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APRESENTAÇÃO 

 

A obra intitulada “Pesquisas voltadas para as ciências exatas vol.01”, publicada 
pela Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora, apresentam um conjunto 
vinte e um capítulos que visa abordar diversos assuntos relacionados com a área das 
ciências exatas. 

Entre eles, uma pesquisa com o intuito de desenvolver e testar uma 
metodologia, baseada nos recursos oferecidos pelos Sistemas de Informações 
Geográficas, capaz de identificar as áreas de risco no entorno dos aeroportos e os 
impactos causados ao violar a restrição imposta pela Zona de Proteção de um 
aeródromo. 

Também, uma proposta de atividades baseadas na metodologia da 
Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) para uma máquina Recuperadora de 
Minério do Tipo Ponte, a qual opera em uma grande mineradora multinacional. 

Outra temática é um estudo sobre a concepção estrutural do suporte de 
carretéis em um tear de fitas. Assim como um estudo de caso sobre a construção do 
Hospital M’Boi Mirim, em São Paulo, objetivando analisar a construção modular off 
site dentro dos princípios das metodologias ágeis, apontando suas principais 
vantagens e desvantagens como alternativa às problemáticas no setor. 

Um artigo com finalidade de modelar matematicamente a propagação 
subcrítica de trincas crescidas por fadiga compõe o nono capítulo. Além disso, o livro 
discorre uma pesquisa sobre os impactos da regulamentação da qualidade do Biodisel 
para os agentes regulados na Região Norte. Entre outros. 

Gostaríamos de agradecer os autores que colaboraram no desenvolvimento 
dessa obra. Esperamos que a mesma auxilie na compreensão e argumentação dos 
assuntos aqui tratados.    
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CAPÍTULO 01 
AVIAÇÃO CIVIL E MEIO AMBIENTE: IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 
CAUSADOS PELO ADENSAMENTO URBANO DESORDENADO NO ENTORNO 
DOS AERÓDROMOS 

Yasmin da Silva Bravo Jalil 
Mestranda em Engenharia Civil 
Instituição: Universidade Federal Fluminense 
Endereço: Rua Passos da Pátria, 156 - São Domingos, Niterói-RJ, CEP: 24210-240 
E-mail: yasminjalil@id.uff.br 
 
Walber Paschoal da Silva 
Doutor em Engenharia de Transportes 
Instituição: Universidade Federal Fluminense 
Endereço: Rua Passos da Pátria, 156 - São Domingos, Niterói-RJ, CEP: 24210-240 
E-mail: walberpaschoal@id.uff.br 
 
RESUMO: O impacto causado com adensamento desordenado no entorno dos 
aeródromos, consequência da falta de planejamento e não cumprimento da 
legislação, gera impactos ambientais que afetam a rotina tanto dos aeroportos, como 
da população que vive nessas áreas. Apesar de existirem restrições amparadas pela 
legislação brasileira para coibir a implantação de construções indevidas no entorno 
dos aeródromos, instituídas com base nos padrões e práticas da Organização de 
Aviação Civil Internacional (OACI), muitas vezes não são cumpridas, trazendo 
transtornos para segurança e para o meio ambiente. No Brasil, a aviação, que é uma 
indústria do setor econômico e um dos mais importantes modais de transportes, tem 
a segurança de sua operação prejudicada pela ocupação irregular de áreas em seu 
entorno. Tal ocupação gera um risco tanto para os que residem nessas áreas, quanto 
para as aeronaves, além de obstruir o desenvolvimento das atividades aeroportuárias. 
O objetivo desta pesquisa é desenvolver e testar uma metodologia, baseada nos 
recursos oferecidos pelos Sistemas de Informações Geográficas, capaz de identificar 
as áreas de risco no entorno dos aeroportos e os impactos causados ao violar a 
restrição imposta pela Zona de Proteção de um aeródromo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aviação civil e meio ambiente; Adensamento urbano; Sistema 
de Informações Geográficas (SIG). 
 
