ordem qualitativa 
procuramos analisar se haveria mudanças significativas ao implantar tais suportes em sala de aula; 
com tudo verificamos que vários aspectos precisavam de mudanças expressivas dos subsunçores, 
quanto na cognitiva dos alunos em sala de aula que no caso era o laboratório de informática. De 
acordo com FRÓES “Os recursos atuais da tecnologia, os novos meios digitais:  a multimídia, a 
Internet,  a  telemática   trazem novas  formas de  ler,  de escrever  e,  portanto,  de pensar  e agir. 
Ponderando que  mundo fora do âmbito  escolar  está  bem mais  avançado em relação ao uso da 
informática, na escola vemos o processo inverso e muito mais lento; no entanto, como professores 
precisamos nos aperfeiçoar, segundo LEVY (1994), " novas maneiras de pensar e de conviver estão 
sendo elaboradas  no mundo  das  comunicações  e da  Informática. Afirma HEINECK que: “Os 
educadores  têm que  ser  capazes  de  articular  os  conhecimentos  para  que  o  todo  comece  a  ser 
organizado,  e  assim inicie-se  a  superação  da  disciplinarização,  do  saber  imposto  e  distante  da 
realidade  vivida  pelo  educando;  para  fazer  parte  do  uso  da  internet  na  sala  de  aula,  ou  como 
ferramenta de apoio ao aluno.
Referências
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto.  Diretrizes do Programa Nacional de Informática 
na Educação. Brasília, SEED, 2008.
DEMO, P. É errando que a gente aprende.  Revista Nova Escola. Editora Abril, São Paulo, agosto 
de 2001.
FRÓES, Jorge R. M.Educação e Informática: A Relação Homem/Máquina e a Questão da Cognição 
- http://www.proinfo.gov.br/biblioteca/textos/txtie4doc.pdf
HEINECK,  Dulce  Teresinha  -  A  Interdisciplinaridade  no  processo  ensino-aprendizagem  - 
http://www.unescnet.br/pedagogia/direito9.htm

HAY, James G. Biomecânico das práticas desportivas. Rio de Janeiro

1 FEFEAD/UNB. E-mail: renatalluz@yahoo.com.br
2  Prof. Dr. da Fundação Universidade Federal de Rondônia; e-mail: camerg@gmail.com
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ESPECTROFOTOMETRIA DE EXTRATO AQUOSO DE Curatella Americana e Schinus 
Terebinthifolius

       
  Ernani Marco Rodrigues dos REIS 

Gilciano Soares de OLIVEIRA
Luciene Batista da SILVEIRA 
Judes Gonçalves dos SANTOS

A técnica de espectrofotometria é baseada na absorção da radiação eletromagnética (190 a 1100 
nm) pelos elétrons das camadas mais externas dos átomos das moléculas. Na região de 190 a 380 
nm uma grande população de elétrons na camada de valência  sofre absorção de radiação e em 
seguida passa à transição eletrônica para outro nível mais interno no átomo. Na região de 381 a 680 
nm uma  população  intermediária  irá  contribuir  para  o  sinal.  Na região  de  681 a  1100  nm os 
processos  de  vibração  eletrônica  prevalecem  (estiramento  axial,  rotacional  e  translacional) 
contribuindo  para  o  movimento  browniano.  (HENEINE,  2006).  Neste  trabalho  foi  aplicada 
espectrofotometria  no  extrato  aquoso  de  Curatella  Americana  e  Schinus  Terebinthifolius, 
conhecidos  popularmente  como  lixeira e  aroeira,  respectivamente  usadas  na  medicina  popular 
como antiulcerugênico e antibactericida. (BAGGIO, 1988; CARNEIRO, 1995) Na preparação das 
amostras foram tomadas 49 g da folha desidratada de curatella e 49 g do entre casca desidratado da 
schinus,  que  foram  colocadas  em  um  Becker  de  1000  ml  com  580  ml  de  água  destilada,  a 
temperatura  ambiente  de  24  ºC.  O  Becker  foi  colocado  em  aquecimento  durante  9  minutos, 
atingindo o ponto de ebulição a uma temperatura de 98ºC, após a ebulição a mistura de cor marrom 
foi filtrada e acondicionada em um frasco fechado de 300 ml. Do extrato total foi retirado para 
análise  volumes  de  3  ml  e  diluídos  nas  concentrações  de 
10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,50% e 60% em água destilada. Cada amostra foi analisada 
no espectrofotômetro (190 a 1100 nm). As medidas mostraram maior perda de absorção na região 
do  visível  e  ultravioleta  em relação  à  região  do infravermelho  de 800 a  1100 nm conforme  a 
diluição  da  amostra.  Sugerindo  que  componentes  moleculares  no  extrato  podem  ter  uso  na 
farmacologia de protetor solar. Os resultados apontam necessidade de análise por outras técnicas 
espectroscópicas.

PALAVRA - CHAVE: Curatella Americana, Schinus Terebinthifolius e Espectrofotometria.

REFERÊNCIAS:

BAGGIO, A.J. Aroeira Como Potencial Para Usos Múltiplos Na Propriedade Rural. Boletim de 
Pesquisa Florestal, Colombo, 17, 25 (1988).

CARNEIRO, J.G.A. Produção e controle de qualidade de mudas florestais. Curitiba: UFPR/FUPEF/
UENF, 451 (1995). 

HENEINE, IF Biofísica Básica. São Paulo: editora Atheneu, 175 (2006). 

Fundação Universidade Federal de Rondônia / Departamento de Física – DEFIJI / Laboratório de 
Ciências dos Materiais
axlcebolinha@gmail.com, gilciano.so@gmail.com, lbatistadasilveira@gmail.com, 
brjudes@gmail.com.
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A FÍSICA POR TRÁS DOS ESPORTES OLÍMPICOS.

Renata dos Santos Luz de OLIVEIRA3

Gleice Assis SÁ4

Paulo Malicka MUSIAU5

Walter T. JUNIOR6

O que  todo  atleta  e  nos  meros  torcedores  desejamos  e  a  chegada  dos  mesmos  ao  pódio,  mas 
desconhecemos os fenômenos do ensino de física dentro do contexto esportivo; pois condensamos 
nossas emoções no esforço do atleta, mas desconhecemos que por trás do sucesso da medalha de 
ouro está à física, uma companheira inseparável, que com seus princípios e conceitos traz as chaves 
para um desempenho cada vez melhor; para HAY (1981), que descreve a Biomecânica como sendo 
a  ciência  que  estuda  as  forças  internas  e  externas  que  atuam no  corpo  humano  e,  os  efeitos 
produzidos por essas forças. Dentro do contexto esportivo objetivamos mostrar a importância da 
Física  em  relação  à  velocidade  e  o  deslocamento  dos  atletas;  segundo  AMADIO  (1996),  a 
Biomecânica  interna  preocupa-se  com  a  determinação  das  forças  internas  e  as  conseqüências 
resultantes  dessas  forças.  Já  a  Biomecânica  externa  representa  os  parâmetros  de  determinação 
quantitativa ou qualitativa referentes às mudanças de lugar e de posição do corpo, ou seja, refere-se 
às  características  observáveis  exteriormente  na  estrutura  do  movimento;  usaremos  dos  recursos 
bibliográficos  para  o  desenvolvimento  do  mesmo;  e  de  metodologia  empírica,  do  qual  se 
desenvolve juntamente com alunos do ensino fundamental e médio numa escola da rede privada de 
Ensino.  Podemos  constatar  que  com o  uso  da  física  os  alunos  atletas  conseguiram um maior 
desempenho. Pois a velocidade pode ser ampliada, diminuindo a resistência seja pelo ar, solo, etc.; 
observou-se cada vez mais que os alunos atletas buscaram a perfeição, ultrapassando seus limites, 
questionando e dando ênfase ao que aprenderam nas aulas de física e que se viram aplicando nas 
aulas de educação física, com várias jogadas, desempenho individual, analisando suas vantagens e 
desvantagens, para que sua composição ajude no resultado final.

Referências:
AMADIO, A. Fundamentos Biomecânicos para a Análise do Movimento Humano. 
Edição da Universidade de São Paulo. São Paulo. 1996.
GREF (Grupo de reelaboração do ensino de Física). Física I mecânica. São Paulo: Edusp, 1990.
HAY, James G. Biomecânico das práticas desportivas. Rio de Janeiro

3 FEFEAD/UNB: renatalluz@yahoo.com.br
4 Escola Fundação Bradesco – Cacoal/RO. E-mail: beiks@hotmail.com
5 EEFM Júlio Guerra; e-mail: pamalicka@hotmail.com
6 Profº Dr. Do Departamento de Física da Universidade Federal de Rondônia; e-mail: wtj1001@yahoo.com.br
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ESPECTROFOTOMETRIA DO EXTRATO DE SEMENTE DE CUPUAÇU

Gilma Carine da Silva SANTOS
Luciene Batista da SILVEIRA
Judes Gonçalves dos SANTOS

    
    O cupuaçu é o fruto de uma árvore originária da Amazônia Brasileira (Theobroma grandiflorum; 

ex-Sterculiaceae), a árvore chega a alcançar 15 metros de altura [1]. A semente que é o objeto da 

pesquisa fica envolta por uma polpa branca, ácida e aromática. Esta fruta é rica em proteínas, cálcio 

e fósforo. Com relação a vitaminas, possuem vitaminas A, B1, B2 e C. Além de vitaminas e sais 

minerais é um fruto rico em pectina [2]. O extrato de cupuaçu (Theobroma grandiforum da família 

Malvacea)  foi  preparado  no  laboratório  de  ciências  dos  materiais,  da  Universidade  Federal  de 

Rondônia,  campus  de  Ji-Paraná.  A amostra  foi  analisada  no  espectrofotômetro  modelo  NOVA 

2102UVPC, automático, feixe simples e banda de passagem de 1nm. O extrato foi obtido a partir de 

3  sementes  secas  e  sem pele,  trituradas  e  introduzidas  em 300  ml  de  água  destilada,  que  foi 

aquecida  a 99° C, filtrado e adormecido  por 6 dias,  durante  esse intervalo de tempo a mistura 

acumulou fungos em sua superfície por esse motivo foi novamente aquecida e filtrada. O extrato foi 

acondicionado e acrescentou-se a ele 4,4 ml de C2H5OH (álcool de cereais) que corresponde a 2% 

de seu volume total. Foram realizadas 6 medidas nas concentrações 10%, 20%, 30%, 40%, 50% e 

60%.Para realização das medidas no espectrofotômetro utilizou-se 3 ml de extrato introduzidos em 

cubeta de vidro para cada amostra.  Em todas as medidas a maior absorção ocorreu na faixa do 

ultravioleta indicando que o extrato pode ser utilizado como matéria-prima para a fabricação de 

protetor solar, pois absorve intensamente os raios ultravioletas.

Palavras-chave: cupuaçu, extrato, espectrofotometria.
Referências:

[1] CARVALHO, Ana Vânia. Extração, concentração e caracterização físico-química e funcional 
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ENSINAR E APRENDER: UM ESTUDO A PARTIR DA (DES) MOTIVAÇÃO NO 
ESTUDO DE FÍSICA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO 

José de Souza Vieira1 
Profº Dr. Judes Gonçalves dos Santos2 

 Este artigo tem como objetivo analisar o processo da gestão do Ensinar e do Aprender diante da 
falta  de motivação dos alunos no Estudo de Física em uma Escola Pública Estadual  de Ensino 
Médio, fazendo com que os alunos vejam a Física como uma ciência prática, lúdica e fascinante. 
(FIOLHAIS,  2000)   Essa  pesquisa  se  deu  através  de  experimento,  questionário  e  observação 
sistemática para nortear o desenvolvimento do trabalho e observar o processo educativo,  com o 
intuito de encontrar mecanismos que possibilitem maior sucesso na aprendizagem. A compreensão 
do  fenômeno  motivacional,  especialmente  envolvendo  a  relação  com  aprendizagem  e  o 
conhecimento,  impõe-se,  de início,  o  destrinchamento  da terminologia  do campo da psicologia 
frequentemente  associada  ao  comportamento  humano  e  necessário  à  construção  das  categorias 
motivacionais. (WITTER, 1984). Os alunos que demonstravam pouco interesse nas aulas de Física, 
após a oferta de aulas com experimentos em laboratório, estabeleceu-se uma relação harmoniosa 
entre aluno e disciplina, fazendo com que sentissem o que realmente representa o estudo de Física, 
uma ciência  que sobrevive  de experimento  e  acessível  a qualquer  idade na construção de uma 
aprendizagem significativa. (CUNHA, 1999). Os resultados apontam que fatores como a falta de 
hábito  para  o  estudo,  situação  financeira,  falta  de  tempo,  organização  pessoal,  problemas 
emocionais e familiares e aulas sem criatividade contribuem para a falta de motivação, gerando uma 
aprendizagem deficiente.
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MAPAS CONCEITUAIS E A APRENDIZAGEM SIGNIFACATIVA NO ENSINO DA FÍSICA.

Renata dos Santos Luz de Oliveira7

Norma Maria Coelho Vieira8

José de Souza Vieira9

Judes Gonçalves dos Santos 10

Os mapas conceituais são sempre pessoais, mas alguns aspectos devem ser levados em conta para 
conseguir  um maior  aperfeiçoamento.  Conforme MOREIRA (1993),  os  conhecimentos  prévios, 
denominados  subsunçores,  constituem conceitos  bastante  integrados  à  estrutura  cognitiva  e  são 
elementos excelentes para recurso no processo de ensino aprendizagem, pois permite que o aluno 
desenvolva a capacidade de selecionar conceitos essenciais e estabelecer relações entre eles. Na 
medida  em  que  vai  construindo  o  mapa  o  professor  ajuda  ao  aluno  construir  o  seu  próprio 
conhecimento conforme AMORETTI (2003). Esta pesquisa se dá no âmbito bibliográfico e tem o 
objetivo de ajudar na construção da representação escrita da relação entre conceitos, idéias, objetos 
e ou atividades, pois a aprendizagem significativa envolve a aquisição de novos significados de um 
determinado assunto e se fazem necessárias três condições: o material instrucional com conteúdo 
estruturado de maneira  lógica;  a existência  na estrutura cognitiva do aprendiz de conhecimento 
organizado e relacionável com o novo conteúdo, e à vontade e disposição do aprendiz de relacionar 
o novo conhecimento com aquele já existente, no caso os subsunçores. Segundo AUSUBEL (2000) 
o uso da aprendizagem mecânica quando não existirem na estrutura cognitiva do aprendente idéias-
âncora (subsunçor), que facilitam a conexão entre esta e a nova informação, quando não existirem 
idéias prévias que possibilitem essa ancoragem. Vemos desta forma que o professor que tem suas 
ações  pedagógicas  fundamentadas  aos  princípios  de  uma  aprendizagem,  reconhecer  as 
características  psicológicas,  sócias  e  cognitivas  de  seus  alunos,  contribuindo  assim  para  a 
construção do saber.
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EVOLUÇÃO TEMPORAL DA MUDANÇA CONFORMACIONAL DE PROTEÍNAS NOS 
CORNEÓCITOS DO STRATUM CORNEUM

Marluce Pereira OLIVEIRA
 Judes Gonçalves dos SANTOS

A pele é o órgão que reveste o corpo humano e de outros seres vivos. Ela é dividida em três 
camadas:  epiderme,  derme  e  hipoderme.  (JUNQUEIRA et  all,  1997).  O  stratum corneum é  a 
camada  mais  externa  da  epiderme,  formado  por  células  epidérmicas  anucleadas  denominadas 
corneócitos,  que  são  ricos  em lipídios  e  proteínas.  Sendo  essa  membrana  de  interface  entre  o 
organismo e o meio ambiente a principal função do stratum corneum é controlar a perda de água. 
Essa característica é de fundamental importância para a vida humana, sendo o stratum corneum a 
camada  de  proteção  mais  importante  da  pele.  No  presente  trabalho  foi  avaliada  a  mudança 
conformacional de proteínas nos corneócitos do stratum corneum de ratos wister através da técnica 
de espectrofotometria  (190-1100 nm).  (HENEINE, 2006).  A amostra  usada no experimento  foi 
preparada no laboratório de Biofísica da Universidade Federal de Goiás (UFG). Com dimensões de 
2,5 cm por 3 cm de largura e massa de 0,021 g a amostra foi colocada em um béquer com 100 ml de 
água destilada por 96 horas para sofrer hidratação. Em seguida a amostra foi retirada e recortada em 
vários pedaços, depois, foi introduzida em 2 ml de álcool de cereal. Foi feita uma primeira leitura 
no espectrofotômetro e 1 hora depois, sob presença de radiação ultravioleta (190-400 nm), foi feita 
nova leitura.  A amostra foi acondicionada na presença de álcool de cereal por mais 24 horas e 
novamente o procedimento foi repetido. Após a análise dos resultados verificou-se uma perda da 
mobilidade  das  proteínas  do  stratum  corneum conforme  absorção  do  sinal.  A  avaliação  de 
mobilidade  protéica  em  stratum  corneum permite  comparar  propriedades  moleculares  e 
macroscópicas a fim de melhor entender o papel das proteínas no funcionamento deste importante 
tecido para a difusão de produtos.
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A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO ESTUDO DA FÍSICA

Norma Maria Coelho Vieira1

Profº. Dr. Judes Gonçalves dos Santos2

 

O objetivo deste artigo é fazer com que reconheçam a importância da Física como ciência que 
estuda o impacto provocado pela  ação negativa  do homem na degradação do meio ambiente  e 
conscientizar a população de Jí-Paraná da necessidade de adquirir hábitos responsáveis para sua 
preservação, para que a população se torne socialmente responsável. (GUIMARÃES, 2003). Esse 
trabalho se deu através de pesquisa bibliográfica e ações estratégicas  de conscientização.  O ser 
humano, através de atitudes irresponsáveis tem provocado um grande desequilíbrio ambiental, e a 
natureza  tem respondido com uma fúria  arrasadora.  Os desafios  são grandes,  mas  é  necessário 
nortearmos ações estratégicas que proporcionem melhorias na qualidade de vida em nosso planeta. 
(GRÜ, 2004). Para tanto, precisamos começar pelo nosso município. Devemos mudar hábitos e, 
com atitudes sensatas, contribuir para a preservação do meio ambiente. Os resultados apontam que a 
Física é parte indispensável da cultura e está presente em todas as situações e setores que avaliam 
necessidades  e  impactos  ambientais.  (TRIGUEIRO,  2003).   Praticar  ações  como  redução, 
reutilização e reciclagem de lixo, arborização das ruas (plantio de espécies vegetais de pequeno 
porte, evitar a danificação da calçada e rede elétrica) e combate ao desperdiço de água, são posturas 
urbanas que a população deve tomar com naturalidade mostrando maturidade. Isto minimizará os 
impactos negativos que ações contrárias têm causado ao meio ambiente. 
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PREPARAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS DE MAGUEMITA

Ana Shaura Oliveira PINHEIRO
Fernanda Antunes FABIAN

Luciene Batista da SILVEIRA
Judes Gonçalves SANTOS

Os fluidos magnéticos ou ferrofluidos são formados por pequenas partículas (3-15 nm) sólidas e 
magnéticas normalmente suspensas em um líquido carreador, ou seja, são suspensões coloidais que 
podem ser produzidos à base de diferentes partículas e líquidos carreadores (solventes) (LACAVA, 
et.  all.,  2002).  Neste  trabalho  foi  desenvolvida  a  preparação  de  nanopartículas  magnéticas  de 
maguemita. No processo de produção da nanopartícula foi usado 7,65g de FeCl2x4H2O, 24,85g de 
FeCl3x6H2O e 87,93ml de água destilada. O cloreto férrico e o cloreto ferroso foram dissolvidos na 
água destilada por 10 minutos. Após os 10 minutos foram adicionadas 84 ml de amônia e a mistura 
foi  levada ao aquecedor  sob agitação  magnética,  permanecendo à mesma temperatura  por duas 
horas. Terminado o período de aquecimento, a mistura foi deixada em repouso na presença de um 
imã,  restando  apenas  as  partículas  de  maguemita.  Para  estudo  e  caracterização  das  partículas 
preparadas,  serão utilizadas técnicas de espectroscopia fotoacústica,  microscopia eletrônica e de 
raios-X. Esse material oferece várias oportunidades de aplicações como, por exemplo, a utilização 
na  preparação  de  fluidos  magnéticos  com  possibilidade  na  de  aplicações  na  nanotecnologia, 
nanobiotecnologia  como  carreador  de  drogas  no  organismo,  como  fluido  refrigerante  de 
transformador com a finalidade de aumentar a capacidade de resfriamento, e aumento da indução 
magnética (SARTORATTO, et. all., 2005). No entanto para qualquer aplicação é necessário obter 
uma alta estabilidade coloidal do material. 
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AVALIAÇÃO DAS TRANSIÇÕES ELETRÔNICAS POR ESPECTROSCOPIA DE 
CONCENTRADO DE Dipteryx Alata Vog - Pterodon Emarginatus

Cléver Reis STEIN
Wederson de Souza FERREIRA

Luciene Batista da SILVEIRA
Judes Gonçalves dos SANTOS

Barú e sucupira são nomes populares das arvores especialmente nativas do serrado e da floresta 
amazônica  com  nomes  científicos  Dipteryx  alata  (TAKEMOTO  et  al,  2001)  e  Pterodon 
Emarginatus (MORS et al, 1966), das famílias  Leguminosae Mimosoideae e  Fabaceae, o baru é 
utilizado na alimentação como farinha e sua amêndoa e usada para extração de óleo, já a sucupira é 
usada  como  antibiótico  no  tratamento  de  infecções  na  faringe.  Neste  trabalho  o  estudo  das 
transições  eletrônicas  foi  realizado  através  da  técnica  de  espectrofotometria  na  região  de 
comprimento de onda que compreende 190 nm a 1100 nm do concentrado (HENEINE et 2006). 
Foram preparadas para as medidas, 51 gramas da casca do baru num béquer de 1000 ml contendo 
400 ml de água destilada a 28º C, o extrato foi aquecido durante um intervalo de tempo de 16 
minutos, atingindo a temperatura final de 90º C, em seguida o composto foi filtrado e armazenado 
em um recipiente esterilizado de 400 ml, o procedimento para a extração do extrato de sucupira foi 
idêntico ao do baru, com 48 gramas de casca, a temperatura inicial foi de 26º C, atingindo uma 
temperatura final de 90º C, num intervalo de 17 minutos. O concentrado foi produzido utilizando 
200 ml do extrato de baru com 200 ml do extrato de sucupira e a mistura foi aquecida num béquer 
de 1000 ml com temperatura inicial de 31 º C até uma temperatura final de 42º C, num intervalo de 
4 minutos. Os espectros foram ajustados com análise de três gaussianas, mostrando perda gradual 
na  taxa  de  transições  eletrônicas  que  correspondem ao  infravermelho  ate  o  visível,  sendo esse 
decréscimo de caráter exponencial, e no ultravioleta apresentou caráter constante.
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ATIVAÇÃO DE EXTRATO ETANÓLICO EM SOLUÇÃO COMPLEXA DE Copaifera 
Langsdorffi, Orrbbignya Speciosa E Ricinus Communis, IN NATURA.

       
Juliana Bessa de ALMEIDA

Luciene Batista da SILVEIRA
Judes Gonçalves dos SANTOS

O estudo de óleos vegetais vem crescendo a cada dia pela grande proporção que o mesmo vem 
sendo utilizado pelas indústrias farmacêuticas, de cosméticos e produtos alimentícios. Devido essa 
grande utilidade faz-se necessarios  analises físicas para a observação do comportamento dos óleos 
dos  seguintes  vegetais:  Ricinus  Communis,  Orrbignya  Speciosa e  Copaifera Langsdorffi 
(HENEINE,  2006).  As  medidas  foram  realizadas  utilizando  o  espectrofotômetro 
NOVA-2102UVPC automático, mono feixe e banda de passagem de 1 nm, esse aparelho consiste 
em   usar  o  espectro  radiante  para  inspecionar  sistemas  biológicos,  especialmente  soluções 
(SANTOS et al, 2006). As amostras foram obtidas misturando os óleos na seguinte proporção: 50% 
Copaifera Langsdorffi,  30%  Orrbignya Speciosa e 20% de  Ricinus Communis.  Esta mistura foi 
dividida em oito amostras contendo 3 ml cada, uma pura, e nas demais amostras foram adicionadas 
álcool  de cereais  (etanol)  em concentrações  de 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35% e 40%. Nos 
espectros obtidos verificamos a absorção em função do comprimento de onda. Foi observado uma 
baixa concentração em (10%) de absorção de saturação em torno de 280 nm e 525 nm, nas amostras 
de 15% e 20% ocorreu absorção no ultravioleta em torno de 290 nm, e nas concentrações de 25%, 
30%,  35% e  40% houve um comportamento  atípico  com absorção  na  região  do  ultravioleta  e 
vermelho próximo. Devido o álcool de cereal ser uma substância polar ele funciona como ativador 
nas transições eletrônicas presentes no sinal da absorção.  

   
PALAVRAS – CHAVE: Óleos. Espectrofotometria. Etanol.
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ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO DE ÓLEOS DE Struthio Camelus e de Saccharum 
Officinarum 

Patrícia Matos VIANA
Luciene Batista da SILVEIRA
Judes Gonçalves dos SANTOS

A  espectrofotometria é  o  método de  análises  óptico  mais  usado nas  investigações  biológicas  e 
físico-químicas. A espectrofotometria é um método espectroscópico que se baseia na absorção da 
radiação nos comprimentos de onda (λ) da região do ultravioleta,  do visível e do infravermelho 
(HENEINE, 2006). Neste trabalho foi aplicada espectrofotometria nos óleos de Struthio Camelus e 
de  Saccharum Officinarum, conhecidos popularmente como avestruz e cana-de-açúcar, sendo que 
estes são utilizados pela medicina devido as suas propriedades. O óleo de avestruz atua como agente 
de reconstituição do extrato córneo,  a camada mais  superficial  da pele,  tem efeito suavizante  e 
auxilia na cicatrização e permeação dos ativos, além de possuir alto teor de ômega 9 (GIROLAMI, 
et al., 2003). O óleo de cana tem propriedades terapêuticas sendo utilizado para alívio de infecções 
urinárias e para desinflamatório e expelidor de pedras nos rins, nefrite,  nefrolitíase,  amenorréia, 
diurética e inflamações externas (ALMEIDA, et al., 2006). A preparação das amostras foi feita no 
laboratório de Ciências dos Materiais da Universidade Federal de Rondônia campus de Ji-Paraná. 
Na preparação utilizou-se óleos in natura 100%  e diluídos em álcool de cereais (H5C2OH para óleo 
de avestruz) e água destilada (H2OD para óleo de cana) na proporção de 20%, 30% e 40%. Os 
espectros  de  espectrofotometria  foram  obtidos  usando  o  aparelho  espectrofotômetro 
NOVA-2102UVPC automático, mono feixe e banda de passagem de 1 nm. Para as medidas do óleo 
de avestruz fez-se a calibração em H5C2OH e em H2OD para o óleo de cana. Com os resultados 
obtidos constatou-se que o óleo de avestruz e óleo de cana quando diluídos na proporção de 20% e 
30% apresentam uma absorção aproximadamente constante  de 2,5 entre 390 a 1100 nm, sendo 
acentuada em torno de 390 e 1010 nm (ultravioleta e infravermelho). Acredita-se esta propriedade 
devido a componentes moleculares da mistura possa ser usados como componentes de filtro solar 
por refletirem os raios ultravioleta e infravermelho. 
PALAVRA – CHAVE: Struthio Camelus. Saccharum Officinarum.  espectrofotometria.
REFERENCIAS: 
HENEINE, Ibrahim Felipe. Biofísica Básica – São Paulo: Editora Atheneu, 2006.
GIROLAMI,  A.;  MARISCO,  I.;  D`ANDREA,  G.;  BRAGHIERI,  A.;  NAPOLITANO,  F.; 
CIFUCINI,  G.  F.  Fatty   acid  profile,  cholesterol  content  and  tenderness  of  ostrich  meat  as 
influenced by age at slaughter and muscle type. Meat Science, v. 64, n. 3, p.  309 – 315, July, 2003.
ALMEIDA,  M.  D.  J; NOVOA, A.  V;  LINEARES,  A.  F;  LAJOLO,  F.  M.;  GENOVESE,  M; 
Antioxidant Activity of Phenolics Compounds From Sugar Cane (Saccharum officinarum L.) Juice. 
Plant Foods for Human Nutrition 61: 187–192, 2006.

22

22



ANÁLISE  POR RADIAÇÃO UV-VIS  EM BIODIESEL À 2%  DE ÓLEO DE MAMONA 
DOPADO COM  ÓLEO DE COPAÍBA IN NATURA

Gisele Pedra da SILVA 
Luciene Batista da SILVEIRA

 Judes Gonçalves dos SANTOS

     O biodiesel é um combustível biodegradável que causa menos impactos ambientais, de modo a 
contribuir com a diminuição do efeito estufa, pode ser obtido através de fontes naturais renováveis 
das quais foram escolhidas óleos vegetais das seguintes espécies: copaifera landesdorffi (SANTOS, 
et al., 2008)   e  ricinus communis, que são respectivamente copaíba e mamona. Neste trabalho foi 
usada a técnica de espectrofotometria que é baseada na absorção eletrônica na região de 190 à 1100 
nm (HENEINE, I. F., 2006). Foi usado como amostra inicial um volume de 100 ml de biodiesel à 2% 
de  mamona.  Para  análise  espectrofotométrica  foram preparadas  10  amostras  sendo que  9  foram 
dopadas com óleo in natura de copaíba, nas concentrações 3%, 10%, 15%, 20% , 25%, 30%, 35%, 
40%, 45% e 50%. As medidas foram realizadas usando uma cubeta de quartzo e uma de vidro com 
capacidade  de  3  ml.  O  volume  de  amostra  estudado  foi  2.5  ml,  a  leitura  foi  realizada  no 
espectrofotômetro NOVA 2102UVPC. Os resultados  obtidos  foram 10 espectros de absorção,  os 
quais  foram ajustados com o softwere Origin aplicando o modelo de distribuição lorentiziana.  A 
quantidade de lorentizianas variou conforme a dopagem na concentração do óleo de copaíba.  Na 
região de 190 à 300 nm conforme foram sendo acrescentadas concentrações do óleo de copaíba  in  
natura observou-se redução no sinal de absorção. Já na região 301 à 500 nm  notou-se que ocorreu 
saturação nas concentrações menores que 30% e um aumento no sinal de absorção das concentrações 
à partir desta. Para a região de 501 à 1100 nm houve baixíssima absorção do sinal. Neste trabalho 
observamos que cada concentração fornece intensidades diferentes mostrando a validade da técnica.
Palavras-chave: biodiesel, uv-vis, copaifera e ricinus.
Referencias: 
HENEINE, I. F.. Biofísica Básica. São Paulo: Editora Atheneu, 2006.

SANTOS, J.  G.;  SILVEIRA, L. B.;  OLENKA, L.;  OLIVEIRA, A. C.;  RODRIGUEZ, A. F.  R.; 
GARG, V.; BENTO, A. C.; OLIVEIRA,R. G. AND MORAIS, P. C. Photoacoustic investigation of  
copaíba oil. Eur. Phys. J. Special Topics 153, 523-526 ( 2008 ).
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DETECTORES DE TRAÇOS NUCLEARES: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA 

EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA

C.A.Telloi, 
P.J. Iunesii, 

J.C. Hadlerii, 
S. R. Pauloiii

Dentro dos detectores de traços de fissão nuclear temos os minerais apatita e zircão. Os 

traços de fissão são acumulados durante a história geológica do mineral sendo que estes traços 

são sensíveis à temperatura em tempos geológicos. Cada mineral possui características próprias 

frente ao fenômeno de encurtamento dos traços devido à ação da temperatura (annealing). A 

temperatura de annealing total do zircão é de ~ 220oC em tempos geológicos. A datação deste 

mineral nos fornece a idade do último evento térmico que causou o apagamento total dos traços. 

Quando o annealing é parcial a idade pode ser obtida via métodos de correção dentro do Método 

dos  Traços  de  Fissão,  MTF,  que  levam  em  conta  o  quanto  os  traços  foram  apagados. 

Particularmente no caso da apatita, o annealing parcial ocorre na faixa de temperatura de 60 – 

120oC, que coincide com a janela de maturação dos hidrocarbonetos, em milhões de anos. Tal 

característica torna o MTF uma importante ferramenta na avaliação dos riscos e incertezas na 

exploração  do  petróleo.  O  MTF  em  zircão  é  importante  devido  a  sua  alta  temperatura  de 

fechamento, ~ 220 oC. Ou seja, este método permite detectar eventos térmicos mais intensos e/ou 

encontrar idades próximas da idade de cristalização de alguns minerais. Desta forma, o zircão se 

torna  um excelente  complemento  da  apatita  para  estudar  a  tectônica  de  regiões  geológicas. 

Mesmo  no  caso  da  aplicação  em  prospecção  de  hidrocarbonetos  o  MTF  em  zircão  têm 

importância. Isto porque em poços de exploração de hidrocarbonetos em profundidades onde a 

apatita sofreu annealing total, o zircão ainda pode dar informação sobre a evolução térmica da 

bacia onde se fez a perfuração.
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A IMPORTÂNCIA DA MODELAGEM

Carlos MERGULHÃO Jr.

    A Física, assim como a Biologia e a Química constituem as denominadas ciências naturais que 

têm como objetivo comum a descrição de fenômenos da natureza. Ao descrever a Natureza tem-se 

que realizar modelos científicos como certo tipo de representações do mundo natural. Um modelo 

científico  é  uma  descrição  simplificada  de  um sistema  natural  idealizado  e  que  é  aceito  pela 

comunidade científica. Quando este modelo se refere a um sistema físico temos um modelo de um 

sistema físico ou simplesmente,  um modelo  físico.  Tais  modelos  científicos  servem como uma 

ligação entre o mundo real complexo e um mundo idealizado e simplificado que só existe na mente 

dos  cientistas.  Nesta  ligação  procura-se  preservar  as  características  essenciais  do  sistema  ou 

fenômeno  em  estudo.  Neste  contexto,  a  modelagem  de  um sistema  físico  é  definida  como  o 

processo  cognitivo  de  construção  de  um modelo  científico  para  descrevê-lo.  Tal  representação 

(modelagem) envolve tanto proposições semânticas quantos modelos de natureza matemática. Ao 

estudar um fenômeno, os físicos se preocupam com certo conjunto de características consideradas 

essenciais  para  construir  modelos  conceituais  que  são  normalmente  expressos  mediante  uma 

linguagem  matemática  e  proposições  semânticas  ou  também  através  de  diagramas  e  outros 

elementos pictóricos. Considerando que tais modelos descrevem determinados fenômenos mediante 

um  desejado  grau  de  precisão,  são  aceitos  pela  comunidade  científica  para  então  serem 

considerados modelos científicos. Neste contexto, os computadores podem facilitar o processo de 

modelagem, pois realizam cálculos, concretizam pensamentos e idéias, ofertando ao aprendiz várias 

formas de representar e interagir com modelos científicos que se deseja que ele aprenda. Desde os 

tempos de outrora, os modelos científicos se constituem no cerne do desenvolvimento científico, 

entretanto os livros em geral , enfatizando o enfoque instrucionista, não evidenciam o caráter de 

modelagem e, via de regra, o aluno conclui um curso de graduação sem internalizar esta questão. 
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PROCEDIMENTOS GRÁFICOS EM FÍSICA EXPERIMENTAL

Laudileni Olenka

Entre os diversos recursos à disposição dos pesquisadores para o desenvolvimento da ciência, sem 

dúvida alguma, os gráficos ocupam uma posição de destaque. O uso de gráficos na Física é tão 

importante  quanto  o  conceito  de  função  na  Matemática.  Sua  utilização  na  representação  de 

fenômenos permite ilustrar propriedades importantes. Um gráfico serve, entre outras coisas, para 

mostrar a conexão entre duas ou mais grandezas físicas, sendo uma representação visual do modo 

como uma varia  em relação  à outra.  Atualmente,  é  quase impossível  imaginar  alguma área  da 

ciência  ou tecnologia  em que a construção e o estudo de gráficos não seja necessário. Existem 

inúmeros  tipos  de  gráficos,  neste  curso  aprenderemos  a  trabalhar  apenas  com  gráficos  que 

envolvam  duas  variáveis.  Será  mostrado  como  construir  e  interpretar  os  gráficos,  bem  como 

linearizar e encontrar sua função geradora. Também será discutido como colocar nos gráficos as 

barras de erro para os valores medidos. Iniciaremos com o estudo de gráficos cartesianos em papel 

milimetrado e seus fundamentos. Na seqüência vamos aprender a linearizar algumas funções gerais 

com a técnica da linearização aplicada a funções exponenciais e logarítmicas, através do uso de 

papéis  em escala  logarítmica:  mono-log  e  di-log.  Ao  final  da  parte  teórica  será  realizado  um 

experimento do qual serão extraídos dados “reais” para os acadêmicos trabalharem com os gráficos 

e concluírem que da “leitura” de um simples gráfico pode-se compreender muito sobre o fenômeno 

físico envolvido.
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SEQÜÊNCIAS E PROGRESSÕES: UMA ABORDAGEM PARA O ENSINO MÉDIO

Marcos Leandro OHSE

O ensino e a aprendizagem sobre o assunto de seqüências progressões no primeiro ano do 

ensino médio costuma se dar por meios mecânicos. Ainda existe em nossa educação o processo 

repetitivo de exemplos e exercícios. Insiste-se ainda em que ao aluno é necessário saber as fórmulas 

por meio de um processo exaustivo de exercícios repetitivos. Neste minicurso, pretendo trazer um 

método  diferenciado  de  ensino  e  de  aprendizagem  deste  assunto.  É  objetivo  deste  minicurso 

oportunizar a quem esteja assistindo ao mesmo um método pelo qual o aluno do ensino médio é 

levado a determinar os processos de resolução de exercícios práticos e teóricos sem traumas e de 

uma maneira interessante. Por este método o aluno é levado a descobrir as fórmulas e os meios 

pelos  quais  os  problemas  podem ser  resolvidos,  sempre  utilizando  problemas  e  exercícios  que 

tenham algum significado  na  vida  diária  do  educando.  Assim  sendo,  o  assunto  se  torna  mais 

interessante para o educando, fazendo com que o interesse do mesmo auxilie no processo de ensino 

e de aprendizagem. Em um segundo momento, os participantes do minicurso serão incentivados a 

aplicar este método em suas aulas.
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TÉCNICAS DE CÁLCULO NO SOROBAN

 
Marizete Nink de CARVALHO 

O Soroban, também conhecido como ábaco japonês, é um instrumento 

de cálculo milenar que permite efetuar qualquer tipo de operação matemática, este aparelho 

funciona como um instrumento de contagem que faz o sujeito pensar sobre todos os processos que 

estão sendo realizados. Ao longo dos anos, o Soroban foi sendo aprimorado para ser utilizado 

também por alunos portadores de necessidades especiais visuais, tornando-o uma ótima ferramenta 

de auxílio na aprendizagem do nosso sistema de numeração e de conceitos matemáticos. Este mini 

curso tem por objetivo proporcionar o conhecimento das técnicas de cálculo no Soroban 

desenvolvidas pelo professor Joaquim Lima de Moraes, visando possibilitar aos professores e 

futuros professores recursos que os auxiliarão, visto que, na maioria das vezes, a formação 

pedagógica do educador conflita com as necessidades especiais requeridas por alguns alunos. Visa 

também desenvolver nos alunos em geral a agilidade de cálculos mentais, melhorar a coordenação 

motora e a concentração, e estimular o raciocínio. O mini curso será desenvolvido com exposições 

teóricas abordando a origem histórica, o conhecimento do aparelho e das técnicas de cálculo nas 

quatro operações matemáticas (adição, subtração, multiplicação e divisão), juntamente com a 

prática de tais operações. 

UMA WEBQUEST PARA O ENSINO DE FÍSICA – UMA AVENTURA NA WEB.
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Renata dos Santos Luz de Oliveira

Esta proposta de mini curso sobre a WebQuest   que é uma metodologia de pesquisa que usa a 
imensa  riqueza  de  informações  da  Internet  para  realização  de  tarefas,  com  um  assunto 
específico  SENAC  (2008),  pois  segundo  PENTEADO  (2000):  “Professores  devem  ser 
parceiros na concepção  e  condução das atividades  com TI  ( Tecnologias  Informáticas)  e 
não meros  espectadores  e  executores  de tarefas.”. A WebQuest é uma página da Web com 
modelo  de  tutorial  simples  e  rico  para  usos  educacionais,  com tarefas  e  pesquisas  a  serem 
realizadas,  que  são  propostas  pelo  educador.  Para  FLORES (1996)   “A  Informática   deve 
habilitar  e  dar  oportunidade  ao aluno de adquirir novos conhecimentos, facilitar o processo 
ensino/aprendizagem,  enfim ser  um  complemento  de   conteúdos   curriculares   visando   o 
desenvolvimento   integral   do  indivíduo.”  É  uma  inovação  para  a  educação,  criativa  e 
dinâmica, para os professores usarem com seus alunos. Pois tem como objetivo diversificar a 
práxis pedagógica e metodológica de ensino na sala de aula, trazendo para o dia a dia uma aula 
dinâmica e contextualizada, pois os mapas conceituais serão construídos através da WebQuest, 
que  é  estruturada  em  sete  seções:  Introdução,  Tarefa,  Processo,  Recursos,  Avaliação, 
Conclusão e Créditos. Busca-se com este mini curso elaborar raciocínios críticos, explicativos e/
ou analíticos sobre conceitos elementares das WebQuest e da construção de mapas conceituais para 
facilitar  o  processo  de  ensino-aprendizagem  do  aluno  e/ou  para  organizar  e  representar 
conhecimento.

Referências:
FLORES, Angelita M. -monografia: A Informática na Educação: Uma Perspectiva 
Pedagógica.  Universidade do Sul de Santa Catarina - 1996 
http://www.hipernet.ufsc.br/foruns/aprender/docs/monogr.htm  
SENAC; O que é webquest: http://webquest.sp.senac.br/textos/oque
PENTEADO,  Miriam  -  BORBA,  Marcelo  C.  -  A  Informática  em  ação  -  Formação  de 
professores , pesquisa e extensão - Editora Olho d´Água, 2000 , p 29.  
REDEMOINHOS - Informativos  da Cidade  do Conhecimento  –  USP ano V? Nº 3? Maio de 
2005 http://cidade.usp.br/redemoinhos/?2005-03/ferramental

EXPLORANDO CONJUNTOS E FUNÇÕES COM O SOFTWARE MAPLE 
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Hailton César Alves dos REIS1

Marlos Gomes de ALBUQUERQUE2

O Maple é um software educacional que proporciona um ambiente de aprendizagem matemática 
estimulante,  pois  traz  uma  interface  amigável.  Podem  ser  explorados  conteúdos  do  ensino 
fundamental  ao  superior  bem  como  construir  gráficos  em  2D  e  3D.  No  presente  mini-curso, 
utilizando  o  Maple,  serão  enfocados  problemas  envolvendo  conjuntos  e  funções,  tendo  como 
público alvo professores de matemática do ensino médio. Quanto ao objetivo, além de contribuir 
com  a  formação  continuada,  o  mini-curso  será  desenvolvido  como  oficina,  no  intuito  que  os 
docentes levem a mesma metodologia para suas salas de aula. O software, neste caso o maple, pode 
ser  usado  como  ferramenta  e  assistente  na  resolução  de  problemas,  facilitando  e  agilizando  o 
cálculo. É muito comum ouvir falar sobre o uso do computador no ensino, em especial na disciplina 
de matemática, porém poucas ações efetivas se têm feito para introduzi-lo definitivamente. Com sua 
implementação  em sala  de aula  é  possível  criar  novas  metodologias,  novas  práticas  educativas 
deixando para trás aquela aula tradicional, sem significados reais porque neste ambiente o professor 
além de ensinar aprende,  e o aluno além de aprender,  ensina.  Com a exploração deste  tipo de 
ferramenta,  o  aluno  sai  de  sua  condição  de  espectador  para  exercer  um  papel  ativo  na 
aprendizagem. Esperamos que este mini-curso possa contribuir de alguma maneira com o ensino e 
aprendizagem da matemática.

Palavras-chave: Software. Aprendizagem. Matemática.

_____________________________
1. Servidor  Técnico em TI da  Universidade Federal  de  Rondônia  UNIR,  Campus de  Ji-Paraná.  Especialista  em Educação Matemática. 

notliah@unir.br.
2. Docente do Departamento de Matemática da  Universidade Federal de Rondônia UNIR,  Campus de Ji-Paraná. Mestre em Ciência da 

Computação. marlos@unir.br
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JOGOS: UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

Paulo Malicka Musiau
Renata dos Santos Luz de Oliveira

Irmgard Margarida Theobald

Durante  todo  o  século  passado,  o  ensino-aprendizagem  da  matemática  foi  pesquisado  por 
psicólogos, pedagogos e professores; que parece ser o principal obstáculo dos de aprendizado para 
crianças e jovens, com isso durante muito tempo se confundiu o ensinar com o transmitir e neste 
contexto,  o  aluno  é  o  agente  passivo  da  aprendizagem  e  o  professor  um  transmissor  nas 
necessidades do aluno. Nesta pesquisa analisou o papel que os jogos contribuem na aprendizagem 
dos conceitos da matemática, segundo afirma SMOLE (2005, p.38) [...] a coordenação de ações e as 
experiências  lógico-matemáticas  dão  lugar,  ao  interiorizar-se,  á  formação  de  uma  variedade 
particular de abstração que corresponde precisamente à abstração lógica e matemática; assim pode 
se verificar o desenvolvimento lógico, nas aplicações das deduções já que o “Jogo é um estímulo ao 
crescimento, como uma astúcia em direção ao desenvolvimento cognitivo e aos desafios do viver, e 
não como uma competição entre pessoas ou grupos que implica em vitória ou derrota”, ANTUNES 
(2005, p.11). Os resultados nos revelaram que ensinar matemática é ajudar ao aluno desenvolver o 
raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver 
problemas, e que devemos busca novas alternativas para aumentar a motivação na aprendizagem, 
desenvolver a autoconfiança do aluno e sua socialização; e vimos que através dos jogos podemos 
ensinar  matemática  de  forma  prazerosa  e  atraente,  esse   tipo   de   atividade   extra-curricular 
desempenha  funções  psico-sociais,  afetivas  e intelectuais  básicas,  que  satisfazem  objetivos 
pedagógicos  no  contexto  escolar,  como trabalhar a ansiedade, revisão dos limites, redução da 
descrença em realizar atividades, desenvolvimento  de  autonomia,  entre  outros  (LOPES,  2005). 
Para essas práticas pedagógicas alem de deixar a aula mais agradável trabalho o desenvolvimento 
do raciocínio lógico da criança.

Referências:

ANTUNES, C. Jogos para estimulação das múltiplas inteligências. Petrópolis – RJ: vozes, 1999.
LOPES, M.G. Jogos na Educação: Criar, fazer e jogar. São Paulo: Editora Cortez, 2000.
SMOLE, K.S. Revista pedagógica Pátio, A elaboração de jogos de múltiplas linguagens. Ano I Nº 2 
Ago/Nov 2003.
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UMA ABORDAGEM HISTÓRICA DOS LOGARITMOS

Marcos Leandro OHSE11

Resumo

Este  artigo  faz  uma  revisão  bibliográfica  da  história  dos  logaritmos,  sua  origem,  seu 

desenvolvimento,  principais  personagens  e  sua  aplicação.  É  importante  que  o  aluno  tenha 

compreensão da origem deste tópico da matemática para que sua compreensão deste tema possa ser 

melhor assimilada. Geralmente este tema provoca muita apreensão nos alunos de ensino médio e 

também universitários. Entendo que se o professor fizer este resgate histórico a aprendizagem será 

mais produtiva.

Palavra-chave: logaritmo, história, desenvolvimento

UMA ABORDAGEM HISTÓRICA DOS LOGARITMOS

Introdução

Ao preparar o referido assunto, lendo diversos livros didáticos e científicos, nota-se que a 

maioria dos autores inicia o assunto pelos conceitos e definições pertinentes. Todavia, entendo que 

este assunto é muito complexo e de difícil assimilação pelos alunos, tanto a nível médio, quanto em 

nível universitário. Assim, acredito que é preciso responder algumas questões primeiro, tais como: o 

que são logaritmos? Como surgiram? Como foi realizado seu desenvolvimento? E, o principal: para 

que servem?

Por isso, antes de se trabalhar com definições, conceitos, fórmulas, propriedades, convém 

fazer  este  resgate  histórico.  É necessário  “desmistificar”  a  idéia  de que logaritmos  é o “bicho-

papão” do ensino médio. Quando se conhece a origem de algum assunto, sua assimilação torna-se 

mais fácil, pois se consegue ver um sentido para o mesmo.

Origens

11 Professor DE no Departamento de Matemática, campus Ji-Paraná, da Universidade Federal de Rondônia. Email: 
marcosleandro@unir.br

1- Universidade Federal de Rondônia- UNIR. Campus de Ji-Paraná. ariveltom@unir.br
2- Universidade Estadual Paulista- UNESP. Campus de Rio Claro. jdourado@rc.unesp.br
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Na metade do século XV a europa ocidental já havia recuperado grande parte das suas obras 

matemáticas da antiguidade, seja por meio de traduções do árabe, seja pelo retorno de manuscritos, 

principalmente  para  a  Itália.  Havia  um  grande  domínio  da  álgebra  árabe,  com  posterior 

aperfeiçoamento.  Tinha-se  uso  parcial  do  simbolismo.  Mas,  o  principal  ponto  era  que  a 

trigonometria havia se tornado uma disciplina independente. Estava aberto o caminho para rápidos 

progressos matemáticos.

Por volta de 1583, Thomas Finck publicou a obra “Geometria Rotundi”, na qual consta a lei 

das tangentes, expressa na forma 
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, usada para resolver triângulos oblíquos. Na 

europa começavam a aparecer identidades trigonométricas de vários tipos. Dentre estas identidades 

que começavam a surgir havia as regras de “Prostaférese”.  Estas regras (fórmulas) eram utilizadas 

para transformar produtos de funções numa adição ou subtração. Pode-se citar como exemplo: 

• 2Cos(A)Cos(B)=Cos(A+B)+Cos(A-B)

• 2Sen(A)Sen(B)=Cos(A-B)-Cos(A+B)

Estas fórmulas eram usadas para facilitar os cálculos astronômicos, geralmente compostos 

de números muito grandes. As fórmulas, também chamadas de “Fórmulas de Werner”, eram, em 

parte, conhecidas pelos árabes do tempo de ibn-Yunus.

Tycho  Brahe  (1546-1601),  astrônomo  Dinamarquês,  utilizava  o  conhecimento  de 

“Prostaférese” em seus cálculos astronômicos.  Estes cálculos não geravam economia de tempo, 

mas como havia uma profusão muito grande de tabelas trigonométricas, algumas com quinze casas 

decimais,  os  cálculos  eram facilitados.  Assim este  método  de  “Prostaférese”  se  tornava  útil  e 

interessante aos astrônomos.

Como ilustração, façamos um pequeno cálculo utilizando este método: multiplicar 437,64 

por 27,327.

•   0,27327Cos(B) e 
2

0,43764Cos(A) Chamamos ==

• Utilizando-se as tabelas trigonométricas determinam-se os ângulos A e B

• Também da tabela, determina-se Cos(A+B) e Cos(A-B)

• A adição Cos(A+B) + Cos(A-B) é o resultado da multiplicação

Pode-se observar que em nenhum momento houve processo de multiplicação. Simplesmente 

foi efetuada a transformação de produto em adição.
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Do laboratório de Tycho Brahe esta informação, ou maneira de se efetuar multiplicações, foi 

levada a John Napier, na Escócia.

Napier

John Napier (1550-1617) não era matemático profissional. Ele era um grande proprietário de 

terras escocês, que escrevia sobre vários assuntos. Tinha a matemática como lazer. Durante toda sua 

vida esteve envolvido em debates e discussões religiosas. Anti-católico convicto, tentou provar que 

o papa de Roma, Leão X, era o anticristo. Em 1593 ele publicou um artigo intitulado “A plaine  

discouery of the whole revelation of Saint John” onde se propunha provar sua teoria de que o papa 

era o anticristo e que o mundo iria acabar entre os anos de 1688 e 1700.

Napier  profetizou  sobre  máquinas  de  guerra  e  armas  de  grande  poder  de  destruição. 

Apresentou projetos e diagramas sobre estas máquinas.  A metralhadora,  o tanque de guerra e o 

submarino utilizado na 1º guerra mundial vieram a corroborar seus projetos.

Mesmo tendo a matemática como lazer,  só se interessou por alguns aspectos da mesma, 

basicamente:  computação  e  trigonometria.  Ele  desenvolveu  as  “barras  de  Napier”,  bastões  que 

continham  itens  de  tabuada  de  multiplicação  em  uma  forma  prática  para  o  cálculo.  Também 

contribuiu com regras para a trigonometria esférica com as “analogias de Napier” e “a regra de 

Napier para as partes circulares”.

Em 1614 Napier publicou “Mirifici  logarithmorum canonis”,  significando “Descrição da 

maravilhosa lei dos logaritmos”, tendo como idéia principal construir duas sucessões de números de 

tal modo relacionadas, que quando uma crescesse em progressão aritmética, a outra decrescesse em 

progressão  geométrica.  Com este  sistema  Napier  poderia  facilitar  muito  o  cálculo  com senos. 

Napier  definiu “logaritmo” do grego, que significa:  “número  de razão”.  Mas,  até  a  publicação, 

Napier destinou 20 anos de sua vida. 

A função principal do logaritmo, como instrumento de cálculo reside no fato de que se pode 

transformar multiplicações e divisões em simples operações de adição e subtração.

Napier entrou em contato com o método da “prostaférese”, por meio de John Craig, médico 

de James VI, rei da Escócia, que em 1590 viajara à Dinamarca e mantivera contato com Tycho 

Brahe. Porém, a abordagem de Napier diferia da utilizada por Tycho Brahe. Sua abordagem se 

baseia  no fato  de que uma progressão  geométrica  na forma  b,  b2,  b3,  b4,...bn associada  com a 

progressão  aritmética  1,2,3,4,...,m,...,n  geraria  o  produto  bm.bn=bm+n.  Este  produto  da  primeira 

progressão está associado a soma m+n da segunda progressão.
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Em  uma  primeira  tentativa,  Napier  tentou  corresponder  as  duas  sucessões  à  moderna 

fórmula  a.e x/ay −= ,  com a=107.   Para x=x1+x2 não era  obtido y=y1.y2,  mas  sim  
a
y.yy 21= . 

Napier não ficou satisfeito com isto. Em contatos com Henry Briggs, decidiram pela adoção de 

y=10x com x=x1+x2 produzindo, então, y=y1.y2. Estavam criados os logaritmos decimais.

Briggs

Quando Napier publicou seu sistema de logaritmos em 1614, ele teve em Henry Briggs 

(1561-1631),  professor de geometria  do Gresham College de Londres,  um ardente  admirador  e 

defensor.

Em 1615 Briggs visitou Napier e sugeriu a mudança dos mesmos para a base 10, tendo em 

vista  o  sistema  de  numeração  decimal.  Napier  concordou  plenamente  com o  amigo  e,  juntos, 

concordaram que o logaritmo de um deveria ser zero (log 1=0) e que o logaritmo de dez deveria ser 

um (log 10=1). Com a morte de Napier em 1617, coube a Briggs a publicação de um segundo artigo 

sobre os logaritmos, também escrito por Napier. “Mirifici logarithmorum canonis constructio” dá a 

exposição completa  dos métodos usados para a construção das tabelas logarítmicas.  No ano da 

morte de Napier também é publicado “Rhabdologia”, no qual é apresentada a descrição das “barras 

de Napier”.

Coube a Briggs a construção da primeira tabela de logaritmos comuns ou briggsianos. Em 

seu trabalho “Logarithmorum chilias prima” aparecem os logaritmos de 1 a 1.000, com 14 casas 

decimais. Em 1624 publicou “Arithmética logarithmica”, ampliando a tabela até 20.000 e de 90.000 

até  100.000.  É  deste  livro  que  surgem  as  palavras  “Mantissa”,  que  significa  “apêndice”  e 

“Característica”. A lacuna entre 20.000 e 90.000 foi preenchida por Adrien Vlaq.

Bürgi

Costuma-se creditar o desenvolvimento dos logaritmos unicamente a Napier e Briggs, o que 

não é verdade. Em 1620 Jobst Bürgi (1552-1632), Suíço, construtor de instrumentos, concebeu e 

construiu uma tábua de logaritmos independente de Napier. A descoberta de Bürgi só foi feita seis 

anos após a publicação do trabalho de Napier. A diferença fundamental entre os trabalhos se dá pelo 

fato de que Napier abordava o assunto geometricamente e Bürgi abordava algebricamente.

Bürgi  dividia  seus  números  em “pretos”  e  “vermelhos”.  Por  exemplo,  o  número  preto 

1.000.000  tinha  como  número  vermelho  230.270,022  o  que  equivale  hoje  a  dizer  de 

ln(10)=2,30270022. Bürgi colocava seus números vermelhos ao lado da página e os números pretos 

no corpo da tabela, gerando o que chamamos hoje de tabela de antilogaritmos.
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Conclusão

A  invenção  de  Napier  foi  adotada  rapidamente  em  toda  europa,  principalmente  pelos 

astrônomos que sofriam com cálculos grandiosos e estafantes, conforme a afirmação de Laplace: “a 

invenção  dos  logaritmos,  ao  diminuir  o  trabalho,  dobrou  a  vida  dos  astrônomos”.  Coube  a 

Bonaventura  Cavalieri  a  divulgação  dos  logaritmos  na  Itália,  Johanes  Kepler  na  Alemanha  e 

Edmund Wingate na França.

Hoje  em dia,  um logaritmo  é  universalmente  considerado  como  um expoente.  Se  n=bx 

dizemos que x é o logaritmo de n na base b. A lei dos logaritmos decorre da lei dos expoentes. Isto 

é uma incongruência histórica, pois os logaritmos foram descobertos antes de se usarem expoentes. 

A  nossa  explicação  dos  logaritmos  em  termos  exponenciais  é  enganosa,  pois  o  conceito  de 

exponencial data, apenas, do final do século XVII. A importância do logaritmo só foi devidamente 

reconhecida no momento em que o cálculo infinitesimal passou a ser melhor compreendido.

E por que nós, educadores, ensinamos ao contrário hoje? Todos os livros didáticos trazem os 

conceitos de exponencial antes dos conceitos de logaritmo. Será que esta é a maneira ideal? Talvez 

este seria um dos problemas da falta de compreensão dos alunos e de acreditarem que o assunto de 

logaritmos  é  muito  complicado?  Não seria  o  caso  de  voltarmos  ao  século  XVII  e  ensinarmos 

primeiro logaritmos, visto que foi assim que estes conceitos, historicamente surgiram?

Como  sugestão  de  inicio  da  explanação  do  conteúdo  para  o  ensino  médio  apresento  o 

exemplo: “Certa empresa dobra sua produção a cada mês. Após quanto tempo esta empresa terá 10 

vezes a produção inicial?” Este exemplo é bem interessante sob o ponto de vista pedagógico, pois 

ao montar a equação o aluno tem em mãos uma equação exponencial que só poderá ser resolvida 

por meio do uso de logaritmos. Assim, o professor terá como ponto de partida uma situação prática, 

o que fará com que a explicação do assunto seja melhor compreendida.

Com o surgimento das calculadoras científicas o uso de tabelas logarítmicas é supérfluo e 

desnecessário.  Porém, o ensino dos logaritmos,  suas propriedades  e definições,  bem como suas 

aplicações em vastas áreas do conhecimento ainda é importante e não pode ser deixado de lado. 

Cabe ao educador mostrar ao aluno a aplicabilidade deste conhecimento e não se deter apenas em 

seus conceitos. Deve-se mostrar ao aluno que este tema pode ser interessante e apaixonante. 
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A ETNOMATEMÁTICA E A MODELAGEM NO ENSINO DE MATEMÁTICA EM UMA 

ESCOLA INDÍGENA

Aparecida Augusta da Silva12

RESUMO

Este trabalho traz parte das discussões realizadas em minha tese de doutorado intitulada a busca 

de diálogo entre duas formas distintas de conhecimentos matemáticos, que, em torno do tema 

das  construções  tradicionais  de  um grupo indígena,  buscou estabelecer  um diálogo entre  o 

conhecimento  matemático  do  saber-fazer  do  grupo  e  o  escolar.  Neste  artigo  faremos  uma 

discussão  teórica  sobre  Etnomatemática  e  uma  aplicação  da  Modelagem  no  ensino  da 

Matemática em uma sala de aula indígena.  Apesar de no trabalho ter-se explorado diversos 

aspectos sobre o tema  a maloca,  como a história e o mito, neste artigo daremos ênfase aos 

aspectos que envolvem o ensino da matemática.

Palavras-chave: Etnomatemática. Educação escolar indígena. Modelagem Matemática.

O DESAFIO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

A escola, de modo geral, desde sua criação tem sido um importante instrumento de poder e vem 

sendo usada para propagar um único modelo cultural. Para Gusmão (2000, p.16) “a escola tem sido 

o veículo de projeção de padrões e modelos que impedem o verdadeiro conhecimento”. Bourdieu 

complementa afirmando que isso acontece devido ao fato de que “todo ato de transmissão cultural 

implica  necessariamente  na  afirmação  do  valor  da  cultura  transmitida  (e  paralelamente,  a 

desvalorização implícita ou explicita das outras culturas possíveis)”. (BOURDIEU, 1974, p.218). E 

na escola indígena, apesar da garantia por lei do direito a um ensino diferenciado, constata-se os 

12Mestre em Matemática pela UFPE, doutora em Educação pela USP e professora do Departamento 
de  Matemática  da  Universidade  Federal  de  Rondônia  –  Campus  de  Ji-Paraná.  E-mail: 
aaugusta@unir.br
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mesmos  problemas.  Desta  forma,  questiona-se  como  construir  um  diálogo,  de  forma  a  não 

exterminar o conhecimento que o aluno índio traz de sua cultura. Nesse caso, como a formação in  

foco  refere-se a matemática a questão que emerge é:  Como construir um diálogo entre duas 

formas distintas de conhecimento matemático? Na busca dessa resposta vimos no Programa da 

Etnomatemática um caminho viável.

ETNOMATEMÁTICA E SEU COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO

O Programa Etnomatemática teve sua origem na busca de entender o saber-fazer matemático de 

culturas  marginalizadas,  tendo,  portanto,  óbvias  implicações  pedagógicas.  Nesse  sentido, 

preocupações como o fracasso escolar e os processos de exclusão produzidos pela escola, via ensino 

de Matemática, estão na raiz de sua teorização.

Para a Etnomatemática a Educação Matemática pode ser mais efetiva se forem tirados exemplos de 

contextos  culturalmente  específicos,  explorando a relação  entre  os processos  de pensamento  de 

algum grupo cultural e a Educação Matemática. Nesse sentido a proposta da Etnomatemática não 

significa  a  rejeição  da  Matemática  formal,  mas  apenas  a  coloca  como  instrumento  de  uma 

compreensão crítica de questões sociais mais amplas.  Até porque para D’Ambrósio a disciplina 

denominada Matemática,  imposta a todo o mundo, “é, na verdade, uma Etnomatemática que se 

originou e se desenvolveu na Europa, tendo recebido importantes contribuições das civilizações do 

Oriente e da África”. (D’AMBRÓSIO, 2002, p.73).

Dessa forma, a Etnomatemática questiona a visão do ensino de uma Matemática universal, neutra e, 

portanto, isenta de valores. Segundo Schmitz:

A Etnomatemática questiona a universalidade da Matemática ensinada na escola, 

sem relações com o contexto social, cultural e político, procurando dar visualidade 

à Matemática dos diferentes grupos socio-culturais,  especialmente  daqueles que 

são subordinados do ponto  de  vista  econômico  e/ou  social.  (SCHMITZ,  2004, 

p.412)

Este caráter  de universalidade da Matemática,  sobretudo devido ao predomínio  da ciência  e da 

tecnologia modernas e fortalecido pelo processo de globalização, também é rejeitado por Knijnik, 

que considera que aquilo que chamamos de conhecimento matemático é fruto de um acúmulo que 

não  contempla  igualmente  todas  as  contribuições  realizadas  pela  humanidade  ao  longo  de  sua 

história.
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Todas essas questões levantadas por uma visão etnomatemática, referentes especialmente à relação 

de poder na Educação Matemática e à universalidade desse conhecimento, têm possibilitado, apesar 

de ainda modesto, um movimento educacional que busca no trabalho pedagógico a quebra desse 

poder e o questionamento dessa universalidade.

Nessa perspectiva citam-se como exemplo os trabalhos de Knijnik nos assentamentos do MST, em 

que os processos pedagógicos têm como centro a atividade produtiva principal da comunidade, que 

não é utilizada apenas como fonte de inspiração ou exemplificação, mas, ao contrário, é considerada 

como  o  objeto  central  de  estudo.  E  os  conhecimentos  escolares,  em  particular  os  relativos  à 

Matemática,  têm como objetivo principal  fornecer elementos para uma melhor  compreensão do 

processo produtivo. Para a pesquisadora, compreender tal processo de produção possibilita que de 

modo mais intenso a escola se enraíze na vida do assentamento, na luta do movimento social ao 

qual está vinculado, colaborando, a partir da Educação Matemática, para a construção da proposta 

de Educação Popular do Movimento.

Para Knijnik essa proposta pedagógica, para a qual adota o termo Etnomatemática, tem contribuído 

significativamente para o desenvolvimento da educação dos grupos socialmente subordinados do 

País. Além disso, reconhecer e respeitar os conhecimentos matemáticos de um povo é a estratégia 

mais promissora para a Educação Matemática em sociedades subordinadas; no entanto, tal proposta 

não  significa  privar  tais  indivíduos  do  conhecimento  de  uma  Matemática  escolar,  eleita  pelos 

currículos, conforme nos chama atenção a autora:

Não  há,  no  entanto,  um  relativismo  exacerbado,  uma  visão  ingênua  da 

potencialidade de tais saberes populares no processo pedagógico. Nele, as inter-

relações  entre  os  saberes  populares  e  os  acadêmicos  são  qualificadas, 

possibilitando  que  os  adultos,  jovens  e  crianças  que  dele  participam, 

concomitantemente compreendam de modo mais aprofundado sua própria cultura 

e tenham acesso à produção científica e tecnológica contemporânea. Com efeito, é 

neste  processo  tensionado  que  envolve  lidar  pedagogicamente  com os  saberes 

locais e os mais gerais, com os métodos populares e os métodos tecnologicamente 

mais sofisticados de produzir que se situa, possivelmente, um dos maiores desafios 

com que hoje se defronta a Educação Popular. (KNIJNIK, 1998, p.10).

Ou seja, a Etnomatemática não ignora nem rejeita as diversas formas de conhecimentos, e, além 

disso, em um processo educacional procura equiparar esses conhecimentos, não privilegiando um 

em detrimento do outro. Pois, como afirma Monteiro:

41

41



[...]  os  saberes  presentes  nas  práticas  cotidianas,  como,  por  exemplo,  o  saber 

matemático,  compõem-se  no  interior  de  um grupo,  são  saberes  interpretados e 

“criados” pelo próprio  grupo,  apresentando-se  de  uma  forma  diferente  daquela 

presente nos livros escolares. Portanto, é necessário criar espaços para que esses 

saberes  também  se  façam  presentes  no  contexto  escolar,  possibilitando  uma 

apropriação crítica das diferentes formas de saber dos envolvidos no processo de 

aprendizagem. (MONTEIRO, 2004, p.23).

E completa: “[...] a instituição escolar tem, por um lado, o compromisso social de reproduzir os 

valores e saberes legitimados pela sociedade num determinado momento histórico, mas de outro, é 

também o espaço de contestação, de mudança e transformação.” (ibidem, p.29).

Nesse  sentido,  a  perspectiva  pedagógica  da  “etnomatemática  é  fazer  da  matemática  algo  vivo, 

lidando com situações reais no tempo e no espaço” e, por meio de uma crítica política sociocultural, 

“questionar  o  aqui  e  agora”.  “Ao  fazer  isso,  mergulhamos  nas  raízes  culturais  e  praticamos 

dinâmica cultural”. (D’AMBROSIO, 2002, p.46).

 ETNOMATEMÁTICA E EDUCAÇÃO INDÍGENA

Durante grande parte da primeira metade do século XX a educação indígena no Brasil esteve sob a 

responsabilidade do Serviço de Proteção aos Índios – SPI – e, já na década de 50, havia 66 escolas 

em  áreas  indígenas,  todas  com  a  alfabetização  em  língua  portuguesa.  Com  a  implantação  da 

Fundação Nacional do Índio – FUNAI –, no final da década de 60 a educação foi transferida ao 

órgão indigenista norte-americano denominado Summer Institute of Linguistics – SIL (BARROS13, 

1993 apud COLLET, 2006). 

Sobre esses primeiros momentos da introdução da escola em meio indígena, Grupioni ressalta que:

[...]  foi  um  dos  principais  instrumentos  empregados  para  promover  a 

“domesticação” dos povos indígenas, para alcançar sua submissão e para negar 

suas identidades, promovendo sua integração na comunhão nacional, desprovidos 

de  suas  línguas  maternas  e  de  seus  atributos  étnicos  e  culturais. (GRUPIONI, 

2006, p.43).

Foi apenas a partir de 1991, após ter sido colocada sob responsabilidade e coordenação do MEC, 

que a educação escolar indígena passou a ser tratada como política pública no Brasil, despertando 

13 BARROS, Maria Cândida Drumond Mendes.  Educação Bilíngüe, lingüística e missionários. Belém:  Boletim do 
Museu Paraense Emílio Goeldi. Vol. 9 (2), 1993.
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dessa forma a necessidade da discussão e da implantação de uma educação diferenciada nas aldeias, 

pois até aquele momento os índios eram submetidos ao mesmo programa de ensino dos demais 

estudantes não índios.

E agora, apesar de terem passado mais de quinze anos da implantação dessa política, ainda se sabe 

muito pouco sobre as reais necessidades de uma educação escolar indígena; no entanto, acredito que 

o caminho mais promissor para encontrar tal resposta, especialmente quando se trata de ensino de 

Matemática, é a Etnomatemática.

Isso porque se não houver certos cuidados ao falar, em um processo pedagógico, dessa Matemática 

tida como universal  e que “teve sua presença firmada excluindo outras formas de pensamento” 

(D’AMBROSIO,  2005),  pode-se,  de  certa  forma,  inibir  ou  até  mesmo  extinguir  outras 

manifestações que envolvam conhecimentos matemáticos específicos do grupo, como comprova a 

fala de um professor indígena que, ao ser questionado sobre o conhecimento matemático do grupo, 

afirma que [...] a Matemática Gavião, na cultura Gavião, ela é limitada e complementa A gente já  

teve vários cursos e nós pensamos muito e a Matemática que nós usamos hoje é quase limitada. 

Essa  fala  mostra  a  relação  de  poder  no  encontro  entre  dois  conhecimentos.  De um lado,  uma 

Matemática  que  é  tida  por  muitos  como  infalível,  rigorosa  e,  talvez  exatamente  por  isso,  um 

instrumento  essencial  para  aquisição  de  poder  e  prestígio  na  sociedade  e,  do  outro,  um 

conhecimento classificado pela maioria como inferior ou, como define o professor,  limitada. No 

entanto como afirma D’Ambrosio:

A etnomatemática do branco serve para esses problemas novos e não há como 

ignorá-los. A etnomatemática da comunidade serve, é eficiente e adequada para 

muitas  outras  coisas,  próprias  àquela  cultura,  àquele  etno,  e  não  há  porque 

substituí-la. (D’AMBROSIO, 2002, p.80).

Porém, o que se percebe é que a escola, mesmo sendo classificada como indígena, muitas vezes, por 

falta de preparo dos formadores, não abre espaço para o diálogo com a cultura do grupo, impondo 

dessa forma uma educação que não tem nenhum significado para os índios, mas que de certa forma 

os faz sentirem-se inferiores, conforme comprova a fala do professor, ao afirmar que a Matemática  

Gavião, na cultura Gavião, ela é limitada.

Neste sentido, concordo com as idéias de Sebastiani Ferreira, que defende uma educação indígena 

que permita uma maior participação dos indígenas no processo pedagógico, pois,
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Eles,  como  detentores  privilegiados  dos  seus  conhecimentos  étnicos,  são  as 

pessoas mais apropriadas para este trabalho. Conhecem e vivem suas realidades, 

detêm  o  conhecimento  dos  valores  culturais  importantes,  que  devem  ser 

transmitidos na escola e juntamente com a matemática acadêmica são capazes de 

fazer  uma leitura  mais  profunda de sua realidade. (SEBASTIANI  FERREIRA, 

2004, p.88).

De fato, não é possível falar em educação escolar indígena sem levar em consideração seus valores, 

seu modo de viver, suas crenças e seus etnoconhecimentos, pois sem isso jamais se pode almejar 

um processo pedagógico com base no diálogo, visto que o pilar de qualquer diálogo se encontra no 

respeito  pelo outro.  Ou seja,  “conciliar  a  necessidade  de ensinar  a  matemática  dominante  e  ao 

mesmo tempo dar o reconhecimento para a etnomatemática das suas tradições é o grande desafio da 

educação indígena”. (D’AMBROSIO, 2002, p.24).

POSSIBILIDADE DE UM DIÁLOGO: DA CONSTRUÇÃO DA MALOCA A UM MODELO 

MATEMÁTICO 

Na busca do estabelecimento desse diálogo em um processo pedagógico foi organizado dois cursos 

em área indígena, o primeiro  Da escola à maloca: possibilidades pedagógicas e o segundo  Da 

maloca à escola: Questões matemáticas. Neste artigo traremos apenas experiência vivenciada no 

segundo curso.

Esse  segundo  curso,  Da  maloca  à  escola:  questões  matemáticas, vislumbrou  questões  mais 

específicas referentes à Matemática presente na construção da maloca; para tanto, foi proposta aos 

professores indígenas a construção de uma maquete/modelo da maloca original Gavião, ou seja, 

uma maloca redonda14. A construção desse modelo teve como objetivo estabelecer um diálogo entre 

o saber-fazer utilizado na construção da maloca e a Matemática escolar, o que de certa forma fez 

com  que  os  professores  indígenas  dialogassem  entre  si  e  também  com  outros  membros  da 

comunidade, estabelecendo em todo o processo um ambiente de troca de conhecimento. Antes de 

construir  o  modelo,  o  grupo socializou  seus  conhecimentos  a  respeito  do tema  e,  pelo  fato  de 

nenhum deles ter conhecido uma maloca redonda, o assunto girou em torno do que eles ouviram 

dos mais velhos no curso anterior e das conversas geradas posteriormente ao primeiro curso. 

14 Maloca Redonda – Durante a realização do primeiro curso os professores indígenas da etnia Gavião descobriram, em 
conversa com os mais velhos, que a maloca original da etnia era bastante diferente das que são construídas atualmente e 
chamada pelo grupo de maloca oval. Neste trabalho trabalharemos com um modelo/maquete da maloca original da etnia 
ou conforme denominada maloca redonda.
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Após a construção da maquete transcrevemos as ações em um processo educacional, com o objetivo 

de  identificar  um modelo  matemático,  ou  seja,  conforme  o  modelo  do  pesquisador  Bassanezi 

(2006),  a  partir  de  um problema  não  matemático,  passamos  pela  experimentação,  depois  pela 

abstração, até finalmente chegar ao modelo matemático.

Passos da construção:

1. Definiu-se do local e fixação do mastro central da maloca – ou ipitohá

2. Identificou-se a distância entre o mastro central e os mastros secundários – ou zav káli, ou 

seja, a medida do raio. Para tanto os professores consideraram a curvatura do zav káli.

Figura 01. Fixação do zav káli

Quanto a essa melhor  curvatura,  os professores não souberam definir um padrão. Disseram, 

porém,  que  em uma  construção  anterior  eles  tiveram problemas  com a  infiltração  de  água 

devido a uma inclinação inadequada do telhado. Dessa forma, na maquete eles iriam fazer um 

declive mais acentuado da madeira que comporia o telhado, de forma a permitir  um melhor 

escoamento da água da cva.

Figura 2. Definição do raio (r)

3. De forma apenas visual o grupo, sem nenhuma preocupação em usar uma medida como 

padrão, fixou do segundo ao sexto zav káli.
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Apesar de não usar uma medida como padrão para fixar os zav káli, o que se observou foi que as 

distâncias se mantiveram as mesma entre si,  de modo que ao final dessa primeira etapa a base 

formou a figura de um hexágono regular, ou seja, uma figura geométrica com seis lados de mesmo 

comprimento.  E  a  característica  dessa  figura  inscrita  em  uma  circunferência  é  possuir  o 

comprimento do lado do hexágono igual ao raio da circunferência.

Figura 3. Hexágono regular
4. O  processo  continuou, 

ou  seja,  os  seis 

segmentos  de  arco  que 

formam a circunferência 

foram divididos ao meio. 

Ligando esses pontos, temos um dodecágono regular, ou seja, um polígono com 12 lados 

iguais.

5. Novamente os doze segmentos de arco que formam o dodecágono foram divididos ao meio, 

formando um polígono regular de 24 lados.

                       

               Figura 4. Maquete/modelo                           Figura 5. Modelo geométrico da base da  

maloca

A discussão para a construção do modelo geométrico da base da maloca,  além de ter  sido um 

momento  rico  no  encontro  entre  duas  formas  de  conhecer,  possibilitou  ao  grupo decodificar  e 

interpretar seus conhecimentos matemáticos e confrontá-los com o conhecimento acadêmico, sem, 

no entanto, classificá-los quanto à sua eficiência ou à precisão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Entender  alguns  aspectos  da  cultura  Gavião,  de  certa  forma,  abre  um  novo  horizonte  de 

possibilidades no trabalho educacional, tanto na formação direta dos professores índios quanto nas 

licenciaturas oferecidas pela Universidade Federal de Rondônia. Acredito, pois, que um trabalho de 

forma intercultural não se restringe apenas à escola indígena, mas, pelo contrário, deve conduzir 

todas as práticas pedagógicas. 

É certo que a busca desse diálogo entre esses dois conhecimentos está apenas começando e ainda há 

muito a aprender sobre a cultura indígena e sobre suas reais necessidades educacionais; da mesma 

forma, os professores indígenas ainda estão no início da construção de seus caminhos na educação 

escolar e ainda poderão contribuir muito para esse diálogo.  Mas, apesar de ainda estarmos no início 

dessa busca,  a única coisa que  a priori sabemos é que não há uma resposta pronta,  acabada e 

definitiva, pois cada diálogo construído é único. Dessa forma, neste tipo de trabalho não se chega a 

uma receita, no entanto esse fato não nos impede de concluir que o saber/fazer indígena é rico em 

possibilidades  pedagógicas,  além disso,  inseri-los  na  aula  de  Matemática  contribuirá  para  uma 

formação mais significativa para o grupo.
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A ESTATÍSTICA REGIONALIZADA EM ANÁLISES AMBIENTAIS- UMA 
CONTRIBUIÇÃO AOS PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA.

Ariveltom Cosme da SILVA1

João Carlos DOURADO2

RESUMO

    O estudo ora apresentado ilustra  duas possibilidades  de utilização da estatística  de variáveis 
regionalizadas, que se constitui num tópico especial da estatística aplicada. O método utilizado na 
estatística de variáveis regionalizadas permite ao pesquisador interpolar ou predizer valores entre os 
dados coletados  em campo,  de forma a obter  a  continuidade  de uma função que representa  um 
fenômeno  espacial  qualquer.  Desta  forma  é  possível  a  construção  de  mapas  topográficos 
(pseudo-3D) ou mapas de tendências de variáveis (isolinhas), que fornecem ao analista, uma visão 
imediata  do fenômeno com o meio.   Esta metodologia  foi  aplicada no Bairro Nova Brasília,  na 
Cidade de Ji-Paraná, RO, na construção de sua superfície topográfica e no mapa de tendência de 
condutividade elétrica das águas do aqüífero freático do referido bairro. O software utilizado foi o 
Surfer, versão 8.0 que se mostrou bastante satisfatório na apresentação dos resultados.

Palavras-chave: Variáveis regionalizadas. Superfície 3-D. Surfer 8.

INTRODUÇÃO

    A estatística, segundo Nazareth (1995), é uma palavra de origem latina, que significou por muito 

tempo “ciência dos negócios do Estado”. Isto em razão das necessidades por parte dos governantes, 

de  organizarem  departamentos  que  tinham  por  responsabilidades,  fazerem  investigações  e 

produzirem informações.

    Atualmente em todos os setores sociais, sejam públicos ou privados, a Estatística necessariamente 

se faz presente, onde dados são apresentados mostrando índices esperados e alcançados, etc, através 

de gráficos que fornecem uma visão imediata do fenômeno analisado. 

    Os planejamentos estratégicos dos governos e setores privados da economia têm por base os 

estudos estatísticos, os que indicam tendências de mercados, produção e produtividade agrícola e 

industrial,  incremento  de  áreas  plantadas,  áreas  desmatadas,  previsões  cíclicas  de  aumento  de 

temperatura  regional  e  global,  precipitações  pluviométricas,  etc.  Na  maioria  destes  casos,  a 

estatística  clássica,  com dados univariados  é  a  mais  utilizada,  pois  descreve os fenômenos  com 

relativa simplicidade, permitindo facilmente as inferências. A partir dos dados obtidos é possível 

proceder a testes de hipóteses, correlações e regressões lineares e/ou apresentar análises de variância. 
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    Na discussão sobre os  dados  dentro da estatística  clássica,  são considerados  dois  diferentes 

atributos, sendo que não é usual estabelecer correspondência com os diferentes pontos do espaço 

amostral.

   Entretanto,  alguns  fenômenos  exigem que  além dos  atributos  específicos  da  variável,  sejam 

consideradas  na  análise  estatística  também,  suas  posições  no  espaço.  Dessa  forma,  tem-se  a 

estatística espacial ou de dados regionalizados, que tem como objetivo nas geociências, representar 

um dado fenômeno e sua localização no espaço.

    Assim, surgiu o termo geoestatística, consagrado como um tópico especial da estatística aplicada, 

que  visa  tratar  dos  problemas  referentes  às  variáveis  regionalizadas,  as  quais  apresentam  um 

comportamento espacial, mostrando características intermediárias entre as variáveis verdadeiramente 

casuais e as totalmente determinísticas (LANDIM, 1998).

   Estas  variáveis  descrevem um fenômeno natural,  apresentando uma aparente  continuidade  no 

espaço, sendo representadas por funções numéricas ordinárias, assumindo um valor ponto a ponto 

neste  mesmo  espaço,  sendo  por  isso,  muito  utilizada  em  geociências,  como  por  exemplo,  na 

determinação de concentrações de um elemento químico numa área.

    Para se obter essa aparente continuidade,  faz-se necessário interpolar valores entre os pontos 

obtidos na coleta dos dados pontuais, de forma que se obtenha uma superfície,  a qual se chama 

superfície  de  tendência.   Neste  processo,  os  valores  intermediários  dos  dados  são  preservados 

resultando numa superfície contínua de dados suavizados, tendo os contrastes entre os polígonos 

minimizados.

    O termo interpolar, significa predizer (ou estimar) o valor da variável em estudo num ponto não 

amostrado, de forma a obter a continuidade dos valores possibilitando gerar mapas de isovalores ou 

mesmo a construção de superfícies 3-D (wireframe),  na realidade pseudo-3D, que permitem uma 

melhor visualização espacial.

    Este texto ilustra algumas duas possibilidades de aplicação da geoestatística na produção de mapas 

de superfície topográfica e potenciométrico (3-D) e mapas de contorno (isolinhas) de condutividade 

de águas subterrâneas do Bairro Nova Brasília em Ji-Paraná, RO. 

    Desta forma, este artigo tem o objetivo de mostrar a importância da geoestatística em estudos 

ambientais,  onde  os  fenômenos  naturais  ou  antrópicos  podem  ser  avaliados  sobre  um  espaço 

delimitado e  o  analista  possa  perceber  suas  tendências  espaciais.  Serve também como ponto de 

partida para os que pretendem se iniciar na análise espacial.

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

1- Universidade Federal de Rondônia-UNIR/JP. ariveltom@unir.br
      2-   Universidade Estadual Paulista-UNESP/RC. jdourado@rc.unesp.br
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    O Município de Ji-Paraná encontra-se localizado na região central do Estado de Rondônia, entre 

os paralelos 8° 22’ e 11° 11’ latitude sul e entre os meridianos 61° 30’ e 62° 22’ longitude oeste 

(WGr). Constitui-se em caminho obrigatório para quem transita pela BR 364 vindos do sul do País 

em direção à capital, Porto Velho e aos estados do Acre, Amazonas e Roraima.

    A sede do núcleo urbano do município se encontra na foz do Rio Urupá no Rio Ji-Paraná, com 

coordenadas 10° 52’ latitude S e 61° 56’ e longitude W.

    Em razão do desenvolvimento urbano da sede municipal se dar às margens do Rio Ji-Paraná, este, 

para efeito de orientação geográfica, está dividido em 1º e 2º Distritos, respectivamente à margem 

esquerda e direita do Rio.   

    A área de estudo, Bairro Nova Brasília, está localizado no 2º Distrito do Município (Figura 1), 

com população estimada pela  Secretaria  de Planejamento e Coordenação (SEMPLAC, 1998) em 

17.460 habitantes.
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Figura 1: Mapa de Localização do município de Ji-Paraná com o Bairro Nova Brasília destacado em 
vermelho.

METODOLOGIA

Amostragem

    A amostragem utilizada neste trabalho pode ser considerada regular  ou homogênea.  Isso foi 

possível  devido  à  malha  bastante  regular  das  ruas  do  Bairro  Nova  Brasília,  que  permitiu  uma 

amostragem em pontos eqüidistante.
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    Inicialmente, para gerar o mapa de superfície topográfica e localização dos pontos amostrados, 

foram tabulados  os  dados  obtidos  da base cartográfica  disponibilizada  pela  Prefeitura  Municipal 

através da Secretaria e Planejamento (SEPLAN). 

    Posteriormente, para medida de condutividade elétrica das águas dos poços, determinou-se um 

ponto a cada duas quadras no sentido NS e EW.

        Cada ponto escolhido foi identificado com um código, adotando-se as letras NBE para os poços 

escavados  (Nova  Brasília  Escavado)  e  para  os  poços  tubulares,  as  letras  NBT  (Nova  Brasília 

Tubular), seguido de um número seqüencial (NBE-01, NBE-02, ...., NBE-21 e NBT-01, NBT-02, ...., 

NBT-07 respectivamente).

    A malha de pontos amostrados pode ser vista na Figura 2.

Figura 2: Malha de pontos utilizada para medição de condutividade elétrica das águas subterrâneas 
do Bairro Nova Brasília.

    Os pontos escolhidos foram localizados sobre o mapa base georreferenciado de ruas de Ji-paraná, 

em coordenadas de projeção Universal Transversal de Mercator (UTM) extraídas de ortofotocarta 

digital em escala de 1: 5.000 (ASSINELI FILHO, 2001).

    É importante frisar, que outras variáveis poderiam ser incluídas na mesma planilha, que serviriam 

de base para outras análises, tais como teores de cálcio, potássio, magnésio, cloreto, nitrato, nitrito, 

oxigênio dissolvido, condutividade, etc, no mesmo ponto.

Software utilizado
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   O software utilizado neste texto foi o Surfer, versão 8.0 desenvolvido pela Golden Software Inc., 

que pode ser utilizado para a confecção de mapas na plataforma Windows.

     Os dados podem ser digitados em planilha própria do Surfer ou importados de planilhas de outros 

aplicativos, tais como Excel e Lotus, inclusive com a possibilidade de edição dos dados.

    No Surfer, para abrir, digitar ou importar dados, basta selecionar FILE/NEW/ WORKSHEET. 

Aberta a planilha, as células são preenchidas com os valores obtidos nas amostragens. Geralmente as 

duas primeiras colunas são reservadas para as coordenadas. Podem-se gravar diversas variáveis nas 

colunas, no entanto o programa executa apenas uma variável de cada vez.

      Nesta planilha do Surfer, tal como em outros aplicativos, é possível classificar as linhas por 

ordem crescente ou decrescente e criar novas colunas com introdução de fórmulas, etc. Os dados 

podem ser gravados (salvos) no formato XLS ou na extensão .DAT do Surfer.

    

Método de interpolação

    Os métodos de interpolação utilizam-se e um mesmo princípio básico, ilustrado a seguir. O valor 

de um ponto a ser predito (Z*), é determinado pelo somatório do produto do valor da variável de um 

ponto  conhecido  (Zi)  pelo  peso  calculado  (∆i)  para  os  pontos  i,  variando  de  1  até  N,  onde  N 

representa o número total de pontos considerados, de acordo com a equação:

Z* = ii

N

i
Zλ

1=
∑             (Equação I)

    Ao se considerar, por exemplo, três pontos conhecidos, os pesos serão iguais e N = 3, o que 
resulta em:

3
1

321 === λλλ         (Equação II)

    Deste modo a Equação I, como média aritmética, resulta em:

Z* = ii

N

i
Zλ

1=
∑ 321332211 3

1
3
1

3
1 ZZZZZZ ++=++= λλλ     (Equação III)

    Obviamente, o valor mais próximo do ponto a ser predito, teria um peso maior que os pontos 

mais distantes, pois sua influência será maior. Com base nisso, outro algoritmo que apresentaria 

resultado mais próximo da realidade é o Inverso da Distância. Este método estabelece que o ponto 

mais próximo do valor a ser predito, exercerá uma influência maior sobre este, pois seu peso será 

maior, conforme determina a Equação IV.

Z* = ii

N

i
Zλ
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    Verificada a influência do método a ser utilizado sobre o valor predito, cabe ao analista escolher o 

que melhor se aplica em cada situação analisada. 

    A melhor maneira de obter dados mais confiáveis de predição, com certeza é adensar mais a malha 

de pontos medidos. Claro que isso depende da escala de trabalho, do tempo de execução disponível e 

dos objetivos a serem atingidos.

    Existe no programa Surfer, uma janela que permite a escolha do método de interpolação, entre os 

quais os mais usados são: Triangulação Linear, Inverso da Potência da Distância, Mínima Curvatura 

(Spline), superfície de tendência e Krigagem.

    Landim (2000)  apresenta  um quadro resumo das  vantagens  e  desvantagens  de cada método 

utilizado (Quadro I).

Quadro I: Comparação entre os métodos de interpolação (LANDIM, 2000).

Algoritmo Fidelidade  dos 
dados originais

Suavidade  das 
curvas

Velocidade  de 
computação

Precisão geral

Triangulação 1 5 1 5
Inverso da distância 3 4 2 4
Superfície/tendência 5 1 3 2
Mínima curvatura 4 2 4 3
Krigagem 2 3 5 1

    Numa  análise  do  quadro  anterior,  verifica-se  de  imediato  que  a  coluna  “velocidade  de 

computação”,  não  seria  entrave  na  escolha  do  método,  pois  atualmente  os  processadores  dos 

computadores adquiriram notáveis velocidades desde o ano de 2000 para cá.

    Dependendo do tipo de dados analisados e talvez na maioria deles, a precisão é o quesito mais 

importante.  Apesar  da  Krigagem (defaut  do  Surfer)  se  apresentar  como o  melhor  método  a  ser 

empregado,  a  mínima  curvatura  apresenta  uma  qualidade  visual  melhor,  com a  suavização  das 

curvas, sendo por esta razão, método utilizado neste trabalho.

    Uma maior discussão a respeito dos métodos citados foge ao escopo deste trabalho, entretanto, é 

recomendado aos que desejarem se aprofundar no tema, a leitura de Landim (1998), Jakob (2002), 

Melo et al. (2003) e Nascimento (2008) entre outros autores. 

RESULTADOS

Mapeamento

     Após o procedimento de criação da malha de pontos para predição, definiu-se pela criação de uma 

superfície  3-D  para  a  apresentação  da  topografia  e  pelo  mapa  de  contorno  na  apresentação  da 

condutividade das águas analisadas, representados respectivamente pelas figuras 3 e 4.
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Figura 3: Bloco diagrama da superfície topográfica do Bairro Nova Brasília, com curvas de nível.
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Figura 4: Mapa de isolinhas de condutividade elétrica da água subterrânea do Bairro Nova Brasília 
em µS/cm.

    O programa Surfer permite rotacionar o bloco diagrama gerado (Figura 3) em todas as direções, o 

que facilita destacar detalhes do relevo.

    Observa-se um ponto (poço NBE-10) altamente condutivo no quadrante centro-leste da Figura 4, 

que  merece  atenção  na  determinação  de  suas  concentrações  iônicas,  a  fim  de  identificação  da 

substância ou substâncias responsáveis pela anomalia condutiva no aqüífero.   

CONCLUSÕES
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    A utilização do software Surfer 8 na interpolação dos dados para a confecção do bloco diagrama 

(pseudo-3D) da superfície do Bairro de Nova Brasília, mostrou-se bastante satisfatório, realçando 

com relativa precisão as feições topográfica locais. 

    Este tipo de apresentação gráfica permite ao leitor que não conhece uma determinada área, uma 

visão  geral  de  sua  superfície,  com  seus  detalhamentos  topográficos,  ao  mesmo  tempo  em  que 

possibilita uma inferência imediata da declividade e de possíveis problemas hidrológicos e erosivos 

locais. A precisão do modelo depende em grande parte da densidade da malha amostral. Quanto mais 

pontos determinados,  maior  o nível de detalhamento e mais próximo da realidade se mostrará  o 

modelo.