ABSTRACT: The impact caused by the disorderly densification at the aerodromes 
surroundings, due to the lack of planning and non-compliance with the legislation, 
results in environmental damages that affect the routine of both airports and the 
population living in those areas. Although there are restrictions imposed by the 
Brazilian legislation to prevent the implementation of undue construction in the 
surroundings of aerodromes, which is based on the standards and practices of the 
International Civil Aviation Organization (ICAO), they are often not complied with, 
causing disorder to safety and the environment. In Brazil, the aviation, which is an 
industry of the economic sector and one of the most important modal of transports, has 
the security of its operation hampered by irregular occupation of surrounding areas. 
Such occupation creates a risk both for those residing in these areas and for the 
aircraft, in addition to obstructing the development of airport activities. The purpose of 
this research is to develop and test a methodology, based on the resources offered by 
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the Geographic Information Systems, which will be able to identify the risk areas 
around the airports and the impacts caused by violating the restriction imposed by the 
Protection Zone of an aerodrome. 
 
KEYWORDS: Civil aviation and environment; Urban density; Geographic Information 
System (GIS). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.11, p. 103738-103758 nov. 2021 ISSN: 2525-8761 14 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros aeroportos surgiram na década de 1920, com uma infraestrutura 

básica, porém intitulados exclusivos e inovadores para a época (Cavalcante, Duarte 

& Cohen, 2017). O modal aéreo desempenha um importante papel no 

desenvolvimento de uma região onde está situado. Ao facilitar o intercâmbio e o 

comércio, estimula o desenvolvimento econômico e social, gerando empregos, 

trazendo investimentos à cidade e potencializando a infraestrutura urbana. 

Segundo Florida et al. (2012), os aeroportos passam a ser mais do que locais 

de passagem para viagens, reuniões de negócios ou compras; é um investimento para 

a cidade e para a região. Há desafio diário para a gestão aeroportuária, que precisa 

expandir a área de operação devido ao aumento da demanda, que cresce a cada ano, 

como mostra o último estudo de Demanda e Oferta da Agência Nacional de aviação 

Civil (ANAC, 2019, p.10). No entanto, as cidades brasileiras sofrem com o crescimento 

desordenado proveniente da ausência de planejamento e da omissão do poder 

público, ao permitir construções irregulares e um mau uso do solo no entorno dos 

aeródromos. A falta de uma fiscalização efetiva e correta gera impactos prejudiciais à 

qualidade de vida da população comprometendo o desenvolvimento de grandes 

metrópoles em todo o Brasil. 

O desequilíbrio causado pela falta de planejamento urbano e de fiscalização 

provoca transtornos tanto para a população, quanto para o modal aéreo, e, assim, faz-

se necessário impor restrições (ANAC, 2018). As restrições impostas no entorno dos 

aeródromos visam promover operações seguras, por se tratar de uma área particular, 

e são definidas pelo Comando da Aeronáutica (COMAER), seguindo orientações da 

Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), da qual o Brasil é membro. Todos 

os aeródromos, sem exceção, estão sujeitos às regras quando se trata da Zona de 

Proteção de Aeródromos (ZPA), onde a área de proteção é maior do que o Sítio 

Aeroportuário (IAC, 2013). No sentido de garantir a redução dos incidentes e/ou 

acidentes do setor aéreo, promovendo a segurança, a Resolução n° 4, de 9 de outubro 

de 1995, estabelece a Área de Segurança Aeroportuária (ASA), que é definida por um 

raio partindo do centro geométrico do aeródromo (BRASIL, 1995). 

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), as autoridades 

competentes criaram restrições de uso do solo, tendo em vista que os efeitos 

negativos dos ruídos sonoros e das construções irregulares podem acarretar em 
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problemas nas operações aéreas. Por medidas mitigatórias, os proprietários estão 

proibidos, segundo a OACI (2001), de construir, plantar, elevar ou realizar obras no 

imóvel que venham a invadir o espaço delimitado pelas leis vigentes. Poderão fazer 

qualquer atividade dentro da zona, caso haja autorização prévia do governo (ANAC, 

2016). 

De acordo com a Federal Aviation Administration (FAA), o planejamento, o uso 

da terra e os ruídos sonoros, são preocupações crescentes nos Estados Unidos, tanto 

que nos últimos anos, tornou-se mais evidente que “permitir o desenvolvimento de 

imóveis incompatíveis entorno dos aeroportos sinaliza o primeiro passo para fechar o 

aeroporto.” (Ming et al., 2007, pag. 4). Nesse cenário, o objetivo desta pesquisa é 

desenvolver e testar uma metodologia, auxiliada pelos recursos oferecidos pelos 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG), capaz de identificar as áreas de risco no 

entorno dos aeroportos e os impactos, causados por essas áreas, ao violar a restrição 

imposta pela Zona de Proteção de um aeródromo.  