    O mapa de tendências de condutividade elétrica destaca zonas de isoconcentrações, indicativas de 

maior ou menor salinidade.  Como se trata de uma área urbana, onde não existe rede de coleta de 

esgotos e os dejetos são depositados “in situ” em fossas, os altos valores de condutividade elétrica 

das águas expressam a intensidade do impacto antropológico. A partir daí, o pesquisador pode buscar 

quantificar os constituintes iônicos causadores do processo de elevação da condutividade elétrica.
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ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA, O SISTEMA DE NUMERAÇÃO NAS SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Luiza Rosangela KOKKONEN15

RESUMO: Este artigo relata estudos e observações ocorridas sobre Alfabetização em Matemática, 
como também uma atividade experimental  desenvolvida por um grupo de ‘‘professoras alunas’’ 
com crianças que apresentavam dificuldades na composição numérica.   Reflexões sobre o papel 
que a matemática exerce nas séries iniciais, principalmente se usados como recurso de ensino os 
jogos e atividades específicas para a alfabetização, como músicas e outras atividades pedagógicas 
utilizando material concreto. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação; matemática; alfabetização.

INTRODUÇÃO

             A Alfabetização em Matemática precisa incorporar a tecnologia do presente. As crianças 

deveriam aprender como os conceitos e idéias dessa matéria se aplicam em todos os seus feitos. A 

Alfabetização Matemática tal como é feita tradicionalmente, precisa mudar. Chegou o momento de 

refletir sobre sua evolução nesses dois últimos milênios e perceber que ela deve incorporar também 

a tecnologia do presente. 

De um lado, os novos objetivos impostos pela conjuntura política ou pela 
renovação do sistema educacional tornam-se objeto de declarações claras e 
circunstanciadas. De outro lado, cada docente é forçado a se lançar por sua 
própria  conta  em  caminhos  ainda  não  trilhados,  ou  a  experimentar  as 
soluções que lhe são aconselhadas. (CHERVEL, 1990, p.192)

         A decisão dos professores sobre a alfabetização de seus alunos é profundamente influenciada 

pela  sua  própria  experiência  escolar  e  por  aquilo  que  está  contido  nos  livros  didáticos.  Porém 

existem  à  nossa  disposição  inúmeras  metodologias  que  podem  nos  auxiliar  no  ensino  da 

matemática. Uma delas são os jogos, atividades que muito se assemelham ao dia-a-dia das crianças 

e que são pouco exploradas pelos professores das séries iniciais. Os docentes devem desenvolver 

um ato de educar que seja consciente, sem perder o caráter do prazer. 

15 Professora  do  curso  de  Licenciatura  de  Matemática  e  de  Pedagogia  da  FIAR –  Faculdades 
Integradas de Ariquemes e Professora tutora de matemática do curso de Biologia EAD da UNIR-
Universidade  Federal  de  Rondônia  pólos  de  Porto  Velho  e  Ariquemes- 
(luizakokkonen@gmail.com).
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ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA: SISTEMA DE NUMERAÇÃO

Nas  quatro  operações  fundamentais  no  ensino  da  Matemática  nas  séries 
iniciais, o método mais comum consiste nos ‘problemas de enunciado’ mas 
existem maneiras bem mais dinâmicas e significativas de desenvolver esse 
conhecimento. A utilização de jogos é um ótimo recurso, pois as crianças 
exercitam o raciocínio,  o senso de observação, o cálculo e o pensamento 
lógico,  de  forma  divertida  e  gostosa,  além  de  desenvolver  seus 
conhecimentos a respeito dos números. Isso sem falar na socialização e no 
aprendizado  com os  colegas.  É  importante  que  o  professor  selecione  os 
jogos mais adequados ao objetivo que pretende alcançar, isto é, de acordo 
com os conhecimentos que pretende trabalhar com os alunos. (SEQUERRA, 
1998, p.05)

           A idéia aqui defendida é de uma alfabetização despertada pelo interesse do aluno e, então, o 

jogo ganha espaço como ferramenta ideal da aprendizagem, por ser uma atividade naturalmente 

ligada ao mundo infantil e altamente estimulante. Essa atividade propicia a eles uma oportunidade 

de serem elogiados e recompensados por seus talentos, passando a ser mais respeitados também 

pelas  outras  crianças  e  colegas.  Talvez  um  dos  benefícios  implícitos  mais  importantes  na 

Alfabetização  Matemática  prazerosa esteja  no fato  que,  se  bem trabalhada,  passa a  ser  para as 

crianças e também para o professor fonte de atividades divertidas e práticas, em que o professor 

deve desempenhar o papel de observador e de companheiro de aprendizado: “o interesse ou motivo 

é o primeiro passo seguro na marcha do processo aprendizagem. Esse interesse, esse motivo, esse 

núcleo, é encontrado no jogo.” (ALBUQUERQUE, 1942, p.42).

              A Matemática coincide com as necessidades do dia-a-dia da criança. Partilhar brinquedos, 

construir  casas  na  areia,  observar  os  movimentos  dos  amigos  e  até  mesmo contar  moedas  são 

algumas  atividades  em  que  elas  sempre  dependeram  de  operações  matemáticas.  As  primeiras 

unidades de medidas referem-se direta ou indiretamente ao corpo humano: palmo, pé, passo... assim 

como com o processo inicial da Alfabetização Matemática. Embora a Matemática derive do mundo 

físico, suas ligações com o cotidiano são ignoradas na maioria dos livros didáticos e professores. 

Mesmo quando encontradas, essas ligações são poucas e não muito práticas. Ordenar essa ligação é 

um problema curricular ainda a ser resolvido. 

Muitos  professores  desenvolvem  o  ensino  do  sistema  de  numeração  de  maneira 

fragmentada, assim trabalham na pré-escola apenas os numerais de zero a nove, na 1ª série até o 

número cem, na 2ª série até o número mil, e assim por diante. No entanto, bem antes de ingressar na 

1ª série, as crianças já sabem muitas coisas acerca de numeração. O sistema de numeração aparece 

nas revistas, em etiquetas de preços,  nos calendários,  nas regras de jogos, nas embalagens,  nos 

anúncios, nos endereços das pessoas e assim por diante. O ensino fragmentado sem outros recursos 
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didáticos não facilita em nada a compreensão do sistema de numeração e de sua organização. É 

notório também que a matemática não se limita somente a conteúdo, mas que o entretenimento é 

um apoio didático que ainda encontra bastante resistência.  

Durante  muito  tempo  confundiu-se  “ensinar”  com  “transmitir”  e,  nesse 
contexto o aluno era um agente passivo da aprendizagem e o professor um 
transmissor não necessariamente nas necessidades do aluno. Acreditava-se 
que  toda  aprendizagem  ocorria  pela  repetição  e  que  os  alunos  que  não 
aprendiam eram responsáveis por essa deficiência e, portanto, merecedores 
de castigos da reprovação. (ANTUNES, 1998, p.36)

Em matemática, utilizar brincadeiras infantis como atividades freqüentes significa abrir um 

canal para explorar idéias referentes a números de modo bastante diferente do convencional. 

Ao longo do ensino fundamental os conhecimentos numéricos são construídos e assimilados 
pelos  alunos  num processo  dialético,  em que  intervêm como instrumentos  eficazes  para 
resolver  determinantes  problemas  e  como  objetos  que  estudados,  considerando-se  suas 
propriedades, relações e o modo como se configuram historicamente. (PCN, 1997, p.54)

Enquanto  brinca,  a  criança  pode  ser  incentivada  a  realizar  contagens  e  comparações  de 

quantidades, identificar algarismos, adicionar pontos que fez durante a brincadeira, como também 

perceber  intervalos  numéricos,  isto  é,  iniciar  a  aprendizagem  de  conteúdos  relacionados  ao 

desenvolvimento do pensar aritmético. 

A utilização do jogo é um ótimo recurso, pois através dele a criança exercita o raciocínio, o 

senso de  observação,  o  cálculo  e  o  pensamento  lógico,  de  forma  divertida  e  gostosa,  além de 

desenvolver  seus  conhecimentos  a  respeito  dos  números.  Isso  sem falar  na  socialização  e  no 

aprendizado com os colegas. É importante que o professor selecione os jogos mais adequados ao 

objetivo proposto, isto é, de acordo com os conhecimentos que pretende trabalhar com os alunos.

Ao longo dos anos, o aluno, na aprendizagem da matemática, depara-se com 
diversas  concepções  sobre  ela.  Essas  concepções  possuem  implicações 
positivas e negativas para o ensino e aprendizagem dessa disciplina. Um dos 
grandes  desafios  educacionais  é  a  reestruturação  da  escola,  a  fim  de 
proporcionar  a  todos  os  alunos  a  oportunidade  de  aprenderem 
significativamente  os  conteúdos  curriculares  e  mudar  o  atual  quadro 
devastador, dando lugar ao desenvolvimento da inteligência dos aprendizes e 
a conseqüente formação de pessoas que saibam discernir escolher e decidir. 
(LORENZATO, 2006, p.57)

ATIVIDADE EXPERIMENTAL
O projeto  foi  desenvolvido  com crianças  que apresentavam dificuldades  na  composição 

numérica  em uma escola  pública localizada no município  de Ariquemes -  Rondônia,  durante  o 
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segundo semestre de 2008, com objetivo de desenvolver a capacidade das crianças de ler, escrever e 

reconhecer os números.  Nesse período foram aplicados alguns jogos para observação do nível que 

as crianças apresentavam e de como elas reagiam aos mesmos. Alguns jogos utilizados foram os 

propostos por Antunes (2006) para estimular o lógico-matemático, porém alguns tiveram que ser 

reformulados pelo fato da pesquisa ser sobre o sistema de numeração. 

Os jogos escolhidos foram: um bingo divertido, porém com números e quantidades, jogos 

com palitos de fósforo também reformulado e jogo das aflições que se encontra no livro Matemática 

4, autora Daniela Padovan, Isabel Cristina Guerra e Ivonildes Milam. 

A proposta desses jogos foi recebida pelos alunos com empolgação por se tratar de algo 

novo em sua rotina. Foi observado durante estes jogos que os alunos trabalharam em grupo, que 

interagiram entre eles e que o sistema de numeração naquele momento passou a ter uma utilidade. 

No final do jogo alguns grupos atingiram o objetivo e completaram a cartela,  no entanto todos 

aprenderam algo com o jogo, não só os alunos, mas também as professoras que puderam identificar 

os alunos com dificuldades.  

            Após a fixação da idéia numérica básica com atividades de contagem, jogos como dominós  

de números e quantias, cantigas, nova atividade foi desenvolvida com alunos que apresentavam 

dificuldades na composição dos números. 

Para uma melhor compreensão do processo foram feitas e anexadas uma seqüência de fotos 

da  atividade  experimental,  que  melhor  ilustram  o  procedimento  utilizado  durante  o 

desenvolvimento  do  jogo.  Veja  um exemplo  de  escrita  numérica  de  um aluno  do  período  de 

Alfabetização  ao  escrever  o  número  236  e  1023, respectivamente  e  que  ao  ser  questionado 

respondia 

‘‘-Escrevi como eu li’’.

            
Figura 1: caderno de aluno                                  Figura 2: caderno de aluno                                  
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 Para  sanar  esta  dificuldade  de  composição  foi  utilizado  o  jogo da  ‘‘Composição  com 

fichas’’, que usa como material fichas numéricas com números de 1 a 9, de 10 a 20,de 100 a 200 e 

1000 a 5000. 

Figura 3: jogo de composição

             Para desenvolver o jogo pede-se ao aluno para compor, primeiramente, números simples e 

depois os números que apresenta mais dificuldades como, por exemplo, o número 4543.

Figura 4: primeira etapa da composição 

                  No primeiro passo o aluno deve ser orientado a pegar o número de maior valor, (a ficha 
maior).

Figura 5: segunda etapa da composição

                  Logo após o aluno deve fazer a sobreposição do valor pronunciado na seqüência, quatro 
mil e quinhentos...
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Figura 6: terceira etapa da composição

             Na terceira etapa os alunos vão sobrepor à parte decimal do número.

Figura 7: quarta etapa da composição

 A atividade foi realizada até que os alunos sanaram as dificuldades. Surpreendentemente foi 

um processo  rápido.  O entendimento  de  sobreposição  pareceu  muito  claro  aos  alunos  logo  no 

começo da atividade, o que comprova que com um pouco de criatividade e material concreto os 

alunos despertam para a construção numérica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

            Atividades como essas devem ser mais trabalhadas, pois até uma criança da pré-escola 

consegue entender alguns aspectos de demonstrações indiretas e tirar conclusões. Analisando essas 

situações,  eis  algumas  atitudes  que  poderiam  diminuir  os  problemas  que  surgem  durante  a 

Alfabetização Matemática: especificar um currículo de Matemática centrado em atividades práticas 

e prazerosas para as séries iniciais do Ensino Fundamental; exigir de todos os alunos e professores 

das séries iniciais um nível significativo de competências em Matemática; exigir de todos os futuros 

professores da escola de séries iniciais do Ensino Fundamental ou Médio que estudem Matemática 

na  faculdade;  tornar  clara  a  abordagem  nas  discussões  de  Matemática,  evitar  palavras  com 
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abordagem muito  formal,  pois  assustam os  alunos;  elevar  o  nível,  a  qualidade  dos  tópicos  de 

Matemática  nos  currículos  escolares;  analisar  a  maneira  de  ministrar  as  aulas  de  Matemática 

(envolvem a prática, exercícios criativos sobre o dia-a-dia dos alunos e seus interesses?). 

            Seguindo  os  critérios  acima,  as  crianças  estarão  certamente  se  enriquecendo 

matematicamente e o educador poderá se inspirar para desenvolver atividades criativas e práticas de 

Matemática  que  certamente  desenvolverão  o  gosto  e  apreço  dos  alunos  pela  mesma.  Essas 

atividades propiciam a elas oportunidades de serem elogiadas e recompensadas por seus talentos, 

passando a ser mais respeitadas também pelas outras crianças e colegas. Talvez um dos benefícios 

implícitos mais importantes na Alfabetização Matemática esteja no fato de que, se bem trabalhada, 

passa a ser para as crianças e também para o professor fonte de atividades divertidas e práticas, nas 

quais o professor deve desempenhar o papel de observador e de companheiro de aprendizado.

Na pesquisa, os jogos tiveram uma grande aceitação pelos alunos. Estimularam as crianças 

em todos os sentidos: na criatividade, movimento corporal, socialização, comunicação e raciocínio. 

No entanto, na educação não há uma receita a ser seguida.  O professor deve estar atento às 

dificuldades  de  seus  alunos  e  intervir  de  várias  maneiras,  pois  cada  criança  é  um ser  único  e 

justamente por isso aprende e entende tanto o mundo como a matemática de uma forma diferente.
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SOBRE METÁFORA E MATEMÁTICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A DISCUSSÃO DE 

UMA EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Kécio Gonçalves LEITE16

Michael Friedrich OTTE17

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo contribuir com a discussão do papel epistemológico da 
metáfora na matemática e suas implicações para a Educação Matemática. O texto é resultado de um 
estudo bibliográfico,  tendo sido analisadas obras das áreas de linguagem, história e filosofia da 
matemática,  e  epistemologia  da  ciência.  Inicialmente  faz-se  uma  descrição  da  evolução  das 
concepções  de  metáfora  ao  longo  da  história  do  pensamento  ocidental,  começando  com  o 
pensamento aristotélico, passando pelos iluministas e culminando com a mudança paradigmática 
promovida pelas teorias de metáfora surgidas a partir do século XIX e principalmente na segunda 
metade do século XX. Em seguida, discute-se o caráter metafórico dos objetos matemáticos, com 
destaque ao papel desempenhado por metáforas na generalização de conceitos e idéias matemáticas 
por meio de equações e diagramas. Por último, aborda-se o papel epistemológico da metáfora no 
ensino  de  ciências  e  na  Educação  Matemática,  dando  destaque  à  contribuição  da  metáfora  na 
compreensão de conceitos complexos e abstratos.

 
Palavras-chave: Matemática. Metáfora. Educação.

INTRODUÇÃO

Existe uma concepção tradicional, portanto ainda comum entre educadores matemáticos, que 

considera  que  a  matemática  é  objetiva,  precisa  e  representante  de  um  conhecimento  literal, 

descontextualizado e universal. Essa visão se estabeleceu com o advento da Idade Moderna, dentro 

de um movimento mais geral que procurou impor à ciência os predicativos de precisão, clareza e 

objetividade.  Desse  ponto  de  vista,  a  linguagem tornou-se  um obstáculo  ao  conhecimento  e  a 

metáfora foi considerada inútil,  aberrante  e imprópria ao discurso científico.  Como o filósofo e 

matemático  alemão  Friedrich  Gottlob  Frege  costumava dizer:  “Matemática  não é  poesia”  (vide 

OTTE, 2008b, p.1).

No entanto, desde o século XIX, tem havido uma tendência para substituir este olhar a respeito 

do conhecimento.  A partir  de então,  a ciência  e a matemática se libertaram dos limites  que as 

grandes  obras,  de  Newton  a  Euler,  haviam  lhes  imposto,  entrando  em  novos  campos  como 

eletricidade e termodinâmica e alçando novos níveis de abstração. Com essa tendência cada vez 

maior de abstração das ciências, as metáforas se tornaram indispensáveis na generalização teórica e 

por  isso ganharam interesse por  parte  da filosofia  da ciência  e  da  Educação  Matemática.  Esse 

interesse se intensificou sobremaneira nos últimos 50 anos do século XX, quando novas teorias de 

metáfora surgiram. Em referência a essa explosão de interesse pelo tema, diz Booth (1992, p.53): 
16 UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso – keciogoncalves@yahoo.com.br
17 UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso – michaelontra@aol.com
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“estendi os cálculos com minha calculadora de bolso até o ano 2039, quando haverá mais estudiosos 

da metáfora do que indivíduos”.

Embora tenha havido essa explosão de interesse pelo tema na contemporaneidade,  isso não 

implicou  imediata  mudança  paradigmática  na  concepção  daqueles  que  lidam com a  Educação 

Matemática. Como afirma Otte (2008b), alguns professores de matemática podem não gostar de 

metáforas por causa de um alegado reducionismo ou ainda porque parecem carecer de fundamentos 

lógicos.

Neste contexto, este trabalho visa contribuir com esta discussão, abordando a evolução histórica 

da concepção de metáfora e discorrendo sobre a natureza metafórica dos objetos matemáticos bem 

como sobre suas implicações para a Educação Matemática.

CONCEPÇÕES DE METÁFORA NA HISTÓRIA DO PENSAMENTO OCIDENTAL

A  palavra  metáfora deriva  do  termo  grego  μεταφορά  (metapherein),  composto  por  meta 

(mudança)  e  pherein (carregar),  e  segundo Abbagnano (2007)  foi  originalmente  definida  como 

sendo “transferência” ou “transporte” de significado. Essa definição original se deve a Aristóteles 

(384 – 322 a.C.) que, em Poética, definiu metáfora como sendo “a transposição do nome de uma 

coisa para outra, transposição do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou de uma 

espécie  para outra,  por via  de analogia”  (ARISTÓTELES, 2006, p.182).  Para o filósofo grego, 

metáforas deveriam ser evitadas por se tratar de nomeações falhas, uma vez que consistiriam em dar 

a uma coisa um nome que pertence a outra coisa. Essa falha só poderia ser superada na medida em 

que a expressão metafórica fosse substituída por uma maneira  melhor  de falar,  mais direta.  De 

acordo com essa concepção, a metáfora não teria utilidade no discurso que visasse instruir e revelar 

verdades.

A preocupação de Aristóteles se deu na busca de normas que permitissem prescrever regras de 

raciocínio  independentes  do  conteúdo  dos  pensamentos  que  tais  raciocínios  conjugam.  Assim, 

elaborou uma espécie de lógica formal, na qual a linguagem se reduz a enunciados de juízos, de 

modo que toda proposição seria o enunciado de um juízo através do qual um predicado é atribuído a 

um sujeito. Aristóteles concebeu assim a lógica baseada na ontologia e uma total separação entre 

lógica e argumentação retórica, sendo que a linguagem metafórica, pertencente a esta última, foi 

concebida como inadequada ao discurso científico.

Com o advento da Idade Moderna, a concepção aristotélica de metáfora não sofreu alterações 

substanciais, de modo que filósofos como Hobbes e Locke continuaram considerando a metáfora 

como uma linguagem de segunda categoria no discurso filosófico e científico. Hobbes (1996) negou 

à metáfora e ao seu estudo qualquer seriedade filosófica de primeira ordem e disse que aos quatro 
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usos da linguagem correspondem quatro abusos, e um deles é a utilização de metáforas. Estas não 

podem  nunca  servir  de  base  para  o  raciocínio  porque  se  utilizam  de  palavras  com  sentidos 

diferentes daqueles para os quais foram inventadas, conduzindo inevitavelmente ao engano. Locke, 

por sua vez, no Essay, fez uma crítica ao uso da metáfora, dizendo que ela deve ser evitada “em 

todos os discursos que procuram informar e instruir” (vide COHEN, 1992, p.10).

Estas concepções foram fruto de uma atitude que considerava a linguagem e a comunicação 

como  dispensáveis,  ou  ainda  como  causas  de  prejuízo  à  cognição  e  à  verdade.  Essa  visão  só 

começou a mudar no início do século XIX, quando as relações sociais ganharam peso em todos os 

campos da reflexão filosófica. Uma exceção se deu com Condillac (1715 – 1780) que, ainda no 

século  XVIII,  reconheceu  o  papel  da  linguagem  no  desenvolvimento  e  na  evolução  do 

conhecimento,  apontando,  assim,  a  importância  de  uma  abordagem  semiótica  à  cognição  e  à 

epistemologia. Condillac considerou arriscado utilizar noções abstratas ou metafóricas, no entanto, 

reconheceu que elas são indispensáveis, porque “a mente não pode refletir  sobre nada” (OTTE, 

2008b, p.4). Mas de modo geral, de Aristóteles aos filósofos e cientistas do final do século XVIII, 

houve quase  que uma unanimidade  em se negar  à  metáfora  qualquer  capacidade  de conter  ou 

transmitir conhecimento, qualquer conexão direta com os fatos ou qualquer significado real. 

Na história mais recente da metáfora, os atributos que antes lhe haviam sido negados passam a 

ser atribuídos a ela, na busca de se desvendar os mistérios que a envolvem. Na segunda metade do 

século XX, surgem teorias específicas sobre metáfora.  O matemático e filósofo Max Black, em 

Metaphor (1955), dá início a uma nova visão. Ele “se recusa a conceder que as únicas capacidades 

legítimas da metáfora sejam emotivas e, como tal, argumenta a favor de sua condição cognitiva” 

(COHEN, 1992, p.11). Assim, Black trata a metáfora como veículo potencial  de conhecimento. 

Mas, opondo-se a Black, o filósofo Donald Davidson (1917 – 2003) nega que a metáfora possa 

significar algo além do significado literal ou do significado que surge com o uso. Nas palavras de 

Davidson  a  este  respeito:  “O  conceito  de  metáfora,  como,  primariamente,  um  veículo  para 

transmitir  idéias,  mesmo  se  inusitadas,  parece-me  tão  errado  quanto  a  idéia  matriz  de  que  a 

metáfora tenha um significado especial” (DAVIDSON, 1992, p.36). Esse confronto teórico gerou 

um dos episódios mais conhecidos e citados na história recente da metáfora.

Em 1980, George Lakoff e Mark Johnson formulam a Teoria da Metáfora Conceitual, divulgada 

no livro Metaphors We Live By (publicado em português pela PUC/Pontes, 2002). Eles sustentam 

que  uma  metáfora  conceitual  é  uma  maneira  convencional  de  conceitualizar  um  domínio  de 

experiências em termos de outro, normalmente de modo inconsciente, ressaltando assim seu caráter 

cognitivo. Afirmam também que os processos do pensamento humano são amplamente metafóricos. 

Assim, só é possível entender um enunciado metafórico devido ao fato das metáforas fazerem parte 

do sistema conceitual das pessoas.
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Essa teoria foi introduzida na Educação Matemática pelo trabalho de Lakoff e Núñez (1997), no 

qual se expõe a idéia de que a compreensão dos conceitos matemáticos se dá por um processo de 

simplificação, com redução do abstrato ao concreto. Otte (2008b) discorda desta teoria, afirmando 

que metáfora não é redução, mas sim generalização. A seguir, será discutida essa perspectiva de 

Michael Otte, da relação entre metáfora e matemática.

METÁFORA E MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA DE MICHAEL OTTE

Para  Otte  (2008a),  o  objeto  matemático,  tal  como  um  número  ou  função,  não  existe 

independentemente de todas as suas possíveis representações, mas não deve ser confundida com 

alguma representação particular. Por outro lado, a Matemática não é simplesmente uma linguagem, 

nem  é  uma  ciência  analítica  de  conceitos.  Ela  depende  da  consistência  de  suas  estruturas  e 

compreende atividades observacionais e representações indexicais através de diagramas e equações. 

Porém, por não representar o objeto matemático em sua totalidade de características e formas, o 

diagrama ou a equação matemática mantém com tal objeto uma relação que só se estabelece de 

determinada  perspectiva  que  deve  ser  buscada  pelo  sujeito  cognitivo.  Nisso  reside  o  caráter 

metafórico desse tipo de representação.

A  metáfora  indica  a  possibilidade  de  relações,  fazendo-nos  perceber  o  caráter  sistêmico  e 

teórico do conhecimento matemático. Em matemática, a intuição avança à frente da compreensão 

mediada pelo signo e as metáforas surgem com o papel de garantir alguma relação entre o objeto de 

intuição  e  sua  representação,  comunicando  o  conteúdo  das  intuições  por  meio  de  equações  e 

diagramas, sem os quais não se chegaria a generalizações de conceitos e idéias.

Em recente palestra (maio de 2008), Otte ilustra esse caráter metafórico das representações de 

objetos  matemáticos,  tomando  como  exemplo  o  problema  da  classificação  de  duas  expressões 

algébricas e um triângulo eqüilátero, como exposto a seguir:
zyx +. (1)

zyx ++ (2)

(3)

Considerando que  metáfora  também é uma divisão ou uma classificação,  o  autor  propõe o 

problema a sua audiência, perguntando quais desses três objetos pertencem ao mesmo conjunto. A 

questão que surge é: Como classificar esses três objetos? Segundo Otte, existe uma maneira, que ele 

chama  reducionista  ou  empirista,  que  vai  sustentar  que  é  óbvio  que  o  triângulo  é  um  objeto 

geométrico e os outros dois são objetos algébricos, isto é, os dois primeiros pertencem a uma classe, 
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e o terceiro, a outra classe, a da geometria. Porém o palestrante adverte que essa não é a única 

maneira de classificação. Outra pessoa pode entender que se trata de uma metáfora, e por isso pode 

buscar por uma perspectiva que estabeleça uma semelhança entre os aparentemente distintos objetos 

(encontrar a igualdade nos desiguais, segundo Aristóteles). Então, o que é a igualdade nesse caso? 

Por exemplo, pode-se dizer que toda permutação dos três vértices do triângulo eqüilátero deixa este 

objeto  invariante.  Toda  rotação  ou  reflexão  também  o  deixa  invariante.  Então,  tal  objeto  é 

invariante nas permutações das três letras que representam seus vértices. Por sua vez, (2) também é 

invariante quanto a permutações de seus termos (a adição é comutativa). Todavia, (1) não atende a 

esta propriedade, pois ao se trocar z por y obtém-se outra coisa. Então, (2) e (3) pertencem à mesma 

classe, e (1) não. Portanto, pode-se afirmar que (2) e (3) são “iguais”. 

Neste ponto da argumentação, Otte considera a possibilidade do questionamento dessa última 

afirmação. Alguém pode perguntar: – Por quê? E o próprio palestrante responde à pergunta dizendo 

que, na metáfora, sempre se tem que buscar a perspectiva que vai garantir a relação de equivalência 

ou  semelhança.  No  exemplo  apresentado,  a  perspectiva  é  simetria.  E  simetria  é  uma  idéia 

fundamental na matemática, principalmente por causa da importância das estruturas desta última (se 

definirmos os números naturais, por exemplo, em termos dos axiomas de Peano, a estrutura é tudo). 

Então,  quando se escreve  uma metáfora  como equação,  sempre  tem que se  perguntar  em qual 

sentido, porque de início os objetos comparados são diferentes. A=B é diferente de A=A. Nesse 

último caso não se tem nenhuma pergunta.

Nesse sentido, se se considera uma equação fora do ponto de vista da síntese, ou seja, das regras 

de  calcular,  ela  se  torna  uma  metáfora,  porque  surgem  as  perguntas  “por  quê?”,  “de  qual 

perspectiva?” Nesse exemplo utilizado por Otte, (2) e (3) são iguais por causa da simetria. Pode-se 

imaginar, porém, muitos outros exemplos (toda equação ou diagrama, nesse caso). Por exemplo, 

pode  se  dizer  que  movimentocalor =  (calor  é  movimento).  Como?  De  qual  perspectiva?  A 

perspectiva é a energia. Então, o que se percebe é que, numa equação ou diagrama matemático, 

sempre existe uma idéia mais abstrata, subentendida, que garante a igualdade ou semelhança, graças 

ao caráter metafórico da relação.

Não só o avanço da matemática depende de representações diagramáticas metafóricas, mas o 

próprio ensino dos conceitos matemáticos não pode prescindir de equações e diagramas.  A esse 

respeito, Otte (2008a) comenta a tentativa de psicólogos (Schulz Von Thun; Götz) de melhorar um 

texto matemático relativo ao problema da incomensurabilidade. O texto original, com diagramas, 

foi retirado do livro de Courant e Robbins (2000) e é o que segue:

Ao comparar as magnitudes de dois segmentos de reta  a  e  b, pode ocorrer 
que a esteja contido em b um número r, inteiro, exato de vezes. Neste caso, 
podemos  expressar  a  medida  do  segmento  b em termos  da  medida  de  a, 
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afirmando que o comprimento de  b é  r vezes o de  a. Ou pode resultar que 
embora nenhum múltiplo inteiro de a seja igual a  b, podemos dividir  a em, 
digamos, n segmentos iguais, cada um de comprimento a/n, de tal forma que 
algum múltiplo m inteiro do segmento a/n seja igual a b:

(1) .a
n
mb =

Quando uma igualdade da forma (1) é válida, dizemos que os dois segmentos 
a  e  b são  comensuráveis,  uma  vez  que  eles  têm como medida  comum o 
segmento  a/n que está  contido  n vezes  em  a e  m vezes  em  b  (Courant  e 
Robbins, 2000, p. 70).

Esse texto descreve a idéia do que é comensurável  a partir  de uma fração que estabelece a 

relação  a
n
mb = ,  onde  b é  uma grandeza,  a é  uma unidade  e  m/n é  uma  medida,  um número 

racional.

Por sua vez, o sistema desenvolvido pelos psicólogos citados por Otte (2008a) sugere a abolição 

de diagramas e fórmulas dos livros didáticos de matemática e defende o uso exclusivo de palavras 

na exposição de um conceito  matemático.  Então,  a  versão transformada do texto de Courant  e 

Robbins (2000) de acordo com este sistema ficou assim:

Dizemos que dois segmentos são comensuráveis se tem uma medida comum. 
O que significa dizer ter uma medida comum? Supomos que um segmento 
tenha 3 cm e outro 9 cm. Esses dois segmentos são comensuráveis. A medida 
comum é 3 cm, que cabe 1 vez no primeiro segmento e exatamente 3 vezes 
no segundo. Supomos que um segmento tenha 6 cm e outro 10 cm. Esses 
dois segmentos são comensuráveis. A medida comum é 2 cm, que cabe 3 
vezes no primeiro segmento e exatamente 5 vezes no segundo. Mesmo para 
dois segmentos, como por exemplo 1,67 cm e 4,31 cm, é fácil encontrar uma 
medida comum: 0,01 cm, que cabe 167 vezes no primeiro e 431 vezes no 
segundo. O que esses exemplos estão nos mostrando? Dois segmentos são 
comensuráveis se um deles (ou uma fração) está contido dentro do outro sem 
resto. (Schulz Von Thun e Götz, 1976, apud Otte, 2008, p. 60).

Otte afirma que estes dois textos foram testados com estudantes, na Alemanha e no Brasil, nas 

disciplinas  oferecidas  pelo  autor  em cursos  de mestrado,  sendo que cerca  de 95% das  pessoas 

afirmaram que o segundo texto é melhor, bem mais fácil de entender. Porém, o autor adverte para 

um detalhe.  O detalhe é que desaparece o assunto,  o próprio objeto matemático.  Se se fala em 

termos de frações decimais finitas, não há incomensurabilidade. Então, o aluno vai entender o que 

significa  segmentos  comensuráveis,  mas  não  vai  entender  por  quê.  Porque  não  há 

incomensurabilidade, pois frações decimais finitas são sempre comensuráveis.
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Então, aqui fica claro que a equação a
n
mb =  é uma metáfora. Todo diagrama é uma metáfora. 

O que os psicólogos quiseram foi eliminar as metáforas, colocando tudo numa língua bem direta. 

Otte considera que tal proposta é bem atraente, mas muitas vezes perde-se conteúdo, especialmente 

quando esse conteúdo é mais abstrato, isto é, eliminar metáforas dos textos matemáticos é eliminar 

conteúdos.

Na  verdade,  a  vantagem  de  se  escrever  b=x.a reside  no  fato  de  se  poder  afirmar  que  as 

grandezas a e b são comensuráveis quando x é número racional, e incomensuráveis quando x não é 

racional. Porém, no texto dos psicólogos não existem essas duas alternativas, porque, em vez de 

grandezas que são indeterminadas ou contínuas, eles usaram números, números decimais. 

Para Otte, cada conceito introduz uma distinção: distinção dos objetos vermelhos  - faz uma 

distinção  no  mundo  dos  objetos  vermelhos  entre  objetos  vermelhos  e  objetos  não  vermelhos; 

comensurável ou racional - faz uma distinção no mundo dos números racionais entre números que 

são racionais e os que não são racionais.  No caso do texto dos psicólogos,  não é possível esta 

distinção,  porque tudo é de mesmo tipo. Otte (2008a) conclui que a exclusão de metáforas dos 

textos  (variáveis,  fórmulas  e  diagramas)  pode  torná-los  textos  mais  facilmente  legíveis,  mas 

algumas vezes pode-se com isso promover a perda de conteúdo abstrato. Afinal, toda equação é 

uma  metáfora  porque  relaciona  grandezas  indeterminadas.  Determinar  estas  grandezas  é 

empobrecer as relações, promovendo a perda de generalidade dos objetos matemáticos.

METÁFORA NO ENSINO DA CIÊNCIA E NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

 

O reconhecimento de que o pensamento científico pode ser metafórico e de que a metáfora pode 

ser utilizada como instrumento de inferências sobre novos contextos permite especular sobre um 

potencial  do  pensamento  metafórico  a  ser  explorado  no  ensino  da  ciência.  Isso  é  o  que  tem 

acontecido. O reconhecimento dessa possível função epistemológica da linguagem metafórica tem 

feito dos estudos da metáfora uma promissora linha de investigação no campo da Educação em 

Ciências  (BOZELLI  & NARDI,  2006).  Embora  as  prerrogativas  de  objetividade  e  assepsia  de 

linguagem  ainda  resistam  como  atributos  inerentes  ao  pensamento  científico  e  ao  estatuto  da 

ciência,  no que diz  respeito  aos  modelos  a serem utilizados,  visando clareza  e  consistência  no 

discurso,  Man (1992)  diz  que é  fútil  tentar  reprimir  a  estrutura  retórica  em nome de  modelos 

preconcebidos e inquestionados, como teleologias transcendentais ou como meros códigos. Para ele, 

a retórica não pode ser isolada de sua função epistemológica, por mais negativa que possa ser.

Na mesma  direção,  Ortony (1975)  é  da  opinião  de que  o  grande  valor  pedagógico  do  uso 

figurativo da linguagem se encontra no seu potencial para transferir aprendizado do que é conhecido 
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para o que é menos conhecido. Este autor entende que a metáfora funcionaria como ponte entre o 

que não é familiar e o que é familiar, contribuindo para tornar inteligíveis os fenômenos em estudo. 

Nesse sentido, a linguagem figurativa fornece detalhes que enriquecem o potencial comunicativo. 

Assim,  no  ensino  da  ciência,  a  utilização  de  metáforas  como  recurso  didático  possibilitaria  a 

construção, ilustração ou compreensão de um domínio científico desconhecido dos alunos, a partir 

de um domínio familiar a eles.

Embora exista essa sinalização positiva do uso da metáfora na ciência e no seu ensino, isso não 

é consensual. Há quem recorra a Bachelard (1884 – 1962), por exemplo, para quem a linguagem 

metafórica  é  um  obstáculo  epistemológico  ao  desenvolvimento  da  ciência.  Bachelard  (2007) 

sustenta que,  em situações pedagógicas, há palavras que, sendo utilizadas com uma significação 

metafórica, constituem barreira ao ensino formal das ciências. Outro exemplo de falta de consenso 

sobre  o  uso  da  metáfora  na  ciência  é  o  da  polêmica  originada  entre  físicos/matemáticos  e 

epistemólogos, relatada por Bernardo (2004). Os primeiros atacando e os segundos defendendo o 

uso de metáforas para a compreensão do mundo.

Não obstante as polêmicas existentes entre alguns cientistas e epistemólogos, há um interesse 

em se investigar a importância do pensamento metafórico na matemática e no seu ensino. Neste 

sentido,  a  natureza  própria  dos  objetos  matemáticos  toma  novas  perspectivas.  Segundo  Thom 

(1973),  o grande problema da Educação Matemática  se refere à  compreensão  da natureza e  da 

realidade dos objetos matemáticos. Isso porque é a prática semiótica da matemática que cria seus 

objetos e não o contrário,  como acontece em outras ciências em que os objetos parecem existir 

independentemente das teorias e das atividades dos pesquisadores. 

Os objetos matemáticos são produzidos a partir de uma atividade simbólica. O essencial é a 

maneira de ter acesso a esses objetos, eles são produtos de instrumentos semióticos. Nesse sentido, 

a metáfora é um instrumento essencial para acessar os objetos matemáticos, pois a objetividade da 

matemática não é empírica, seus objetos não existem na natureza, são construções abstratas, sendo 

que,  para  existirem,  dependem  de  uma  representação  e  de  instrumentos  para  acessá-los.  Otte 

(2008b), nessa direção, sustenta que toda exposição de teorias matemáticas, desde os Elementos de 

Euclides, tem sido essencialmente metafórica. 

No entanto, o ato de conceber a matemática em termos metafóricos pode levar a se pensar que 

isso implicaria reducionismo e perda de generalidade dos seus objetos. Discorrendo sobre isso, Otte 

(2001, p.47) adverte para o fato de que “a matemática pode, de modo proveitoso, ser entendida, em 

grande parte,  como uma arte construtiva e visual, mais do que como uma ciência  ensejada por 

conceitos”. E nesse sentido, a metáfora não contradiz a abstração, não é reducionista, pelo contrário, 

torna-se generalização. Isso porque, um objeto matemático não existe concretamente. Fala-se em 

“número”, “equação”, “função” etc, mas somente é possível assim proceder na medida em que um 
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pensamento metafórico é capaz de atribuir uma forma, uma visão, a tais objetos, estabelecendo uma 

ligação entre a idéia abstrata e sua representação.

Pinker (2007, apud OTTE, 2008) considera que a metáfora gera ferramentas de inferência sobre 

novos contextos e suas principais forças residem nisso. Isso de certo modo permite especular sobre 

um possível potencial heurístico da metáfora a ser explorado no ensino da matemática. Desse modo, 

reconhecido o caráter metafórico de seus objetos, o próximo passo seria elaborar metáforas para o 

ensino da matemática. No entanto, essa ação inventiva não se mostra tão simples. Nesse sentido, 

questiona Otte (2001, p.47):

 O que nos guia na criação de boas metáforas? Tudo parece similar a tudo, 
pelo  menos  em  alguns  aspectos.  Assim,  como  descobrimos  quais  são  as 
analogias ou as metáforas úteis? Não há um método infalível. Por outro lado, 
as metáforas parecem ser absolutamente indispensáveis quando não podemos 
identificar, com certeza, o significado com o uso.

Em reflexão, nessa mesma perspectiva, que aproxima a matemática da arte e da poesia, Otte 

(2008, p.10) questiona: “Como pode o professor levar o aluno a perceber a metáfora?”. Presume-se 

assim que a metáfora depende de criatividade tanto em sua elaboração quanto em sua interpretação, 

sendo que sua compreensão é facilitada pelo contexto cultural.

Uma idéia é dada por Corrêa (2008). A autora diz que quanto à linguagem, o professor de 

matemática poderia se beneficiar da ajuda dos poetas, uma vez que a linguagem metafórica tão 

característica dos poetas age como uma transferência de significado, baseando-se na analogia, ou 

seja, na relação entre dois conceitos que apresentam algo em comum. Desse modo, a vantagem do 

uso da metáfora, em termos cognitivos, estaria no fato de apoiar a comunicação em conceitos mais 

concretos e mais próximos da experiência do aluno, facilitando a compreensão de conceitos mais 

complexos e abstratos.

Nesse sentido, um exemplo de uso da metáfora no ensino da matemática seria a expressão “a 

igualdade é uma balança de dois pratos”. Numa balança desse tipo, se for adicionado ou subtraído a 

mesma quantidade de objetos (massa) nos seus dois pratos, ela permanecerá equilibrada, ou seja, 

não  haverá  alteração  na  relação  de  equivalência.  Nesse  caso,  não  só  a  igualdade  é  tratada 

metaforicamente, mas os membros e termos da equação (números e letras) são considerados como 

coisas materiais, “ganham massa”, sendo capazes de pender a balança para um dos lados, tal qual 

acontece  numa feira,  onde legumes são vendidos  desse modo.  Seria  possível  explicar  inclusive 

algumas propriedades a partir desta metáfora, como, por exemplo, a comutatividade da adição de 

números reais (a+b=b+a), uma vez que a mudança de posição dos “objetos” num mesmo prato da 

balança não altera as suas massas totais. Assim, ao se chamar a  igualdade de  balança, estar-se-ia 

aproximando um objeto matemático abstrato de algo mais  concreto e de domínio do estudante. 
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Aliás,  segundo  Corrêa  (2008),  a  própria  origem  do  sinal  de  igualdade  “=”  dever-se-ia  a  um 

pensamento metafórico, uma vez que Robert Recorde (1510 – 1558), ao usá-lo pela primeira vez, 

concebeu-o como um par de segmentos de reta paralelos, alegando que nada poderia ser mais igual.

No entanto, a esta metáfora da balança cabem alguns questionamentos: O que seria “mesma 

quantidade”? Isto deveria ser definido em termos da balança. Mas aí se iniciaria um círculo vicioso. 

Então  surge  a  pergunta:  podemos  calcular  com  balanças?  Por  exemplo,  podemos  pensar  em 

números racionais como sendo equações: 37 =x  (em vez de 
7
3=x ), mas isso exige que saibamos 

adicionar  e  multiplicar  equações.  Nesse  caso  a  metáfora  da  balança  ajudaria?  Para  que  esta 

metáfora  não  seja  reducionista,  ela  tem  que  permitir  o  conhecimento  das  características  dos 

números (como são expressas nos axiomas de Peano). Como adicionar, por exemplo 37 =x  (ou 
7
3

) 

e 12 =y  (ou 
2
1

)? Tem-se, neste caso:

13)(14
71412
61437

=+
=⇒=
=⇒=

yx
yy
xx

 
Então,  

14
13

2
1

7
3 =+ .  Ou  seja,  esta  abordagem  é  vantajosa,  pois  as  regras  que  os  alunos 

geralmente não memorizam surgem naturalmente. Daí se conclui que a álgebra deveria ser ensinada 

do ponto de vista da estrutura e não como uma aritmética generalizada, pois as regras (- x - = +, por 

exemplo)  se  baseiam na  consistência  da estrutura  e  não  nos  significados  concretos,  como uma 

aplicação reducionista da metáfora da balança pode sugerir.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi visto, por mais de dois milênios a metáfora tem chamado a atenção de filósofos e 

cientistas. E, a notar pelas polêmicas que ainda causa, refletidas na multiplicidade de teorias, muitas 

delas contraditórias entre si, e pelas manifestações de acolhida ou repulsa, continuará por longo 

tempo carecendo de finitude ou de explicação plena. No entanto, esta constatação, antes de torná-la 

objeto obscuro, mostra-a cada vez mais como um tema de riqueza potencialmente incalculável, quer 

se observe da perspectiva da comunicação no discurso científico,  quer no tocante  à sua função 

epistemológica nas ciências e na matemática.
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Este  último  caráter,  o  epistemológico,  tem se  firmado  como tema  de  interesse  à  Educação 

Matemática e investigá-lo parece ser uma ação promissora e importante na busca de adequação aos 

novos paradigmas da educação escolar. 
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Resumo

A modelagem matemática tornou-se uma ferramenta essencial na melhoria e no controle do 

processo de qualidade de produtos em diversas áreas, na análise de diversos dados dos pavimentos, 

não é diferente. A textura adequada de um pavimento rodoviário ou aeroportuário tem se tornado 

cada vez mais importante na redução de acidente, portanto o seu controle necessita de modelos mais 

sofisticados  para  sua  aferição  e  de  informações  mais  confiáveis.  O objetivo  desta  pesquisa foi 

encontrar  um método  prático  de mensurar  a  macrotextura  da superfície  do pavimento  asfáltico 

rodoviário usando o processamento de imagem digital,  e incorporando a teoria da transformada 

rápida  de  Fourier  (FFT).  O  parâmetro  selecionado  para  quantificar  a  condição  superficial  do 

pavimento foi o conteúdo de informação contido em cada imagem e calculado por um FFT através 

da  modificação  na  intensidade  de  luz  entre  pixels  contíguos,  tal  modificação  é  denominada 

freqüência espacial. O método visa substituir o método da mancha de areia, ele precisa ser rápido e 

seguro na aferição da textura para reduzir o risco, aos técnicos, associado à avaliação da textura 

superficial das vias e minimizar a perturbação ao tráfego Os resultados obtidos mostraram que o 

método encontrado pode substituir com boa qualidade o ensaio da mancha de areia.

Palavras-chave: Macrotextura, Processamento de Imagem, Transformada de Fourier.

1. Introdução

Nas últimas décadas o Brasil tem experimentado um crescimento muito acelerado na sua 

frota de veículos [13], tanto em quantidade quanto em tecnologias embarcadas, permitindo, sob este 
18Faculdades Integradas de Ariquemes, Ariquemes, 76873-570, Rondônia, Brasil.
2 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 98700-000. Campus Ijuí,  
Rio Grande do Sul, Brasil.
*Correspondência:  reginaldo@fiar.com.br, gouveianeto@gmail.com, angelacandelorio@hotmail.com, 
specht@unijui.edu.br, olegkha@unijui.edu.br
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aspecto,  que os veículos  possam trafegar  com maior  velocidade  e  transportar  maior  volume de 

carga.

Todavia,  a  infra-estrutura  rodoviária  não  acompanhou  tal  evolução  [7]  devido 

principalmente, a insuficiência de recursos para manter a malha rodoviária existente e implantar 

novas rodovias.

Dentre todas as camadas do pavimento é a camada superficial a responsável pela adequada 

textura (mega, macro e microtextura) e onde ocorre o atrito pneu/pavimento. 

As irregularidades superficiais dos pavimentos influenciam de sobremaneira o desempenho 

de um pavimento, tais como: conforto de rolamento, segurança em pista molhada, entre outros. 