Assim, neste trabalho procura-se identificar as causas do adensamento 

desordenado com seus principais impactos e a atual conjuntura em que se encontram 

os riscos das operações aeroportuárias e da população. O SIG é utilizado como 

ferramenta auxiliar, otimizando o processo de identificação de 3 áreas delimitadas, e 

a análise dos impactos causados pelo adensamento desordenado no entorno dos 

aeródromos, permitindo apresentar resultados mais precisos. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Breve histórico do transporte aéreo no brasil 

 

A dimensão do país contribuiu para o desenvolvimento da aviação como modal 

estratégico para a integração do território. Nesse cenário, a aviação comercial iniciou 

suas atividades com transporte de cargas e correspondências em 1918. Já em 1927, 

o transporte de passageiros passou a ser realizado em todo o Brasil, criando 

intercâmbios culturais (CNT, 2015). 

“O primeiro aeroporto para atividades comerciais de que se tem notícia no 
país foi o aeroporto de Marte, fundado em 1920, na cidade de São Paulo. A 
aviação comercial, no seu início, no Brasil, se baseou em Hidroaviões. A 
cidade do Rio de Janeiro, capital do país nos anos 1920, utilizava hidroaviões 
no transporte aéreo comercial” (Fernandes e Pacheco, 2016, p.4). 
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A expansão e a evolução tecnológica do transporte aéreo, passa a ter maior 

atenção a partir da década de 1940 com estruturas terrestres mais desenvolvidas, 

controle espacial e aumento da capacidade das aeronaves (Fernandes e Pacheco, 

2016). 

 

2.2 Convenção de chicago e a preocupação com a segurança 

 

Com o desenvolvimento da aviação Civil internacional foi elaborada a 

Convenção de Chicago (1944) para estreitar as relações entre as nações e a 

população, tomando medidas que estabelecem serviços de transporte de maneira 

eficaz, econômica, segura e ordenada (DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, 1948). 

[…] Relações internacionais é a Convenção de Chicago de 1944, que 
estabelece alguns princípios: Ordenação do transporte aéreo entre os países; 
soberanias; utilização pacífica; segurança de voo, matrícula nacional de 
aeronave; e a liberdade do ar (PAIVA, 2008, apud Fernandes e Pacheco, 
2016, p.5).  

 

A Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), que é responsável pelo 

desenvolvimento seguro e ordenado da aviação mundial (ANAC, 2016), passou a 

fazer parte da Organização das Nações Unidas (ONU) na Convenção de Chicago. A 

OACI elabora esquemas técnicos e operacionais que são chamados de Standard and 

Recommended Pratices (SARPs) para segurança, investigação de acidentes, meio 

ambiente e outros (ibid.). 

 

2.3 A importância do transporte aério para o desenvolvimento regional 

 

O aeroporto tem impacto direto em uma região. Seu entorno atrai investimentos 

comerciais e empresariais, redes hoteleiras, shoppings, desenvolvimento imobiliário, 

mesmo sendo limitados os gabaritos em função das normas de segurança 

aeroportuária. A valorização do potencial turístico da região e, outros projetos viáveis 

movimentam a economia. Na lógica socioeconômica das metrópoles, o aeroporto tem 

um novo papel e pode ser traduzido por Güller e Güller (2002, apud Vasconcelos, 

2007, p. 36). 

"A situação do aeroporto dentro da área metropolitana torna indispensável o 
desenho de planos estratégicos integrais, que compreendam tanto a 
ordenação territorial, como planejamento de transportes. A criação de 
infraestrutura de transporte e o desenvolvimento imobiliário na área 
aeroportuária já não podem ser considerados de forma separada". 
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Da mesma forma Silva (1991, apud Vasconcelos, 2007, p. 38) destaca que: 

"Assim como as estações ferroviárias e os portos, os aeroportos estão 
intimamente vinculados aos centros comerciais das cidades com as quais 
estão ligados, como um órgão indispensável à vida diária das metrópoles. 
Participam, inclusive, como atores econômicos, ao propiciar o aumento da 
renda dos lugares seja por meio de sua atividade principal (estação de 
passageiros e cargas) e por meio das atividades adjacentes". 

 

Deve-se ressaltar que, segundo o Manual de Gerenciamento do Uso do Solo 

no Entorno dos Aeroportos (IAC, 2013), o aeroporto influenciará no desenvolvimento 

urbano da região, dependendo do porte da cidade. 

 

2.4 Zona de proteção de aeródromos e a ocupação desordenada do solo 

 

A Zona de Proteção de Aeródromos é um conjunto de grande relevância criado 

pelo Comando da Aeronáutica (COMAER). Essas Zonas de Proteção são maiores 

que toda a área patrimonial do aeroporto. O Plano de Zona de Proteção de Aeródromo 

(PZPA) é um documento que pode ser descrito por planos básicos (PBZPA) e 

específicos (PEZPA), estabelecendo que o espaço aéreo é delimitado, no sentido de 

permitir segurança nos procedimentos de pouso e decolagem e impedir que 

obstáculos possam restringir a capacidade operacional do aeródromo (IAC, 2013). 

Segundo a Portaria n° 256/GC5 (BRASIL, 2011), os planos são compostos por 

um grupo de superfícies imaginárias que estabelecem restrições para o uso nas zonas 

próximas de regiões aeroportuárias, conforme apresentado na figura 1. 
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Figura 1. Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo – Vista geral 

 
Fonte: BRASIL (2011). 

 

A ocupação desordenada do solo, expõe problemas de planejamento 

inadequado, não planejamento ou omissão do poder público para com as áreas de 

influência aeroportuárias. 

“As administrações públicas deverão compatibilizar o zoneamento do uso do 
solo, nas áreas vizinhas aos aeródromos, às restrições especiais constantes 
dos Planos Básicos e Específicos. As restrições especiais estabelecidas 
aplicam-se a quaisquer bens, quer sejam privados ou públicos.” (BRASIL, 
1986, art 44, § 4º e § 5º). 

 

No sumário estatístico disponibilizado pelo Centro de Investigação e Prevenção 

de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), a quantidade de acidentes com aeronaves 

devido a fatores, tais como: Baloeiros, Lasers e Fauna, deixa explícito o risco das 

construções nas proximidades dos aeródromos. O combate a tais fatores, que 
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colocam em perigo as operações de voo e decolagem, depende do diagnóstico de 

cada aeroporto, elaborado a partir de um plano de manejo (INFRAERO, 2011, p. 126). 

Muitos aeroportos ficaram cercados por áreas densamente povoadas, de forma 

irregular, com usos que incluem empreendimentos residenciais, escolas, hospitais, 

aterros sanitários, instalações de tratamentos de esgoto, locais geradores de luz e 

outros. (Ming et al., 2007, pág. 3). De acordo com o Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica (ITA), outro impacto de grandes proporções são causados pelos ruídos 

das aeronaves. Mesmo com os avanços tecnológicos que ajudaram na diminuição do 

ruído, a população ainda sofre com as consequências, mesmo com programas de 

prevenção (CENIPA, 2018). 

 

3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi estruturada com base em análises de resultados de diferentes 

estudos descritos pelo poder público, possibilitando o levantamento de dados 

publicados em literatura específica sobre o tema em questão. Tem cunho descritivo, 

pois é baseada em fatos. Utilizou-se o método de delimitar e levantar dados de áreas 

povoadas que circundam e ultrapassam as Zona de Proteção impostas pelos 

Aeroportos de Congonhas (CGH) e Guarulhos (GRU), ambos localizados em São 

Paulo, Brasil, e capazes de descrever os impactos causados pelo adensamento 

irregular das cidades no entorno dos aeródromos. Para o levantamento da base de 

dados, foram utilizadas bases do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

A pesquisa utilizou como ferramenta de apoio um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), no Sistema Geodésio de Referências SIRGAS 2000, utilizando três 

imagens de satélite de alta resolução, do ano de 2018 e suas respectivas Zonas de 

Proteção de Aeródromos. As informações estipuladas para análise são apresentadas 

no quadro 1. 

 

Quadro 1. informações estipuladas para análise 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 
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A etapa final é a apresentação dos resultados, por meio de gráficos com os 

impactos mais recorrentes e prejudiciais, e da relação entre o aeroporto e o uso 

irregular do solo em seu entorno. 