Dados não oficiais [3] estimam que no Brasil cerca de 80.000 pessoas percam suas vidas em 

decorrência de acidentes de trânsito. Uma das causas de acidentes é a má condição da superfície de 

rolamento  das  rodovias,  que  leva  a  perda  de  aderência  pneu/pavimento  e  conseqüentemente  a 

dificuldade de manter os veículos na trajetória desejada [2, 8,11].

Pesquisas publicadas em 2006 pelo IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas), 

DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) e ANTP (Associação Nacional dos Transportes 

Públicos) 2004/2005 indicam que o custo de um acidente em que a pessoa sai ilesa é de R$1.040,00, 

quando uma vítima é classificada como ferida o custo é de R$36.305,00 e em caso onde há vitima 

fatal o custo é de R$ 270.165,00 [12].

Neste contexto, o propósito desta pesquisa foi encontrar um método prático para mensurar a 

textura  superficial  de  pavimentos  flexíveis  usando  o  processamento  de  imagem  digital, 

incorporando informações  teóricas  e  análise  desenvolvida através de processos matemáticos,  de 

maneira a substituir e/ou complementar as informações do ensaio de mancha de areia.

2. Revisão bibliográfica 

O atrito desenvolvido entre o pneu e o pavimento é responsável por manter a trajetória dos 

veículos na via e sofre grande influência das condições ambientais, principalmente da chuva e do 

excesso de umidade na superfície de rolamento. O acúmulo de água na superfície da rodovia, em 

frente  ao  pneu,  faz  com  que  pressões  hidrodinâmicas  sejam  geradas  na  zona  de  contato 

pneu/pavimento e, dependendo do volume de água acumulado e da velocidade do veículo, pode 

ocorrer a perda de contato entre pneu/superfície impossibilitando qualquer manobra do condutor 

(hidroplanagem).

Segundo o DNER (1998) [8] a experiência brasileira sobre aderência é bastante limitada, 

todavia ressalta que seu uso deverá ser difundido dada a importância quanto à segurança.

A  textura  de  um pavimento  pode  ser  dividida  em três  classes  principais:  microtextura, 

macrotextura e megatextura. Porém o objeto de interesse dessa pesquisa é a macrotextura. 
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Macrotextura:  são  asperezas  superficiais  do  pavimento  causadas  pelas  protuberâncias 

causadas pelo agregado com comprimento de onda de 0,5 a 50mm e amplitude de 0,2 a 10mm. É 

relacionada ao atrito em altas velocidades;  a capacidade do pavimento drenar a água superficial 

evitando o fenômeno da hidroplanagem [14]; a formação de spray; a formação do espelho noturno; 

o aumento no consumo de combustível; o desgaste dos pneumáticos e a excessivos níveis de ruído. 

A maneira mais difundida de medição da macrotextura é através do ensaio de mancha (ou 

altura) de areia normalizado pela ASTM D965-96. Porém, esta pesquisa propõe um método prático 

para mensurar a textura superficial de pavimentos flexíveis usando o processamento de imagem 

digital e análise através de processos matemáticos.

2.1 Processamento de imagem

O Processamento visa à manipulação e exibição de imagens prontas, envolvendo diversos 

processos de tratamento bem como processos que permitam a interface entre dispositivos de entrada 

e saída gráfica e arquivamento da imagem. O objetivo não é gerar uma imagem a partir de dados, 

mas a manipulação e a extração de suas informações. 

Um elemento  importante  na criação de uma imagem é a cor,  computadores  utilizam no 

processamento de imagens o sistema RGB (Red-Green-Blue), onde é controlada a intensidade da 

geração destas três cores básicas. Ao definir determinada cor em um computador, é especificada a 

intensidade (valor associado) aos emissores R, G e B. 

No sistema RGB, o valor (0,0,0) equivale a cor preta, absorção total, com intensidade zero 

nas  três  componentes.  O valor  (255,255,255)  equivale  a  cor  branca,  reflexão  total  [9,  10].  As 

diferentes combinações entre RGB serão capazes de gerar qualquer tipo de cor, sendo que se as três 

componentes tiverem sempre valores exatamente iguais teri-se-a definido uma escala de tons de 

cinza chamada "gray scale" ou dita, imagem monocromática.

O termo imagem monocromática refere-se à função bidimensional de intensidade da luz f(x, 

y)  onde  x  e  y  denotam  as  coordenadas  espaciais,  o  valor  de  f  em  qualquer  ponto  (x,  y)  é 

proporcional ao brilho (níveis de cinza) da imagem naquele ponto [9, 10]. Uma imagem digital é 

composta por um número finito de elementos, onde cada um tem localização e valor específico, 

pode ser considerada como sendo uma matriz cujos índices de linhas e de colunas identificam um 

ponto  na imagem,  e  o  correspondente  valor  do elemento  da  matriz  identifica  o  nível  de cinza 

naquele  ponto.  Os elementos  dessa matriz  são chamados de elementos  da imagem,  “pixels” ou 

“pels”, estas duas últimas, abreviações de “picture elements” (elementos de figura).  Um pixel é o 

elemento básico, de dimensões finitas, em uma imagem cuja forma mais comum é a retangular ou 

quadrada.
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Embora o tamanho de uma imagem digital varie de acordo com a aplicação, existe vantagem 

em selecionar matrizes quadradas com tamanhos e números de níveis de cinza que sejam potências 

inteiras de 2. 

No processamento,  a textura constitui  uma característica  diretamente relacionada com as 

propriedades físicas que a superfície de um objeto apresenta, ela contém informações importantes 

sobre o arranjo estrutural  superficial  [10,  16].  Uma textura se caracteriza pela  repetição  de um 

modelo  sobre  uma  região,  sendo  este  modelo  repetido  em sua  forma  exata  ou  com pequenas 

variações.  Através  de  sua  análise,  no  processamento  digital,  é  possível  distinguir  regiões  que 

apresentem as mesmas características de refletância, de padrão espacial e de freqüência na variação 

de tons de cinza e portando, mesmas cores em determinada combinação de bandas. Isso torna a 

textura  um  excelente  descritor  regional,  contribuindo  para  melhor  precisão  dos  processos  de 

reconhecimento, descrição e classificação de imagens. 

A utilização de técnicas  de extração de textura é desenvolvida,  com o intuito  de extrair 

informação da distribuição de uma determinada região.

Cada imagem tem uma soma finita de informações contidas dentro de sua fronteira. Estas 

informações  podem  ser  medidas  por  determinação  de  mudanças  relativas  à  intensidade  de 

iluminação entre  pixels adjacentes em uma imagem [4]. A diferença na iluminação é vista como 

freqüência espacial. Por exemplo, se a intensidade de luz de um pixel é alta e a intensidade do pixel 

ao lado é baixa, a diferença entre eles é um número grande e, portanto, tem contraste e freqüência 

espacial  alta.  Por  outro  lado,  se  dois  pixels vizinhos  tem  intensidade  de  iluminação 

aproximadamente igual, eles tem contraste e freqüência espacial baixa. 

Na  imagem  do  pavimento,  o  contraste  é  resultado  da  soma  da  luz  refletida  devido  à 

exposição do agregado contra a soma da luz refletida pelo contexto formado pelo mástique asfáltico 

[6]. 

O parâmetro selecionado para quantificar  a condição superficial,  através do contraste  de 

reflexão, foi o conteúdo de informação de cada imagem calculado por uma FFT. Esta aproximação 

pode ser usada para quantificar  o  conteúdo de informações  de uma imagem digital  a  qual  usa 

aplicação da teoria de informações [5].

2.2 Série de Fourier

A série de Fourier pode ser representada como a soma de uma série de funções de senos e 

co-senos, funções exponenciais complexas ou alguma de várias outras representações senoidal [6]. 

No contexto da imagem, a Transformada de Fourier representa uma imagem como soma 

complexa de exponenciais de variada magnitude, freqüência e período. Ela desempenha um papel 
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crítico ao longo do raio de ação da aplicação no processamento de imagem, inclusive o aumento, 

análise, restauração e compressão.

Uma função periódica uniforme e finita fp(x) com período p, é definida como uma variação 

de x entre x0 e x1. Esta função pode ser representada como uma série de funções circulares onde n é 

um número inteiro. 
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Onde:

    x é em unidade (no caso espacial, uma unidade de comprimento)

   ω  é a freqüência angular do brilho por  x-unidade

   nθ , é um ângulo de mudança de fase

   An , Bn , Cn e Dn são amplitudes das freqüências em nω  = nωx

Qualquer função f(x) (não limitada à função periódica) é composta da superposição de uma 

série  de  funções  periódicas  contínuas  de  amplitudes  e  freqüências  convenientes.  Uma  função 

periódica u, pode ser representada por F(u)ejxu, para que a função original, considerada como uma 

adição de funções periódicas fique o seguinte:

                                 ( ) ( ) jxuf x F u e du
∞

− ∞

= ∫ , 1( ) ( )
2

jxuF u f x e dx
π

∞
−

− ∞

= ∫                                          (6)

A função que  dá  as  amplitudes  F(u)  dos  termos  periódicos  da  freqüência  u  é  chamada 

equação da transformada de Fourier. Sempre que f(x) ou F(u) puder ser determinado, a relação da 

transformada de Fourier pode ser calculada.

2.3 Transformada discreta de Fourier

Computadores trabalham apenas com dados discretos e numericamente a transformada de 

Fourier necessita valores discretos de f(x). Então, o computador pode calcular e transformar F(u) em 
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valores discretos de u. Por exemplo, uma função contínua  f(x) é discretisada em uma seqüência 

tomando N experimentos na unidade Δx. 

                                          [ ]{ }0 0 0 0( ), ( ), ( 2 ), , ( 1 )f x f x x f x x K f x N x+ ∆ + ∆ + − ∆                                (7)

Será  conveniente  em  desenvolvimentos  subseqüentes  usar  x  como  uma  variável  discreta  ou 

contínua, dependendo do contexto da discussão.

                                                  0( ) ( )f x f x x x= + ∆                                                      (8)

Onde x agora assume os valores discretos 0, 1, 2, ... N−1.

Em  outras  palavras,  a  seqüência  {f(0),  f(1),  f(2),...,  f(N−1)}  denota  qualquer  N  amostras 

uniformemente  espaçadas  de  uma  função  contínua  correspondente.  Com  isto  em  mente,  a 

transformada discreta de Fourier, é aplica à função experimental, pela seguinte equação:

                                           [ ]
1

0

1( ) ( )exp 2
N

x
F u f x j ux N

N
π

−

=

= −∑                                               (9)

                                         [ ]
1

0

( ) ( ) exp 2
N

u
f x F u j ux Nπ

−

=

= ∑                                                 (10) 

para u = 0, 1, 2, ...,N – 1 e x = 0, 1, 2, ...,N –1

No caso de duas variáveis da transformada discreta de Fourier, o par é:

                                 [ ]
1 1

0 0

1( , ) ( , )exp 2 ( )
M N

x y
F u v f x y j ux M vy N

MN
π

− −

= =

= − +∑ ∑                                           (11)

u = 0, 1, 2, ...,M -  1, v = 0, 1, 2, ...,N - 1, e

                                  [ ]
1 1

0 0
( , ) ( , )exp 2 ( )

M N

u v
f x y F u v j ux M vy Nπ

− −

= =

= +∑ ∑                                          (12)

para x = 0, 1, 2, ...,M -  1, y = 0, 1, 2, ...,N – 1

A transformada discreta de Fourier e sua inversa são periódicas com período N, basta os 

valores N de cada variável em qualquer período para obter f (x, y) de F(u, v).

2.4 Transformada rápida de Fourier

A FFT é projetada para minimizar  o tempo de operações computacionais.  O número de 

operações necessárias para implementar certas equações, usando a DFT, é proporcional a N2. A 

decomposição própria desta equação pode fazer o número de multiplicações e operações de adição 

proporcional a Nlog2N. O procedimento de decomposição é denominado transformada rápida de 

Fourier.  A  redução  de  proporcionalidade  de  N2 a  Nlog2N  operações,  representa  economias 

significantes em esforço computacional chegando a ser 600 vezes mais rápida [9].

1. Metodologia

Na  mensuração  da  macrotextura  do  pavimento,  a  imagem  capturada  foi  transferida  e 

processada em um computador. O formato escolhido foi o JPEG por ocupar pouco espaço e baixo 
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tempo computacional. Foram feitas compactações sem perda significante da qualidade, utilizando o 

software HP Adobe  Photoshop, posteriormente a este procedimento as imagens foram salvas na 

pasta  work do  MATLAB  7  com  dimensões  quadradas  de  512  x  512  pixels, por  facilitar  sua 

implementação eletrônica e resolução de 300 pixels/polegada, 

No processamento, foram utilizados recursos encontrados na caixa de ferramenta (toolbox) 

do  software MATLAB 7.0, tais como: recurso de máscara que reduz interferências,  para extrair 

apenas  atributos  de  interesse  a  textura.   A  imagem  foi  processada  e  separada  por  regiões 

retangulares, de fora para dentro, e calculado a FFT em cada região.

O algoritmo FFT usado para obter informação espacial de uma imagem digital funciona da 

seguinte maneira:

• a imagem capturada por uma câmera é transferida para um computador, onde é recortada e salva 

na pasta do MATLAB 7.

• ela é convertida em tons de cinza contendo a variedade padrão de 256 níveis de cinza.

• a imagem é processada e separada por regiões como ilustra a Figura 1, é calculada a FFT cujos 

componentes  de  freqüência  são segregados.  A segregação é  realizada  separando a  FFT em 

bandas (regiões). Os componentes de freqüência começam com o componente zero no pixel de 

centro [1]. Nesta pesquisa, a imagem foi dividida em 126 regiões.

 

• é calculado a soma FFTs dos pixels locais em cada anel (faixa).

• as somas são traçadas contra a faixa de freqüência.

• os dados estão prontos para a análise.

4. Apresentação e análise dos resultados

O esforço desta pesquisa foi centrado na tentativa de se estabelecer  uma relação entre a 

textura medida através da altura de areia e a resposta matemática obtida da FFT em pavimentos 

asfálticos de texturas variadas.

Foi desenvolvido um programa computacional que fizesse a leitura de informações contidas 

nas imagens, em especial a leitura da freqüência espacial; o passo seguinte foi formar um banco de 

dados de testes de mancha de areia com as respectivas imagens do local exato do ensaio da mancha, 

após ter trabalhado com número razoável de imagens, fez-se um grupo de 26 imagens da superfície 
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Figura 1 - Faixas de freqüência 
retangulares 



de pavimentos com texturas variadas, desde fina até muito grossa. Foi calculado a FFT de cada 

imagem e comparado com as alturas das manchas de areia.

Cada imagem foi dividida em um grupo de 126 anéis, porém foi observado que a maioria 

das  mudanças  no  valor  FFT  ocorre  nos  primeiros  25  anéis  da  imagem  processada,  nos  anéis 

subseqüentes ocorrem insignificantes mudanças para os objetivos da pesquisa. Logo, o esforço foi 

centrado nos primeiros 25 anéis.

Analisou-se a repetição ou variação do modelo sobre uma região. Observou-se que, se a 

textura do pavimento for grossa, ocorre relativa diferença na iluminação entre  pixels vizinhos e, 

portanto a imagem possui alta freqüência espacial como ilustra a Figura 2, no entanto, se a imagem 

possui os agregados finos ou quase que totalmente mergulhados no mástique asfáltico, a superfície 

demonstrará  baixas  variações  na  iluminação  entre  pixels vizinhos.  Logo,  eles  têm contraste  e 

freqüência espacial baixa, como ilustra a Figura 3.

Para comparação com o banco de dados das 26 imagens com respectiva altura de areia, foi 

desenvolvido um programa no MATLAB7 o qual calculou a integral (área abaixo da curva) de cada 

imagem até o anel desejado. 

A comparação entre a distribuição de freqüência FFT de 26 imagens calculada no primeiro 

anel e altura obtida pelo ensaio da mancha de areia, gerou coeficiente de determinação R2 de 0,36 se 

comparados com uma curva polinomial de segunda ordem, se comparado com uma curva linear o 

R2 mantém-se mais baixo; aumentando a ordem do polinômio melhora o coeficiente. Porém, o que 

parece  ser  melhora,  na  realidade  não  é  devido  à  maior  complexidade  da  curva  gerada  pelo 

polinômio.  Também,  usando  equação  exponencial  ou  logarítmica  o  resultado  não  apresentou 

melhora. A equação polinomial de segunda ordem gera resultados satisfatórios.

O coeficiente de determinação não mostrou resultado satisfatório para o primeiro anel. O R2 

de apenas 36% seria inaceitável em comparação com resultados obtidos com o ensaio da mancha.

Foram então feitas tentativas de somar a distribuição de freqüência do anel 1 até N (N=127). 

Quando aumentou o número de anéis somados,  foi percebida mudança significativa na soma da 

distribuição de freqüências FFT, R2 passou de 0,36 para 0,78. Tal melhora pode ser explicada pelo 

fato de a soma de vários anéis representarem área significante da imagem, isto proporciona menor 

variação de textura e freqüência mais homogênea. 
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A Figura 4 ilustra a distribuição de freqüências no primeiro anel,  enquanto a Figura 5 a 

distribuição nos 16 primeiros anéis.
   

A Figura 6 apresenta a relação do coeficiente de determinação R2  versus o n de anéis somados e 

observou-se que os melhores resultados obtidos foram da soma dos 13 aos 19 primeiros anéis. O 

maior valor de R2 foi encontrado na soma dos 16 ou 17 primeiros anéis. Também foi observado que 

se somados anéis de 20 a 30, de 30 a 40 ou outras seqüências,  a partir  dos 25 primeiros anéis 

produziriam mudanças insignificantes.

                                                       

Desta maneira a equação polinomial sugerida para relacionar altura de areia (ha) e SFFT16 é: 
2 4

16 161,8322 9( ) 1,6237.10 ( ) 1,5908ha e SFFT SFFT−= − − + −  (13)

onde:  ha = altura de areia (mm)

          SFFTn= soma de FFT até o anel n

5. Conclusões

Os  resultados  experimentais  mostraram  ser  possível  calcular  a  macrotextura  através  do 

processamento de imagem digital e pode, potencialmente, substituir o teste da altura da areia pelo 

uso de uma câmara digital e posterior processamento. Através de um conjunto de experimentos, foi 

possível  encontrar  as ferramentas  necessárias  para construir  programas  e  equações  matemáticas 
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para alcançar uma boa correlação entre o processamento digital e a área obtida pelo teste da mancha 

de areia.  

Os resultados mostraram que a distribuição de freqüência FFT contra o número de anéis, 

pode ser obtida através de uma equação polinomial de segunda ordem, como a equação apresentada 

para a soma dos 16 primeiros anéis,  2 4
16 161,8322 9( ) 1,6237.10 ( ) 1,5908ha e SFFT SFFT−= − − + − . Quando usado um 

polinômio de ordem mais elevada, tende a aumentar os valores de R2. 

O  processamento  de  imagem  se  mostrou  eficiente  na  correlação  entre  a  FFT  e  a 

profundidade da textura obtida por meio do ensaio da mancha de areia. Assim ela poderá substituir 

o ensaio da altura de areia e, após alguns ajustes operacionais poderá reduzir o tempo gasto para 

realização do experimento e com isso, o transtorno causado aos usuários das rodovias, devido à 

interrupção  do  trânsito  para  realização  do  ensaio  e  também  reduzir  os  riscos  aos  técnicos  na 

verificação da textura.
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Repensando a formação docente em Matemática: habilidades e competências?

Diléia da Silva BRUN19

Marcos Leandro OHSE20

A  aprendizagem  matemática  está  interligada  com  alguns  parâmetros,  tais  como:  a 

qualidade  na  formação  profissional  proporciona  uma boa  base  de  informações  suficientes  para 

atuação do futuro professor;  a didática, os métodos e as técnicas que auxiliam o futuro professor a 

entender  melhor  a  dinâmica  de  lecionar,  colocando-o  dentro  dessa  realidade  proporcionando 

projetos de extensão que configuram bem essa temática.  Este é o papel  do currículo dentro da 

formação; pode-se acrescentar a vontade do aluno que está ali, de ingressar-se nesse ramo.

Mediar  o  processo de aprendizagem embasado nas  competências  também representa 

uma significatividade dentro da formação. Afinal, o futuro profissional da área terá como foco uma 

licenciatura  respaldada  em  competências  necessárias  e  suficientes  para  se  situar  no  que  é 

fundamental para o egresso no meio escolar.

Questiona-se também, porque depois da formação o futuro professor sofre tanto para 

levar em frente sua carreira.  Um dos empecilhos é o medo, devido à disparidade entre o que é 

ensinado e o que a comunidade escolar precisa saber. Aqui, entra um dos pontos que precisam ser 

reformulados dentro das IES: focar uma formação que de fato atenda a realidade local e que o 

profissional já saia com competências suficientes para mediar às informações cabíveis e não frustar-

se e nem frustrar os alunos. 

Não é de hoje que se questiona a formação docente de Licenciados em Matemática no 

nosso  país.   Esses  questionamentos  são  oriundos  de  indagações  feitas  sobre  o  que  está  sendo 

oferecido nas Universidades em termos de formação docente, e o que realmente a comunidade está 

precisando,  em termos  de conhecimentos  matemáticos.  Estes  conhecimentos  estão  destinados  à 

mobilidade,  ação  sobre  o  assunto,  aplicabilidade,  significatividade  e  o  mais  importante,  à 

verificação de que o profissional tenha esses domínios ao expor os assuntos necessários para a sua 

formação básica. 

Podemos citar como exemplo o assunto de logaritmos. Este tópico da matemática foi 

criado a mais de 300 anos e hoje não pode ser mais ensinado como a 50 anos atrás. Precisamos 

fazer uso da tecnologia (calculadoras e computadores) para explicar os conceitos principais sobre o 

assunto.
19 Especialista  em  Educação  Matemática  pela  UNIR  –  Universidade  Federal  de  Rondônia.  E-mail: 
dilabrun@hotmail.com 
20 Mestre em Matemática. Professor DE do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Rondônia, campus 
Ji-Paraná. (orientador) marcosohse@hotmail.com.
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Nessa perspectiva, Perrenoud et al, (2002, p. 138 – 139),dá uma boa  contribuição ao 

afirmar o seguinte:

Há algumas décadas, porém, a escola organiza-se como se os objetivos da 
educação  derivassem daqueles  que  caracterizam  o  desenvolvimento  das 
ciências,  sendo  estes  decorrentes   da  busca  do  desenvolvimento   das 
diversas   disciplinas  científicas.  Estudamos  matérias,  conteúdos 
disciplinares, para chegar ao conhecimento científico, que  garantiria uma 
boa educação formal; a formação pessoal decorreria daí naturalmente. Por 
mais  caricata  que  parece   tal  caracterização,  ela  subjaz  tacitamente  à 
organização da escola, centrada,  de forma excessiva, na idéia de disciplina. 
Os  currículos  fixam   as  matérias,  a  grade  horária  organiza  o  tempo 
disponível para explorá-las e as pessoas devem aprendê-las para, ao final da 
educação  básica,  serem  aprovadas  no  vestibular  e  assim  seguirem 
aprendendo mais disciplinas na universidade. Essa perspectiva parece estar 
em crise já algum tempo. Uma crise que pode ter iniciado com a explosão 
da primeira bomba atômica. 

Esse quadro tem de ser revertido. Afinal, a educação matemática, no Brasil, precisa ser 

incentivada para obtermos resultados positivos e vínculos significativos com os estudantes. Só que, 

para  isso,  seria  necessário  haver  uma  quebra  de  paradigmas  das  instituições  formadoras,  com 

relação,  à  abordagem  conteudista  e  construção  da  grade  curricular  do  curso  de  licenciatura, 

vinculado com o verdadeiro objetivo de ensinar. Ensino este que deve suscitar as competências para 

o docente em formação, que segundo PIRES, (2002, p. 45) as competências específicas  de um 

professor que ensina Matemática são:

Conceber  que  a  validade  de  uma  afirmação  está  relacionada  com  a 
consciência da argumentação; Comunicar-se matematicamente por meio de 
diferentes  linguagens;  Compreender  noções  de  conjectura,  teoremas  e 
demonstração; Examinar conseqüências do uso de diferentes  definições; 
Analisar erros cometidos e ensaiar estratégias alternativas; Decidir  sobre  a 
razoabilidade de um resultado de cálculo, usando o cálculo mental, exato e 
aproximado,  as  estimativas,  os  diferentes  tipos  de  algoritmos  e 
propriedades  e  o  uso  de   instrumentos  tecnológicos;  Explorar  situações 
problema, procurar regularidades, fazer conjecturas, fazer generalizações, 
pensar de maneira lógica; Ter confiança pessoal e desenvolver atividades 
Matemáticas;  Apreciar  a  estrutura  abstrata  que  está  presente  na 
Matemática.

E ainda temos ANDRÉ (2001, p. 130), que contribui a respeito do tema, quando afirma:
A reforma  educacional  contemporânea  recoloca  o tema  da  formação  de 
professores.  É  preciso  formar  diferentemente  os  professores,  dizem-nos, 
porque  o  mundo  mudou,  porque  a  escola  que  já  era  insuficiente  não 
consegue  corresponder  às  exigências  desse  novo  mundo,  tudo  se 
informatizou,  os  antigos  paradigmas  foram  superados,  os  trabalhadores 
precisam ser mais flexíveis e participativos para um bom desempenho no 
trabalho, os empregos são cada vez mais incertos, instáveis e transitórios; 
precisamos  pensar  nas  novas  habilidades  e  nas  novas  competências,  a 
própria escola precisa se flexibilizar, todos devem ser autônomos, há uma 
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nova subjetividade, a escola agora terá uma gestão participativa e tudo deve 
ser planejado e avaliado; porque há a internet, porque a escola precisa se 
abrir  pra  a  participação  da  comunidade,  os  alunos  devem construir  seu 
próprio  conhecimento e também os professores precisam reconstruir seus 
conhecimentos  e  suas  práticas.  Enfim,  um  mundo  novo,  com  novos 
problemas,  novos  significados,  novas  exigências,  novas  práticas  e, 
consequentemente, novos professores. 

Assim,  formar  diferentemente  os  professores  é  a  exigência  mínima  cobrada  das 

Instituições  de  Ensino  Superior  (IES).  Professores  que  gostam de  desafiar  e  serem desafiados, 

professores que amem sua profissão, que se envolvam de fato com ela e, que tenham incentivo de 

toda infra-estrutura da escola, serão os profissionais mais valorizados. Ensinar matemática inexiste 

sem adquirir essas competências. Além de ser preciso competência para ensinar, é necessário ter 

competência para formar profissionais em educação, e contar com as capacidades adequadas  ao 

desenvolvimento dessas competências, de acordo com PIRES (2002 p. 45), são estas: 

 Competências  referentes  ao  comprometimento  com  os  valores 
inspiradores  da  sociedade  democrática;  Competências  referentes  à 
compreensão  do  papel  social  da  escola;  Competências  referentes  ao 
domínio dos conteúdos a serem socializados em diferentes contextos e de 
sua  articulação  interdisciplinar;  Competências  referentes  ao  domínio  do 
conhecimento pedagógico; Competências  referentes ao conhecimento de 
processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática 
pedagógica;  Competências  referentes  ao  gerenciamento  do  próprio 
desenvolvimento profissional e  Competências específicas de um professor 
que ensina Matemática;

Dessa maneira, observamos que uma formação deve estar permeada de indicativos que 

proporcionem  uma  visão  holística  do  que  é  ser  professor  de  matemática.  Para  tanto,  cabe  a 

universidade  o  encameamento  dessa  visão  inicial,  para  outra  mais  globalizada  e  geral.  Isso  é 

evidenciado por Zabalza, (2004, p. 190), afirmando que as mudanças ocorridas na universidade,  

nesses últimos anos, obrigam os professores a revisar suas práticas à luz das novas condições de 

exercício profissional. Algumas dessas transformações institucionais exercem um grande impacto 

no planejamento e no desenvolvimento da docência. 

Como visto, iniciativas para a mudança de práticas docentes é um fator indispensável 

para  o  exercício  da  docência  e  melhoria  na  aprendizagem do discente.  Estas  ações  devem ser 

pensadas e repensadas pelas instituições de ensino, conforme ZABALZA (2004, p. 189), informa 

que:

Uma preocupação essencial para quem desenvolve seu trabalho formativo 
na  universidade  é  a  reconsideração  constante  dos  processos  e  das 
estratégias  por  meio  dos  quais  os  estudantes  cheguem à  aprendizagem. 
Somente a partir de um claro conhecimento desses processos estaremos em 
condições do poder aprimorá-lo, ajustando para os métodos de ensino. No 
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entanto,  os métodos de ensino e os processos que os estudantes aplicam 
para realizar a aprendizagem pertencem, na maioria das vezes, à esfera das 
instituições/e  ou  das  aprendizagens  práticas  (o  que  a  pessoa  acaba 
aprendendo depois de anos como professor). Por isso, o avanço nesse temas 
é tão pequeno. 

Um dos grandes  erros  que as  universidades  vêm cometendo  a  respeito  da formação 

docente  dentro  da  licenciatura  plena  em  matemática,  é  a  falta  de  questionamento  entre  o 

confrontamento dos métodos de ensino utilizados com os novos métodos e técnicas que poderiam 

melhorar a aprendizagem do aluno.  Confrontamento da  realidade sobre a prática oferecida  e a 

prática  ideal. 

Mas, podemos questionar: como sabemos que se chegou à prática ideal? Essa pergunta 

só será respondida a partir do momento em que o professor formador junto com o professor em 

formação, observar e propuser mudanças de comportamento,  assim como mudanças de atitudes, 

dentro  da  universidade.  Como?   Ações  que  estejam  direta  e  indiretamente  interligadas  às 

deficiências em questão e ao desenvolvimento das competências, através de projetos de extensão, 

pesquisa atreladas às disciplinas, não só didáticas, mas todas em sua dimensão. (PARECE QUE 

FALTA ALGO NESTA FRASE) Segundo Perrenoud et  al,  (2002, p. 139) a prática  ideal  deve 

seguir essa conotação:

Hoje,  parece mais claro que o desenvolvimento científico não pode  ser 
considerado de forma desvinculada do projeto a que serve. Ele se realiza 
em um cenário  de valores  socialmente  acordados.  As ciências  precisam 
servir às pessoas e a organização da escola deve visar, primordialmente, ao 
desenvolvimento  das competências  pessoais. As ciências  não são um fim 
em si, nem podem ser consideradas obstáculo ao desenvolvimento pessoal, 
mas precisam ser vistas na perspectiva de meios, de instrumentos para a 
realização  dos  projetos  pessoais.  E  é  nessa  perspectiva  que  as  escolas 
precisam organizar-se, reestruturando seus tempos e seus espaços. 

Essas competências devem ser evidenciadas, desde a organização curricular. É um fator 

primordial para a construção da formação adequada, quanto às orientações e estágios, que devem 

ser estruturados de maneira a integrar o aluno no campo de trabalho de forma global, incentivando, 

e  proporcionando  respaldo  à  pesquisa  e  ao  desenvolvimento  de  competências  psicodidáticas. 

Segundo Perrenoud, O ponto fundamental é o fato de que as competências representam potenciais  

desenvolvidos sempre em contextos de relações disciplinares significativas, prefigurando ações a  

serem realizadas em determinado âmbito de atuação. (PERRENOUD et al, (2002, p. 144). Dessa 

forma a interação disciplinar, com o objetivo da formação deve estar sintonizado e interligado de 

modo a não mecanizar a aprendizagem, esquecendo que as únicas aprendizagens que interessam, 

são as que geram transformação,  assim chamada de aprendizagem significativa.  A partir  dela o 

 

91



aluno pode agir sobre a informação, transformando, processando e arquivando na sua memória de 

longo prazo. Não sendo um professor que utilize os fatídicos trios de recursos mecânicos e arcaicos, 

quadro, cuspe e giz.

Assim, convém observar a concepção de MOREIRA (1999, p. 20), a respeito da 

construção de aprendizagens significativas.

Uma das condições para a  ocorrência da aprendizagem significativa é que o 
material a ser aprendido seja relacionável (ou incorporável) à estrutura cognitiva 
do aprendiz, de maneira não-arbitrária e não-literal. Um material com essa 
característica é dito potencialmente significativo. A condição de que o material 
seja potencialmente significativo envolve dois fatores  principais, ou duas 
condições subjacentes, quais sejam: a natureza do material, ele deve ser 
logicamente significativo ou ter significado lógico, isto é, ser suficientemente não-
arbitrário e não-aleatório, de modo que possa ser relacionado, de forma 
substantiva e não-arbitrário, as idéias correspondentementes relevantes, que se 
situem dentro do domínio da capacidade humana de aprender.

           

Um ponto crucial que não deve ser esquecido é a maneira como os professores da 

universidade estão trabalhando a formação dos futuros professores. Não adianta um currículo bem 

estruturado se o corpo docente da universidade não se propuser a fazer a diferença dentro de sala, 

pois o professor é o primeiro a incentivar e correlacionar modelos de professores, e como estão 

colocando esses modelos. O que interessa para os alunos que estão presenciando uma aula é 

verificar se os métodos utilizados pelo mediador (recursos e técnicas de aprendizagem), motiva os 

acadêmicos mostrando a eles  que o professor não deve se acomodar. É preciso mostrar justamente 

o contrário: o professor precisa buscar constantemente informação e transformar isso em 

conhecimento. Dessa forma, pode-se afirmar que o professor deve ser um eterno aprendiz, para que 

saiba ensinar como nos mostra FREIRE (1996, p. 23-24): 

Quem  ensina  aprende  ao  ensinar  e  quem aprende  ensina  ao  aprender. 
Ensinar inexiste sem aprender e vice–versa e foi aprendendo socialmente 
que,  historicamente,  mulheres  e  homens  descobriram  que  era  possível 
ensinar.  Foi  assim,  socialmente  aprendendo,  que  ao  longo  dos  tempos 
mulheres  e  homens  perceberam  que  era  possível  -  depois,  preciso  – 
trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar.

                                                                                          

Assim, uma Universidade aberta a modificações, que vise à formação de profissionais 

competentes e pesquisadores, pode ser um agente fundamental no desenvolvimento de uma nova 

Educação Matemática no Brasil.  Poderá evidenciar seu papel social, de formar cidadãos que, na sua 

prática docente, formarão novos cidadãos. Alunos e alunas poderão agir sobre as informações, e não 

mais colocar a matemática como algo distante e considerado para “gênios”. Mas, uma matemática 

acessível e significativa, onde se vê fundamento em aprender e sentido para ser vivenciada. Uma 
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matemática  que pode  e  deve ser  utilizada  para  resolver  problemas  do cotidiano  do aluno e  da 

sociedade, como aconteceu no seu surgimento.

Problemas existem e sempre existiram, mas se deixarmos podem aumentar e poderá ser 

tarde  para  remediar.   Pelos  menos  devemos  perguntar:  Por  que  desses  problemas?  Afinal,  a 

educação do País pode continuar sendo apontada como defasada e irregular ao que é exigido, se não 

questionarmos os métodos, técnicas e didáticas apresentadas? 

Não se pode encaminhar intervenções para resolver os problemas sem detectá-los e/ou 

apontá-los,  por  isso,  a  reflexão sobre essa temática  é  significativa.  Apresentamos uma série  de 

critérios que devem ser analisados na formação do futuro professor de matemática, baseados em 

competências, análise institucional, estrutura da  grade, metodologia aplicada e projetos de inserção 

para os professores em formação, como método, para  não terem contato com os discentes somente 

no estágio, e sim em confronto direto com projetos, que ajudam e muito a parte da pesquisa, da 

investigação e de competências para a sala de aula.

Toda instituição  tem que fazer  uma análise  minuciosa  sobre  o  profissional  que  esta 

formando, como base para a auto-avaliação da Instituição Formadora. Tanto, na parte estrutural e 

didático-pedagógica, como a razão da Instituição, o Projeto Pedagógico. Atualização cotidiana dos 

profissionais, cursos e projetos de extensão, bem como relação proximal com os professores em 

formação, pois, desde muito cedo, se sabe que a Escola e/ou a Instituição de Ensino Superior, são 

exemplos para serem seguidos, e aí, será que o que está sendo ofertado é coerente com o que se 

exige do profissional?  Cuidado com a Disparidade!  Ser diferente  e mostrar  a  diferença!  Então, 

queremos  profissionais  diferentes,  mais  competentes,  logo,  precisamos  da  recíproca,  queremos 

também, instituições diferentes e que façam a diferença.
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AVALIAÇÃO NA MATEMÁTICA: INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO DE SABERES

Conceição Aparecida Rodrigues SOUZA e Lívia Catarina Matoso dos SANTOS21

RESUMO 

 A Matemática vem sendo considerada a vilã das disciplinas estudadas e apresentadas no currículo 
básico escolar, pois se torna  de difícil compreensão a partir do momento em que é mostrada de uma 
maneira  aleatória,  sem  conceito  histórico,  fria  e  totalmente  fora  da  realidade  do  aluno 
condicionando o professor a avaliar o aluno segundo a quantidade de informações memorizadas em 
um  teste  escrito.  Neste  contexto  o  presente  artigo  propõe,  além  de  uma  reflexão  de  como  a 
Matemática está sendo ensinada e como os professores estão avaliando, sugestões para transformar 
a Matemática em uma disciplina útil para a vida começando por uma forma de avaliar que leve o 
aluno a integrar ou seus saberes matemáticos teóricos e práticos.

Palavras-chave: Matemática. Avaliação. Integração.

1 INTRODUÇÃO 

         A Matemática representa na sociedade a construção social e suas concepções de saber, da 

ciência e da perfeição.  É influenciada pelas estruturas econômico - socias e sua aceitação varia 

segundo as necessidades reais ou aparentes da sociedade e seus segmentos. Capaz de influenciar na 

definição  de  políticas  e  de  prioridades  pode  ser  utilizada  como ferramenta  político-social  para 

controle  da  natureza  e  da  própria  sociedade.  Desta  forma,  a  Matemática  é  um  instrumento 

fundamental para a manutenção e o desenvolvimento de muitas áreas do conhecimento humano e 

sabemos que este conhecimento é fruto de um longo processo de construção mútua entre educando, 

educador e as diversas realidades que os cercam.

            Existe uma relação íntima entre a Matemática escolar e a Matemática da vida cotidiana,  

levando a reflexões além do que pesquisas em Educação Matemática tem defendido. Será possível 

ensinar uma Matemática para a vida? Sim. Muitos teóricos já constataram ser possível através de 

21 São acadêmicas  do Curso de Pedagogia – VI Período /  2008, da Universidade Federal  de Rondônia – UNIR – 
Campus de Ji-Paraná. E-mail: kolcejipa@hotmail.com e liviamatoso@hotmail.com.
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suas pesquisas, como a relatada no livro Na vida dez, na escola zero, todavia ensinar só não basta 

pois não pode-se ter a constatação de que o que foi ensinado certamente foi aprendido para a vida. 

Para isso temos que olhar o outro lado do ensino que é a aprendizagem e medir fielmente estes 

resultados que supomos ter alcançado através do que chamamos de avaliação, sendo esta como um 

processo  contínuo  e  sistemático  de  diagnóstico  para  verificar  se  os  objetivos  previstos  foram 

alcançados e o quanto foi alcançado. (Luckesi, 2005).

Para crianças  e jovens  em idade escolar,  a  Matemática  é vista  como sinônimo de fazer 

contas, figuras geométricas, atividades repetitivas que os livros dispõem e mais as extras que o 

professor trás. O professor resolve um problema no quadro, e os alunos acompanham, em seguida 

ele diz: “Vamos fazer as atividades!” E há várias atividades parecidas com aquela que ele fez e os 

alunos vão resolvê-las de forma parecida com a forma do professor e acham a resposta. Depois de 

alguns conteúdos o professor faz um teste contendo questões parecidas com as atividades (se não 

iguais) e quem conseguiu memorizar como se resolve as questões tira notas boas e quem assim não 

conseguiu, infelizmente tira notas ruins.

Resumidamente  é  assim  que  a  maioria  dos  professores  de  Matemática  ensina  uma  das 

disciplinas mais importantes do nosso currículo básico de ensino. E é resumidamente assim que 

avaliam seus alunos não lembrando que todo aprendizado em matemática na verdade é aplicável na 

vida.

2  A NECESSIDADE DE ESTUDAR MATEMÁTICA É VISLUMBRADA QUANDO 

HÁ APLICABILIDADE DO QUE FOI APRENDIDO.

      “Não gosto de Matemática!”, “É a disciplina mais difícil e chata!”, “ Não gosto de 

Matemática porque é difícil e não sei para que serve.” Com certeza os professores de Matemática 

ouvem diariamente  frases  como esta,  assim como os  professores  pedagogos de 1º  a 5º  ano do 

Ensino  Fundamental,  que  tem  alunos   que  nunca  estudaram  de  fato  com  um  licenciado  em 

matemática.  O problema,  como se pode observar,  está desde os anos iniciais  da vida escolar  e 

envolve diversos aspectos: 

Pode  ser  que  a  maioria  desses  professores  domine  as  habilidades  de 
matemática pertinente às quatro séries inicias de escolarização. No entanto, 
é  muito  provável  que  não  dominem as  competências  e  habilidades  para 
lecionar a matemática nesse nível, precisam conhecer melhor as estratégias 
que promovam o bom ensino. Araújo & Luzio (2004).
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Certifica-se de que a Matemática possui uma certa personalidade que impede os alunos de 

ser simpatizante da mesma e a partir daí os aspectos afetivos e psicológicos ganham destaque. 

Esta  personalidade  da  Matemática  é  na  realidade  a  personalidade  do  professor  que  não 

consegue, por diversas razões que aqui não vem ao caso estender-se, transmitir a importância 

dos conteúdos matemáticos para a resolução dos problemas da vida. 

Tanto a criança e o jovem que estudaram Matemática, chegam a idade adulta concluindo 

que  precisam  da  Matemática  para  exercerem  a  sua  cidadania  plena.  Percebem  que  para 

promover uma melhoria em sua qualidade de vida, seja buscando um curso de qualificação, uma 

graduação, seja para resolver pequenos desafios do dia-a-dia como fazer o orçamento do mês, 

precisam de conhecimentos matemáticos.

Urge então a busca da solução para o futuro, da resolução talvez, do problema que nunca foi 

proposto nas aulas de Matemática:  o que fazer com o grande conhecimento matemático que 

ultrapassou séculos e séculos e chegou à sala de aula condensado em livros repetitivos e em 

professores repetitivos?

3 SE NÃO HÁ APLICABILIDADE DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO, PARA 

QUE ENTÃO TEMOS DE APRENDÊ-LO?

  Se esta Matemática que ensina a memorização e a fazer muitos exercícios mecânicos não 

desperta interesse pela disciplina, seja ela academicamente ou para o dia-a-dia então para que 

estudar Matemática? A resposta para está pergunta poderá ser: estuda-se para passar de ano, 

bimestre e para passar temos que ser aprovados em testes, ou seja, estuda-se para passar nos 

testes!

Está aí a resposta de muitos estudantes, podendo variar como: estudamos para passar no 

vestibular! Então aqui se explica o porquê de pensar na avaliação para iniciar uma Matemática 

para  a  vida.  Se  na  avaliação  escolar  forem  levadas  em  conta  as  habilidades  matemáticas 

desenvolvidas no cotidiano do aluno será como dizer: Você não deve estudar somente para ser 

aprovado mas sim para se preparar frente aos desafios da vida.

Na avaliação está embutido o para quê e o porquê de estudar Matemática e justamente é quando 

avaliamos que temos que saber proceder com toda esta rede de informações filosóficas. Se esta 

 

97



etapa não fica clara o ensino ficará obscuro, sem ter razão, a não ser passar de ano.

4  COMO ESTAMOS AVALIANDO OS ALUNOS NA MATEMÁTICA?

A pergunta que deve ser feita é: Como ( implícito aqui o sujeito “nós” que se refere aos 

professores de Matemática) estamos avaliando os alunos na Matemática? A avaliação justifica as 

discussões matemáticas em torno do trabalho do professor, da Escola e também do aluno, é a 

forma mais rápida de raciocinar para conectar as exageradas cobranças sem sentido feita por um 

Sistema de Ensino que quer formar alunos para somente passar em provas.

O  aprendizado  em  matemática  na  educação  básica  esta  abaixo  do  que  seria 

aceitável.  Esta  é  uma  das  principais  conclusões  extraídas  dos  resultados  do  Sistema 

Nacional  de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2003. Para medir o desempenho, 

foram aplicados testes a  uma amostra  representativa  de estudantes  da 4ª  e  8ª  séries  do 

ensino fundamental  [...].  (ARAÚJO & LUZIO, 2004.)

Não quer dizer que não quer se formar alunos para passar  ( e passar bem) em provas mas 

antes  disso  quer  se  passar  alunos  como  conseqüência  de  uma  confiança  no  aprendizado  da 

Matemática para a vida, se o professor avalia segundo as respostas certas de questões repetitivas 

ele estará enganando a si mesmo e o pior, enganando o seu aluno porque como foi dito, não se 

têm respaldo pedagógico para utilizar unicamente provas e a partir da nota diagnosticar que o 

aluno sabe ou não sabe, principalmente pelo fato das provas serem elaboradas desconectadas do 

fazer diário que possa envolver a matemática. 

É comum o professor utilizar  como forma de avaliação provas ou testes  escritos,  não é 

errado, mas não é uma maneira completa de avaliar, pois o que está sendo analisado é apenas a 

capacidade do aluno de pensar teoricamente, com lápis e papel. Fazer uso de técnicas como as 

provas orais ou demonstrações podem ser grandes desencadeadores de idéias novas para mensurar 

melhor o aprendizado em Matemática.

O fato é que alguns professores de Matemática podem dizer: “Não usamos apenas notas de 

testes  escritos,  para  a  nota  final  usamos  a  nota  dos  testes  mais  as  notas  de  conceito  de 

participação, assiduidade, trabalhos escritos e até os pontos extras das Feiras de Conhecimentos.” 

Sim,  mas  segundo Abrantes,  2001,  no seu livro  Reorganização  Curricular  do Ensino Básico: 

Princípios, Medidas e Implicações. P.46,47 a avaliação dos alunos na disciplina de Matemática, 
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assim como nas outras, “envolve interpretação, reflexão, informação e decisão sobre os processos 

de ensino e aprendizagem”.

 A participação, a assiduidade, o interesse, enfim, devem ser levados em consideração em uma 

avaliação  integral,  os  trabalhos  escritos  também  mas  em  si  estes  mecanismos  não  levam  a 

interpretação, reflexão, informação e decisão sobre os processos de ensino e aprendizagem. Se o 

professor leva em conta que a maior parte da nota é sempre do teste, então estes itens se tornam 

apenas complementos de nota e servem muito aqueles alunos que estão precisando de pontos.

Trabalhos como Feira de Conhecimentos, que envolve professores, alunos, toda a Escola, 

devem ser levados em consideração na avaliação de conteúdo da disciplina se tiverem conexão 

com  a  mesma,  se  foi  trabalhado  a  interdisciplinaridade,  desta  forma  com  certeza  pode  ser 

utilizado. Agora se não há conectividade então o professor deve rejeitar estes pontos extras de 

Feira de Conhecimento pois eles só vão servir para salvar os que não alcançaram boas notas na 

avaliação da disciplina. 

Para  salvar  os  que não alcançaram a  média,  ou seja,  não  construíram aprendizado para 

transpor  os  níveis  mínimos  de  aproveitamento  há  outros  recursos  que  serão  expostos 

detalhadamente no tópico “Perspectivas de uma avaliação para a vida: construindo a integração de 

saberes”.

5  O  QUE  ESTÁ  SENDO  COBRADO?  SABER  FAZER  CÁLCULOS  OU  SABER 

RESOLVER PROBLEMAS QUE ENVOLVEM CÁLCULOS MATEMÁTICOS?

O aluno deve ser informado sobre o que vai ser avaliado durante as aulas, claramente deve 

ter em mente todos os aspectos avaliativos que o professor vai utilizar para assim o aluno trabalhar 

para atingir os objetivos pretendidos pelo professor durante o planejamento.

Já o professor deve saber o que pretende avaliar com exatidão, que competências avaliará, 

que  atitudes,  habilidades  ele  vai  atribuir  maior  ou  menor  importância,  que  parâmetros  de 

avaliação usará, como articulará os saberes efetuados na sala e os realizados fora da sala de aula, 

ou seja, como vai tratar a Matemática da Escola e a Matemática da Vida. Tudo tem que ser bem 

definido pelo professor para assim o mesmo definir bem para o aluno, só assim o professor poderá 

envolver a classe no processo avaliativo ao mesmo tempo em que pode dar um feedback ao aluno.
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A avaliação na Matemática não é feita de modo diferente das demais disciplinas, ou seja, o 

professor  aplica  a  prova  escrita  onde  o  aluno  deve  mostrar  seus  conhecimentos.  Essa  forma 

tradicional de avaliar tornou-se muito polêmica entre os grupos de profissionais interessados em 

métodos mais eficazes e coerentes de avaliação, pois essa avaliação pode muitas vezes prejudicar o 

aluno, haja vista que o mesmo pode não estar psicologicamente bem naquele dia. A avaliação deve 

sim  ser  feita  de  modo  continuo  pois  avaliando  a  produção  deste  aluno  em  seu  dia-a-dia  a 

possibilidade e a probabilidade de o professor cometer injustiças tende a se reduzir.

O  ensino-aprendizagem  da  Matemática  não  deve  restringir-se  à  mera 
automatização  de procedimentos.  Os alunos  precisam ser  incentivados  a 
resolver um significativo numero de problemas, sempre raciocinando sobre 
situações do cotidiano. Atividades pedagógicas que promovam a reflexão 
dos estudantes irão render bons frutos. Pode-se, por exemplo, organizá-los 
em  grupos  para  fazer  um  censo  da  escola.  Com  esse  exercício,   eles 
poderão contar os alunos, os professores, os funcionários, saber quantos são 
os  homens,  quanto  são  as  mulheres,  trabalhar  a  noção  de  proporção  e 
porcentagem, construir gráficos e tabelas, se possível utilizando recursos de 
informática. (ARAÚJO & LUZIO, 2004b) 

Estas questões, ao serem discutidas, poderão contribuir muito para uma avaliação positiva 

por parte dos discentes sobre a avaliação do professor, sem dúvidas quanto a forma que serão 

avaliados a classe entrará na linha de raciocínio do professor facilitando o trabalho avaliativo e até 

mesmo a auto-avaliação.

6  PERSPECTIVAS  DE  UMA  AVALIAÇÃO  PARA  A  VIDA:  CONSTRUINDO  A 

INTEGRAÇÃO DE SABERES

Uma vez que as competências foram definidas para o processo de avaliação dos alunos, faz-

se necessário propor uma forma avaliação que possua critérios condizentes com as perspectivas do 

professor que deseja ensinar uma Matemática que se torna muito mais importante para a vida do 

que somente para passar em provas. 

      A vida é desafiadora. A vida é real,  interessante e difícil.  Assim deve ser o ensino de 

Matemática, como a vida. Precisa-se aqui levantar alguns questionamentos como: Por que temos 

que ensinar um conteúdo “x”? Que plano mental o aluno pode elaborar na tentativa de acertar? Se o 
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aluno chegou a uma resposta errada para um dado problema, de que forma ele pensou? Como o 

aluno se apropriou do conhecimento matemático? 

             Usa-se desta forma uma avaliação com o propósito de entender melhor o que o aluno sabe, 

se ele souber chegar a uma resposta, mesmo que seja a errada, ele já utilizou decisões significativas. 

Todavia, sendo a Matemática uma ciência exata jamais pode aceitar uma resposta que não satisfaça 

o problema, desta maneira cabe ao professor sensibilizar o aluno através de desafios que estimulem 

a sua reflexão para que o mesmo chegue a resposta certa sem precisar ter ouvido que estava errado 

ou observar a sua prova e vê de vermelho um perfeito e grande “X”.

A avaliação precisa ser vista como parte integral do ensino focada na forma como o aluno se 

apropriou  do  conhecimento  e  como  ele  sabe  utilizá-lo,  para  isso  o  professor  deve  promover 

situações  que  possam  estimular  o  desenvolvimento  de  suas  idéias  matemáticas  em  situações 

diversas. Em outras palavras, avaliar somente pelas respostas corretas ou incorretas de atividades e 

provas não podem ser o único propósito de aprovar ou reprovar alguém.

O  fato  de  o  aluno  ser  estimulado  a  questionar  sua  própria  resposta, 
questionar  o  problema,  a  transformar  um dado problema numa  fonte  de 
novos problemas, evidencia uma concepção de ensino e aprendizagem não 
pela mera reprodução de conhecimentos, mas pela via da ação refletida que 
constrói conhecimentos. (PCN: Matemática, p.45, 2001).

A avaliação na Matemática deve ter por objetivo verificar o quanto o aluno aprendeu,  qual 

foi seu desenvolvimento cognitivo, se houve um crescimento intelectual e em termos de raciocínio 

lógico,  e  também  para  que  através  dos  resultados  obtidos  e  ciente  dos  mesmos  o  professor 

trabalhe as deficiências de cada aluno e também mude a visão dos mesmos de que a avaliação é 

uma forma de castigo, na qual os alunos que não se esforçaram deverão reprovar, mas sim uma 

preparação que precisa ser sólida para a vida.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da dificuldade de aprendizagem da Matemática pode-se dizer que ela é considerada 

como um fator de desgosto e frustração por parte dos alunos. Para o ser humano se relacionar bem 

com a Matemática é necessário que as suas idéias internas de abstração, o seu pensamento lógico-

matemático, estejam em harmonia com a vida.
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O determinante  para  isto  acontecer  será  a  forma  como  o  professor  está  direcionando  o 

ensino  da  Matemática,  se  ele  direciona  para  um  aprendizado  mecânico  provavelmente  fará 

avaliações mecânicas, se direciona ao aprendizado significativo, fará avaliações significativas.

A avaliação, como foi discutido, pode ser vista como uma forma de promoção do aluno para 

o viver diário, que é extremamente complexo. O aluno merece, antes de tudo, ser avaliado para 

poder vencer suas dificuldades matemáticas, sem traumas, sem desgaste correndo atrás de notas, ele 

precisa ter garantido o seu direito de pensar e saber que a forma que pensa, que desenvolve seu 

raciocínio matemático, será decisiva para seu presente e seu futuro.
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Resumo

A  leitura  e  a  interpretação  das  questões  nas  aulas  de  matemática  constituem  uma  das 

principais reclamações de professores de matemática. A aquisição destas habilidades, geralmente é 

atribuída a professores de outras disciplinas. Uma alternativa para solucionar a falta de aquisição 

destas  habilidades  estaria  na  leitura  de  textos,  principalmente  relacionados  a  conteúdos 

matemáticos. Este artigo tem como objetivo mostrar alguns textos matemáticos, conhecidos como 

paradidáticos  ou  romances  matemáticos,  que  podem  ser  usados  nas  aulas  de  matemática, 

contribuindo  para  seu  enriquecimento  e  servindo  como  um  estímulo  para  a  aquisição  das 

habilidades de leitura, escrita e interpretação.

Romances antigos como a Aritmética de Emília,  de Monteiro Lobato, Alice no País das 

Maravilhas,  de  Lewis  Carroll  ou  romances  mais  novos  como  Tio  Petrus  e  a  Conjectura  de 

Goldbach, O Último Teorema de Fermat constituem importantes textos que podem ser usados por 

um professor de matemática em suas aulas, e que podem ajudar na aquisição do hábido de leitura 

pelo aluno. Quais conteúdos matemáticos podem ser trabalhados com estes textos? Em Alice no 

País das Maravilhas, por exemplo, podem ser trabalhados assuntos de lógicas, teoria dos conjuntos 

e diversos outros conteúdos matemáticos.

Embora existam trabalhos que abordam as contribuições destes romances para as aulas de 

matemática,  faz-se  necessário  estudos  mais  aprofundados  sobre  o  papel  destes  textos  sobre  a 

aprendizagem dos alunos.

Palavras-chave: Paradidáticos. Leitura. Interpretação.

1. Introdução
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O  livro  didático  tem  sido  para  muitos  profissionais  da  educação  matemática  o  maior 

referencial para se trabalhar os conteúdos, em contraposição, o livro paradidático têm sido por estes, 

pouco utilizado. Acredita-se que a utilização dos livros paradidáticos nas aulas de matemática possa 

constitui-se em um elemento de contribuição para a aquisição de um saber matemático autônomo e 

significativo. A diferença entre os paradidáticos e os livros didáticos está na forma de expor um 

determinado conteúdo, enquanto no primeiro está inserido em um texto, no último, em geral, é dado 

um exemplo inicial, e logo em seguida, exercícios.

De  acordo  com  Munakata  (1997),  o  termo  paradidático,  foi  cunhado  pelo  professor 

Anderson Fernandes Dias, diretor-presidente da Editora Ática, no início da década de 70. Nesta 

época, a Ática criou a primeira coleção de alcance nacional destinada a apoiar, aprofundar, fazer 

digerir a disciplina muitas vezes aridamente exposta no livro didático. Dalcin (2002) afirma que as 

primeiras obras publicadas com a denominação “paradidáticos de matemática”, surgiram aqui no 

Brasil a partir de 1986, em forma de coleções como “Vivendo a Matemática”, da editora Scipione, e 

“A Descoberta  da Matemática”,  da editora  Ática  (DALCIN, 2002,  p.23).  Essas  obras  teriam a 

intenção de dar suporte em sala de aula, trazendo através ilustrações e histórias infantis, um pouco 

da  história  da  própria  matemática  e  um  método  mais  simplificado  de  explicar  determinados 

conteúdos.

Professores de matemática, geralmente comentam que as maiores dificuldades dos alunos na 

aprendizagem  dos  conteúdos  de  matemática  encontram-se  na  leitura  e  na  interpretação  dos 

enunciados das questões. Da mesma forma, observa-se também comentários sobre as dificuldades 

de  trabalhar  com textos  nas  aulas  de  matemática;  entre  eles  a  alegação  da  falta  de  tempo,  da 

escassez de textos matemáticos, e da aquisição da própria linguagem dos conteúdos matemáticos 

pelos alunos. Atribui-se ainda aos professores de língua portuguesa e outras disciplinas do currículo 

escolar, à responsabilidade de trabalhar com textos, eximindo assim a responsabilidade do professor 

de matemática.

É de responsabilidade de todos os profissionais envolvidos no processo educativo, estimular 

o  aluno  a  adquirir  o  hábito  da  leitura,  independentemente  de  sua  função  ou  especificação  da 

disciplina que ministra.

Em  relação  a  textos  disponíveis  aos  professores  de  matemática,  existem  no  mercado 

editorial,  diversos  livros  com  histórias  relacionadas  a  conteúdos  de  matemática,  chamados 

comumente de paradidáticos ou romances matemáticos. No Brasil, os paradidáticos considerados 

como precursores, foi a  Aritmética de Emília, do escritor Monteiro Lobato e os livros de Malba 

Tahan,  dentre  os  quais  se  encontra  o  conhecido  O  Homem  que  Calculava,  e  na  literatura 

internacional, destacam-se os livros: Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll; As Viagens de 
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Gulliver,  de Jonathan Swift,  e os livros do escritor Julio Verne (Vinte Mil Léguas Submarinas,  

Viagem ao Mundo em Oitenta Dias) e outros. 

Embora,  os livros de Julio Verne estejam relacionados com a ciência em geral,  existe a 

possibilidade  de  se  trabalhar  conteúdos  matemáticos  associados  aos  conteúdos  de  física.  Por 

exemplo,  em  Vinte  Mil  Léguas Submarinas,  o protagonista  do texto utiliza  um submarino para 

explorar  as profundezas dos oceanos,  aonde nenhum homem ousou ir.  Pode-se trabalhar  nestes 

textos a questão da pressão exercida pela água sobre os compartimentos do submarino e em relação 

aos conteúdos matemáticos, podem ser trabalhadas as noções de proporção e função. Neste caso 

pode-se explorar o raciocínio do aluno, estimulando-o a refletir a relação existente entre a pressão 

no submarino e às profundezas do oceano, associando o conteúdo de proporção e função à situação 

esboçada no texto.

Observa-se que, mesmo antes do surgimento do termo paradidático, já existiam no mercado 

diversos livros com a mesma finalidade, como o já  citado O homem que Calculava entre outros. 

Mais recentemente, observa-se o surgimento de outros livros que abordam pontos mais específicos 

da matemática,  ou mesmo a história do trabalho de algum matemático,  e são conhecidos como 

romances matemáticos. Dentre estes livros destaca-se: Tio Petrus e a Conjectura de Goldbach, de 

Apostolos Doxiadis, matemático australiano radicado na Grécia e O Último Teorema de Fermat, do 

escritor inglês Simon Singh.

Em Tio Petrus e a Conjectura de Goldbach é narrado à história fictícia de um matemático 

grego – Petrus Papachristos, que trabalhou em vão a vida inteira na resolução da conjectura de 

Goldbach.  Após  o  fracasso,  Petrus  recolhe-se  em sua  casa  e  passa  a  dedicar-se  ao  xadrez  e  à 

jardinagem. Ele é visto como a ovelha negra da família e um inútil. Contudo, após a sua morte, seu 

sobrinho descobre que seu tio foi um grande matemático e começa interessar-se pelo seu trabalho, e 

a partir daí resolve estudar matemática. Elaborada por Christian Goldbach no século XVIII, em uma 

carta mandada ao matemático Euler, a conjectura afirma que todo número par maior que 4 pode ser 

expresso como a soma de dois primos ímpares, um problema simples, que até mesmo uma criança 

que estuda no quinto ano pode entender. Estes tipos de problemas podem despertar a curiosidades 

dos alunos para a matemática.

Conta-se que o advogado Fermat, que nas horas vagas era um matemático amador, escreveu 

em uma margem de seus livros de anotação, que tinha visto uma linda demonstração para o teorema 

que afirmava que não existe uma soma de dois cubos igual a um terceiro cubo, que em linguagem 

simbólica é: a3  + b3  = c3. Foi além, escrevendo uma generalização que não existia um inteiro  n, 

maior que dois, que satisfizesse a equação: an + bn = cn. Fermat intrigou a comunidade matemática 

do mundo inteiro durante muitos anos, quando afirmou que devido à falta de espaço nas margens do 

seu caderno, não faria a demonstração. O escritor Simon Singh narrou em O Último Teorema de  
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Fermat,  a  saga  de  matemáticos  do  mundo  inteiro  que  trabalharam no teorema  de  Fermat,  em 

especial  a  vida  do  matemático  inglês  Andrew  Wilis,  desde  sua  infância,  quando  descobriu  o 

teorema, até recentemente, quando o mesmo completou a demonstração e fez a sua apresentação na 

Universidade de Cambridge, no ano de 1995.

De uma forma geral, os livros Tio Petrus e a Conjectura de Goldbach e O Último Teorema 

de Fermat não podem ser considerados paradidáticos na sua essência, pois não tem a função de 

simplificar um determinado conteúdo, nem tão pouco dar suporte ao professor. Contudo, podem ser 

utilizados como instrumentos de apoio para a aquisição do hábito da leitura e também despertar a 

curiosidade do aluno para certo tópico da matemática.  

Como  referência  para  alunos  de  graduação,  pós-graduação  e  professores,  em  ordem 

cronológica, listam-se a seguir alguns romances matemáticos que abordam pontos da matemática e 

que podem ser utilizados eventualmente em sala de aula:

TABELA 1 - Sugestão de romances que podem ser trabalhados em uma aula de matemática.

Obra Autor

Vinte Mil Léguas Submarinas Julio Verne
A Volta ao Mundo em Oitenta Dias Julio Verne

Alice no País das Maravilhas Lewis Carroll
A Aritmética de Emília Monteiro Lobato

O Homem que Calculava Júlio César de Melo e Souza (Malba Tahan)
Tio Petrus e a Conjectura de Goldbach Apostolos Doxiadis

O Último Teorema de Fermat Simon Singh

Depois  desta  visão geral  sobre  o que são os  romances  matemáticos,  um pouco de suas 

funções e quais os principais livros nesta área, convém destacar que este artigo tem como objetivo 

tambem fazer uma breve análise sobre o livros Aritmética de Emília e Alice no País das Maravilhas, 

mostrando alguns conteúdos os livros contemplam. 

2. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll.

Os estudos  de Montoito  (2006a,  2006b,  2007)  mostram a importância  dos  romances  de 

Lewis Carroll nas aulas de matemática. 

Em Alice no País das Maravilhas, a narrativa começa mostrando Alice sentada ao lado de 

sua irmã numa ribanceira. De repente ela vê um coelho branco vestindo um paletó e luvas, e que de 

repente fala e some em uma toca feita em uma árvore. Alice o segue e acaba caindo em sua toca, 
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que é uma porta a um outro mundo fantástico, com relógios que marcam o dia do mês e não as 

horas, reis e rainhas que são cartas de baralhos e diversos outros personagens.

O texto de Carroll é construído sobre alicerces matemáticos, e a estória está recheada de 

vários conceitos. Um dos objetivos de Carroll  ao escrever a obra era mostrar que conteúdos de 

matemática poderiam ser entendidos facilmente através de uma história. Os conteúdos matemáticos 

desenvolvidos no texto eram basicamente onde seus alunos sentiam dificuldades, observadas por 

Carroll em suas aulas de matemática na Universidade de Oxford. 

Os assuntos trabalhados no texto de Carroll contemplam diversos tópicos da matemática, 

como lógica, assunto que trabalhou durante toda a vida, noções de conjuntos, números negativos, 

problemas do fuso horário, e outros.

3. Aritmética da Emília, de Monteiro Lobato.

O sítio do pica-pau amarelo é famoso pela imaginação e lição de vida de seus personagens: 

Emília – a boneca, Visconde de Sabugosa – o milho, Quindin – o rinoceronte, Marquês de Rabicó – 

o porco, os meninos Narizinho e Pedrinho e Dona Benta, a vovó.

Em Aritmética da Emília,  Monteiro Lobato nos oferece uma maravilhosa história do sítio 

do Pica-Pau Amarelo: após a viagem dos moradores do sítio ao país das gramática, Visconde tem a 

idéia de trazer até o sítio o país da matemática. 

Na narrativa, Monteiro Lobato apresenta a matemática em uma linguagem simples, voltado 

para o  público infantil,  trabalhando com a origem dos  algarismos,  a  composição  dos números, 

números  pares  e  ímpares,  frações,  mínimo  múltiplo,  geometria,  sistema  métrico  decimal  e  as 

operações  ariméticas  básicas:  adição,  subtração,  multiplicação  e  divisão.  Estes  conteúdos  são 

trabalhados principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental.

Dos  conteúdos  acima,  por  exemplo  no  capítulo  sobre  as  frações,  o  autor  relaciona  as 

operações de adição, subtração, multiplicação e divisão das frações com a geometria. Desta forma, 

Monteiro Lobato, cria uma ligação entre os conteúdos.

O  grande  diferencial  do  livro  de  Monteiro  Lobato  é  apresentar  a  matemática  em  um 

contexto, no caso, a vida do sítio. Quando se fala hoje em contextualização, pensa sempre que a 

matemática  tem  que  estar  relacionada  ao  dia-a-dia  do  aluno,  contudo,  o  que  é  de  fato 

contextualização? Qual é o dia-a-dia de uma criança? Monteiro Lobato nos mostra que o contexto, 

pode estar relacionada, por exemplo com a imaginação da própria criança. 

Desta  forma,  a  utilização  de  textos  nas  aulas  de  matemática,  podem  contribuir  para  o 

enriquecimento da aula, estimulando o raciocínio, a imaginação e a criatividade do aluno.
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Considerações finais

Como mostrado neste artigo, o trabalho com paradidáticos ou romances matemáticos nos 

oferecem diversas  oportunidades  de  enriquecimento  das  aulas  de  matemática,  ao  possibilitar  a 

aquisição do hábito de leitura, o estímulo da curiosidade e da criatividade, e o mais importante, da 

vontade de aprender do aluno.

Além disso, ainda existe muito o que se fazer em termos de pesquisa sobre os paradidáticos, 

principalmente em relação à influência destes livros na aprendizagem do aluno. Como referência 

por exemplo, cita-se o trabalho da pós-graduanda Jaqueline Bispo de Souza, aluna do curso de Pós-

Graduação  em  Educação  Matemática  das  Faculdades  Integradas  de  Ariquemes,  que  está 

desenvolvendo uma pesquisa sobre as possibilidades de aprendizagem de sinais negativos na sexta 

série utilizando livros paradidáticos de matemática. Como este é um assunto que os alunos sentem 

muitas  dificuldade,  a  hipótese  da  pesquisa  dela  é  que  o  romance  matemático  facilitará  o 

aprendizado  deste  tópico  da  matemática.   Para  tal,  a  pós-graduanda  está  utilizando  em  suas 

experiências o paradidático “Para que Servem os Números Negativos”, da coleção,“Pra que serve 

matemática” dos autores, José Jakubovic, Luiz M. P. Imenes e Marcelo C. Lellis, da editora Ática e 

publicado no ano de 1992.

Quais as contribuições dos romances matemáticos ou paradidáticos para a aprendizagem dos 

conteúdos de matemática? Quando é interessante trabalhar com um paradidático em uma aula de 

matemática?  Estas  e  outras  questões  mostram as  possibilidades  de  trabalhos  de  pesquisas,  que 

podem ser realizadas.

Além disso, faz-se necessário uma análise mais aprofundada sobre estes livros, relacionando 

o contexto histórico-social quando foram escritos com a vida particular dos autores, ou uma análise 

sobre a contribuição destes romances para a formação de professores.

Referências

DALCIN,  A.  Um  olhar  sobre  o  paradidático  de  matemática.  Dissertação  (Mestrado  em 

Educação) – Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Campinas, SP, 2002.

DOXIADIS, A. Tio Petrus e a Conjectura de Goldbach. São Paulo: Editora 34, 2001.

JAKUBOVIC, J., IMENES, L. M.; LELLIS, M.C. Para que servem os números negativos. São 

Paulo: Editora Ática, 1992 (Coleção “Pra que serve matemática?”).

LOBATO. M. A Aritmética da Emília. São Paulo: Editora Brasiliense, 1959.

MONTOITO,  R.M.,  MENDES,  I.A.  Análise  dos  romances  matemáticos  de  Lewis  Carroll:  

contribuições para as aulas de matemática.  In:  X EBRAPEM – Encontro Brasileiro de 

 

109



Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática. Belo Horizonte, MG, Brasil,  

08 e 09 de Setembro de 2006a. Anais do X EMBRAPEM, 2006a.

MONTOITO,  R.M.  Montoito,  R;  Mendes,  Iran  Abreu.  Na  mesa  com  Alice:  Sobre  diálogos 

matemáticos a partir da obra de Lewis Carroll. In: VI EPG - Encontro Latinoamericano de 

Pós-Graduação, 2006, São José dos Campos. Anais do VI EPG, 2006b.

MONTOITO, R.M.  Uma viagem ao universo matemático de Lewis Carroll e o (re) encontro 

com sua lógica  do nonsense.  Dissertação  (Mestrado em Ciências  Sociais)  –  Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Natal, RN, 2007.

TAHAN, M. O Homem que Calculava. Rio de Janeiro: Editora Record, 2001.

SINGH, S. O Último Teorema de Fermat. Rio de Janeiro: Editora Record, 1998.

VERNE, J. Volta ao mundo em oitenta dias. São Paulo: Martin Claret, 2002.

VERNE, J. Vinte mil léguas submarinas. São Paulo: Martin Claret, 2002.

 

110



O USO DO LÚDICO NO ENSINO DA GEOMETRIA

Cleonice de Moura Fonseca VIANA23

Marcos Leandro OHSE24

Este  artigo  tem  como  objetivo  demonstrar  a  importância  de  trabalhar  a  geometria 

através do lúdico, construindo o conhecimento passo a passo, do visível ao abstrato, levando os 

alunos  a  compreender  atividades  corpóres,  teorizando-as  e  lapidando-as,  considerando-as  como 

primado na construção da matemática. 

A Geometria, considerada um instrumento para a compreensão, descrição e interação 

com o espaço em que se vive, é um dos campos mais intuitivo e concreto da Matemática e o mais 

ligado à realidade.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – de 1998, o aluno deve “saber 

utilizar  as  diferentes  fontes  de  informações  e  recursos  tecnológicos  para  adquirir  e  construir 

conhecimentos.” (p. 10). O professor tem um papel essencial, nesse sentido, pois ele deve orientar o 

aluno para que este saiba utilizar as fontes de informações disponíveis para tornar o aprendizado 

bem-sucedido. É claro que para isso, o professor deve, também, conhecer o público com que está 

lidando, pois cada aluno tem sua capacidade de assimilação e entendimento acerca de determinado 

assunto.

O  sistema  educacional  brasileiro  tem  passado  por  momentos  difíceis  e  vem  sendo 

duramente criticado, principalmente quando é analisado o baixo desempenho dos alunos. Esse baixo 

desempenho se estende pelas diversas disciplinas, inclusive em matemática na área de geometria, 

cujos resultados são ainda mais preocupantes.

Alguns estudos realizados pelo Inep, pela Fundação Carlos Chagas, pela Academia de 

Ciências de São Paulo e, mais recentemente, as avaliações feitas pelo MEC/Saeb e pelo Saresp, da 

Secretaria de Educação de São Paulo, visando avaliar o conhecimento em matemática dos alunos 

das escolas básicas indicam que esta não tem sido capaz de proporcionar aos seus alunos o domínio 

de  alguns  conceitos  elementares  desse  campo  do  saber.  Um  dos  aspectos  mais  preocupantes 

ressaltados nesses estudos é o baixo índice apresentado em geometria.

A  nossa  preocupação  em  mudar  o  ensino  tradicional  baseado  apenas  na  fala  do 

professor, no quadro-negro e nos exercícios propostos vem de problemas como o exposto acima. A 

proposta é que o professor utilize além do método tradicional, o método lúdico.

23 Especialista em Educação Matemática pela UNIR – Universidade Federal de Rondônia. 
Email:cleonicemfv@hotmail.com
24 Mestre em Matemática. Professor DE do DMAT – Departamento de Matemática, UNIR – Universidade Federal de 
Rondônia, Orientador. Email: marcosohse@hotmail.com
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O professor pode se valer de uma ampla gama de recursos que se encaixam como uma 

luva na geometria. Dentre esses recursos destacamos: o tangram, o mosaico, jogos matemáticos, 

barras  de  Cuisenaire,  base  de  Dez,  figuras  simétricas,  Origami  (dobradura),  recortes  em papel 

cartão, livros paradidáticos, programas de informática, e outros.

Muitos conhecem o Tangram, um quebra-cabeça chinês, de origem milenar. Seu nome 

original é: Tch´ i Tch´ iao Pan, significa as sete tábuas da argúcia. Ao contrário de outros quebra-

cabeças ele é formado por apenas sete peças com formas geométricas resultantes da decomposição 

de um quadrado, são elas:    

2 triângulos grandes; 

2 triângulos pequenos;                     

1 triângulo médio; 

1 quadrado; 

1 paralelogramo.

Com estas peças é possível criar e montar cerca de 1700 figuras entre animais, plantas, 

pessoas, objetos, letras, números, figuras geométricas entre outras. Como exemplo, relacionamos 

algumas:

Sugere-se que o professor inicie a apresentação deste jogo-material pedagógico 

contando uma lenda sobre o Tangram, como segue: 

“Um jovem chinês despedia-se de seu mestre, pois iniciaria uma grande viagem pelo 

mundo. Nessa ocasião, o mestre entregou-lhe um espelho de forma quadrada e disse:

- Com esse espelho você registrará tudo o que vir durante a viagem, 

para mostrar-me na volta.

O discípulo surpreso, indagou:

- Mas mestre, como, com um simples espelho, poderá eu lhe mostrar tudo o que 

encontrar durante a viagem?
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No momento em que fazia esta pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos, quebrando-se 

em sete peças.

Então o mestre disse:

- Agora você poderá, com essas sete peças, construir figuras para ilustrar o que viu 

durante a viagem.”

Com  o  uso  do  Tangram  o  professor  pode  trabalhar: Identificação,  comparação, 

descrição,  classificação,  desenho de formas geométricas planas,  visualização e representação de 

figuras planas, exploração de transformações geométricas através de decomposição e composição 

de figuras, compreensão das propriedades das figuras geométricas planas, representação e resolução 

de problemas usando modelos geométricos, noções de áreas e frações.

A  criação  das  peças  para  jogar  Tangram  é  em  si  um  exercício  de  resolução  de 

problemas, geometria e formas.

A filosofia do  Tangram é de que um todo é divisível em partes, as quais podem ser 

reorganizadas num outro todo. As regras do principal jogo proposto no trabalho com  Tangram 

consistem em usar as sete peças em qualquer montagem de reprodução de figuras, apresentadas em 

silhueta, utilizando as sete peças, colocando-as lado a lado sem sobreposição. 

  Atualmente, se tem trabalhado bastante com o Ovogran, um Quebra-cabeças 

Geométrico, mais complexo,  cuja construção transcrevo do livro "Quebra-cabeças Geométricos e 

formas planas" de Ana Maria M. F. Kaleff: 

"Sobre uma folha de papel cartão, desenha-se um triângulo 
retângulo isóscele (com os catetos medindo, por exemplo, quatro 
centímetros). A seguir, traça-se um segmento de reta contendo a hipotenusa 
desse triângulo do seguinte modo: marca-se, a partir de cada vértice da 
hipotenusa, um segmento com medida igual à do lado do cateto do 
triângulo retângulo construído. Desenha-se uma semicircunferência tendo 
este segmento por diâmetro. Então traça-se a mediatriz deste diâmetro no 
semiplano que não contém a semicircunferência. Sobre a mediatriz traça-se 
um ponto cuja distância ao diâmetro seja igual á metade do cumprimento 
do diâmetro. A seguir, une-se este ponto às extremidades do diâmetro da 
semicircunferência, formando-se um triângulo retângulo cuja hipotenusa é  
o diâmetro. Então, constrói-se um arco centrado em uma das extremidades 
do diâmetro cuja medida do raio é igual à medida deste. Prolonga-se um 
dos catetos do triângulo retângulo cuja hipotenusa é o diâmetro até que 
encontre o arco traçado. Então deve-se repetir este traçado para a outra 
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extremidade do diâmetro. Com centro no vértice do ângulo de 90º deste 
triângulo retângulo e raio igual à medida do segmento que une este vértice  
ao arco considerado, traça-se um arco unindo os dois últimos arcos 
desenhados. A seguir, traça-se um segmento de reta perpendicular ao 
diâmetro da semicircunferência, ligando o vértice do ângulo reto do 
primeiro triângulo construído à semicircunferência." 

Para facilitar, você pode levar pronto para os alunos em papel cartão ou em EVA, 

somente para trabalhar a visualização e representação de figuras planas.

Os jogos, se convenientemente planejados, são um recurso pedagógico eficaz para a 

construção do conhecimento geométrico.

Vygotsky afirmava que: “através do brinquedo a criança aprende a agir numa esfera 

cognitivista, sendo livre para determinar suas próprias ações.” Segundo ele, o brinquedo estimula a 

curiosidade e a autoconfiança, proporcionando desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da 

concentração e da atenção.

Piaget (apud. Aguiar, 1977: 58) diz que “a atividade lúdica é o berço obrigatório das 

atividades intelectuais da criança, sendo,  por isso, indispensável à prática educativa”.

A geometria dos mosaicos é uma forma interessante de explorar a matemática. Mas o 

que é um mosaico? Consultando o dicionário, aprendemos que mosaico é uma pavimentação ou um 

recobrimento de superfícies com ladrilhos, pedras, tacos de madeiras ou outros revestimentos. Os 

mosaicos nem sempre são construído pelo homem, ele pode ser observado na natureza: nos favos de 

mel, casca de abacaxi, nos cascos das tartarugas e muitos outros, com o professor incentivando os 

seus alunos a buscarem esses mosaicos.

Também obteremos um mosaico na confecção de uma colcha de retalhos, emendando 

pedaços  de diferentes  tecidos,  sempre  segundo um padrão geométrico  repetido.  As bordadeiras 

antigas  já  utilizavam  conhecimentos  da  geometria  para  construir  o  hexágono  regular, 

confeccionando o mesmo com várias cores para a construção das colchas.
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As dobraduras podem ser utilizadas de várias maneiras como um recurso interessante 

para a  exploração  das propriedades  geométricas  das figuras  planas  e  espaciais.  A construção  e 

utilização de exemplos e sua análise detalhada trazem algumas sugestões, para bem aproveitar essa 

alternativa de trabalho no ensino da Geometria.

Uma vez que a manipulação com objetos permite a construção dos modelos mentais dos 

diversos  elementos  geométricos  é  possível  para  o  professor  incluir  um  importante  recurso 

metodológico que é o Origami. Surgido em 1980, a partir da união das palavras ori (dobrar) e kami 

(papel), sem envolver colagens e cortes, para o ensino da geometria.

É sabido que o uso de dobraduras no ensino não é novo.  Foi Friedrich Froebel (1782- 

1852),  educador  alemão  quem iniciou  este  uso.  Ele  foi  o  criador  do"kindergarten"  (jardim da 

infância).  Não se sabe ao certo se teve sua origem no Japão ou na China, onde nesta última a 

história do papel é mais antiga.

Devemos  mostrar  na  geometria  a  utilidade  prática,  trabalhando  com  curiosidades, 

quebra-cabeças,  jogos e o uso da geometria  para responder a perguntas da própria matemática. 

Sabemos que geometria e o raciocínio criativo nos deram muitas descobertas cientificas. Uma delas 

foi  feita  por  Eratóstenes,  matemático  grego que viveu  no século III  a.C.,  ele  descobriu  qual  o 

comprimento de uma volta em torno do mundo sem viajar, algo impossível para época. Seu cálculo 

cometeu um erro de menos de 10%, um grande feito para a época.

Sua descoberta se baseou em alguns fatos. Ele conhecia duas cidades do Egito, que se 

localizavam  praticamente  num  mesmo  meridiano  terrestre:  Alexandria  e  Assuã.  Ele  também 

conhecia a distancia entre as duas cidades. Outro fato bastante interessante é que em Assuã, num 

certo dia do ano, ao meio dia, o sol iluminava o fundo dos poços. Neste instante as pessoas não 

viam a própria sombra. O Sol ficava a pino, exatamente na vertical do lugar. Esse fenômeno raro se 

repetia todos os anos, sempre no mesmo dia e na mesma hora. No instante que o sol estava  a pino 

em Assuã, o mesmo não acontecia em Alexandria.

A descoberta de Erastóstenes se baseou no fato de que os raios solares são paralelos. 

Juntando  seus  conhecimentos  de  geometria  aos  fatos  mencionados,  ele  conseguiu  calcular  a 

distância entre as duas cidades.

Dada a situação atual do ensino da geometria, é inquestionável que deve ser efetivado 

um processo de ensino da mesma.

A geometria é um ramo importante tanto como objeto de estudo, bem como instrumento 

para outras áreas. Muitos consideram ser a geometria, dentre os diferentes ramos da Matemática o 

que  mais  favorece  o  desenvolvimento  de  capacidades  tais  como  a  capacidade  de  abstrair, 
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generalizar, projetar, transcender o que é imediatamente sensível. No entanto, segundo Pavanello e 

Andrade (apud. 79, 2002), a geometria não tem sido trabalhada em sala de aula, ou na melhor das 

hipóteses, está sendo trabalhada de forma precária. 

Em período posterior surgem os jogos de regras, que são transmitidos socialmente de 

criança para criança e por conseqüência vão aumentando de importância de acordo com o progresso 

de seu desenvolvimento social. Para Piaget, “o  jogo constitui-se em expressão e condição para o 

desenvolvimento  infantil,  já  que  as  crianças  quando  jogam  assimilam  e  podem  transformar  a 

realidade”.

O trabalho a ser desenvolvido pelo professor em sala de aula exige uma sólida formação 

teórica e interdisciplinar, que não só os habilite como também lhes assegure o domínio do conteúdo 

a ser ensinado para os alunos.

Uma metodologia diferenciada exige uma constante presença na busca de significados 

na relação professor-conteúdo-aluno. Esclarecendo o quanto é possível e viável aos trabalhos do 

professor, voltar-se à prática pedagógica, desenvolvendo atividades com materiais lúdicos em sala 

de aula.

A geometria é considerada como um conteúdo de ensino que se situa entre a matemática 

concreta e a matemática abstrata.

Segundo Platão  (apud.   Arsac)  “A figura geométrica  é  um objeto ideal,  do qual  os 

desenhos  concretos,  que  se  possa  fazer,  são  apenas  representações  imperfeitas”.  Desta  forma 

podemos utilizar  a forma concreta  para as demonstrações dos objetos. Utilizando uma caixa de 

papelão, podemos fazer as verificações dos vértices com as pontas das caixas (bicos), as arestas 

com as dobras das caixas (quinas), e suas faces com os lados das caixas, também fazer verificações 

das figuras espaciais e planas na própria sala, pátio ou em todo recinto escolar.

 Outro  motivo  para  a  introdução  de  jogos  nas  aulas  de  
matemática  é  a  possibilidade  de  diminuir  bloqueios  apresentados  por  
muitos  de  nossos  alunos  que  temem  a  Matemática  e  sentem-se 
incapacitados  para  aprendê-la.  Dentro  da  situação  de  jogo,  onde  é  
impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, notamos que, ao 
mesmo tempo em que estes alunos falam Matemática, apresentam também 
um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de 
aprendizagem. (Borin,1996:9)

É possível e desejável que os alunos tenham acesso a estas atividades no 1º grau e 2º 

grau.  O  professor  deve  ter  observado  que  os  chamados  "pré-requisitos  matemáticos"  não  são 

obstáculos para o desenvolvimento das atividades propostas. 
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As seqüências de atividades aqui propostas dão conta de trabalhar objetivos de natureza 

conceitual,  atitudinal  e  procedimental.  As  atividades  permitem  que  os  alunos  desenvolvam 

habilidades de visualização,  percepção visual e representação mental  de figuras tridimensionais; 

enriquecem ainda suas capacidades de investigar e predizer o resultado de combinar, decompor e 

transformar figuras.

Quanto às atitudes matemáticas, essas são enriquecidas quando os alunos desenvolvem 

hábitos de problematizarão,  formulação de conjecturas, organização de dados, geração de novos 

problemas e hipóteses; quando elaboram projetos e exercitam sua argumentação, o que se dá no 

processo de socialização.
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CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCÓPICA DO ÓLEO DE SOJA COMO 
MATÉRIA-PRIMA DO BIODIESEL

Rosana Silveira RESENDE25

Laudileni OLENKA26

RESUMO 

Atualmente, buscam-se fontes alternativas de energia que possam substituir as tradicionais fontes 
derivadas de petróleo e carvão. O biodiesel é um propício sucessor do diesel mineral por possuir 
características  físico-químicas  e  rendimento  semelhantes  a  esse  último,  além  do  papel  sócio-
ambiental  desempenhado  por  sua  utilização.  Como  combustível,  o  biodiesel  possui  algumas 
características que representam vantagem sobre os combustíveis derivados de petróleo, tais como, 
biodegradável,  caráter  não-tóxico,  isento de enxofre,  maior  ponto de fulgor,  menor  emissão  de 
partículas,  além  de  ser  proveniente  de  fontes  renováveis.  Neste  trabalho  vamos  utilizar  a 
Espectroscopia  de  Infravermelho  como  técnica  de  análise  do  óleo  de  soja  Glycine  max (L.) 
Merr.que  constitui  a  matéria-prima  para  o  biodiesel,  identificando  os  picos  de  absorção 
características  das  ligações  que  fazem parte  da  estrutura  orgânica  das  amostras.  O  método  de 
quantificação utilizado nos permite investigar a composição molecular das amostras com base na 
proporcionalidade direta entre a quantidade de radiação absorvida em números de onda específicos 
e a concentração de grupos característicos de sua composição molecular. O biodiesel foi produzido 
pela  transesterificação  do óleo de soja usando álcool  metílico  e catalisador  KOH. Os espectros 
foram obtidos na faixa de 600 a 4000 cm-1.

Palavras-chave: Biodiesel. Espectroscopia Infravermelho. Óleo de soja. 

INTRODUÇÃO

    As  principais  fontes  para  produção  de  energia  são  provenientes  de  fontes  não-renováveis, 

limitadas,  cujo  esgotamento  é  iminente  (FROEHNER et  al,  2007,  p.  2016).  Esse  quadro  nada 

animador  e  a crescente  preocupação ambiental  com o controle  de emissões  poluentes  e a  não-

geração de resíduos gerou uma busca incessante por alternativas à substituição de combustíveis 

fósseis  provenientes  de fontes renováveis,  biodegradáveis,  ecologicamente corretas  e viáveis  do 

ponto de vista econômico. 

Como combustível o biodiesel possui algumas características que representam vantagem 
sobre os combustíveis derivados do petróleo, tais como, virtualmente livre de enxofre e de 
compostos aromáticos; alto número de cetano; teor médio de oxigênio; maior ponto de 
fulgor; menor emissão de partículas, HC, CO e CO2; caráter não tóxico e biodegradável, 
além  de  ser  proveniente  de  fontes  renováveis.  (HAAS,  2001;  BAGLEY,  1998; 
PETERSON, 2002 apud FERRARI  et al, 2005, p. 21).

25 Acadêmica de Licenciatura Plena em Física /UNIR, Ji-Paraná – RO, Fone: (69) 9247-2129, rsrfisica@gmail.com
26 Professora e orientadora da Fundação Universidade Federal de Rondônia, Doutora, laudileni@unir.br
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    Atualmente, os óleos vegetais transesterificados têm se mostrado uma alternativa promissora à 

substituição dos combustíveis derivados de petróleo por possuírem características físico-químicas e 

rendimento  semelhantes  aos  do  diesel  mineral,  e  atenderem aos  apelos  ecológico,  ambiental  e 

social. 

    A  transesterificação  é  necessária  em decorrência  do  alto  grau  de  polimerização  e  elevada 

viscosidade conferidos a estes óleos que prejudicam o rendimento do motor ciclo diesel, o que torna 

sua  utilização  in  natura inviável.  É  um processo  simples,  no  qual  ocorre  a  transformação  de 

triglicerídeos  em moléculas  menores  de  ésteres  de  ácidos  graxos,  tendo  como  produto  final  o 

biodiesel  e  a  glicerina,  por  meio  de uma seqüência  de  três  reações  reversíveis  e  consecutivas, 

mostradas na Figura 1.

Figura 1. Reação de transesterificação de triglicerídeos. R1, R2, R3 representam as cadeias carbônicas longas.

    O objetivo deste trabalho consiste em aplicar a técnica de espectroscopia de infravermelho (IR) 

na  análise  do  óleo  de  soja  Glycine  max (L.)  Merr.  que  é  utilizado  no  preparo  do  biodiesel, 

identificando  os  picos  de  absorção  característicos  do  óleo  e  seu  derivado,  o  biodiesel.  A 

Espectroscopia de Infravermelho (IR) é uma técnica utilizada vastamente em controle de processos 

industriais para predizer propriedades de amostras em tempo reduzido (SENA JR  et al, 2008). Do 

ponto de vista prático e experimental, a técnica permite detectar as vibrações características de cada 

tipo de ligação  que existe  no material  e  dessa forma é possível conhecer  os grupos funcionais 

presentes na amostra e saber quais estão sendo modificados no processo de transesterificação.

METODOLOGIA

1. Preparação das amostras

    O fato do Brasil ser um país de grande extensão agrícola, cuja cultura é diferenciada em cada 

região,  torna  a  produção  de  biocombustível  derivado  de  plantas  oleaginosas  estratégica  pois 
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beneficiaria  populações-alvo  de  políticas  de  inclusão  social,  como  é  o  caso  da  mamoneira  no 

Nordeste. Em termos de produção o país é um dos maiores produtores mundiais de soja, o que torna 

sua utilização na produção de biocombustível para suprir a demanda interna alvo de discussões. O 

grão de soja possui cerca de 18 a 20% de óleo, seus maiores constituintes são os ácidos oléicos e 

linoléicos. 

    O óleo refinado utilizado na preparação das amostras  foi obtido no comércio local.  Ésteres 

metílicos  do  óleo  de  soja  foram preparados  via  rota  alcalina  com o  uso  de  catalisador  KOH. 

Inicialmente obtivemos o metóxido de potássio ao misturarmos 1 g de KOH a 20 g de metanol até a 

dissolução total para cada 100 g de óleo de soja sob agitação constante. Em seguida adicionou-se 

este metóxido de potássio ao óleo sob agitação magnética por 40 min a temperatura ambiente.

    Instantaneamente à adição do metóxido observou-se uma coloração amarelo fosco de aparência 

cremosa passando gradualmente à transparente. Ao término da reação a mistura ficou em repouso 

até separar totalmente de fases. Decorrido um tempo foi possível observar duas fases: uma mais 

densa e escura, rica em glicerol e resíduos de catalisador, e outra menos densa e clara, rica em éster 

metílico, Figura 2.

Figura 2. Separação de fases no biodiesel de soja (a esquerda).
   

    A camada superior contendo o produto desejado foi lavada com água deionizada para remover 

qualquer excedente de catalisador, e com isso garantir a obtenção de um biodiesel limpo. Após a 

lavagem o biodiesel foi aquecido para retirar o excesso de água.

2. Espectroscopia de infravermelho (IR)
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    A espectroscopia de infravermelho é uma técnica baseada nas vibrações dos átomos de uma 

molécula. Um espectro infravermelho é obtido passando-se radiação infravermelha através de uma 

amostra  e  determinando  a  fração  de  radiação  que  é  absorvida  e/ou  transmitida  em uma  dada 

freqüência.  Os  picos  que  aparecem  no  espectro  de  absorção  de  uma  amostra  em  particular 

correspondem à freqüência de vibração de uma dada molécula ou parte dela que pode ser entendida 

com base nos momentos dipolares associados às vibrações e rotações das moléculas (STUART, 

2004, p.2). 