 

4. ESTUDO DE CASO 

 

4.1 O adensamento desordenado no entorno dos aeródromos 

 

Os aeroportos de Congonhas (CGH) e Guarulhos (GRU) são controlados 

administrativamente pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – 

INFRAERO, possuindo, todavia, interferência da Força Aérea Brasileira, no tocante 

aos sistemas de segurança. No entorno dos aeródromos há um acompanhamento do 

gerenciamento do uso do solo que envolve diversos órgãos de administração pública. 

Todos as atividades desses órgãos devem se basear nos planos de zona de proteção 

e de zoneamento de ruído na Área de Segurança Aeroportuária. (IAC). De acordo com 

a Resolução CONAMA n° 4/95: 

“São consideradas “Área de Segurança Aeroportuária - ASA” as áreas 
abrangidas por um determinado raio a partir do “centro geométrico do 
aeródromo”, de acordo com o seu tipo de operação, divididas em duas 
categorias: I - raio de 20 km para aeroportos que operam de acordo com as 
regras de voo por instrumento (IFR); e II - raio de 13 km para os demais 
aeródromos.”. 

 

O estudo realizado pelo sociólogo e engenheiro ambiental Luiz Henrique 

Werneck (Cruz, 2007), sobre conflitos de aeroportos mundiais e população onde está 

inserido, foram analisados 10.700 acidentes aéreos que atingiram estruturas em solo, 

ocorridos entre os anos de 1946 e 2005, um período de 60 anos, 381 aviões atingiram 

estruturas urbanas, onde o Aeroporto de Congonhas registra o maior número de 

acidentes desse tipo. Para ilustrar essa situação as figuras 2 e 3 apresentam o uso e 

a ocupação do solo no entorno do aeroporto de Congonhas e Guarulhos, 

respectivamente. 
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Figura 2. Uso e ocupação do solo 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 
 

Figura 3. Uso e ocupação do solo 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 
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Cada local em que se situa um aeródromo tem suas características relevantes 

que podem vir a influenciar no desenvolvimento de uma cidade. Segundo Parada 

(2007), as zonas urbanas densamente povoadas, dentro das áreas de restrições de 

aeroportos, são resultado de ocupações desordenadas do solo e, a exemplo do 

aeroporto de Congonhas, medidas radicais para minimizar os impactos negativos 

devem ser tomadas nas operações. 

 “[...] Temos, sim, de resolver esse problema restringindo o uso residencial e 
comercial nas áreas de aproximação das aeronaves, para garantir as 
chamadas áreas de escape das pistas, respaldando-se numa política rigorosa 
de uso do solo e na continuidade administrativa de seus gestores." (Melo, 
2007). 

 

Em 2012, o Aeroporto de Congonhas apresentou em sua rota de aeronaves, 

cerca de 45 obstáculos de prédios comerciais e residenciais, alguns com 13 metros 

acima da altura máxima, dentro do cone de aproximação que é calculado para permitir 

a aterrisagem sem riscos, reduzindo a margem de segurança das aeronaves que 

estão a pousar. Esse cone é definido pelo Comando da Aeronáutica, onde os aviões 

reduzem a altura de forma gradual (FOLHA DE SÃO PAULO, 2012), conforme 

ilustrado na figura 4.  

 
Figura 4. Perigo na rota 

 
Fonte: Folha de São Paulo (2012). 

 

O Plano Específico de Zona de Proteção de Aeródromos (PEZPA) do aeroporto 

de Congonhas, permitia até 2014, o gabarito de até 62 metros acima do nível da pista. 

Em 2015 uma nova regra entrou em vigor, a partir da Portaria n° 957/2015 (BRASIL, 

2015a), da COMAER, e agora o gabarito só é possível até os 45 metros e sua Área 

Horizontal Interna (AHI).  
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A figura 5 mostra o Atual Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos 

(PBZPA) do Aeroporto de Congonhas e a população no entorno. A mesma questão 

dos adensamentos irregulares ronda o entorno do Aeroporto Internacional de São 

Paulo/Guarulhos, que é um reflexo da falta de fiscalização e planejamento dos órgãos 

competentes. Essas construções são edificações unifamiliares de baixo padrão.  

O plano de desenvolvimento aeroportuário feito pela INFRAERO e a empresa 

Engevix, analisou as ocupações nas áreas no entorno do aeroporto de Guarulhos, e 

identificou a inexistência de fiscalização efetiva por parte da prefeitura para inibir a 

ocupação. Para Pasternak (2009, p.4): 

 “O loteamento clandestino não raro é fruto da ação de um loteador 
inescrupuloso, mas seus lotes não são invadidos, mas comercializados. Já o 
loteamento irregular obteve, de alguma forma, o reconhecimento (não a 
aprovação) do Poder Público”.  