    “Na espectroscopia de infravermelho há uma proporcionalidade direta entre a quantidade de 

radiação  absorvida  em  comprimentos  de  onda  específicos  e  a  concentração  de  soluções.” 

(GUARIEIRO et al, 2005). Isto permite utilizar essa técnica como uma ferramenta de quantificação 

e  qualificação  rápida,  direta  e  não-destrutiva  da  composição  molecular  de  uma  infinidade  de 

amostras  e  subsidiar  as  interações  intra  e  intermoleculares.  Os  espectros  foram  obtidos  com 

espectrofotômetro convencional na faixa de 600 a 4000 cm-1.

RESULTADOS

   Os resultados obtidos mostram a diferença entre o espectro do óleo de soja e do biodiesel deste 

óleo, processado através de rota metílica, Figura 3, na região do infravermelho.

    Foram selecionadas, dos espectros do óleo de soja e do biodiesel, algumas bandas que foram 

relacionadas ao grupo funcional característico como pode ser observado na Tabela 1.
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Figura 3. Espectro do óleo de soja e do biodiesel de soja.

TABELA 1. Identificação dos picos de absorção do óleo de soja e do biodiesel.
Nº DE ONDA (cm-1) GRUPO FUNCIONAL MODO VIBRACIONAL
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1170 -C-O, - CH2- “Stretching e bending”
1440-1470 CH3 - O “Umbrella mode”

1744 -C=O (éster) “Stretching”
2854 CH2 “Stretching symmetric”
2924 CH2 “Stretching asymmetric”
3009 =C-H (cis) “Stretching”
STUART, B. Infrared spectroscopy: fundamentals and applications. Editora Wiley.

    Comparando o espectro do óleo com o espectro do biodiesel (Figura 3) e analisando as bandas 

que são características do biocombustível observa-se a diferença nas bandas compreendidas entre 

1000  e  1750  cm-1.  Nessa  região  do  espectro  do  biodiesel  incluem muitas  faixas  acopladas  de 

vibração e as bandas de absorção sobrepõem-se.

    A relação do pico em 1744 cm-1 para o pico em 2924 cm-1 é bem mais intensa no óleo, indicando 

ter ocorrido a transesterificação no biodiesel, onde este pico do éster (-C=O) é menos  intenso em 

relação ao pico em 2924 cm-1.

     Após a reação de transesterificação, na etapa da decantação, teoricamente a glicerina arrasta 

consigo a maior  parte do sabão,  do catalisador  e do metanol.  Porém, o biodiesel  ainda contém 

subprodutos  desta  reação.  Esses  compostos  podem ser  os  gliceróis  que não reagiram;  metanol, 

catalisador, sabão, glicerina e/ou água. A concentração de glicerina residual, ou glicerina livre, no 

biodiesel é um importante parâmetro de sua qualidade. Embora seja pouco solúvel no biodiesel, a 

glicerina pode ser encontrada dispersa na forma de pequenas gotículas. 

    O processo de produção de biodiesel deve reduzir ao máximo a presença de contaminações no 

produto, como glicerina livre e/ou ligada, sabões ou água. Para retirar essas impurezas o biodiesel 

foi lavado várias vezes com água destilada e deionizada até que a água residual tornou-se límpida 

(transparente). O biodiesel resultante desta etapa foi aquecido a 105oC para retirada do excesso de 

água. A Figura 4 traz os espectros destas diferentes etapas.

    A banda entre 2352 e 2368 cm-1 desaparece com o aumento da temperatura sugerindo que  a 

banda em 2360 cm-1 pode estar associada ao CO2 atmosférico e quando aquecido esta molécula é 

desprendida do biodiesel. Por isso a banda não aparece no biodiesel depois de aquecido, como se 

observa na Figura 4.
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Figura 4. Espectro do biodiesel de soja em diversos processos.

    A  Figura 5  traz  os  espectros  do  biodiesel  e  da  glicerina  resultante  no  processo  de 

transesterificação.  É  muito  evidente  a  diferença  entre  os  espectros.  O  pico  em 1045 cm-1 que 

aparece no espectro da glicerina se refere ao KOH utilizado como catalisador na reação. E a banda 

mais intensa em torno de 3350 ± 50 cm-1 é uma banda característica dos alcoóis: O – H “Stretch”. 

Essa banda referente ao álcool e o pico referente ao catalisador não são evidenciados no espectro do 

biodiesel.
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Figura 5. Espectro do biodiesel de soja e da glicerina.
CONCLUSÃO

    A técnica de espectroscopia de infravermelho (IR) foi utilizada para análise do óleo de soja assim 

como para o biodiesel deste óleo, identificando os picos de absorção característicos do óleo e do 
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biodiesel.  Esta  técnica  espectroscópica permite  identificar  grupamentos  funcionais que sofreram 

modificações na sua estrutura molecular em decorrência do processo de transesterificação. A partir 

destas análises será possível caracterizar o preparo do biodiesel para que o mesmo seja produzido 

de forma a apresentar maior rendimento e menor poluição.

    Este  estudo demonstrou  que a  espectroscopia  no infravermelho é  uma ferramenta  analítica 

simples, rápida, de baixo custo e não destrutiva que pode ser utilizada para quantificar misturas 

biodiesel/diesel  bem  como  para  análise  da  produção  de  biodiesel  utilizando  matérias-primas 

alternativas, como por exemplo, o óleo residual de fritura.
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A GEOFÍSICA NA DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS SUBSUPERFICIAIS: 
APLICAÇÃO EM ANÁLISES DE CONTAMINAÇÃO DE AQÜÍFERO URBANO.

Ariveltom Cosme da SILVA1

João Carlos DOURADO2

RESUMO

    Foram executadas uma linha de caminhamento elétrico (CE) e uma sondagem elétrica vertical 
(SEV) no Bairro Nova Brasília  em Ji-Paraná,  RO. A SEV teve como objetivo detectar  o nível 
d’água e o embasamento rochoso, enquanto que o CE visou mapear áreas da zona insaturada e do 
aqüífero, indicativas da presença de contaminantes oriundas dos sistemas de deposição de esgotos 
(fossas). Os softwares Res2Dinv e 1X1D, utilizados respectivamente no CE na SEV, produziram 
resultados que atenderam os objetivos propostos.

Palavras-chave: Caminhamento elétrico. Sondagem elétrica vertical. Aqüífero.

INTRODUÇÃO

    Infelizmente  a expansão dos núcleos urbanos não é acompanhada por uma gestão político-

administrativa eficaz que estabeleça planejamento adequado e necessário. Esta falta de definição, 

formulação e execução de medidas estruturais mais adequadas e de continuidade a curto, médio e 

longo prazo, no sentido de solucionar os inúmeros problemas que afetam a vida urbana, é marcante 

nos municípios rondonienses.

    A cidade de Ji-Paraná, no Estado de Rondônia, não foge a esta situação. Entre os inúmeros 

problemas de gestão, o saneamento básico é um dos vilões da saúde da população local. A cidade 

não  possui  um  sistema  de  coleta  e  tratamento  de  esgotos,  sendo  os  dejetos  produzidos  pela 

comunidade, lançados em sistemas individuais, na maioria, fossas negras.

    Estes  sistemas  de  deposição  precários  introduzem  no  solo,  todo  o  tipo  de  contaminantes 

descartados das residências, comércio e de pequenas indústrias de fundo de quintal.

    Parte dos esgotos gerados pelas residências e pelas inúmeras oficinas mecânicas e lavadores de 

autos são lançados em pequenos cursos d’água que banham a sede municipal, sendo dispersos no 

meio hídrico, promovendo a contaminação das águas dos igarapés e do lençol d’água subjacente. 

    Apesar da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD) possuir um sistema público de 

abastecimento  de  água  potável  dimensionado  para  atender  a  comunidade,  alguns  moradores 

preferem o sistema de abastecimento por poços. Isso se deve em parte pela falta de investimento na 

implantação  de  redes  de  distribuição  da  CAERD  ou,  em  alguns  casos  o  fato  dos  moradores 

considerarem o sistema de captação de água individual mais econômico.

    Entretanto, o tipo de lençol e a característica granulométrica dos aqüíferos aliada à pequena 

distância entre poços e fossas configurado pelas reduzidas dimensões dos terrenos urbanos, colocam 
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em risco a qualidade destas águas. Isso pode ter reflexos extremamente prejudiciais à saúde dos 

consumidores dessas águas.

    Tal preocupação ensejou um aprofundamento no estudo das variáveis que possam influenciar na 

qualidade final das águas do aqüífero freático do Bairro Nova Brasília em Ji-Paraná, por entender 

que a comunidade acadêmica não pode ficar à margem dos problemas ambientais locais.

    Assim, o presente trabalho apresenta resultados ainda parciais, de estudos geofísicos realizados 

em  novembro  de  2006  no  Bairro  Nova  Brasília,  analisando  o  movimento  de  plumas  de 

contaminantes  oriundos dos sistemas sépticos locais,  através da zona insaturada,  que atingem o 

aqüífero local.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA ÁREA

Localização geográfica

O  município  de  Ji-Paraná,  localizado  na  região  centro-leste  do  Estado  de  Rondônia, 

encontra-se entre os paralelos 8° 22` e 11° 11` latitude sul e entre os meridianos 61° 30` e 62° 22` 

longitude oeste (WGr). 

O núcleo urbano do município  encontra-se na foz do Rio Urupá no Rio Machado, com 

coordenadas 10° 52` latitude S e 61° 56` de longitude W.

    O núcleo urbano da cidade de Ji-Paraná localiza-se ás margens do Rio Ji-Paraná, que a divide em 

dois distritos, sendo que a área estudada, o Bairro Nova Brasília, está localizado no 2º Distrito, à 

margem direita do referido Rio, conforme ilustra a figura a seguir.
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Figura 1: Mapa de localização de Ji-Paraná, destacando em vermelho o Bairro Nova Brasília.

Clima

De  acordo  com  a  classificação  de  Köpen,  o  Estado  de  Rondônia  apresenta  dois  tipos 

climáticos, sendo que a região de Ji-Paraná é do tipo Am, clima de florestas tropicais, com alta 

pluviosidade, em torno de 2.000 mm/ano. 

Segundo Fernandes e Guimarães (2002), a média de temperatura anual no Município de Ji-

Paraná é de 26°C, a umidade relativa média do ar em torno de 85 % e precipitação de chuvas na 

sede do município em torno de 1700 a 1800 mm/ ano.

Nos meses de junho e julho, ocorre por vezes, a entrada de massas de ar frio proveniente do 

sul do país, provocando o que se conhece na região como “friagem”, quando a temperatura desce a 

até 12°C.
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Os amazônidas consideram duas estações bem definidas na região: o “verão”, caracterizado 

por um período de seca, com baixa pluviosidade, prolongando-se de maio a setembro e uma estação 

chuvosa, o “inverno amazônico”, com altos índices pluviométricos, que se estende de outubro a 

abril, quando ocorrem as recargas dos aqüíferos.

Geologia

A  geologia  regional  é  constituída  estratigraficamente  pelo  embasamento  cristalino  Pré-

Cambriano,  denominado  de  Complexo  Jamari  que  compreende  unidades  litológicas  e  sistemas 

estruturais envolvidos em longa geodinâmica, com registros nos primórdios do Paleoproterozóico 

(1,8 a 1,6 bilhões de anos), culminando, segundo BACCI (2005) com a deposição das chamadas 

coberturas Cenozóicas num período mais recente (2 milhões de anos até o recente).

    De acordo com Scandolara  (1999),  o  Complexo  Jamari  é  representado por  ortognaisses  de 

composição predominantemente granítica a granodiorítica,  gnaisses paraderivados,  metagabros e 

metaultramáficas,  metamorfisadas  em  grau  médio  a  alto.  A  cobertura  sedimentar  da  região  é 

aluvionar  e  coluvionar  inconsolidadas,  depositadas  em canais  fluviais,  planícies  de inundação e 

lagos,  representada  por  materiais  detríticos  pouco  selecionados,  compostos  por  sedimentos 

arenosos, siltosos e argilosos, com níveis conglomeráticos e laterizados ou não.

Hidrogeologia

Segundo  Morais  (1998),  o  sistema  aqüífero  existente  na  região,  é  classificado  como 

fraturado descontínuo livre, com cobertura de sedimentos coluvionares, constituído por materiais 

detríticos argilo-arenosos, com espessura variável, podendo chegar a 40 m, que alimenta o aqüífero 

fraturado subjacente, formando um sistema único. 

    As captações de água por poços tubulares ocorrem a até 150 m de profundidade, entretanto, 

Morais (1998) recomenda uma profundidade máxima de 100 m, pois a grande maioria das entradas 

de água situa-se até esta profundidade. 

METODOLOGIA

    Desde o início do século XX, vêm sendo desenvolvidos e aplicados  métodos geofísicos na 

investigação de parâmetros subsuperficiais, com arranjos superficiais, portanto sem a necessidade 

de perfurações ou escavações. Estes métodos, ditos indiretos, se fazem cada vez mais presentes nos 

estudos  ambientais,  na  obtenção  de  variação  dos  parâmetros  verticais  e  laterais  do  subsolo, 

propiciando economia de tempo e redução de custos nos diagnósticos. 
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    A geofísica se caracteriza, por definição,  como um ramo da Física Aplicada, que tem como 

objetivo aplicar os métodos da Física aos problemas relativos a Terra. Sua finalidade é investigar a 

ocorrência de fenômenos específicos seja na atmosfera ou no interior da crosta terrestre.

    Os métodos  geoelétricos,  segundo Elis  (2003)  e  Braga (2006)  entre  outros  autores,  são os 

métodos que melhores se aplicam ao estudo de contaminação de águas subterrâneas. Esses métodos 

de grande popularidade nos estudos ambientais, fáceis de serem utilizados e de custos operacionais 

bastante acessíveis, se baseiam no fato de que as rochas e minerais possuem resistividade elétrica 

particulares e de acordo com este parâmetro, é possível caracterizar os diversos tipos de estratos 

geológicos.    

    A variação da resistividade dos materiais geológicos em profundidade na direção vertical ou 

lateralmente,  pode  indicar  a  presença  de  água  ou  concentrações  minerais  (LOOKE,  2000).  A 

presença de contaminantes no meio hidrogeológico também pode ser detectada por esse método, 

desde que haja um suporte de análises físico-químicas de água em poços de controle.

    No presente trabalho utilizou-se o método da resistividade elétrica com as técnicas de sondagem 

elétrica  vertical  (SEV)  com  arranjo  Schlumberger  e  caminhamento  elétrico  (CE)  com  arranjo 

dipolo-dipolo no estudo de pluma de contaminação de efluentes domésticos depositados em fossas 

no Bairro de Nova Brasília, em Ji-Paraná, RO. 

    O software usado para inversão dos dados do caminhamento elétrico é o Res2Dinv, versão 3.4 e 

para a SEV o 1X1D da Interpex.

    O objetivo do estudo é apresentar um modelo 2D (imageamento elétrico), capaz de indicar zonas 

mais prováveis de migração de contaminantes subsuperficiais gerados pelas introdução de dejetos 

em fossas. A SEV deverá ser capaz de determinar o nível d’água (NA) e o topo do embasamento 

rochoso.

    A figura abaixo ilustra os locais de realização dos ensaios.
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Bairro Nova Brasília

N

Legenda
Linha de caminhamento

SEV

Figura 2: Mapa do Bairro Nova Brasília, com localização dos ensaios de resistividade realizados.

Métodos geoelétricos

    Os métodos  geofísicos  utilizados  em investigações  ambientais  do meio  hidrogeológico  são 

agrupados,  conforme  seus  princípios  em:  Métodos  potenciais  (gravimétrico  e  magnetométrico), 

sísmicos (refração e reflexão), métodos geotérmicos e métodos geoelétricos (eletrorresistividade, 

polarização induzida, eletromagnético e potencial espontâneo).

Princípios do método da eletrorresistividade

    Os fenômenos  de condução de corrente  elétrica  no subsolo têm como princípio os estudos 

desenvolvidos por Georg Ohm, que definiu uma relação empírica através da qual estabelece que 

uma corrente  elétrica  fluindo através  de  um condutor  é  proporcional  ao potencial  de voltagem 

requerido para uma grande classe de materiais, escrita como:

V = R . I                      (I)

    Na relação acima, o potencial de voltagem (V) é diretamente proporcional a corrente elétrica (I) e 

à resistência do material (R).

    A resistência  elétrica  dos condutores depende,  além do tipo do material,  de sua geometria. 

Portanto, a resistência elétrica (R) é definida como:

S
LR .ρ=           (II)

onde ρ  é a resistividade elétrica (característica de cada tipo de material), L o comprimento do fio e 

S a seção ou área cilíndrica do condutor.

    Calculando a resistividade elétrica do material, tem-se:
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L
AR.=ρ                (III)

onde: a resistência R é medida em ohm ( Ω ), a área da seção A em m2, o comprimento L  do fio em 

metros (m) e a resistividade elétrica medida em ohm.m ( Ω .m).

Entretanto,  ao se  considerar  uma fonte  de corrente  elétrica  pontual  no espaço condutor, 

homogêneo e isotrópico, a corrente não flui por um único caminho (como num fio), mas sim ao 

redor da fonte, em semicírculos.

    Dessa forma o potencial em um ponto (V) qualquer deste espaço é dado por:

V(r, ϕφ , )= I
A
L.ρ

             (IV)

sendo ρ  a resistividade do meio e (r, ϕφ , ) as coordenadas esféricas do ponto de observação.

    Neste espaço tridimensional, considerando o comprimento L como sendo o raio da circunferência 

e  4πr2 a área da esfera, a equação (IV) resulta em: 

V(R, ϕφ , )= I
r
r

24
.

π
ρ

 ⇔   V(R, ϕφ , )= I
rπ

ρ
4

.
            (V) 

              

    Considerando a Terra como o corpo condutor homogêneo e isotrópico descrito acima e um 

eletrodo de injeção de corrente cravado em sua superfície, obtém-se  a área de um hemisfério que é 

dada por 2πr2. Então, a equação VI, resulta em:

rI
rV

π
ρϕφ

2
),,( =        (VI)

sendo o primeiro membro da equação anterior a resistência R.

Sondagem elétrica vertical (SEV) arranjo Schlumberger.

    Seja o arranjo eletródico esquematizado pela Figura 3, onde a corrente elétrica (I) e introduzida 

no solo pelos eletrodos A e B (eletrodos de corrente), enquanto que  os eletrodos M e N (eletrodos 

de potencial) medem o potencial V∆ gerado no meio.

Figura 3: Arranjo Schlumberger (MOREIRA, 2005).
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    Ao supor o meio investigado, como sendo homogêneo e isotrópico, o potencial no eletrodo M 

será:






 −=

BMAM
IVM

11
2π

ρ
             (VII)

e no eletrodo N será:






 −=

BNAN
IVN

11
2π

ρ
              (VIII)

que  é  a  diferença  de  potencial  medida  pelo  equipamento  geofísico  utilizado  para  determinada 

posição dos eletrodos MN.

    Seja MNV∆  a variação de potencial nos eletrodos MN, representada por:

NMMN VVV −=∆         (IX)

que resultará em:






 +−−=

BNANBMAM
IVMN

1111
2π

ρ
       (X)

A equação XII pode ser ainda escrita na forma:

I
VKa

∆=ρ                    (XI)

onde aρ  é a resistividade aparente e K é um fator geométrico que corresponde a:               

( )
MN

ANAMK .π=             (XII) 

    A variável aρ  que representa a resistividade dos solos heterogêneos e anisotrópicos, também é 

expressa em ohm.m e varia verticalmente de acordo com a movimentação do conjunto de eletrodos 

utilizados  no  ensaio.  Quanto  maior  a  distância  L  dos  eletrodos  de  corrente  (AB),  mais 

profundamente é determinado este parâmetro.

    

Caminhamento elétrico arranjo dipolo-dipolo.

O esquema de CE é ilustrado pela  Figura 4.  Quando se emite  corrente  elétrica  no solo 

através dos eletrodos de corrente A e B, as leituras de resistividades são feitas entre o centro do 

dipolo AB e MN (distância crescente R), numa projeção gráfica de ponto médio a 45º.
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Figura 4: Esquema gráfico de caminhamento elétrico dipolo-dipolo.

   À medida que o arranjo é movimentado para a direita, mais superfície é incorporada ao ensaio, 

determinando-se posteriormente uma seção geoelétrica 2D.

    Para  determinação  das  resistividades  dos  níveis  de  investigação  do  caminhamento  elétrico 

dipolo-dipolo, a fórmula XI é válida e o fator geométrico é dado por:

K= 
2

1
1

21
1

+
+

+
−

nnn
    (XIII)

    Em ambos  os  ensaios,  o  equipamento  geofísico  de leitura  utilizado foi  o  resistivímetro  da 

Terrameter SAS 4000, composto de módulo receptor e transmissor e demais acessórios, pertencente 

ao Departamento de Geologia Aplicada (IGCE/UNESP) de Rio Claro.

RESULTADOS

    O erro RMS apresentado no processamento geoelétrico efetuado na Rua São Luiz, foi de 40,1 %. 

Este valor pode ser considerado compatível dado às condições de realização do ensaio na zona 

urbana, sujeito a interferências (ruídos), como redes de alta tensão, tubulações enterradas, etc.

    A seção geoelétrica (imageamento 2D), mostrada na Figura 5, realça zonas de baixa resistividade, 

abaixo de 200 ohm.m, caracterizadas como de anomalias condutivas. Estas zonas são indicativas de 

presença de contaminantes.
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NA

Poço NBT-2

Figura 5: Seção geoelétrica efetuada na Rua São Luiz. 

    Pode-se estabelecer um modelo interpretativo das faixas de resistividades obtidas como sendo:

    - Abaixo de 200 ohm.m: zonas com provável presença de contaminantes. São influenciados pelos 

líquidos infiltrados provenientes  dos sistemas de deposição de esgotos, que devido aos sais  em 

solução, promovem a diminuição da resistividade. 

    Observa-se que estas zonas aparecem acima do NA e chegam à zona saturada por caminhos 

preferenciais.  Estes  caminhos  desenham uma geometria  indicativa  de fraturas,  bem delimitadas 

entre 280 e 320 m, 380 e 400 m e entre 540 e 560 m.

    Quatro pontos de baixa resistividade, localizados ao redor de 240, 400, 490 e 550 m, indicam que 

pode  estar  havendo  um  movimento  transversal  de  contaminantes  em  relação  à  linha  de 

caminhamento, pois estes não apresentam ligações diretas com a superfície.

    - Resistividades situadas entre 1000 e 2000 ohm.m indicam rochas em decomposição.

    - Resistividades acima de 2000 ohm.m indicam presença de rocha sã do embasamento cristalino. 

A  zonas  resistivas  isoladas,  são  indicativas  da  presença  de  blocos  rochosos,  freqüentemente 

atingidos em escavações de poços amazonas ou nas perfurações de poços tubulares.

    A SEV realizada na Rua Manoel Franco (Figura 6) detectou o NA aproximadamente a 4 m, 

profundidade bem coerente com as medições efetuadas em poços amazonas nas imediações. O topo 

rochoso localizado pela SEV está aproximadamente a 18 m de profundidade.
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Figura 6: Sondagem elétrica vertical realizada na Rua Manoel Franco com Rua T-10.

CONCLUSÕES

    O  imageamento  2D  obtido  do  ensaio  geoelétrico  na  Rua  São  Luiz  mostrou-se  bastante 

satisfatório na detecção de pluma de contaminantes geradas pelos dejetos provenientes das inúmeras 

fossas instaladas na região.

    As zonas  condutivas  foram calibradas  por  análises  de água de poços  existentes  na  região, 

enquanto que as zonas resistivas foram calibradas pelas informações construtivas do poço tubular 

NBT-2, com 39 m de profundidade, atingindo o embasamento a 18 m.

    Análises físico-químicas da água de poços amazonas indicam altas concentrações de nitrato como 

elemento contaminante. O próprio poço NBT-2 que capta água de fraturas, apresentou em análise 

efetuadas  em  2005  a  concentração  de  32,74  mg.L-1 de  NO3
-.  Isto  indica  que  a  migração  de 

contaminantes está chegando a grande profundidade no aqüífero, compatível com as zonas de baixa 

resistividade mostradas no imageamento elétrico.
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EFEITOS DA RADIAÇÃO
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Resumo

            O presente artigo tem por finalidade refletir sobre os Efeitos da Radiação através da 

investigação dos fenômenos que provocam a radioatividade, analise das ameaças nucleares e um 

estudo das conseqüências e benefícios da radioatividade. Pois, apesar de trazer benefícios, como no 

tratamento de tumores cancerosos, a mesma, quando usada de maneira inadequada ou no caso de 

acidente, tem grande poder destrutivo e pode ser perigosa a humanidade. 

Palavra-chave: Radiação.  

Introdução

    A  radioatividade  é  um fenômeno  natural,  podendo causar  efeitos  que  trazem benefícios  e 

malefícios à humanidade. No entanto, apesar de ser uma ameaça, ela também pode produzir bons 

efeitos,  como uma fonte de energia,  em tratamentos médicos e outros. Assim,  os benefícios  ou 

malefícios que ela pode causar dependem essencialmente da forma como é utilizada.

____________________
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Fenômenos que provocam a radioatividade
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    O átomo é um componente fundamental de toda a matéria que existe no universo e é constituído 

por diferentes arranjos entre prótons, nêutrons e elétrons. O que define a propriedade físico-química 

dos átomos são esses diferentes arranjos, permitindo identificar cada um como sendo um elemento 

químico tornando-o mais ou menos instáveis. A instabilidade dos átomos está relacionada a um 

excesso de energia no núcleo,  que tende a ser liberada sob forma de radiações,  ou seja, se seu 

núcleo tiver  energia  em excesso,  ele  tenderá a estabilizar-se,  emitindo o excesso de energia  na 

forma  de  partículas  ou ondas.  Essa  radiação  emitida  pelo  núcleo  possui  imensa  capacidade  de 

interagir com a matéria a sua volta, alterando sua estrutura.

    O urânio-235, o césio-137, o cobalto-60 e o tório-232 são exemplos de elementos fisicamente 

instáveis ou radioativos. Eles estão em constante desintegração emitindo radiação.

Há três tipos básicos de radioatividade: as partículas alfa, beta e gama, sendo que a primeira, por ter 

massa e carga elétrica  muito grande,  pode ser facilmente detida.  Em geral  elas não conseguem 

ultrapassar  as  camadas  externas  das  células  mortas  de  uma  pessoa,  sendo  assim  praticamente 

inofensiva. Porém podem penetrar nos organismos através de ferimentos ou aspirações, provocando 

lesões graves. As partículas beta apresentam uma velocidade próxima à da luz e percorrem poucos 

metros no ar, atravessam lâminas de chumbo de, no máximo, 2 mm de espessura ou de alumínio de 

até 5 mm, mas são barradas por uma placa de madeira de 2,5 cm de espessura (SARDELLA, 1998).

     As partículas gama podem ser detidas somente por uma parede grossa de concreto ou metal. 

Segundo  Sardella  (1998,  p.  302),  “as  radiações  gama  apresentam  a  velocidade  das  ondas 

eletromagnéticas (velocidade da luz: 300000 km/s) e percorrem milhares de metros no ar”.

    Pode-se dizer que as radiações penetrantes evidentemente são as mais perigosas, pois podem 

destruir  células  de  órgãos  vitais.  Assim,  fica  claro  que  as  radiações  gama  produzem  efeitos 

fisiológicos que são perigosos para os seres vivos quando recebidas em quantidades elevadas.

    Existem algumas situações em que temos fonte de radioatividade. Como exemplo importante, 

pode ser citado o lixo nuclear, ou seja, rejeito radioativo. Esse lixo é todo o material resultante de 

atividade  humana  que  contenha  elementos  radioativos  com  risco  a  saúde  humana  e  ao  meio 

ambiente. Eles podem ser encontrados em usinas nucleares, hospitais, indústrias, clínicas médicas, 

centros de pesquisas, universidades e outros.

Ameaça nuclear
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    Desde  a  última  guerra  mundial  a  poluição  radioativa  tem  se  tornado  motivo  de  grande 

preocupação, principalmente para cientistas e militantes ecológicos do mundo inteiro. Vários países 

realizam estudos e criam rigorosas normas de segurança em atividades que usam energia nuclear, 

visando reduzir ou eliminar o aumento da radioatividade natural causada pela tecnologia criada pelo 

homem. 

    De acordo com Lembo; Sardella (1978, p. 354), “num reator nuclear, basicamente a energia 

desprendida na fissão nuclear transformará a água líquida em água-vapor. Este vapor movimentará 

uma turbina que,  por sua vez,  produzirá  energia  elétrica”.  Devido ao grande número de usinas 

nucleares  espalhadas  pelo  mundo,  estratégias  vêm  sendo  traçadas  no  sentido  de  assegurar  a 

qualidade de vida no planeta, uma vez que falhas em seu sistema de segurança provocam explosões 

nos reatores gerando graves acidentes. 

    Um exemplo é a explosão do reator número 4 da central de Chernobyl, na Ucrânia, em 26 de 

abril de 1986, que foi considerado o maior acidente nuclear da história, pois deixou o mundo inteiro 

em pânico, liberou uma nuvem radioativa que contaminou pessoas, animais e o meio ambiente em 

grande  parte  da  Europa.  Até  os  dias  atuais  não  se  sabe  exatamente  o  número  de  mortos  em 

decorrência deste acidente. 

    Na verdade a radioatividade pode causar graves problemas de saúde e muitos desses problemas 

se manifestam a longo prazo. Muitas pessoas que sobreviveram ao acidente cometeram suicídio; 

outros abandonaram as pressas suas casas e não voltaram a viver no local onde nasceram, devido à 

radioatividade. 

    Observa-se  que  o  aumento  da  incidência  do  câncer  de  tireóide  foi  uma  das  principais 

conseqüências  do  desastre.  Na  revista  Atualidades  Vestibular  (2007,  p.  38),  presume-se  que  a 

doença se alastrou e contaminou jovens de até 18 anos de idade, devido à incidência do iodo 131 

liberado na explosão. Também foram registrados casos de depressão, alcoolismo e suicídios em 

números mais elevados que o normal. 

    No Brasil  esse perigo pôde ser tristemente comprovado em setembro de 1987, quando uma 

cápsula  contendo  isótopo  de  césio-137,  usado  em  equipamentos  radiológicos,  foi  aberta  por 

sucateiros e intensamente manuseada, contaminando mais de duzentas pessoas.

    No mar Báltico está concentrado sucatas de submarinos nucleares afundados durante a segunda 

guerra mundial que constitui grave ameaça. Um exemplo que abrange muitos setores industriais, em 

especial a siderurgia, é a queima do carvão mineral, que contém elementos radioativos. Estima-se 

que, sejam queimadas em todo o mundo, por ano, 2,8 bilhões de toneladas de carvão, liberando 9 
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mil toneladas de tório e 3,6 mil toneladas de urânio para o meio ambiente. No petróleo e no gás 

natural, também há presença de elementos radioativos naturais que pode aumentar a exposição à 

radiação.

    Esse é um assunto alarmante e atinge todas as regiões da terra, mas poderia ser amenizado se 

considerássemos o que diz O` Connor (1977, p. 606) sobre este assunto: 
Os  materiais  radioativos  apresentam  um problema  único  que  é  como se  desfazer  dos 
resíduos. Eles devem ser armazenados de tal maneira que nem a radiação, nem as próprias 
substâncias  radioativas  possam  entrar  em  contato  com  sistemas  vivos.  Muitos  destes 
materiais continuam os seus processos de decaimento por períodos de tempo muito longos, 
de modo que sua armazenagem não pode ser considerada um problema a curto prazo. 

Radioatividade: benefícios e conseqüências 

    A radioatividade  está  presente  em todos  os  lugares.  O ser  humano,  assim como as  outras 

espécies,  está  exposto  a  esse  fenômeno  durante  suas  atividades  diárias,  seja  através  de  fontes 

naturais de radiação ou pelas fontes artificiais, criadas pelo próprio homem.

    Esses elementos radioativos, quando bem manipulados, podem ser úteis na medicina ajudando, 

por exemplo, no tratamento de tumores cancerosos. Na radioterapia, a radiação é dirigida para o 

tecido doente destruindo o tumor. Em pacientes com câncer de tireóide, pequenas quantidades de 

iodo 131 são ingeridas por eles, fazendo com que o iodo se concentre na tireóide, destruindo os 

tecidos da glândula.

    Também podemos citar o método da datação radioativa, que segundo Russel (2006, p. 1244), “é 

usada para determinar a idade de relíquias antigas, como fósseis, rochas, etc.”.

    Os danos causados à saúde estão associados ao tipo de radiação e a quantidade acumulada no 

organismo. Se esta exposição for de dose excessiva pode provocar sérios problemas, como lesões 

no sistema nervoso, na medula óssea, no aparelho gastrintestinal, etc., ocasionando até morte. As 

radiações fazem com que os átomos que compõe as células sofram alterações em sua estrutura, 

afetando o seu funcionamento. Portanto elas são perigosas para os seres vivos quando recebidas em 

quantidades elevadas (LEMBO; SARDELLA, 1978). Conseqüências biológicas no funcionamento 

do  organismo  comum  aparecerão  com o  tempo,  algumas  mais  rápidas,  outras  de  forma  lenta, 

podendo ainda apresentar-se apenas nos descendentes do indivíduo que sofreu a alteração induzida 

pela radioatividade. 

    A radiação está associada ao aumento de casos de câncer nas populações expostas tanto a fontes 

naturais  quanto  a  fontes  artificiais  usadas  de  maneira  inadequada  ou  em acidentes  envolvendo 
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fontes radioativas. Após descoberto, o fenômeno foi desvendado e sua utilização difundiu-se, seja 

para benefício do homem, como na medicina, ou, com fins maléficos. 

Considerações finais

    A radioatividade ambiental provocada por atividades humanas tem aumentado significativamente 

e,  portanto,  é  um  tema  sujeito  a  intensa  investigação.  Vários  trabalhos  científicos  têm  sido 

desenvolvidos, bem como tecnologias de medida e controle de radiação. Formas de regulamentação 

vêm sendo estudadas para ampliar  a segurança.  Assim, uma importante  alerta  às indústrias que 

trabalham com materiais que apresentam elevada radioatividade natural é que busquem a tecnologia 

adequada para eliminar ou controlar os impactos negativos que a radiação pode produzir.

    Embora a ciência seja muito importante em nossas vidas, o uso consciente da ciência é que faz a 

diferença. Assim como os átomos instáveis evoluem em busca de uma configuração mais estável, 

nós, seres humanos, devemos nos evoluir em busca da estabilidade ambiental, ou seja, diminuir os 

impactos causados à natureza, pois sem ela é impossível haver vida e muito menos ciência.

Referências

LEMBO, Antônio; SARDELLA, Antônio. Química. São Paulo, Ática, 1978.

O` CONNOR, Rod. Fundamentos de Química. São Paulo, Editora Harper & Row do Brasil, 1977.

RUSSEL, Jhon Blair. Químico geral. 2ª ed., São Paulo: Pearson Makron Books, 1994. 

SARDELLA, Antônio. Curso de Química. Vol. 2, São Paulo, Ática, 1998.

ALMANAQUE ABRIL: Atualidades Vestibular. 4ª ed. São Paulo: Editora Abril, 2007.

 

141



PERFIL DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA DA UNIR – 

CAMPUS DE JI-PARANÁ

LIMA, Thiago Pacife27 

TEÓFILO, Frederico Trindade28

AGUIAR, Renata Gonçalves29

RESUMO

    O presente trabalho teve por finalidade definir o perfil dos acadêmicos de Licenciatura em Física 

da Universidade Federal de Rondônia – UNIR,  Campus de Ji-Paraná, e analisar as características 

daqueles  que  prestaram vestibular  nos  anos  de  1992,  1995,  2002,  2003  e  2004.  Para  tal,  foi 

realizada  uma  pesquisa  quantitativa  e  qualitativa  com dados  coletados  de  arquivos  da  própria 

universidade acima citada. Foram obtidas consideráveis informações que permitiram analisar tais 

características.  Dentre alguns resultados,  foi  possível  observar  que a evasão no curso de Física 

minorou no decorrer de um pouco mais de uma década.

Palavras-chave: Evasão. Vestibular. Perfil acadêmico.

INTRODUÇÃO

    O curso de Licenciatura em Física tem por objetivo formar profissionais na área educacional com 

uma  visão  interdisciplinar  e  com  incentivo  à  pesquisa.  Contudo,  esse  é  um  dos  cursos  que 

historicamente possui baixa concorrência nos vestibulares, tornando o ingresso mais acessível, não 

obstante, o número de acadêmicos que terminam a graduação também é em número reduzido.

    A Física foi introduzida no Brasil como matéria necessária para a formação de engenheiros civis, 

militares  e  médicos,  talvez  isso  explique  o  porquê  da  falta  de  professores  nessa  área.  Em 

conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, só pode lecionar nas 

quatro  primeiras  séries  do  Ensino  Fundamental  e  no  Ensino  Médio,  o  professor  que  possui 

graduação com licenciatura plena em Física (BRASIL, 1996). 
27 Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus de Ji-Paraná. Graduando do curso de Licenciatura em 
Matemática, tgopacife@live.com
28 Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus de Ji-Paraná. Graduando do curso de Licenciatura em 
Matemática, fredteofilo@yahoo.com.br
29 Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus de Ji-Paraná. Professora do Departamento de Engenharia 
Ambiental, rgaguiar@unir.br
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    Em 2002, havia um déficit de 23.500 professores de Física, de acordo com o Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, contra apenas 7.216 licenciados em 

um período de 11 anos (entre 1990 e 2001) (ESTATÍSTICAS..., 2003, p.15). Observa-se que as 

vagas nas universidades  públicas não são suficientes  para atender a demanda do mercado,  e as 

universidades particulares não se motivam para abrir cursos de licenciatura uma vez que necessitam 

de  um alto  investimento  em laboratórios.  E  para  agravar  a  situação,  os  cursos  de  licenciatura 

geralmente apresentam altas taxas de evasão. Alguns cursos de Física formam apenas 25% dos 

alunos que ingressam, relata Deise Miranda Vianna, secretária de ensino da Sociedade Brasileira de 

Física. Esse índice fica muito abaixo do percentual de estudantes que concluem o Ensino Superior, 

que é de 60% de acordo com o Ministério da Educação – MEC (GIRARDI, 2004). 

    Desde as últimas décadas, a deterioração da qualidade do ensino de Física nas escolas, sobretudo, 

da rede pública é uma situação alarmante, e paralelo a isso, os baixos salários e o sucateamento das 

escolas públicas desestimulam os estudantes a fazerem um curso de licenciatura. A maioria prefere 

áreas que têm mais prestígio para seus profissionais. Contudo, alguns não desistem. Nesse contexto, 

Delizoicov e  Angotti (1991 p.10)  mencionam: 
Sabemos das  múltiplas  dificuldades  que incidem nas atividades  do magistério...  todavia 
acreditamos que a prática do professorado aliada a uma consciência política pode contribuir 
para a elevação da qualidade do ensino e trazer melhorias nas condições de trabalho do 
professor.

    Partindo do pressuposto de que não adianta combater o efeito sem conhecer a causa, a realização 

de pesquisas que analisem os perfis dos acadêmicos poderão ajudar as universidades a identificar 

alguns problemas que assolam o curso de Licenciatura em Física, inclusive a evasão.

    Este trabalho visou definir um perfil dos acadêmicos de curso de Licenciatura em Física da 

UNIR,  Campus de  Ji-Paraná  nos  seguintes  períodos,  anos  de  1992 e  1995 e  de  2002 a  2004; 

procurou-se ainda através dos resultados obtidos constatar as semelhanças e possíveis mudanças no 

perfil dos mesmos.

MATERIAL E MÉTODOS

    Os dados utilizados nessa análise foram coletados nos arquivos da UNIR, Campus de Ji-Paraná, 

tais como: sexo, data de nascimento, e naturalidade dos acadêmicos que ingressaram no curso de 

Física em 1992 e 1995 e de 2002 a 2004, que a partir de então denominaremos de período um e 

período dois, respectivamente. Foi analisado também se os mesmos concluíram ou não a graduação. 

Cabe ressaltar que não tivemos acesso aos dados dos 120 alunos que ingressaram no curso de Física 

entre os anos de 2002, 2003 e 2004, sendo assim fizemos os cálculos baseados nos dados que nos 
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foram fornecidos num total de 92 alunos.

    Nos anos de 1993 e 1994 e de 1996 a 2001 não houve processo seletivo para o curso de Física, 

Campus de Ji-Paraná, devido à falta de professores, e pelo fato do curso se encontrar em processo 

de credenciação,  novas vagas foram oferecidas somente a partir  de 2002 com a contratação de 

novos professores. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

    Observou-se que o curso de Física desde a sua criação foi predominantemente composto por 

estudantes do sexo masculino, no período um representavam 56% dos acadêmicos e esse percentual 

aumentou ainda  mais  nos  últimos  anos  chegando a  74%. A baixa  concentração  de mulheres  é 

possivelmente explicada pelo fato de que geralmente os homens optam mais por cursos nas áreas de 

exatas em detrimento das áreas humanas; e o mesmo não ocorre com as mulheres, dessa forma sua 

presença no curso de Física é bem inferior (44% e 26%, nos períodos um e dois, respectivamente), 

como é possível observar na Figura 1.
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Figura 1. Sexo dos acadêmicos.

 

    As freqüências de idade dos acadêmicos estão apresentadas nas Figuras 2 e 3. A média das idades 

dos acadêmicos diminuiu com o passar do tempo, haja vista no período um a maior freqüência estar 

compreendida entre 37 e 44 anos, ao passo que no período dois compreendeu-se entre 17 e 20 anos, 

evidenciando que cada vez mais os jovens estão procurando cursar uma graduação. Um fator a ser 

considerado  que  reflete  essa  realidade  é  que  nos  últimos  anos  em  muitas  escolas  há  uma 

preocupação  maior  em incentivar  os  estudantes  para  prestar  o  vestibular,  dessa  forma  quando 
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terminam o Ensino Médio estão mais preparados para concorrer e entrar em uma universidade. 
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Figura 2. Idade dos acadêmicos de 1992                   Figura 3. Idade dos acadêmicos de 2002 e 

1995.                                                                          a 2004.   

    É interessante observar que dos acadêmicos de Física, grande parte vieram de outras regiões do 

país. No período que compreende os anos de 1992 e 1995 39% vieram do Sudeste, 26% da região 

Sul, 21% do Norte, 12% do Nordeste e 2% da região Centro-Oeste. Porém, no período seguinte, 

esses números mudaram, sendo a maioria dos acadêmicos provenientes da região Norte num total 

de 48%. Os naturais das regiões Sudeste e Sul somaram 18% cada e os vindos da região Centro-

Oeste e Nordeste representaram 16% do total sendo 8% de cada região.

    O Estado de Rondônia realmente é conhecido por abrigar pessoas de todas as regiões do país. 

Fato facilmente explicado pela própria história do estado, que, quando em sua formação, milhares 

de  pessoas  foram  atraídas  pelo  ouro,  borracha,  madeira  e  pela  própria  terra.  Muitos  desses 

estabeleceram moradia no estado, daí a razão de que no primeiro período o curso era formado em 

sua maioria por pessoas do sudeste e do sul do país. Com o passar dos anos foram nascendo os 

filhos dos primeiros imigrantes que posteriormente se tornariam os novos acadêmicos da UNIR, 

como conseqüência disso vemos que no período de 2002 a 2004, a grande maioria dos acadêmicos 

era da região Norte, e desse percentual a maior parte era do próprio Estado de Rondônia. 
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Figura 4. Percentual de acadêmicos por                     Figura 5.  Percentual de acadêmicos por

região (1992 e 1995).                                                   região (2002-2004).

    Nos anos de 1992 e 1995 apenas 16,3% dos acadêmicos concluíram a graduação no tempo 

previsto de quatro anos, 2,3% concluíram depois e o restante, 81,4% desistiram. No período de 

2002 a 2004 vemos que 13% concluíram no tempo previsto, 11% concluíram depois, 21% ainda 

está cursando e 55% desistiram (Figura 6). 
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Figura 6. Percentual de conclusão e evasão.

    Ao comparar esses dados, nota-se que houve um decréscimo no número de formandos no tempo 

regular, em contraste, um maior percentual de estudantes concluiu a graduação posteriormente, e 

dentre esses 92 alunos 21% ainda estão cursando a graduação, esse panorama contribuiu para que 

houvesse uma considerável queda na taxa de evasão, mas que ainda assim permanece alta. Todavia, 

essa alta taxa de evasão é uma realidade na maior parte das universidades do Brasil. As principais 

causas apontadas para explicar elevados índices de evasão são os baixos salários, as dificuldades 
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enfrentadas pelos professores para exercer a profissão, e também a lacuna entre os conhecimentos 

realmente aprendidos no ensino médio e o necessário para acompanhar as primeiras disciplinas do 

ensino superior.

    A diminuição  na taxa de evasão referente  aos dois períodos estudados deve ser reflexo do 

fortalecimento  do  curso  com a  contratação  de  mais  professores,  estruturação  dos  laboratórios, 

despertando nos acadêmicos maior interesse em concluir o curso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

    Analisando os dois períodos, verificou-se que o curso de Licenciatura em Física continua sendo 

de  predominância  masculina,  56% e  74%,  respectivamente,  enquanto  as  mulheres  representam 

números decrescentes 44% e 26%. A tendência é que o curso se solidifique sendo composto em sua 

maioria por jovens e cada vez mais por pessoas nascidas na região. Observou-se que houve uma 

queda no número de concluintes em tempo normal, pois no primeiro período 16,3% concluíram, e 

no segundo, 13%. Contudo, o número dos que formam fora do tempo tem aumentado, dentre esses, 

21% ainda estão cursando.

    Apesar da taxa de evasão ainda ser alta, houve uma considerável queda nesse período de tempo 

que soma quase uma década,  pois nos anos de 1992 e 1995 81,4% dos acadêmicos desistiram, 

enquanto que de 2002 a 2004, a taxa de desistentes  passou a ser de 55%. É importante  que a 

comunidade acadêmica tenha conhecimento prévio das mudanças que vêem ocorrendo no curso de 

Licenciatura em Física, pois conhecendo o perfil e tentando entender as dificuldades enfrentadas 

pelos estudantes para concluir a graduação será possível criar meios de mitigar os índices de evasão 

sem deixar de primar por um ensino de qualidade.
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CARACTERIZAÇÃO DE FLUIDO MAGNÉTICO À BASE DE ÓLEO DE COPAÍBA POR 

TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS

Queila da Silva FERREIRA

Judes Gonçalves dos SANTOS

Resumo: No presente trabalho foi elaborada a caracterização de fluido magnético à base de óleo de 

copaíba.  Usando técnicas físicas de espectroscopias ópticas.

Palavras-chave: Nanopartícula. Fluido Magnético. Copaíba.

1. Introdução

     Fluidos magnéticos são sistemas coloidais constituído de nanopartículas magnéticas recobertas 

por uma camada molecular em um solvente orgânico ou inorgânico (MORAIS, 2001). Os fluidos 

magnéticos  são  ultra-estáveis  quando  submetidos  a  campos  magnéticos  externos,  variações  de 

temperaturas e alterações na força iônica do meio, dentre outros fatores (SANTOS et all, 2008). A 

tentativa  de  preparar  fluidos  magnéticos  à  base  de  substâncias  orgânicas  nos  leva  as  várias 

alternativas e uma delas e de grande potencial é o óleo de copaíba.  Na realização deste trabalho 

usou-se o óleo de copaíba como meio carreador e o dispersante usado foi o álcool de cereal para dar 

estabilidade ao sistema juntamente com a adição da nanopartícula de maguemita. 

2-Procedimento Experimental

    As  amostras  de  fluido  magnético  de  copaíba  foram preparadas  usando  nanopartículas  de 

maguemita e óleo natural de copaíba (Copaifera langisdorffii) extraído na região de Ji-Paraná. As 

medidas de espectroscopia foram realizadas através das técnicas de Espectrofotometria de Luz UV-

VIS-NIR, Espectroscopia Fotoacústica e FTIR.

2.1-Técnicas de Caracterização.

___________________________________
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2.1.2-Espectroscopia Fotoacústica.

    A Espectroscopia Fotoacústica (E.F) é uma técnica que estuda a interação da radiação com a 

matéria através de um fenômeno conhecido como efeito fotoacústico. Esta técnica possui algumas 

vantagens sobre a espectroscopia óptica convencional. Uma destas vantagens é que a espectroscopia 

fotoacústica  é  uma  medida  direta  da  absorção,  de  forma  que  a  luz  transmitida,  refletida  ou 

espalhada não interfere nas medidas (MARQUEZINI, 1990).

2.1.3-Espectroscopia Infravermelho.

    A técnica de Espectrometria  no infravermelho com transformada de Fourier  (FTIR) é uma 

interpretação do espectro de absorção do infravermelho, e nos dias atuais é um dos métodos mais 

poderosos  de  que  o  pesquisador  dispõe  para  caracterizar  os  Grupamentos  Funcionais  de  um 

grifoquímio.  O método  se  aplica  tanto  na  análise  qualitativa  quanto  à  quantitativa,  de  sólidos, 

líquidos ou gases (NETO, 2004).

2.1.4-Espectrofotometria.

    A origem das linhas da espectroscopia é a emissão ou absorção de um fóton quando há alteração 

da energia de uma molécula (ATKINS & PAULA, 2004).

2.1.5-Preparação da Amostra de Óleo.

    Foram tomadas amostras num volume de 3ml de óleo de Copaíba e diluído usando álcool de 

cereal nas concentrações de óleo original, 1%, 2%, 2,5%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 

35%,  40%,  45%,  50% e  original  de  álcool. Depois  de  preparadas,  as  amostras  foram medidas 

usando fotoacústica e espectrofotometria.

2.1.6-Preparação da Nanopartícula.

    A nanopartícula magnética de maguemita foi preparada usando o método de coopreciptação. O 

método consiste na reação térmica de sais e bases. Foi misturada uma solução de 0,5 molar de 

Cloreto ferroso (FeCl 2  x 4H 2 O) e 1 molar de Cloreto Férrico (FeCl 3  x 6H 2 O). Em um béquer de 

400 ml são adicionadas 90 ml dessa solução e sob agitação é acrescentado 120 ml de hidróxido de 

Amônia (25%). Primeiro foi observado a formação de um gel e um precipitado preto. A dispersão 

foi  aquecida  a  80ºC  por  2  horas  sob  agitação  mecânica.  Depois  as  partículas  magnéticas  são 

separadas na presença de um campo magnético e o sobrenadante descartado e o precipitado lavado 

com água destilada. Este processo é repetido 5 vezes e o pH determinado variando entre 8 e 9.

2.1.7-Preparação do Fluido Magnético

 

149



    Foram tomadas  amostras  num volume de  3ml  de  óleo  de  Copaíba  e  diluído  sob  agitação 

mecânica a 2000 rpm, usando nanopartículas de maguemita (γ-Fe 2 O 3  ) nas concentrações de óleo 

50%,  75%,  87,5%,  91%,  93,75%,  96,87%,  98,43%.  Depois  de  preparadas,  as  amostras  foram 

medidas usando fotoacústica e espectrofotometria.

3-Resultados.

3.1-Espectroscopia Fotoacústica.
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Figura 1: Espectros típicos de Fotoacústica de óleo de copaíba com disperso no álcool cereal.

    A Figura 1 mostra algumas concentrações de óleo de copaíba diluído com álcool de cereal. As 

mudanças de absorção do sinal ocorrem na região do ultravioleta (em torno 250 nm ) e no 

infravermelho longínquo ( em torno de 3000 nm).
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Figura 2: Espectro de Fotoacústica do óleo de copaíba e do fluido magnético de copaíba a temperatura 
ambiente.



   

    A Figura 2 mostra no espectro de Fotoacústica do óleo de copaíba, uma absorção intensa de 

energia na região do ultravioleta em torno de 380 nm, decaindo exponencialmente. 

    Para o fluido magnético do óleo de copaíba a Banda S mostra que as moléculas do óleo de 

copaíba ligaram-se a superfície das nanopartículas, porém não fortemente, pois a banda é muito 

larga.  A Banda L representa  as  interações  entre  as moléculas  ligadas  à  superfície  com o meio 

carreador (meio solvente) que neste caso o utilizado foi o óleo de copaíba tendo como disperso o 

álcool  de  cereal.  Por  apresentar  fracas  ligações  na  superfície  da  partícula,  o  fluido  magnético 

mostrou a formação de aglomerados com o passar do tempo.
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    Na Figura 3 são apresentados os espectros de fotoacústica nas concentrações 6,25%, 12,5%, 25% 

e concentração original de maguemita dispersa em água e pH 8. Observa a perda de sinal com o 

decréscimo na concentração de nanopartículas.

3.2-Espectroscopia Infravermelho-FTIR
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Figura 3: Espectros de Fotoacústica do óleo de copaíba e do fluido magnético de copaíba a temperatura 
ambiente nas concentrações de maguemita 6,25; 12,5; 25; e original V/V.
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    O  espectro  FTIR  do  óleo  de  copaíba  a  temperatura  ambiente  mostrado  na  Figura  4  é 

característico de componentes sesquiterpenos e ácidos diterpênicos. Estes resultados comparados 

com espectro da Figura 5 mostram claramente a presença da estrutura da maguemita interferindo na 

separação das energias das estruturas moleculares do óleo. 
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    A transmitância em função do número de ondas do fluido magnético do óleo de copaíba de 

maguemita mostrado na Figura 5 é observada entre 500 cm-1 e 1500 cm-1 as vibrações moleculares 

C═ O mais distintas. 

    A  presença  de  estruturas  alifáticas  e  anéis  aromáticos  principalmente  nos  diterpênicos  das 

amostras  usadas,  nos  mostrou  que  uma  grande  população  tem  a  se  ligar  na  superfície  da 

nanopartícula,  mas  outros  componentes  mais  populosos  de  sesquiterpênicos  provavelmente 
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Figura 5: Espectro de FTIR do fluido magnético de copaíba a temperatura ambiente.

Figura 4: Espectro de FTIR do óleo de copaíba a temperatura ambiente.



contribui  juntamente  com  o  solvente  para  desestabilizar  uma  população  dos  componentes 

moleculares adsorvidos na superfície da nanopartícula.

3.3-Espectrofotometria UV-VIS.
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Figura 6: Gráfico de Espectrofotometria do óleo de Copaíba e álcool de cereal.

    A Figura 6 mostra espectros de espectrofotometria do óleo de copaíba diluído com álcool de 

cereal. São observadas transições eletrônicas em todas as concentrações, sendo que as transições 

foram mais intensas no espectro de 100% Copaíba, ou seja, as transições foram aumentando com a 

concentração de copaíba. O ponto isobéstico da solução ocorreu em 467 nm.

    Na Figura 7 a absorção em função da concentração mostra um desvio na Lei de Lambert-Beer 

condicionado  ao  parâmetro  linear  na  equação  obtida  do  ajuste,  caracterizando  um  sistema 

complexo.

Na Figura 8 duas medidas do fluido magnético são apresentadas 6,25% e 25%. As absorções 

ocorrem entre 250nm e 500nm apresentando picos de transições  eletrônicas com o aumento da 

concentração de maguemita, porém a absorção diminui com o aumento da concentração (Figura 9).
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Figura 7: Gráfico da absorção em função da concentração do Óleo de Copaíba em álcool de cereal.
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Figura 8: Gráfico de Espectrofotometria do Fluido magnético do Óleo de Copaíba em Álcool de Cereal.

0 5 10 15 20 25
2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

A=3,1401-0,01847 C

 

 

A
b

so
rç

ã
o 

(u
.a

)

Concentração (%)

 Dados Experimentais
 Ajuste Polinomial

Figura 9: Gráfico da absorção em função da Concentração do Fluido magnético em Álcool de cereal.
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4-Discussões e Conclusões.

    Através das medidas de Espectroscopia Fotoacústica utilizando as técnicas de espectroscopia 

óptica, observamos que atécnica de Fotoacústica apresenta absorção em comprimento de onda em 

torno  do  azul  ao  ultravioleta  mostrando  a  adsorção  de  moléculas  do  fluido  na  superfície  da 

nanopartícula  e  em torno  de   750  nm a  interação  entre  moléculas  adsorvidas  a  superfície  da 

nanopartícula indica  a presença da interação estérica.

    A Espectroscopia de Infravermelho confirma essa hipótese comparando medidas do óleo de 

copaíba e do fluido magnético, com a mudança dos componentes moleculares vibracionais.

    Nas  medidas  de  Espectrofotometria  observou-se  transições  eletrônicas  em  todas  as 

concentrações, aumentando com a concentração de copaíba e maguemita. Verificando a formação 

de estruturas dipolares magnéticas como aglomerados, mostrando a atuação da energia gravitacional 

com o aumento da concentração de maguemita. 

    A instabilidade do fluido magnético foi evidente, pois o colóide sofreu separação de fase com o 

tempo devido a presença das forças gravitacionais, elétricas, magnéticas, de Van der Waals, pontes 

de hidrogênio, estérica e dipolar magnética.
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ESTUDO DE FLUIDO MAGNÉTICO À BASE DO ÓLEO DE MAMONA POR 

ESPECTROSCOPIA DE FOTOACÚSTICA

Geovana Dresch WEBLER 30

Luciene Batista da SILVEIRA2

Resumo: No presente trabalho foi realizado um estudo sobre Fluido Magnético à base do óleo de 
Mamona  (Ricinus  communis  L),  utilizando  a  técnica  de  Espectroscopia  de  Fotoacústica, 
investigamos o sinal  fotoacústico e comparamos com outros fluidos magnéticos  encontrados na 
literatura.  Verificamos a estabilização do FM- Óleo de Mamona com o tempo e analisamos os 
espectros variando a concentração permitindo assim obter maiores informações sobre a amostra. As 
medidas de fotoacústica foram realizadas e analisadas em termos de três bandas de energia (C, S, 
L).

Palavras - Chaves: Óleo de Mamona. Espectroscopia de Fotoacústica. Fluido Magnético.

1-Introdução:

A importância do óleo de mamona é evidenciada através da larga aplicação industrial, cujos 

derivados são sintetizados pela atuação de reações na molécula do grupo hidroxila. 

Reconhecido  como o  petróleo  verde,  o  óleo  de  mamona  pode ser  utilizado  como fonte 

energética renovável. Sabendo dessas inúmeras utilizações, surgiu a idéia do Fluido Magnético à 

base do Óleo de Mamona. 

O estudo de fluido magnético vem crescendo devido aos grandes investimentos nessa área, 

ele é um material formado por nanopartículas magnéticas (3-15 nm). Assim através da técnica de 

fotoacústica,  compararemos os espectros do Fluido Magnético à base do óleo de Mamona com 

fluido magnético à base de magnetita coberto com dextrana (FM-DEXTRANA) e fluido magnético 

à base de magnetita coberta com DMSA (ácido 2,3 dimercaptossuccionico).

2- Fundamentos Teóricos:

O óleo de mamona é um óleo vegetal, conhecido como óleo de rícino e, internacionalmente, 

como castor oil; diferencia-se dos demais óleos vegetais pela grande quantidade de hidróxidos que 

contém especialmente o do ácido ricinoléico.

Fluidos magnéticos, também chamados ferrofluidos, são suspensões de pequenas partículas 

magnéticas com um diâmetro médio de aproximadamente 10 nm dispersas em um fluido na base 

apropriada, usualmente óleos sintéticos, éster ou água, dependendo da aplicação (CUNHA, 2006).

30 Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Física da Universidade Federal de Rondônia.
2 Professora Orientadora
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Os FMs combinam propriedades de dinâmica de fluidos com magnetismo, isto é, ele possui 

a fluidez de um líquido comum, mas pode ser facilmente e convenientemente manipulado, sem 

contato  físico  direto,  através  da  ação  de  um  campo  magnético  externo.  Microscopicamente, 

consistem de uma dispersão coloidal de pequenas esferas duras e dipolares, em um líquido portador.

A característica mais importante de um ferrofluido e sua estabilidade, ou seja, a propriedade 

das  nanopartículas  magnéticas  de permanecerem em suspensão na forma de entidades  isoladas, 

evitando a aglomeração das nanopartículas. (MORAIS, 2001) 

Para um Fluido Magnético ser biocompatível as partículas magnéticas devem atravessar a 

barreira endotelial e devem acumular-se especificamente nas células alvos, sem induzir danos as 

células normais. As partículas devem ser recobertas com um material biologicamente ativo, em que 

seus parâmetros físicos, como o tamanho da partícula e a susceptibilidade magnética de suspensão, 

devem ser controlados, e seu comportamento no organismo conhecido.

A técnica utilizada para a análise do FM à base do óleo de mamona foi a Espectroscopia de 

Fotoacústica devida ser uma técnica versátil e não destrutível.

3- Material e Métodos

Neste trabalho  foi  utilizado fluido magnético à base de óleo de mamona e a técnica de 

Espectroscopia de Fotoacústica.

4- Análise

Nos espectros obtidos podem-se observar três bandas de energias distintas, a banda C, banda 

S e banda L.  A banda C representa  a  absorção óptica  das nanopartículas,  a  banda S mostra  a 

interação da camada de cobertura com a superfície metálica da nanopartículas e a intensidade do 

sinal fotoacústico indica o grafting  da cobertura, já a banda L indica estabilidade da camada de 

cobertura através de seus grupos moleculares.

No gráfico da Figura 1 temos os espectros de absorção de fotoacústica do óleo de mamona e 

do FM - óleo de mamona.  No caso do sinal  fotoacústico  das amostras  FM à base do óleo de 

mamona, apresenta banda C (absorção óptica da nanopartícula) com pico em torno de 340 nm e 

Óleo de mamona possui um valor próximo a este.

 

157



Figura 1 - Espectros de fotoacústica de óleo de mamona e do FM á base de óleo de mamona.

No espectro da Figura 2, temos o sinal fotoacústico do FM à base do óleo de Mamona feito 

em Janeiro e  em Julho.  Após o intervalo  de seis  meses  verificamos  que as  bandas  de energia 

permaneceram, porém houve uma perda de intensidade em torno de 1 u.a, o que nos leva a dizer 

que o FM não permaneceu estável. A estabilidade é a propriedade mais importante dos FMs.

Figura 2 - Espectros do FM á base de óleo de mamona.

Na Figura 3 foram plotados os espectros de fotoacústica das amostras de FM-dextrana, FM-

DMSA (ambas FMs biocompatíveis), óleo de mamona e FM - óleo de mamona. Apresentando a 

amostra do óleo de mamona um maior sinal fotoacústico de maior absorção.

Observa-se no espectro da Figura 3 uma banda C com pico em 340 nm e o FM-dextrana e 

FM-DMSA tem pico em torno de 417 nm. A banda S tem pico em torno 500 nm para amostras de 

FM-dextrana e FM-DMSA e tem maior “grafting” para FM-dextrana por apresentar menor sinal, já 
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para  a  amostra  de  FM-óleo  de  mamona  apresenta  um pico  em torno  de  440 nm,  sugerindo  a 

interação da camada de cobertura com a superfície da nanopartícula de maguemita. Na banda L 

mostra pico em torno de 740 nm para os fluidos magnéticos, apresentando maior estabilidade da 

camada para FM-DMSA por ter menos intensidade.

Figura 3 - Espectros de fotoacústica das amostras FM - óleo de Mamona, óleo de Mamona, FM- Dextrana e FM- 

DMSA [SANTOS, 2005].

Na Figura 4, foi feito o espectro do FM variando as concentrações de maguemita, podemos 

observar as três bandas. Na banda C os espectros mostram uma absorção óptica, já na banda S 

observou-se maior intensidade à medida que aumenta a concentração de maguemita, mostrando 

uma maior interação das moléculas do meio carreador (óleo de mamona) com a superfície da 

partícula, verifica-se também que na banda L ocorreu o mesmo com o aumenta da concentração de 

maguemita, mostrando o aumento de interações das moléculas adisorvidas na superfície das 

nanopartículas com as moléculas do meio. 

Figura 4 - Espectros de fotoacústica do FM-óleo de mamona nas concentrações de 50 %, 25 %, 12,5 % e 6,25 %.

5 - Conclusão
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Através dos espectros podemos observar o sinal fotoacústico do fluido magnético de óleo de 

mamona.  Verificou-se  que  as  amostras  preparadas  e  analisadas  sofreram  processos  de 

desestabilização com o tempo. 

O sinal fotoacústico de fluido também mostrou que as moléculas do óleo ligaram fracamente 

na superfície das nanopartículas. E ao compararmos os fluidos magnéticos biocompátiveis (FM-

dextrana e FM- DMSA) e o FM - óleo de mamona observamos comportamento similares.
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ALTERNATIVAS PARA MINIMIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS 
PELA INDÚSTRIA CERÂMICA

1GOMES, Josiane de Brito
1GABLER, Simone Andréia

2MARCHETTO, Margarida

Resumo
A cerâmica é a atividade de produção de artefatos a partir de argilas, que torna-se muito plástica e 
fácil de moldar quando umedecida. Após submetida a uma secagem lenta à sombra para retirar a 
maior parte da água, as peças moldadas são submetidas a altas temperaturas que lhe atribuem 
rigidez e resistência mediante a fusão de certos componentes da massa. A cerâmica e uma atividade 
industrial, por meio da qual são produzidos artefatos com valor utilitário, como o caso da Cerâmica 
Belém em que foram desenvolvidos os estágios durante o trimestre de junho a agosto 2008. A 
indústria Cerâmica Belém tem por objetivo produzir materiais para construções em geral. É um 
segmento do mercado essencial para proporcionar o desenvolvimento econômico na região. 
Entretanto, como a maioria dos processos produtivos este segmento de indústria gera impactos 
ambientais, principalmente devido ao uso dos recursos naturais para a matéria prima. As áreas 
escolhidas para retirada/extração sofrem degradação, necessitando recuperação no final da extração. 
Os resíduos sólidos gerados por esta indústria não possuem elevado grau de relevância, devido ser 
reutilizados na produção de novos produtos e para o calçamento de ruas. As cinzas geradas na 
queima da madeira podem ser destinadas para produção de cimento e também como correção do 
solo para horticultura.  O trabalho expõe os diversos impactos ambientais do setor cerâmico, como 
grande volume de madeira utilizado nos fornos para a queima dos tijolos, e apresenta alternativas, 
como a implantação de Sistema de Gestão Ambiental para empresas desse seguimento.
Palavras-chave: Indústria cerâmica. Impactos ambientais. Desenvolvimento sustentável.

1. Introdução

As peças de cerâmica mais antigas conhecidas datando de 24,500 a.C, foram encontradas  por 

arqueólogos, na Tchescolováquia. Na China e no Egito, a cerâmica tem cerca de 5000 anos. Tendo 

destaque especial o túmulo do imperador Qin Shihuang e seus soldados de terracota. No Egito, a 

arte de vidrar é datada em cerca de 3000 anos a.C. Manifestações importantes na história da 

cerâmica foram os Babilônicos e os assírios que utilizavam cerâmica com ladrilhos esmaltados em 

azul, cinza azulado e creme e ainda relevos decorados (século VI a.C.), bem como os persas com 

http://pt.wikipedia.org/wiki/P?rsia
http://pt.wikipedia.org/wiki/S?culo_VI_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ladrilho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ass?ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Babil?nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vidro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ex?rcito_de_terracota
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qin_Shihuang
http://pt.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://pt.wikipedia.org/wiki/China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arqueologia


sua fabricação de objetos em argila cozida em alto brilho, e das cores obtidas misturando óxidos 

metálicos, método usado ainda nos nossos dias. A capacidade da argila de ser moldada quando 

misturada em proporção correta de água, e de endurecer após a queima, permitiu que ela fosse 

destinada ao armazenamento de grãos ou líquidos, que evoluíram posteriormente para artigos mais 

elaborados, com bocais e alças, imagens em relevo, ou com pinturas vivas que possivelmente 

passaram a ser considerados objetos de decoração. Também são freqüentes, imagens em cerâmica 

de figuras humanas ou humanóides, representando possivelmente deuses dos período antigos. 

Artesãos também chegaram a usar a argila na construção de casas rudes. Com o tempo, a cerâmica 

foi evoluindo e ganhando os nossos dias, mas não sem contar com os esforços dos gregos, romanos, 

chineses, ingleses, italianos, franceses, alemães e norte-americanos.

Atualmente, seja em obras particulares ou na construção civil, a demanda por produtos 

cerâmicos e tijolos é constante, portanto torna-se necessária a exploração em grande escala dos 

recursos naturais. O setor cerâmico no Brasil é abrangente, dinâmico, movimenta cerca de 6 bilhões 

de reais por ano e gera 400.000 empregos diretos e 1,25 milhões indiretos. De acordo com a 

Associação Nacional da Indústria Cerâmica, atualmente, existem 6.620 indústrias no Brasil, sendo 

4.200 produtoras de blocos, 2.400 de telhas e 20 de tubos (Revista Cerâmica Estrutural, 2008). 

Em 1979 foi criada a Indústria e Comércio LTDA Cerâmica Belém, em Ji-Paraná, Rondônia, 

com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento na área de produção de materias para 

construções civis na região, distribuindo sua produção para a cidade e regiões circunvizinhas, 

portanto para atender essa demanda se fez necessária a exploração em massa dos recursos naturais 

que são a base de toda produção desse tipo de indústria.

De uma forma geral, o setor cerâmico gera os seguintes impactos ambientais: 

 Supressão da vegetação;

  Reconfiguração de superfícies topográficas;

  Impacto visual;

  Aceleração dos processos erosivos;

  Indução de escorregamentos;

  Modificação de cursos d’água;

  Aumento da turbidez e da quantidade de sólidos em suspensão em cursos d’água receptores;

  Assoreamento de cursos d’água;

  Interceptação do lençol freático com rebaixamento do nível de base local;

  Mudanças na dinâmica de movimentação das águas subterrâneas;

  Inundações à jusante;
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  Aumento na emissão de gases e partículas em suspensão no ar;

  Aumento de ruídos;

  Propagações de vibrações no solo e

  Emissões atmosféricas nos fornos (BITAR, 1997).

Estudos sobre a sustentabilidade ambiental na produção de materiais e componentes para a 

construção civil tornam-se prioridade na atualidade, devido a escassez de recursos e a 

degradação do meio ambiente ao longo de todo o processo. O ideal seria a implantação de um 

Sistema de Gestão Ambiental em empresas produtoras de blocos cerâmicos. Mediante ao 

exposto, tornou-se importante um maior conhecimento sobre os impactos gerados pela Indústria 

e Comércio Cerâmica Belém LTDA ao meio ambiente, portanto o principal objetivo do presente 

estudo foi o de avaliar os impactos ambientais gerados pela indústria cerâmica, buscando formas 

de minimização de tais impactos, visando o desenvolvimento sustentável neste setor industrial.

2. Metodologia

O presente estudo foi realizado durante o estágio curricular, no segundo trimestre de 2008, 

do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Rondônia - UNIR. A área de estudo 

foi Indústria e Comércio Cerâmica Belém LTDA, localizada na cidade de Ji-Paraná, Rondônia. A 

Cerâmica Belém possui uma extensão de aproximadamente 480 000 m², sendo uma empresa de 

tradição no ramo cerâmico do estado rondoniense.

Primeiramente foi realizada uma delimitação da área de estudo a qual permitiu realizar um 

diagnóstico situacional, principalmente das áreas onde há a exploração da matéria prima para o 

produto final.  Desta forma, todo o setor de produção foi conhecido, e foram analisadas todas as 

questões ambientais ligadas a este setor.

Tendo a área de estudo delimitada, foi realizada uma revisão bibliográfica, onde foi possível, com 

respaldo em trabalhos científicos, conhecer métodos alternativos para a minimização dos efeitos 

negativos ao meio ambiente. Em alguns grandes centros nacionais e internacionais da indústria 

cerâmica tais alternativas já são utilizadas e elas simbolizam grande desenvolvimento tanto 

econômico quanto ambiental no âmbito da sustentabilidade. Mediante tais propostas e alternativas, 

houve necessidade de avaliar a viabilidade das mesmas, levando em consideração os recursos 

financeiros e a extensão da área de estudo, uma vez que a produção da empresa é de média escala.

    3. Resultados e Discussões

A questão mais abrangente dos problemas ambientais ligados ao setor cerâmico, sem dúvida está 

ligada ao setor de mineração, grandes áreas são degradadas, acarretando problemas em pequena e 



grande escala. Atualmente, cerca de 15% do solo do mundo encontra-se degradado.

Estima-se que mais de 100 milhões de hectares de solo no Brasil estejam em estado de degradação. A 

mineração é uma das atividades antrópicas que causam grande impacto ambiental, pelas alterações que 

provoca na superfície terrestre.

A perda total do solo constitui índice total de degradação de uma região, impedindo a realização de 

importantes atividades humanas (SPINELLI, 2007).

Segundo o Artigo 225 da Constituição Federal “Todos têm o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e 

futuras gerações”.  A constituição brasileira de 1988  obriga a recuperação de áreas degradadas pela 

mineração, estabelecendo que "aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma 

de lei" (§ 2º do art 225). Em 1990I o IBAMA apresentou os procedimentos habitualmente 

necessários á recuperação de áreas mineradas que compreendem simplificadamente, respeitadas as 

peculiaridades de cada caso:

          1 – Preenchimento da área lavrada com estéril e/ou rejeito. Cuidados especiais devem ser 

tomados quanto á contaminação do lençol freático se os materiais contiverem substâncias tóxicas;

          2 – Regularização do terreno, ou seja, o preparo do relevo para receber a vegetação.

A nova conformação topográfica deve atender á estabilidade do solo e taludes, controle da erosão e 

apresentar alguma semelhança com o relevo original;

          3 – Tratamento da superfície final, envolvendo – sem se limitar a isto:

 Recolocação do “topsoil”  (raramente preservado no passado quando do decapamento  da 

jazida);

 Terraços em camalhões (em locais com declividade menor que 20%) ou em bancadas ou 

patamares (com declividades superiores a 20%).

 O  reflorestamento  apesar  de  ser  a  forma  mais  correta  para  a  recuperação  de  uma  área 

degradada torna-se inviável para a área estudada, uma vez que a mesma se encontra nas proximidades 

do Rio Machado, o que causa inundações nos períodos chuvosos. Uma prática viável para esta área seria 

a conversão para lagoas de psicultura.  Outra  alternativa  seria  converter  a área degradada para um 

centro  de  lazer,  recreação  e  turismo,  que  colaboraria  para  o  desenvolvimento  tanto  social  quanto 

econômico   da  comunidade.  Outras  técnicas  mencionadas  e  de  provável  viabilidade  para  áreas 

degradadas seriam: Indústria ou comércio, Habitação, loteamento, Manancial hídrico para abastecimento, 

Disposição de resíduos, tratamento de esgotos. Em caso de se optar pelas últimas alternativas, o custo 

de implantação geralmente é mais elevado, devido o aterramento.  Disposição de resíduos, e tratamento 

de esgotos não são viáveis para a área em estudo devido as inundações nos períodos chuvosos.

Um dos maiores desequilíbrios e impactos ambientais negativos causados por esta indústria 

resultam na utilização do montante de madeira nativa como combustível dos fornos utilizados na 



queima dos tijolos. Tal técnica gera impacto, tanto no desmatamento, quanto na queima – emissão 

de CO2 – A indústria estudada faz utilização de madeira e de serragem, uma vez que não possuem 

filtros, a emissão de poluentes é em grande escala. Desta forma, a busca por métodos alternativos 

tornou-se constante.  Uma técnica já muito utilizada em grandes pólos da indústria  cerâmica no 

Brasil é o gás natural. O custo energético gás natural x lenha não é tão distante: R$ 80,49 Gcal da 

lenha para R$89, 58 Gcal do gás natural  (tabela  1). O uso do gás natural  garante  à empresa a 

oportunidade de a empresa ter um forno melhor, de fazer produtos melhores, de conseguir mercados 

mais nobres e conseqüentemente elevar o faturamento (Revista Cerâmica Estrutural, 2008).

Tabela 1. Comparação eficiência lenha x gás natural.
Poder  calorífico  (kcal/m³)Eficiência  de  combustão(%)Energia  Disponível  (kcal/m³)Preço  (R$/ 
m³)Custo  energético  final  (R$/  Gcal)Lenha955.650658.93050,0050/621.172=   R$  80,  49Gás 
Natural9.400958.9300,800,80/8.930= R$ 89,58(Fonte: Balanço Energético Nacional (Ministério de 
Minas e Energia))

Segundo Nunes et.al (2005 p. 4), é possível validar a substituição da lenha por pneus como 

fonte  energética  na indústria  cerâmica.  Comprovada  a sua qualidade energética,  1kg de pneu é 

capaz  de  liberar  de  6 mil  a  7  mil  Kcal.  Desta  forma,  é  necessário  encontrar  formas  para  não 

desperdiçá-lo,  como  já  acontece  em algumas  indústrias  de  cimento  que  o  utiliza  como  matriz 

energética. Deve-se destacar a necessidade de filtrar os produtos de sua combustão, já que nesse 

caso,  o  impacto  ambiental  é  a  poluição  do  ar.  O  fato  de  existir  tecnologias  adequadas  para 

tratamento de efluentes gasosos, a ponto das emissões ficarem abaixo do limite da legislação em 

vigor, minimiza os impactos ambientais negativos da combustão do pneu. Associando-se isso ao 

aumento de opções de destino final para os pneus, obtém-se redução dos seus impactos nos centros 

urbanos e a diminuição no consumo de combustíveis fósseis tradicionais. 

Há  ainda  alternativas  que  apesar  de  muito  novas,  garantem  ótimo  poder  calorífico  e 

viabilidade tanto econômica quanto ambiental. Estas são baseadas na utilização do biocombustível. 

As  idéias  mais  propagadas  entre  os  ceramistas  são  o  investimento  em  biomassa  renovável, 

proveniente de reflorestamento de árvores de crescimento rápido, como o eucalipto e pinus, e de 

resíduos de atividades agrícolas, sendo os mais difundidos atualmente o bagaço de cana, a casca de 

coco e a casca de arroz. Outras opções de biocombustível vêm sendo pesquisadas para a geração de 

energia limpa para a queima de cerâmica, despontando, entre as mais promissoras, o capim elefante 

(gramínea comumente usada para a alimentação de rebanhos e que tem o rápido ciclo de plantio e 

corte  como  uma  das  principais  vantagens)  (Revista  Cerâmica  Estrutural,  2007).  As  maiores 

vantagens da utilização desta técnica ao meio ambiente são: o aproveitamento de resíduos orgânicos 

como o bagaço de cana, a casca de coco, entre outros, a redução da emissão do gás proveniente do 



processo  de  decomposição  deste  material,  e  o  plantio  de  gramíneas  ou  árvores  que  gerem 

biocombustível  realiza  o  denominado  seqüestro  de  carbono.  Ao  ceramista,  a  grande  vantagem 

consiste  no  fato  de  que  a  utilização  de  biomassa  renovável  como  fonte  energética  pode  gerar 

projetos para o ingresso no mercado de carbono, uma vez que tal técnica já propiciou o ingresso da 

primeira  cerâmica brasileira  no mercado de carbono:  a Cerâmica São Judas Tadeu,  de Palmas, 

Tocantins.

O Projeto de Lei Nº TR 01/2006 propõe uma alternativa para o desenvolvimento sustentável 

nos setores industriais. A ementa dispõe sobre o uso benéfico dos resíduos gerados nas estações de 

tratamento de água. O artigo 2º: “Considera-se uso benéfico de resíduos gerados nas estações de 

tratamento de água, aquele efetuado em detrimento de sua mera disposição em aterros sanitários, 

exclusivos, em estações de tratamento de esgotos ou em cursos d´àgua, mediante o oferecimento de 

tratamento  adequado  visando  a  utilização  e  aproveitamento  produtivo,  com  a  correspondente 

diminuição do impacto  ambiental  negativo”.  No Brasil,  estima-se que cerca de 2.000 toneladas 

diárias  de sólidos sejam lançadas  em corpos de água,  sem nenhum tratamento (JUNIOR et.  al. 

2006). Diversos países têm incentivado o uso benéfico do resíduo gerado nas estações de tratamento 

de  água  em  detrimento  da  disposição  em  aterros  sanitários  ou  exclusivos.  Podem-se  citar 

experiências na Holanda (uso em indústrias de ferro e aço, curtumes, cerâmicas e recuperação de 

áreas  degradadas);  Alemanha  (cimenteiras);  Inglaterra  (cimenteiras,  recuperação  de  áreas 

degradadas  e  indústrias  cerâmicas);  Japão (cimenteiras);  China  (indústrias  cerâmicas);  Espanha 

(indústrias  cerâmicas  e  agroindústria);  Estados  Unidos  (agroindústria,  cimenteiras,  cerâmicas, 

recuperação  de  produtos  químicos  e  áreas  degradadas,  cobertura  de  aterros  sanitários);  Índia 

(indústrias cerâmicas);  França (construção de diques,  construção civil  e agroindústria);  Noruega 

(recuperação  de  áreas  degradadas),  Austrália  (recuperação  de  áreas  degradadas)  e  Portugal 

(indústrias cerâmicas) (PAIXÃO et. al.  2005).  Desta forma, é possível concluir que resíduos de 

estações  de  tratamento  de  água  podem substituir  a  argila  utilizada  nas  indústrias  de  cerâmica 

vermelha, desde que o processo seja efetuado de forma adequada, com a proporção correta de lodo 

e de argila, a fim de que a resistência dos tijolos não seja alterada. Os benefícios são os seguintes: 

 Ao ceramista, uma vez que possibilita o aumento da vida útil da jazida; a redução dos custos 

de transporte dos blocos ao consumidor (blocos mais leves), melhor aceitação dos produtos 

(melhora a cor) e a redução dos custos de recomposição de áreas com vegetação nativa;

  À concessionária de serviços de saneamento, por ser uma solução definitiva à disposição do 

resíduo  gerado  no  tratamento  de  água  e  pela  redução  do  custo  de  disposição,  que  é 

aproximadamente 1/3 do cobrado pelo aterro;



 Ao meio ambiente, pela redução da supressão da vegetação, da poluição aquática causada 

pelo lançamento dos resíduos diretamente nos corpos d’água e das emissões nos fornos das 

indústrias;  aumento  da  vida  útil  dos  aterros  sanitários,  além de  seguir  os  princípios  da 

Política Estadual de Resíduos Sólidos;

  À sociedade, pela redução do déficit habitacional (280 moradias populares por ano somente 

na região sudeste) (MARGEM et. al. 2006). 

Pela evolução e políticas ambientalistas e pela mobilização da sociedade civil para o 

desenvolvimento sustentável da nação, surgiu no mercado um projeto denominado Tijolo Ecológico 

cujos principais objetivos são:

• Atenuar as agressões ambientais;

• Atenuar o déficit habitacional crônico nesse país;

• Introduzir novo método de fabricação em um mercado sem alterações operacionais há mais 

de um século;

• Proporcionar redução de custos na construção civil;

De acordo o projeto, o custo do tijolo convencional é de R$ 230,00 / milheiro, enquanto que 

o ecológico é de R$ 180,00 / milheiro. No âmbito ambiental, tal projeto afirma que haverá grande 

redução dos impactos referentes as questões ambientais, devido o Tijolo Ecológico, ao contrário do 

tijolo convencional, não ser queimado, ou seja, não precisará de forno, que é o que acarreta grande 

parte dos conflitos entre Indústria Cerâmica x Ambiente.  O Tijolo Ecológico é constituído 

basicamente por base argilosa, mais agregador de solo, que sofrerá mistura, homogeinização e 

compactação e, após, a cura ou secagem. Sendo que o este dispensa o uso de forno para queima e 

para cura. Após a compactação, deverá, tão somente, trocar calor com o meio-ambiente para cura 

ou eliminação da umidade. O tempo de cura inclusive é menor que o tijolo convencional (três dias 

menos).

A quantidade de água utilizada pela indústria é relativamente baixa, mas uma alternativa 

para uso racional deste recurso esgotável seria a de converter a área degradada pela mineração de 

argila em um manancial de abastecimento de água, o que poderia abastecer todo o setor de 

produção.

Assim como a água, os resíduos sólidos gerados por esta indústria não possui elevado grau de 

relevância,  uma  vez  que  estes  são  reutilizados  para  a  produção  de  novos  produtos  e  para  o 

calçamento  de  ruas.  As  cinzas  geradas  não  estão  tendo  a  devida  destinação,  pois  estas  são 

depositadas  de forma irregular  no lixo.  Um destino útil  para este resíduo seria  na produção de 



cimento e como adubo para horticultura, no entanto, a acidez do solo deve ser conhecida antes de 

implantar tal técnica.

4. Considerações finais

A  indústria  de  cerâmica  vermelha  é  bastante  heterogênea  e  acarreta  graves  problemas 

ambientais do início ao fim da produção.

Os  principais  problemas  ambientais  estão  na  magnitude  da  degradação  decorrente  da 

mineração de argila, no montante de madeira nativa utilizada assim como na emissão atmosférica 

em grande escala. 

Algumas alternativas mostraram-se eficazes na diminuição de impactos e na racionalização 

dos recursos naturais e deste modo poderiam ser uma alternativa para promover o tão almejado 

desenvolvimento sustentável neste setor.

Uma forma inteligente de minimizar os impactos será a recuperação das áreas degradadas 

com a extração da argila, reutilização dos rejeitos e o tratamento das emissões gasosas gerados na 

indústria.
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RESUMO

    A comunidade fitoplanctônica presente em sistemas aquáticos desempenha função primordial na 
produção de matéria fotossintética, uma vez que gera o processo mais importante do metabolismo 
de um sistema. Através da fotossíntese, uma série de reações químicas são desencadeadas para que 
a energia luminosa seja convertida em energia química, que, por sua vez é estocado em compostos 
orgânicos como carboidratos, lipídios e proteínas, ambos essenciais à nutrição de um organismo. A 
quantidade  de  biomassa  sintetizada  pelos  autótrofos  é  denominada  de  produção  primária  e  a 
quantidade produzida por unidade de tempo é chamada de produtividade primária. Sendo assim, 
quantificar a produtividade de um sistema torna-se imprescindível para que se possa ter ciência das 
condições do ambiente em estudo, haja vista que a produção primária é importante para toda cadeia 
alimentar do sistema lacustre, pois ela é a base dessa cadeia e servirá de energia para os demais 
níveis  tróficos.  No  ensaio,  realizaram-se  análises  para  determinar  a  concentração  de  oxigênio 
dissolvido (O.D.) em água, uma vez que este também é proveniente da reação fotossintética dos 
fitoplânctons. Logo, quanto maior a comunidade fitoplanctônica, maior será a produção de oxigênio 
e, conseqüentemente, maior a concentração de oxigênio dissolvido, daí o uso deste no cálculo da 
produção primária. Portanto, o presente trabalho objetiva calcular a produtividade de um sistema 
lacustre  localizado  no  município  de  Ji-Paraná/RO,  utilizando-se  a  técnica  dos  frascos  claros  e 
escuros; e para medir o oxigênio dissolvido em água, fazer o uso do método de Winkler.
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1. INTRODUÇÃO

    Os ambientes aquáticos no geral são de grande importância para o ecossistema, uma vez que 

abrigam grande diversidade de espécies, como, por exemplo, peixes, algas, bactérias, entre outros 

organismos.  E  para  abrigar  todas  essas  espécies  esse  ambiente  precisa  estar  em  equilíbrio. 

Concentrações adequadas de oxigênio indicam que o ambiente aquático está normal, já quando a 

concentração  é  muito  baixa  significa  eutrofização  do  ambiente  aquático,  isto  expressa  que  a 

produção primária estimulada pela disponibilidade de nutrientes é intensa, disponibilizando carbono 

que é respirado em grande parte por organismos heterotróficos, consumindo oxigênio. A matéria 

mailto:simone_gabler@hotmail.com
mailto:foschiani_jp@hotmail.com


orgânica não assimilada por estes organismos é mineralizada por bactérias dando também origem 

ao consumo de oxigênio. 

    Uma lagoa é caracterizada por baixas profundidades e isso permite que as radiações penetrem em 

toda  coluna  de  água.  A  produtividade  primária  é  influenciada  entre  vários  outros  fatores  pela 

radiação. Em ambientes que possuem quantidades adequadas de nutrientes, uma temperatura ótima 

e luz, os organismos autótrofos dificilmente tem sua produção limitada por um desses fatores. Essa 

produção é importante para toda a cadeia alimentar do sistema lacustre, pois ela é a base da cadeia e 

servirá de energia para todos os outros níveis tróficos. Uma das técnicas usadas para determinar a 

produtividade em sistema aquático é a do oxigênio dissolvido. A análise de oxigênio dissolvido 

mede a quantidade de oxigênio (O2) gasoso dissolvido em uma solução aquosa e, saber qual é a 

produção primária em um sistema é importante para entender o fluxo de energia no ecossistema.

    Assim, o presente trabalho teve como objetivo estimar a produção do sistema lacustre através da 

técnica do oxigênio dissolvido.

2. Produtividade primária

    Pode  ser  definida  em  ecologia como  o  rendimento  da  conversão  da  energia  radiante em 

substâncias orgânicas. Isto é, a produção primária designa a quantidade de matéria orgânica que é 

produzida pelos organismos autotróficos a partir da energia solar (organismos fotossintéticos) ou da 

energia química (quimiossintéticos). Assim, a energia total assimilada é denominada de produção 

primária  bruta.  Para  sustentar  a  síntese  de  certos  compostos  biológicos  essenciais  para  sua 

manuntenção, as plantas usam parte da energia captada, desta forma sua biomassa passa a ter menos 

energia  que  a  total  assimilada.  Esta  diferença  entre  a  total  captada  e  a  cosumida  gera  a 

produtividade primária líquida.

    Nos  ambientes  aquáticos  a  comunidade  fitoplanctônica,  representada  pelas  algas  uni  e 

pluricelulares, são as principais responsáveis pela produção primária. Um dos métodos utilizados 

para determinar esta produtividade é a técnica do oxigênio dissolvido. Nesse método, utilizam-se 

dois recipientes idênticos, um transparente e outro opaco, os quais são incubados durante um certo 

período de tempo ao fim do qual a variação do oxigênio contido nas garrafas é medida. O aumento 

do oxigênio verificado no recipiente  transparente  é  interpretado como uma medida  do carbono 

assimilado pelos organismos e não consumido pela respiração, uma medida da fotossíntese líquida. 

O  decréscimo  de  oxigênio  no  recipiente  opaco  fornece  uma  medida  do  carbono  perdido  na 

respiração. Embora econômico e fácil de implementar, este método tem a desvantagem de só ser 

aplicável a locais onde há considerável atividade fotossintética, pois a sensibilidade dos métodos 

que medem o oxigênio (Winkler ou eletrodos) é demasiado baixa para captar pequenas variações. O 
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oxigênio dissolvido foi determinado pelo método de Winkler. 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

3.1. Local de estudo

    A lagoa da Chácara da Eucatur está localizada na BR-364, km 04, saída para Porto Velho. A 

lagoa fica nas coordenadas 10º 50’ 54,4’’ de latitude sul e 61º 58’ 41,2’’ de longitude oeste.

3.2. Coleta das amostras 

    A  coleta  foi  realizada  no  período  matutino  por  volta  das  10:15h.  O  dia  anterior  à  coleta 

apresentou condições meteorológicas pouco estáveis, ou seja, bastante chuvoso. No dia de colher as 

amostras, a água estava bastante turva, decorrente do abundante índice pluviométrico verificado nas 

últimas 24 horas que antecederam a coleta. A temperatura do ar e a umidade relativa dele foram 

respectivamente 30,2°C e 98%.

    Algumas medições foram realizadas com o auxílio de peagâmetro para medir o pH in situ e a 

temperatura.  Após este procedimento,  foi  coletada a amostra  de água e, para isso,  utilizou-se a 

garrafa  de Niskin que foi  jogada a  uma profundidade de um metro.  Recolhida  a  água,  ela  foi 

distribuída em nove frascos de vidro (borossilicato) para O.D. de 60 ml e com tampas de vidro 

esmerilhadas. As amostras foram divididas em três grupos para a análise e cada um continha três 

frascos. O primeiro grupo teve a  imediata determinação da concentração de O2. Os dois últimos 

grupos ficaram incubados por 48 horas e serviram para determinar a produtividade e o consumo. 

Isto foi possível através do método das garrafas claras e escuras; onde se realizou a fotossíntese e a 

respiração, nos frascos claros; e somente a respiração nos escuros. 

3.3. Titulação das amostras

    A determinação do oxigênio dissolvido na água foi realizada por titulação e procedeu da seguinte 

forma:

1° passo: Fixação do O2 pela adição de 250 µL de MnSO4 e KIO3  e 500µL de K2SO4;

2° passo: A solução foi colocada no agitador magnético e três gotas de amido (indicador) foram 

adicionadas dando-lhe uma coloração escura;

3° passo: A solução foi titulada com o tiossulfato de sódio. Para isto, utilizou-se o titulador de 

Hach;



4° passo: Foi adicionado o titulador até a amostra ficar translúcida. Feito isto foi anotado o volume 

gasto de titulador.

    Esses passos foram comuns aos três grupos analisados. A única diferença ocorreu no primeiro 

grupo, pois sua titulação foi  feita  no dia da coleta,  enquanto nos demais  isto ocorreu 48 horas 

depois.

3.4. Determinação da produtividade do sistema lacustre

       3.4.1. Concentração de O2

      Com o conhecimento do volume de tiossulfato de sódio exigido para titular cada amostra foi 

possível determinar a concentração de O2 inicial, bem como a concentração de oxigênio dissolvido 

(O2) nos frascos claros e escuros após o período de incubação. O cálculo foi feito com auxílio da 

seguinte fórmula: )]/()5,0).[((
8000).).((. 2
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    Assim, quantificadas as solubilidades do O2 inicial  e também a fração presente nos frascos 

escuros e claros ao fim do período incubatório, foi possível determinar a respiração da comunidade 

aquática, a produção bruta e a líquida, onde:
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Medições físico-químicas

    Os valores medidos in situ de pH, temperatura e oxigênio dissolvido variaram em conseqüência 

do aumento da profundidade e, sendo assim, seus valores também oscilaram. Na superfície o pH e a 

temperatura da água foram 6,8 e 28,9 °C, já a um metro de profundidade os valores foram 6,7 e 

28,8 °C. Com o oxímetro verificou-se o nível de oxigênio dissolvido in loco e os valores obtidos 

foram os seguintes: 
Tabela 1. Oxigênio dissolvido na água em relação à profundidade.