 

Um estudo feito pela Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo (FUSP), 

contratado pela INFRAERO em 2002, apontou um aumento de demanda no aeroporto 

de Guarulhos, fazendo com que o governo do Estado de São Paulo tomasse medidas 

para a desapropriação de uma área urbanizada de 1,3km² ao norte, para ampliação 

do aeroporto. Posteriormente essa decisão seria descartada por pressão política. 

 
Figura 5. Plano Básico de Zona de Proteção do Aeródromo de Congonhas 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 
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Mundialmente, a infraestrutura aeroportuária e a população do entorno sofrem 

com os impactos negativos, e significativos, do adensamento desordenado nas áreas 

de proteção. Isso gera conflitos quanto à disponibilidade dos serviços. A figura 6 

mostra as áreas restritas que sofreram modificações. Em 2015, a Portaria 957/2015 

(BRASIL, 2015a), do Comando da Aeronáutica (COMAER), que dispõe sobre as 

restrições no entorno dos aeródromos, principalmente edifícios que podem afetar a 

segurança, gerou muitos protestos no setor da construção (Quinza, 2015). 

 
Figura 6. Plano Básico de Zona de Proteção do Aeródromo de Guarulhos 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

4.2 Identificação dos impactos 

 

4.2.1 Ruídos sonoros 

 

Para amenizar os problemas, foi criado o Plano de Zoneamento de Ruído (PZR) 

para controle das atividades no entorno dos aeródromos, que é composto por curvas 

de nível de ruído e por restrições no uso do solo. Foi elaborado pela Agência Nacional 
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de Aviação Civil (ANAC), a regulamentação batizada de RBAC 161, que normatiza as 

operações nos aeroportos brasileiros. No sentido de mitigar o impacto ambiental 

causado pela atividade aeroportuária, a INFRAERO implantou um Sistema de 

Monitoramento de Ruídos, para melhorar a gestão dos impactos sonoros na malha 

urbana. A partir da análise realizada no aeroporto de Congonhas, foi possível 

identificar áreas comprometidas com ruídos acima do recomendado durante os 

períodos de baixo tráfego ou fechamento do aeroporto (Scatolini & Pinto, 2016). 

Para se ter uma ideia dos efeitos desse problema, um estudo britânico 

publicado no “British Medical Journal” realizado com moradores ao redor do aeroporto 

de Heathrow, localizado em Londres, revelou que pessoas que vivem em suas 

proximidades têm 20% mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares 

(Barreto, 2015). Em 2014, uma reportagem feita sobre o barulho excessivo no 

aeroporto de Guarulhos, mostrou que as pessoas que vivem nas suas proximidades, 

não conseguem dormir e algumas apresentam problemas físicos e emocionais 

(GLOBO, 2014). 

 

4.2.2 Lasers e balões 

 

O CENIPA (Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos), 

alerta que a prática de soltar balões e mirar laser em aeronaves, interfere nas 

operações das aeronaves, gerando dificuldades para os pilotos (BRASIL, 2015b). Os 

balões podem gerar grandes problemas para as operações aeroportuárias pela 

possibilidade de vir a colidir com aeronaves em voo. A depender da forma como foi 

construído, o balão pode ser absorvido pelo motor da aeronave, podendo danificá-lo 

no momento do impacto (CENIPA, 2020). A figura 7 apresenta os eventos de lasers, 

por estado, entre 2012 e 2020, segundo dados compilados do CENIPA, onde pode-

se notar que São Paulo aparece em 1° lugar entre os estados com maiores índices de 

lasers entre 2012 a 2020.  
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Figura 7. Eventos de risco de lasers por estado, no período 2012-2020 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

O Aeroporto de Guarulhos (SBGR), segundo os dados mais recentes do 

CENIPA de 2009 a 2017 (CENIPA, 2020), aparece com 5,12%, 4° lugar, entre os 

aeródromos com maior ocorrência de eventos de lasers. Com relação aos eventos de 

risco de baloeiro entre 2012 e 2020, conforme o CENIPA, têm-se os resultados 

apresentados nas figuras 8 e 9. Os dados compilados apontam que São Paulo é o 

estado com maior índice de ocorrências com balões não tripulados, com o aeroporto 

de Guarulhos (SBGR) liderando as estatísticas, seguido do aeroporto de Viracopos, 

Santos Dumont, e Congonhas (SBSP) aparecendo em 4° lugar. 