    Conforme observado, a pequena profundidade da lagoa não proporciona a formação de áreas com 

grande  extratificação  (formação  de  zonas  com  características  físicas,  químicas  e  nutricionais 

distintas  -  temperatura,  pH, oxigênio dissolvido,  densidade,  concentração  de matéria  orgânica e 

Profundidade (m)Concentração de oxigênio (mg.L-1)Superfície1,4811,332,50,47



nutrientes),  uma vez que a temperatura,  o pH e a concentração de oxigênio dissolvido na água 

tiveram  uma  variação  pífia.  Caso  a  lagoa  apresentasse  variação  acentuada  de  profundidade, 

resultando em maiores mudanças nos valores de temperatura, de pH e oxigênio dissolvido, poderia 

favorecer o desenvolvimento de espécies peculiares daquele ambiente (ESTEVES,1988).

    

4.2. Determinação de oxigênio

    A produção primária foi analisada pelo método da evolução do oxigênio durante o processo da 

fotossíntese. Isto foi possível por titulação (método de Winkler). 
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4.2. Produção primária bruta 
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    Os resultados permitam conferir  a produção primária  dos organismos fotossintetizadores.  A 

produção primária bruta deles foi de 1,08.10-2 mg.L-1. Este valor refere-se à energia total assimilada 

pelos organismos autótrofos. Porém, como cita Ricklefs (1996, p. 122) em seu livro, A economia da 

Natureza,  “os organismos utilizam parte da produção primária  bruta para sustentar  a síntese de 

compostos biológicos para se manterem, logo sua biomassa contém substancialmente menor energia 

que o total assimilado”. Esta diferença da energia total capitada menos a consumida (respiração) dá 

a produtividade líquida e o seu valor calculado foi de -3,13 10-2 mg.L-1. Isto mostra que a respiração 

foi maior que a PPB. Deve-se mencionar que o frasco contendo a amostra usada para determinar a 

produtividade não foi exposto à luz durante as 48 horas de incubação.  Desta forma,  a PPB foi 

subestimada e, conseqüentemente a PPL. 

    Se os procedimentos tivessem ocorrido de forma correta,  a PPL indicaria  que os autótrofos 

exigiram mais energia que a assimilada. Segundo Esteves (1988, p. 51), “um fator que contribui 

para  a  redução  da  concentração  de  oxigênio  é  a  baixa  taxa  de  fotossíntese  realizada  pelo 

fitoplâncton  devido  à  redução  da  transparência  da  água”.  Talvez,  o  motivo  disto  tenha  sido  a 

turbidez da água, pois a chuva trouxe uma grande quantidade de sedimentos. Andrade et al. (1998, 

426) “observam que o incremento no aporte de matéria orgânica causa o aumento da demanda de 

O2 para a respiração por promover o aumento da decomposição e conseqüentemente a diminuição 

do oxigênio pela demanda microbiana”.  O aumento da disponibilidade de radiação solar na coluna 

d’água freqüentemente favorece a produção primária  (WILLIAMSON et al., 1999). No entanto, em 

decorrência  da  turbidez,  houve  uma  incidência  maior  de  partículas  em  suspensão  na  água.  Estas 

partículas podem ter influenciado na absorção da luz, pois sua presença aumenta a reflexão e dispersão 

da radiação. Assim, a produtividade primária pode ter sido limitada.

    Um fato que deve ser mencionado é que as análises não levaram em consideração a respiração 

dos heterótrofos. Com isto, os valores encontrados não representam de forma fiel os observados no 

ambiente aquático.

5. CONCLUSÃO

    De  acordo  com  o  que  foi  apresentado,  pode-se  concluir  que  a  produção  primária  pelas 

comunidades fitoplanctônicas é de suma importância para os corpos d’água, uma vez que exerce um 

importante papel na base de toda uma cadeia alimentar. O ambiente analisado, por apresentar baixa 



profundidade,  não  favorece  o  surgimento  de  zonas  extratificadas,  não  ocasionando  um 

desenvolvimento de áreas ótimas para diferentes organismos lacustres.

    Com base no experimento realizado, também foi possível constatar que a radiação solar está 

intimamente relacionada com a produtividade dos seres autótrofos,  haja vista que a amostra  do 

frasco claro não foi devidamente armazenada (exposição à luz inferior a 48 horas) e resultou em 

valores negativos, ao passo em que deveria apresentar números positivos como sinal da produção de 

oxigênio dissolvido, medido através das trocas gasosas. 
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RESUMO

Tendo em vista a necessidade de se obter informações sobre umidade relativa do ar, o presente 
estudo gerou equações de regressão linear simples e múltipla para estimativa das umidades relativas 
do ar mínima, média e máxima, as quais foram correlacionadas com as temperaturas mínima, média 
e máxima do ar e precipitação, medidas nos meses de janeiro e junho no período de 2004, 2005 e 
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2006 em uma região de pastagem no sudoeste da Amazônia. Foram desenvolvidas um total de 48 
equações,  24 realizadas  para o mês de janeiro  e outras 24 para o mês de junho. Em geral,  as 
equações de estimativa das umidades relativas do ar tiveram desempenho satisfatório, sendo que, as 
que  utilizaram  a  precipitação  como  um  dos  parâmetros  de  entrada  obtiveram  os  melhores 
resultados.

Palavras-Chave: Umidade relativa do ar. Estações meteorológicas. Área de pastagem.

1. INTRODUÇÃO

    A umidade relativa do ar é a relação entre a quantidade de vapor d’água presente na atmosfera e o 

máximo  de  vapor  que  a  mesma  poderia  conter  em um determinado  instante  e  a  uma  mesma 

temperatura. É um dos elementos climáticos que influenciam diretamente sobre os muitos processos 

fisicos  e  biológicos  que  ocorrem  na  atmosfera-biosfera,  sendo  seu  conhecimento  de  grande 

importância em muitas áreas de estudos, como por exemplo, na agrometeorologia, visto que é uma 

variável indispensável no estudo de planejamento agrícola e em análises de adaptação de culturas a 

determinadas regiões com características distintas  (MEDEIROS et al.,  2005).  Além disso, serve 

como  parâmetro  de  entrada  em  modelos  de  estimativa  da  evapotranspiração,  que  é  um  dos 

componentes do balanço hídrico indispensável para o correto manejo da irrigação (NETO et al., 

2002).

    Uma outra aplicabilidade para a umidade relativa está no planejamento de prevenção e combate a 

incêndios  florestais,  uma  vez  que  sua ocorrência  e  propagação  estão  fortemente  associadas  às 

condições climáticas, sendo que a intensidade e a velocidade com que ele avança estão diretamente 

ligadas à umidade relativa, temperatura do ar e velocidade do vento. 

    Apesar  da  utilização  de  informações  meteorológicas  e  climatológicas  serem  de  grande 

importância, não somente para o planejamento de prevenção e combate aos incêndios florestais, 

mas também, a fim de fornecer subsídios para o planejamento agroclimático em diferentes regiões 

(NUNES et al., 2005), o número de estações meteorológicas e climáticas ainda não é suficiente no 

Brasil, principalmente na região norte (NETO et al., 2002). Uma alternativa que vem sendo muito 

utilizada em diversos estudos, a fim de contornar essa escassez de estações meteorológicas, é a 

estimativa  de  algumas  variáveis  meteorológicas,  como por  exemplo,  a  umidade  relativa  do  ar, 

através de regressões lineares múltiplas, dentre outras técnicas.

    Tendo em vista a necessidade de se obter informações sobre umidade relativa do ar, o objetivo 

deste trabalho consistiu em gerar equações de regressão linear simples e múltipla para estimativa 

das umidades relativa do ar mínima, média e máxima, para uma região de pastagem no sudoeste da 

Amazônia.



2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Dados geográficos e climáticos

    Os dados utilizados neste estudo foram obtidos em um sítio experimental pertencente à rede de 

torres  do  Experimento  de  Grande  Escala  da  Biosfera-Atmosfera  na  Amazônia  –  LBA,  em 

Rondônia.  O  sítio  está  situado  em  uma  área  de  pastagem  com  vegetação  do  tipo  gramínea 

(Brachiaria  Brizantha), localizado  na  Fazenda  Nossa  Senhora,  a  10º  45º  S  e  62º  22  W,  no 

município de Ouro Preto d’Oeste. Foram utilizados dados de precipitação, com medições realizadas 

através de um pluviômetro de báscula modelo EM ARG-100, temperatura e umidade relativa do ar, 

ambos medidos pelo sensor termohigrômetro Vaisala (HMP45D). Esses dados foram coletados nos 

meses de janeiro e junho no período de 2004, 2005 e 2006, com leituras realizadas em intervalos de 

30 segundos, e médias a cada 10 minutos, sendo armazenados automaticamente em um datalogger 

CR23X fabricado pela Campbell Scientific Instrument, Utah, USA.

2.2. Desenvolvimento de equações de regressão para umidade relativa

    Umidades relativas do ar mínima, média e máxima utilizadas neste estudo foram correlacionadas 

com as temperaturas mínima, média e máxima do ar, e precipitação, medidas nos mesmos períodos, 

gerando equações de regressão linear simples e múltipla, das seguintes formas:

a)  Regressão linear simples 

                  UR= ao + a1Tmin

                  UR= ao + a1Tmed

                  UR= ao + a1Tmax

            b)  Regressão linear múltipla

                 UR= ao + a1Tmin + a2Tmed 

                 UR= ao + a1Tmin + a2Tmax

                 UR= ao + a1Tmed + a2Tmax

                 UR= ao + a1Tmin + a2Tmed + a3Tmax

                 UR= ao + a1Tmin + a2Tmed + a3Tmax + a4chuva

onde UR é a umidade relativa do ar (média,  máxima ou mínima) em %; Tim,  Tmed  e Tmax  são as 

temperaturas mínima, média e máxima em ºC, respectivamente e, ao, a1, a2, a3 e a4 são os coeficientes 

da equação de regressão.



    O desempenho das  equações  utilizadas  para estimar  a  umidade  relativa  do ar  foi  avaliado 

estatisticamente  através  da  utilização  do  erro  médio  absoluto  (EMA),  e  do  coeficiente  de 

determinação (R2).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

   

 As Figuras 1 e 2 apresentam, através de médias horária e diária, respectivamente, o comportamento 

da  umidade relativa do ar em relação a temperatura do ar e o total precipitado no mês de janeiro, e 

as Figuras 3 e 4 para o mês de junho. Observa-se que no mês de janeiro (Figura 1) a umidade 

relativa  do  ar  variou  entre  69  e  92%,  enquanto  que  no  mês  de  junho  (Figura  3)  foi  de 

aproximadamente 47 a 91%. Os baixos valores da umidade relativa no mês de junho são devidos a 

menor quantidade de precipitação, visto que a umidade relativa possui uma relação intrínseca com a 

mesma. Nota-se também uma relação praticamente inversa entre a umidade relativa e a temperatura 

do ar, a qual fica pouco evidente quando observados os valores médios diários (Figura 2 e 4).

    Com o objetivo de se obter equações para estimar a umidade relativa do ar mínima, média e 

máxima em uma área  de pastagem localizada  no sudoeste  da Amazônia,  e  tendo em vista  sua 

relação com a temperatura do ar e a precipitação, foram desenvolvidas um total de 48 equações, 24 

realizadas para o mês de janeiro (Tabela 1) e outras 24 para o mês de junho (Tabela 2). Observa-se 

que no mês de janeiro (Tabela 1) o erro médio absoluto (EMA) variou entre 3,10 e 9,07% para a 

umidade relativa mínima; de 1,53 a 3,68% para a umidade relativa média e de 1,14 a 1,33% para a 

umidade relativa máxima, enquanto que os coeficientes de determinação (R2) variaram de 0,0002 a 

0,89; de 0,0070 a 0,8351 e de 0,1669 a 0,3024 para as umidades relativas do ar mínima, média e 

máxima, respectivamente.

Tabela 1. Valores dos coeficientes a0, a1, a2, a3 e a4, juntamente com o erro médio absoluto (EMA) e 
o  coeficientes  de  determinação  (R2)  das  equações  de  estimativa  das  umidades  relativas  do  ar 
mínima (URmin),  média  (URmed)  e  máxima  (URmax),  para  uma área  de pastagem no sudoeste  da 
Amazônia para o mês de janeiro.

Equaçãoa0a1a2a3a4EMAR21. URmin67,00385-0,23737---9,070,002. 
URmin259,8684-7,9760---6,05900,553. URmin194,3075-4,4955---3,360,864. 

URmin168,44035,8786-9,5710--5,320,665. URmin154,76311,8729-4,5704--3,220,886. 
URmin184,74770,6894-4,7521--3,360,867. URmin157,28642,1875-0,6609-4,3370-3,230,888. 

URmin142,90342,5144-0,5061-4,24670,07643,100,899.URméd95,365000,56143---3,680,0010.URméd1
74,5939-3,6928---1,970,7211.URméd128,5728-1,5502---2,280,6212.URméd140,75872,1755-4,2831--
1,640,8013.URméd125,25250,1573-1,5565--2,290,6214.URméd165,9428-2,6949-0,5473-1,890,7415.
URméd140,34612,0390-3,9536-0,1604-1,650,8116.URméd130,70772,2580-3,8498-0,0998-0,05121,53
0,8317.URmáx114,9788-0,9971---1,230,1718.URmáx107,5804-0,5970---1,250,1419.URmáx95,99204-0,
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Figura 1. Ciclo médio horário da temperatura, umidade relativa do ar e total de precipitação no mês de 
janeiro.
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Figura 3. Ciclo médio horário da temperatura, umidade relativa do ar e total de precipitação no mês de 

junho. Dias
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Figura 2. Ciclo médio diário da temperatura, umidade relativa do ar e total de precipitação no mês de 

janeiro. Dias
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Figura 4. Ciclo médio diário da temperatura, 
umidade relativa do ar e total de precipitação no mês de junho. 



10995---1,330,0220.URmáx119,1639-0,7448-0,3949--1,200,2221.URmáx116,3492-0,9642-0,0714--1,
230,1822.URmáx113,1010-1,2338-0,3492-1,200,2223.URmáx119,8016-0,5338-0,09430,24801,180,25

24.URmáx115,0947-0,4268-0,85360,27750,02501,140,30
    Para o mês de junho o erro médio absoluto variou de 3,83 a 6,86%; de 2,65 a 3,81% e de 1,92 a 

2,07% para as umidades mínima, média e máxima, respectivamente, ao passo que, os coeficientes 

de determinação (R2) variaram de 0,0023 a 0,69; de 0,0017 a 0,54 e de 0,01 a 0,17 para as umidades 

relativas mínina, média e máxima, respectivamente (Tabela 2).

    Nota-se que praticamente todos os menores valores do erro médio absoluto, juntamente com os 

maiores valores dos coeficientes de determinação, foram obtidos pelas equações que utilizaram a 

precipitação como um dos termos independentes nas regressões lineares múltiplas, tanto no mês de 

janeiro (Tabela 1) quanto no de junho (Tabela 2). Observa-se também que as equações tiveram pior 

desempenho no mês  de  junho.  Esse fato  deve-se provavelmente  pela  ocorrência  de eventos  de 

“friagem”  nesse  mês,  o  que  ocasiona  em  uma  pior  relação  entre  a  umidade  relativa  com  a 

temperatura do ar e a precipitação, visto que cada um desses eventos possui temperatura e umidade 

distintas.

Tabela 2. Valores dos coeficientes a0, a1, a2, a3 e a4, juntamente com o erro médio absoluto (EMA) e 
o  coeficientes  de  determinação  (R2)  das  equações  de  estimativa  das  umidades  relativas  do  ar 
mínima  (URmin),  média  (URmed)e  máxima  (URmax),  para  uma  área  de  pastagem no  sudoeste  da 
Amazônia para o mês de junho.
Equaçãoa0a1a2a3a4EMAR225.URmin49,99802-0,26593---6,860,0026.URmin112,1416-2,7572---6,080
,2227.URmin153,7875-3,5564---4,610,5528.URmin125,80255,7776-7,8523--4,550,5729.URmin139,92
482,4357-4,6264--3,830,6930.URmin141,87393,8912-6,2666--4,020,6631.URmin139,91002,41010,05
24--3,860,6932.URmin139,91382,40570,0528-4,6488-0,16103,890,6933.URméd74,189680,12639---3,
810,0034.URméd101,3129-1,1772---3,560,1235.URméd119,5624-1,5337---3,120,3336.URméd108,9110
3,2134-4,0110--2,770,4837.URméd111,73881,3746-2,1375--2,770,4838.URméd114,28531,7236-2,734
2--2,970,4039.URméd112,33242,3968-2,0940--2,720,5040.URméd112,17602,5818-2,1128-1,24376,69
762,650,5441.URmáx88,313840,180650,35046--2,060,0142.URmáx85,141210,27190---2,040,0243.U
Rmáx86,677490,16639---2,050,0144.URmáx84,93060-0,08907---2,060,0245.URmáx86,038390,112290,
11706--2,070,0246.URmáx85,558990,36532-0,08805--2,060,0247.URmáx85,80083-0,296800,83805-0

,28694-2,070,0348.URmáx85,62240-0,085640,81654-0,418777,640481,920,17

    Nas Figuras 5 e 6 são apresentadas as médias diárias das umidades relativa do ar mínima, média e 

máxima para os meses de janeiro e junho, respectivamente, medidas por sensores e estimadas pelas 

regressões múltiplas  que apresentaram os melhores  desempenhos estatísticos,  as quais  foram as 

equações (8), (16) e (24), para o mês de janeiro, e (29), (40) e (48) para o mês de junho.
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Figura 5.  Ciclo médio diário das umidades relativas mínimas,  médias e máximas observadas e 
estimadas pelas equações que apresentaram os melhores desempenhos estatísticos, sendo estas as 
equações (8), (16) e (24) para o mês de janeiro. 
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 Figura 6.  Ciclo médio diário das umidades relativas mínimas, médias e máximas observadas e estimadas 
pelas equações que apresentaram os melhores desempenhos estatísticos, sendo as mesmas as equações (29), 
(40) e (48) para o mês de junho. 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

    As equações de estimativa das umidades relativas do ar mínima, média e máxima tiveram um 

desempenho  satisfatório,  sendo  que  as  referentes  ao  mês  de  janeiro  apresentaram um melhor 

desempenho quando comparados as do mês de junho.

    Em geral,  as  equações  que  utilizaram a precipitação  como um dos  parâmetros  de entrada 

obtiveram  melhores  desempenhos,  demonstrando  assim,  a  influência  significativa  que  a 

precipitação teve na estimativa da umidade relativa do ar para a área de pastagem estudada.
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Resumo

O  desmatamento  no  estado  de  Rondônia  tem apresentado  valores  significativos  no  âmbito  da 
Amazônia  Legal.  Esses  valores  são expressos  pelo  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  Espaciais  - 
INPE, com a utilização do programa PRODES, que permite o mapeamento espacial da Amazônia 
através do satélite LANDSAT-5, fornecendo as taxas anuais de desmatamento na região. Após a 
obtenção dos índices de desmatamento em Rondônia, apresentados no intervalo de 1988 a 2007, 
estes foram utilizados  para expressar as taxas de desmatamento anuais e acumuladas no estado 
através de demonstrações gráficas. Também foi elaborado um ranking estadual do desmatamento 
nos municípios que apresentam a maior taxa de desmatamento (%) e dos que apresentam a maior 
extensão territorial desmatada até o ano de 2007.

Palavras-chave: Desflorestamento. PRODES. Amazônia.

Introdução

    A  partir  da  década  de  60,  com  a  implantação  de  políticas  governamentais  que  visavam 

desenvolver e povoar a Região Norte de forma a promover sua integração na economia brasileira, 

houve a migração de um enorme contingente populacional para a região, especialmente nordestinos 

e sulistas, na busca de “novas fronteiras para explorar” (BRASIL, S. D.).  “A floresta amazônica 

brasileira permaneceu completamente intacta até o início da era “moderna” do desmatamento, com 

a inauguração da rodovia Transamazônica, em 1970” (FEARNSIDE, 2005, p. 113). “Os incentivos 

fiscais foram um forte condutor do desmatamento nas décadas de 1970 e 1980” (MAHAR, 1979 

apud FEARNSIDE, 2005, p. 114). Vale ressaltar que as ocupações territoriais foram feitas de forma 

desordenada, gerando grandes latifúndios frente às pequenas propriedades, o que contribuiu para o 

desenvolvimento de atividades agropecuárias.

    As fortes influências das políticas populacionais desenvolvidas na região pelo Governo Federal 

na década de 70, como no incentivo aos grandes projetos agropecuários e minerais, à colonização 

dirigida,  à construção de estradas de rodagem, entre outros, atraíram um grande contingente de 

imigrantes  interestaduais,  especialmente  para  Rondônia  e  Pará.  O estado  de  Rondônia  chamou 

atenção pela elevada proporção de imigrantes na sua população residente, apresentando 57,4% de 

sua população oriunda de outras Unidades da Federação (BRASIL, S.D.), contribuindo mais ainda 

com o desflorestamento do estado e da região.

    O estado de Rondônia apresenta-se no Arco do Desflorestamento,  sendo apresentado como 

principais  causas  do  desmatamento  nessa  região,  o  crescimento  da  população,  da  indústria 



madeireira, aliada a ampliação da rede viária, e as queimadas realizadas para abertura de pastagens 

e áreas agrícolas (AGÊNCIA BRASIL, 2007). Porém, grande parte da Amazônia, incluindo trechos 

de Rondônia, apresenta solo com baixo potencial fértil, sendo este empobrecido após a retirada da 

cobertura vegetal original para a implantação de atividades agropecuárias. 

    A Legislação Ambiental Pátria, como se vê no Código Florestal, através da Lei Nº 4.771, de 15 

de Setembro de 1965 e das alterações advindas da Medida Provisória Nº 2.166-67, de 24 de Agosto 

de 2001 (MMA e IBAMA, 2007), estabelece que as áreas totalmente preservadas mantenham 80% 

de sua cobertura  vegetal  original  - a partir  de 2001 - e as já devastadas  - anteriores  à Medida 

Provisória de 2001 - contenham 50% de floresta em pé, cabendo aos proprietários rurais requerer 

junto  ao  órgão  ambiental  responsável  uma  orientação  dos  procedimentos  que  viabilizem  o 

enquadramento de suas propriedades na legislação vigente.  

    O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE é um dos principais colaboradores para a 

contenção do desmatamento na Amazônia. O monitoramento espacial dos recursos florestais via 

satélite  permite  detectar  áreas  queimadas  ou  em que  ocorreram derrubadas  com uma extensão 

média.  A  Divisão  de  Processamento  de  Imagens  (DPI)  faz  parte  da  Coordenação  Geral  de 

Observação  da  Terra  (OBT)  do  INPE,  desempenhando  atividades  que  envolvem  pesquisa  e 

desenvolvimento  científico  e  tecnológico  em  processamento  digital  de  imagens  de  satélites  e 

sensores  remotos,  e  em  geoprocessamento,  visando  assegurar  o  domínio  tecnológico  neste 

segmento, fundamental para a plena utilização do sensoriamento remoto.

    No  contexto  Amazônico,  Rondônia  se  apresenta  como  um dos  estados  mais  expostos  ao 

desmatamento. Uma referência a esse fato é que até mesmo as Unidades de Conservação do estado 

estão sendo desflorestadas, apresentando um índice de 6,3% de desmatamento nas áreas protegidas, 

índice este considerado muito alto se comparado aos outros estados da Amazônia que apresentam 

uma média de 1,7% (IMAZON, 2005).

    Os  municípios  do  estado  de  Rondônia,  em  sua  maioria,  apresentam  um  alto  nível  de 

desmatamento,  sendo  que  alguns  deles  se  aproximam  ou  excedem  a  taxa  de  90%  de  área 

desflorestada. Outros municípios apresentam um percentual irrelevante de desmatamento em função 

de  sua  grande  área,  porém,  sua  extensão  territorial  desmatada  é  bastante  significativa,  sendo 

necessária à adoção de algumas medidas para amenizar a situação.

    Dentro deste contexto, insere-se o presente trabalho, que tem como objetivos apresentar as taxas 

anuais  e  acumuladas  do  desmatamento  no  estado  de  Rondônia  no  intervalo  de  1988  a  2007, 

ressaltando os municípios que atualmente apresentam grande índice de desmatamento, além dos que 

estão elevando seus números atualmente.

Material e Métodos



    O estado de Rondônia localiza-se ao norte da Região Amazônica,  apresentado uma área de 

240.404 km² (INPE, 2007) representando 6,19% da região Norte e 2,80% do País (Portal Amazônia, 

2006). Sua cobertura vegetal original é classificada como Floresta Tropical,  e o clima é do tipo 

equatorial quente-úmido ou tropical úmido, variando de acordo com a altitude, com a temperatura 

variando entre 18º  e 33º  centígrados.  O estado apresenta  as seguintes coordenadas geográficas: 

7º58’ e 13º43’ S e 66º48’ e 59º50’ W (ANDRADE et al., 2008).

    As informações apresentadas no presente trabalho, foram retiradas, em sua maior parte, de dados 

do  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  Espaciais  –  INPE,  sendo  utilizado  neste  caso  o  programa 

PRODES. A metodologia  adotada pelo INPE no cálculo da taxa de desmatamento da Amazônia, no 

chamado  programa  PRODES  (Programa  de  Cálculo  do  Desflorestamento  da  Amazônia)  foi 

desenvolvida originalmente pela equipe do INPE durante o período 1988-2002 para ser utilizada no 

contexto  do  projeto  PRODES Analógico.  Neste  período,  a  interpretação  das  imagens  era  feita  por 

interpretação visual de imagens impressas em papel fotográfico. A partir de 2003, o INPE passou a 

adotar o processo de interpretação assistida pelo computador para o cálculo da taxa de desmatamento na 

Amazônia,  chamado  de  programa  PRODES  Digital  para  distingui-lo  do  processo  anterior,  sendo 

realizados  ajustes  e  aprimoramentos  no  ano  de  2005.  Vale  lembrar  ainda  que  o  INPE começou  a 

divulgar os mapas digitais que descrevem o desmatamento da Amazônia apenas a partir de 2003. Até 

então, esta informação era restrita e não acessível mesmo a outros órgãos do governo, o que teve graves 

conseqüências,  pois  reduziu  muito  a  capacidade  do  governo  e  da  sociedade  em  combater  o 

desmatamento.

    As  imagens  utilizadas  para  cálculo  da  taxa  do  desmatamento  na  Amazônia  no  PRODES  são 

fornecidas pelo satélite LANDSAT-5, sendo que o primeiro satélite da série começou a operar em 1972 

e  a  última  atualização  ocorreu  em  1999  com  o  lançamento  do  LANDSAT-7  (SATÉLITES  DE 

MONITORAMENTO, 2004), sendo que a maioria deles, inclusive o último lançado, está inativa. Essas 

imagens formam uma grade que recobre toda a Amazônia, sendo composta de um conjunto de órbitas e 

pontos. Cada imagem é identificada univocamente por um par ordenado órbita-ponto.

    A cobertura de nuvens e a falta de tempo para processamento das imagens podem inviabilizar a 

análise, devendo neste caso ser realizada uma composição com dados do ano anterior ou até mesmo 

complementado  com  dados  de  outro  satélite,  como  o  Cbers-2  (ESCOBAR,  2007).  Como  o 

desmatamento  ocorre  na  estação  seca,  para  cada  órbita-ponto,  a  estação  seca  foi  estabelecida 

baseada em parâmetros  climatológicos.  Para fornecer uma taxa anualizada de desmatamento na 

imagem, os incrementos de desmatamento constatados em cada imagem precisam ser projetados 

para uma data de referência.

    Para a construção das figuras e tabelas, foi utilizado o software excel 2003, sendo trabalhados os 

dados obtidos no site do INPE, disponíveis em: www.inpe.gov.br.  Uma planilha foi montada com 



dados do estado de Rondônia entre o intervalo de 1988 a 2007, localizadas na página do projeto 

PRODES, no link de estimativas anuais desde 1988. Outras planilhas foram elaboradas com dados a 

partir de 2000  da mesma página, no link dados por município, a fim de obter as taxas municipais de 

desmatamento no estado.

Resultados e Discussão

    De acordo  com dados  do  INPE,  como  pode ser  observado  a  seguir  (Figura  1),  a  taxa  de 

desmatamento anual no estado de Rondônia teve um pico no ano de 1995, período em que segundo 

Fearnside (2004), o Plano Real fez com que repentinamente quantias muito maiores de dinheiro se 

tornassem disponíveis para investimento, havendo no lugar de um surto de manejo intensificado de 

pastagens,  um  tremendo  aumento  nas  taxas  de  desmatamento  como  resposta  dos  fazendeiros 

amazônicos. Antes desse período, o desmatamento apresentava uma considerável oscilação a cada 

ano.

    A  partir  de  1995,  o  desmatamento  teve  uma  queda  nos  dois  anos  seguintes  e  depois  um 

crescimento linear até o ano de 2004, ano em que Rondônia foi o Estado da Amazônia Legal com 

maior proporção de seu território desmatado (RIBEIRO et al. 2005). A partir de 2004, houve um 

declínio  linear  do desmatamento  na Amazônia,  que  segundo a  ONG Greenpeace,  é  devido em 

grande parte a forte atuação do governo na região através da criação de áreas de preservação e 

aumento  da  fiscalização,  bem  como  os  fatores  econômicos,  que  são  transitórios.  No  entanto, 

segundo Paulo Adário, coordenador da ONG na Amazônia,  o perigo não deixou de existir e os 

índices de desmatamento podem voltar a crescer se não se mantiverem o rigor na fiscalização por 

parte do governo, junto a diversos produtores da região (UOL, 2007).

    Os dados utilizados nas figuras 1 e 2 para o ano de 1988, representam uma média entre os anos 

de 1977 a 1988. Os dados de 1993 e 1994 representam uma média entre ambos e os dados de 2005, 

2006 e 2007 representam taxas anuais consolidadas.



Taxa Anual de Desmatamento no Estado de Rondônia
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Figura 1. 

Série Histórica do Desmatamento no Estado de Rondônia de acordo com dados do INPE.

    Desde o ano de 1988 até 2007, o desmatamento no estado de Rondônia elevou-se em 47.808 km², 

como pode ser observado a seguir (Figura 2), apresentando um crescimento linear em grande parte 

do  período,  alcançando  um  índice  de  82.849  km²  desmatados  até  2007  (INPE,  2008).  A 

representação gráfica sugere que o desmatamento está se estabilizando, porém as estimativas não 

confirmam essa sugestão. Essa contradição pode ser explicitada ao se analisar o fato de que durante 

o período de agosto de 2007 a junho de 2008, da área total desmatada na Amazônia, Rondônia foi o 

terceiro  estado  com  o  maior  índice  de  desmatamento,  devastando  9%  da  área  referida,  que 

corresponde a 452 km² de extensão. Além disso, de acordo com o Imazon, na comparação dos dois 

últimos  períodos  (agosto  de  2006  a  junho  de  2007  e  agosto  de  2007  a  junho  de  2008),  o 

desmatamento em Rondônia cresceu 19% (MACHADO, 2008).

Desmatamento Acumulado até 2007 em Rondônia
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Figura 2. 

Taxa de Desmatamento Acumulado até 2007 no estado de Rondônia de acordo com Dados do INPE.



    Outro fator a ser analisado, divulgado em janeiro de 2008 pelo Ministério do Meio Ambiente, foi 

a lista dos 36 municípios que mais desmataram a floresta amazônica em 2007, segundo dados do 

sistema DETER (Detecção do Desmatamento em Tempo Real), do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais  (INPE).  Do  total,  quatro  estão  localizados  em  Rondônia,  sendo  eles:  Machadinho 

D’Oeste, Nova Mamoré, Pimenta Bueno e Porto Velho (TEIXEIRA, 2008).

    Segundo  estudo  do  IBGE  (2007),  o  estado  de  Rondônia  apresenta  o  maior  índice  de 

desmatamento  da  Região  Amazônica,  28,5%.  Em  Rondônia,  no  que  tange  a  porcentagem  de 

desmatamento  em seus  municípios,  são  apresentados  a  seguir  (Tabela  1)  os  dez  principais  no 

ranking estadual. Em virtude do tamanho da área desses municípios, que são desproporcionais entre 

si, nem sempre uma alta taxa de desmatamento representa uma grande faixa territorial desmatada. 

No caso do município de Teixeirópolis, número 1 no ranking, essa alusão é confirmada, pois a área 

total do município é de 467 km², pequena se comparada a capital Porto Velho, que apresenta 34.636 

km² de extensão.

Tabela 1. Municípios com maior porcentagem de desmatamento no estado de Rondônia até 2007, segundo dados do 
INPE.

MunicípioDesmatamento em km²Porcentagem (%)Teixeirópolis439,794%Presidente 
Médici1593,490%Rolim de Moura1310,589%Vale do Paraíso861,889%São Felipe do 

Oeste484,489%Jaru2604,388%Ouro Preto do Oeste1735,787%Ministro Andreazza701,887%Novo 
Horizonte do Oeste735,886%Nova União677,483%

    Já no que se refere à extensão territorial desmatada de cada município, a capital do estado, Porto 

Velho,  apresenta  o  maior  índice  de  desmatamento,  que  representa  uma  porcentagem baixa  em 

função  de  sua  extensa  área.  Esse  índice  de  desmatamento  e  o  de  outros  municípios  bastante 

degradados podem ser observados a seguir (Tabela 2), em que são apresentados os dez principais 

municípios nessa categoria no ranking estadual.

Tabela 2. Municípios com maior extensão de desmatamento até 2007 no estado de Rondônia, de acordo com dados do 
INPE.

MunicípiosDesflorestamento em km²Porcentagem (%)Porto 
Velho7328,421%Ariquemes3124,270%Machadinho do Oeste2687,131%Nova 

Mamoré2667,926%Jaru2604,388%Chupinguaia2594,550%Ji-Paraná2581,537%Cacoal2474,865%Pimenta 
Bueno2302,437%Alta Floresta d'Oeste2190,731%

Considerações Finais



A divulgação de informações referentes à taxa de desmatamento anual e acumulado dos municípios, 

no caso de Rondônia, é de fundamental importância para que a adoção de políticas corretivas e 

preventivas seja efetivada. É através dela que se podem prever as áreas mais ameaçadas e expostas 

a essa agressão ambiental, possibilitando a intensificação da fiscalização nas referidas áreas. Além 

disso, a listagem dos dez principais municípios que apresentam a maior taxa e também a maior 

extensão territorial desmatada serve para alertar a sociedade para os elevados índices apresentados 

nos  dias  atuais,  sensibilizando-a  para  que  atue  de  forma  mais  direta  na  contenção  do 

desflorestamento.

    Dentre os impactos causados pelo desmatamento, existem alguns fatores referidos por Fearnside 

(2005) de forma mais detalhada, que trazem conseqüências diretas para a população, como a perda 

de fertilidade  e produtividade,  as  mudanças  no Regime Hidrológico,  perda da biodiversidade  e 

alterações climáticas causadas em grande parte pela emissão de gases de efeito estufa. Além disso, 

danos  intrínsecos  e  extrínsecos  estão  relacionados  à  substituição  da  floresta  de  pé,  pois  esta 

apresenta riquezas com um valor inestimável. 
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RESUMO

    Várias doenças são causadas pela disposição inadequada do lixo. Os resíduos dos seviços de 
saúde que apresentam algum fluído corpóreo não podem ser dispostos junto com o lixo domiciliar. 



Desta forma, este lixo deve ser segregado e sua disposição final deve ser feita de maneira a se evitar 
que  pessoas  ou  animais  se  infectem com os  materiais  descartados.  Na  cidade  de  Ji-Paraná,  a 
disposição  final  dos  resíduos  dos  serviços  de  saúde  é  realizada  em  células  totalmente 
impermeabilizadas nas laterais e no fundo. Tal técnica tenta evitar que o material contamine o meio. 
Assim, o intuito deste trabalho foi expor a medida adotada pelo município para a disposição final do 
lixo hospitalar.

Palavras-chave: Lixo hospitalar. Valas sépticas.

INTRODUÇÃO

    Antes  da  Revolução  Industrial,  período  de  economia  agrária  e  pequenas  manufaturas,  a 

população era predominantemente campestre. Suas vidas eram ditadas pelo ciclo natural, ou seja, a 

época  de plantar  e  colher.  As cidades,  neste  período pró-Revolução Industrial,  era  o  centro de 

organização  política;  e  as  matérias-primas  do campo convergiam para  estes  centros  onde eram 

vendidas  e  escoadas  para  outros  lugares.  Muitas  cidades  surgiram  de  feiras, 
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onde agricultores e muitos manufatureiros expunham seus produtos para vendas. O Flandres é um 

exemplo de núcleo populacional que surgiu de grandes feiras (PETTA e OJEDA, 2002).

Como a população  concentrava-se na  zona rural,  suas  necessidades  eram atendidas  ali  mesmo. 

Quando um campesino  adoecia,  ele  era  tratado pelo curandeiro  mais  próximo.  Eram utilizados 

remédios naturais, de domínio popular. Em casos de machucados eram utilizados curativos feitos de 

retalhos.  O lixo vindo do tratamento destas pessoas era insignificante ou até mesmo degradável 

rapidamente  pelo meio.  Neste  período,  o lixo oriundo do tratamento  da população não era  um 

problema.

    As primeiras máquinas a vapor construídas na Inglaterra durante o século XVIII, mudou a forma 

de produzir e teve vários impactos sociais.  A inserção das máquinas nas atividades econômicas 

ficou conhecida como Revolução Industrial (BUENO, 1988). A mecanização da forma de produzir, 

uma revolução, foi acompanhada por uma série de mudanças. A primeira diz respeito à mão-de-

obra. As pequenas indústrias, que começaram a surgir,  necessitavam de trabalhadores. Este fato 

desencadeou o intenso êxodo populacional,  pessoas que saiam do campo rumo as cidades.  Em 

pouco tempo, a área urbana expandiu de forma descontrolada e sem uma política pública. Passado o 

momento de euforia, começaram a aparecer os primeiros problemas, como o de ordem sanitária. A 
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concentração  da  população  acompanhada  do  aumento  da  taxa  vegetativa,  diferença  entre 

nascimentos e óbitos, fez aumentar a produção do lixo. A inexistência de políticas de saneamento 

que instruísse a população proporcionou a disposição dos resíduos de forma inadequada que eram 

transpostos das lixeiras domiciliares paras os becos e cursos de água. 

    A instalação dos hospitais fez-se necessário para atender a crescente população. O lixo hospitalar 

passou de uma pequena fração, período pré-industrial, para um montante significante no período 

pós-Revolução Industrial. Se antes, os resíduos da saúde eram formados essencialmente de ataduras 

de  feriadas  e  restos  de  remédios  naturais,  no  período  posterior  a  inserção  das  máquinas  na 

economia, ele passou a ser bem mais diversificado. O lixo neste período passou a ser composto por 

utensílios utilizados no atendimento hospitalar,  frasco de remédios, humores de pacientes, peças 

anatômicas,  agulhas  entre  outros  objetos  inanimados.  Como  o  lixo  domiciliar,  também  o  lixo 

hospitalar era disposto de maneira inadequada, eram jogados em bairros residenciais periféricos. Tal 

prática não era coibida na época, já que não se sabia as implicações que isso teria sobre a saúde 

pública.  Estes fatos elucidam que não havia uma gestão a respeito do lixo, já que a sociedade não 

sabia a relação entre o lixo e doença. Assim, não existia uma preocupação em dar um tratamento 

especial ao lixo domiciliar, hospitalar, em fim, ao lixo em geral.

        O século XIX foi marcado pela disseminação de várias doenças, principalmente nas cidades 

industriais. Esse fato mobilizou vários cientistas em buscar as razões para o aumento das doenças. 

Ao observarem o lixo constataram que ele poderia ser um ambiente perfeito para vários organismos 

patogênicos e para vários tipos de insetos e ratos, animais disseminadores de doenças. A teoria 

germinal  das doenças deu uma grande contribuição e foi  importante para entender a origem de 

várias doenças. Tal teoria afirmava que um microorganismo pode invadir um organismo e causar 

doenças (BLACK, 2002). A mencionada teoria só foi aceita após a substituição da abiogênese pela 

biogênese (LOPES, 2001).  Essa teoria foi fundamental para entender que os microorganismos do 

lixo poderiam causar doenças. Algumas melhorias foram feitas para evitar o problema e consistia 

em transportar para longe dos centros urbanos o lixo.

    Ainda hoje, várias doenças são causadas pela disposição inadequada do lixo. Muitos municípios 

sequer têm um projeto para a gestão do lixo comum e muito menos para os resíduos da saúde. Na 

cidade  de  Ji-Paraná,  os  resíduos  da  saúde  são  acondicionados  em  uma  célula  totalmente 

impermeabilizada nas laterais e fundos. Tal técnica tenta evitar que o material contamine o meio. 

Assim,  este  trabalho  objetiva aludir  a disposição final  dada aos resíduos gerados pelo Hospital 

Municipal de Ji-Paraná. 

METODOLOGIA



    A pesquisa foi desenvolvida no município de Ji-Paraná pertencente ao Estado de Rondônia, 

situado na região Norte do Brasil, na Amazônia Ocidental.

    O presente trabalho foi realizado em duas etapas. A primeira incluiu uma pesquisa bibliográfica, 

com artigos da área de Engenharia  Sanitária  e estudos na área de microbiologia.  Assim,  foram 

contemplados autores como Black, Lopes entre outros. A segunda consistiu em uma documentação 

direta, pesquisa de campo. Nesta etapa foram feitas visitas ao Hospital Municipal de Ji-Paraná, a 

Marquise, empresa responsável pela coleta de lixo, e ao aterro controlado. Os funcionários destas 

localidades responderam a algumas perguntas que serviram de base para o desenvolvimento deste 

trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

    O hospital municipal de Ji-Paraná atende a nove municípios. Segundo a diretoria, circula em 

média  1000 pessoas  diariamente  no  hospital  e  elas  produzem uma  quantidade  considerável  de 

resíduos.  O setor da limpeza não tem um valor estimado do montante  produzido pelo hospital. 

Como afirmaram os funcionários deste setor, “o volume é grande de lixo. A empresa responsável 

pela coleta passa periodicamente e o recolhe, no entanto, não se sabe o volume produzido por esta 

unidade de saúde”.

    O lixo do hospital  municipal é bem diversificado. Conforme afirma Ferreira (1995) em seu 

estudo “Resíduos Sólidos e Lixo Hospitalar: uma discussão ética”, os centros de saúde produzem 

resíduos que são constituídos de lixo comum (plástico, papéis, papelão, restos de alimentos, restos 

de jardim e outros materiais) e resíduos de risco biológico ou infectante (agulhas, seringas, gazes, 

algodão,  bolsas  descartáveis  de  sangue  e  soro).  No  hospital  municipal  de  Ji-Paraná,  o  lixo  é 

composto por estes dois tipos de resíduos mencionados.  Antes dos resíduos serem armazenados 

ocorre à segregação do material considerado infectante. Este segue posteriormente para as células e 

é recolhido em um carro especial, de forma que, o lixo não se perca, no caso que venha a cair pelo 

caminho; motivo o qual o carro é de carroceria fechada. Durante a coleta segue-se uma série de 

normas  para que o trabalhador  encarregado de coletar  o  lixo não  se  contamine  com o resíduo 

hospitalar.  Deve-se utilizar os equipamentos de proteção individual como luvas, máscaras, botas 

para impedir que os materiais altamente contaminantes entrem em contato direto com a pele.  Estas 

luvas devem ser de um material resistente, de forma que, não rasguem com cacos de vidro, seringa 

ou qualquer outro material cortante. Ainda, devem usar botas de cano longo com calças compridas 

por dentro da bota. Após o recolhimento, o material segue para o aterro controlado. A célula onde 

os resíduos do serviço da saúde (RSS) são dispostos é totalmente impermeabilizada nas laterais e no 

fundo com tijolos e um contrapiso. Tal barreira é uma resistência mecânica e impede a infiltração 

de rejeitos emanados do material, ali presente.  Antes de ser coberto com terra, o lixo recebe uma 



camada de cal. A área onde se localiza esta célula (usar uma única forma, vala ou célula) é separada 

do aterro controlado. 

    O uso de células ou valas sépticas é a melhor opção para destino final dos RSS para o município 

de Ji-Paraná. Sua implantação é simples e barata.  Outras técnicas,  como o uso de aparelhos de 

autoclavagem, incineradores e equipamentos que emitem microondas não condizem com a condição 

econômica do município. Sua implementação e manutenção requerem um alto custo e o município 

não dispõe de recursos  para o investimento.  Antes  da utilização  das valas  sépticas,  o  RSS era 

incinerado  pelo  próprio  hospital.  Ele  era  jogado  em uma  caldeira,  equipamento  impróprio  que 

gerava muita fumaça. A incineração era um procedimento totalmente condenado por dois motivos. 

O primeiro está relacionado ao fato da unidade de saúde estar dentro de um bairro residencial e 

consequentemente,   a  fumaça  liberada  tornava-se  um incômodo  para  a  vizinhança.  O segundo 

aspecto diz respeito à ausência de filtros que impedissem que resíduos altamente tóxicos, como os 

furanos alcançassem a atmosfera. Em seu artigo, o GREENPEACE (2006, p. 03) cita que:
As emissões tóxicas, liberadas mesmo pelos incineradores mais modernos, são formadas 
por três tipos de poluentes perigosos para o ambiente e para a saúde humana: os metais 
pesados, os produtos de combustão incompleta e as substâncias químicas novas formadas 
durante o processo de incineração. Nenhum processo de incineração opera com 100% de 
eficácia.

Ao se utilizar à incineração, o RSS é reduzido bruscamente, porém como expõe o Greenpeace (op. 

cit.)  fica claro que os benefícios gerados pela redução dos resíduos da saúde são anulados pela 

emissão de poluentes.

    O uso de valas sépticas pelo município de Ji-Paraná por si só não impede a contaminação da 

população, dos animais e do meio ambiente. A área onde o RSS são dispostos é isolada do restante 

do aterro controlado, no entanto, não é restrita a entrada de pessoas e animais, colocando em risco a 

saúde pública. Não há fiscalização na área e este é o principal motivo para a vulnerabilidade do 

local.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

    O município de Ji-Paraná usa um método simples para dispor o lixo proveniente do hospital 

municipal.  Segue  para  as  células  impermeabilizadas  somente  materiais  que  oferecem  risco 

biológico, enquanto os demais, papéis, restos de comida, plástico, entre outros seguem para o aterro 

controlado. A área de deposição dos resíduos da saúde é freqüentemente violada por catadores de 

materiais  recicláveis  e  animais,  o  que  deveria  ser  evitado.  A  utilização  dessas  valas 

impermeabilizadas é uma forma viável de disposição dos resíduos hospitalares, desde que no final 

de cada disposição seja efetuado o recobrimento dos resíduos.
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