 

Figura 8. Eventos de risco baloeiro por estado 2012-2020 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 
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Figura 9. Eventos de risco baloeiro por aeródromo 2012-2020 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

 

4.2.3 Aviafauna 

 

O espaço aéreo brasileiro recebe cada vez mais ameaças de fatores externos 

que contribuem para os riscos de colisões de aeronaves com aves, devido as 

atividades inadequadas e o uso irregular do solo. Alguns aeroportos são cercados por 

áreas de residências populares, densamente povoadas e com pouca infraestrutura, e 

são os que trazem maiores preocupações para o setor aéreo. O regulamento que 

gerencia o risco da fauna nos aeródromos públicos é o RBAC 164/2014. 

As atividades consideradas antrópicas, que servem de atração para aves que 

se beneficiam da carência dessas áreas por falta de serviços de remoção e descarte 

correto de resíduos sólidos, dificulta medidas de manejo, consequentemente, 

aumento o risco de colisões. Os dados abordados são registros de ocorrências no 

Brasil em decorrência de aves, compilados do Sistema de Investigação e Prevenção 

de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER) no período entre 2010 e 2020, estão 

apresentados na figura 10 (SIPAER, 2020). 
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Figura 10. Ocorrências aeronáuticas com aves no Brasil 2010-2020 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Percebe-se que o percentual apresentado, os anos de 2010 e 2011, tiveram 

maiores ocorrências registradas, com 21,23% 26,78%, respectivamente (SIPAER, 

2020). As informações obtidas durante o estudo sobre os impactos ambientais pelo 

adensamento desordenado do solo, nas regiões que circundam os Sítios 

aeroportuários de Congonhas e Guarulhos, exibem problemas complexos apesar de 

toda uma legislação vigente.  

Foi possível verificar a falta de fiscalização do poder público com o 

planejamento urbano para o controle do uso do solo, inclusive, de acordo com a 

imagem aérea obtida pelo SIG, as áreas de proteção dos aeródromos encontram-se 

densamente povoadas, tornando excessiva a exposição da população a acidentes 

aéreos, como ocorrido recentemente em julho de 2020, com um avião de pequeno 

porte (GLOBO, 2020). 

Nas imediações do Aeroporto de Congonhas, em 2016, houve a redução do 

gabarito de altura das edificações, por conta do Cone de aproximação das aeronaves 

para pouso. Apesar de haver regulamentos que regem o gerenciamento do uso do 

solo e possíveis formas de mitigar os impactos negativos decorrentes, os resultados 

encontrados comprovam a necessidade das tarefas contínuas de conscientização da 

população, e o controle contínuo dos órgãos competentes para obter êxito. 

Nesse sentido, vê-se a necessidade de gerenciamentos das situações 

alarmantes, bem como garantir a segurança das atividades aeroportuárias e das 

pessoas que residem ao redor. Os dados analisados com a bibliografia obtida 

mostram os principais impactos relacionados às operações aeroportuárias e às 
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atividades irregulares da população, como: os ruídos sonoros causados pelas 

aeronaves, lasers, balões e aviafauna. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar os impactos causados pelo adensamento 

territorial e a ocupação irregular no entorno do sítio aeroportuário, capazes de afetar 

tanto a rotina dos aeroportos, quanto a população que lá reside. As obrigações de 

conscientização da população que reside nas áreas do raio de zona de proteção dos 

aeródromos, cabem à administração local Aeroportuária, a fim de reduzir transtornos 

causados e estreitar relacionamento comunidade-aeroporto. A análise das 

informações levantadas possibilitou a geração de resultados relevantes, de como 

essas transformações urbanas, em grande escala, afetaram de forma significativa a 

vida da população e a operação dos aeródromos, criando condições de riscos 

iminentes devidos ao crescimento desordenado e às ocupações irregulares. 

No que concerne à sociedade, em busca de oportunidades, um aeroporto é 

capaz de estimular o desenvolvimento de uma cidade e a consequente migração de 

população para essas áreas. Esse equipamento urbano transformou-se em um 

investimento para a região e favorece a economia da região onde está instalado. 

Confirma-se, então, segundo os dados coletados do Relatório de Demanda e Oferta 

do Transporte aéreo, a necessidade de expansão das operações aeroportuárias 

devido ao aumento anual de demanda. Diante desse cenário, o aeroporto de 

Guarulhos decidiu tomar decisões drásticas de desapropriação, que se tornou um 

imbróglio para administração aeroportuária e para a população. O aeroporto de 

Congonhas chegou a registrar, dentro do seu cone de aproximação, prédios acima do 

permitido, reduzindo a margem de segurança aeroportuária.  

Nessa problemática, vale ressaltar, que o desequilíbrio causado pelos 

interesses distintos entre população e poder público, vai na contramão dos possíveis 

caminhos para encontrar e introduzir soluções para estes problemas. Percebe-se, 

então, que medidas são tomadas quando os problemas de cumprimento das funções 

sociais e da propriedade urbana se agravam, diferentemente dos objetivos que uma 

política pública deveria ter em uma cidade. Como dito, as operações aeroportuárias 

são fundamentais para economia, sendo uma engrenagem para o desenvolvimento 

urbano. Paralelamente às vantagens, encontram-se as desvantagens atribuídas aos 
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problemas citados, como, os ruídos sonoros que podem trazer problemas emocionais, 

os lasers que se tornam riscos para os pilotos, os balões e as aves, que compartilham 

o céu com as aeronaves, aumentando consideravelmente o risco de acidentes e 

incidentes aeronáuticos. 

Em virtude dos problemas de planejamento e fiscalização do uso e ocupação 

do solo nos demais aeroportos brasileiros, foi delimitada a área de estudo aos 

aeroportos de Congonhas e Guarulhos, onde o objetivo geral do trabalho, foi 

desenvolver e testar uma metodologia capaz de identificar a zona de proteção do 

aeródromo e os principais impactos para a região que acarretam problemas em 

massa. 

Abordar esse tema, remete às necessidades de reforçar a fiscalização, dando 

maior atenção e rigor, a fim de mitigar as irregularidades que comprometem a 

segurança e o bem-estar da população e das operações aeroportuárias. De acordo 

com os dados analisados, São Paulo é o líder em acidentes aeronáuticos no Brasil. 

Espera-se, ainda, que este trabalho gere novas discussões e estudos relacionados a 

este assunto, visando contribuir para o contínuo refinamento dessa linha de pesquisa. 
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RESUMO: O mercado de processamento e distribuição de gás natural, no Brasil, tem 
mostrado um potencial de crescimento que vislumbra a instalação de novos 
gasodutos. A definição da rota por onde será encaminhado este novo duto é 
fundamental na viabilidade deste tipo de projeto. O presente artigo propõe uma 
metodologia para avaliação e definição da melhor rota para um duto de gás, utilizando 
nesta avaliação uma ponderação com quatro fatores críticos que influenciam nos 
resultados econômicos e operacionais da instalação, sendo eles: Fator de risco à 
segurança; Fator construtivo, Fator de uso do solo e Fator terreno. Tem como 
vantagem sua aplicação de forma expedita e baseada em dados disponíveis em 
fontes oficiais na internet. A metodologia utiliza a tecnologia SIG (Sistema de 
Informações Geográficas) como apoio na aplicação destes fatores por meio de mapas 
temáticos e cálculo dos comprimentos paramétricos. Ao final da aplicação da 
metodologia tem-se como resultado uma classificação entre as alternativas das rotas 
avaliadas, permitindo ao gestor uma decisão baseada em critérios técnicos. Ainda se 
faz a aplicação da metodologia em um caso hipotético de interligação entre uma 
unidade de Regaseificação no Porto do Açu, município de São João da Barra, no norte 
do estado do Rio de Janeiro, e o GASCAV, na malha de distribuição nacional de gás. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gasoduto; Montagem industrial; Metodologia de decisão; SIG. 
 
ABSTRACT: The natural gas processing and distribution market in Brazil has shown 
a potential for growth that envisages the installation of new gas pipelines. The definition 
of the route by which this new pipeline will be routed is fundamental in the viability of 
this type of project. The present article proposes a methodology for the evaluation and 
definition of the best route for a gas duct, using in this evaluation a weighting with four 
critical factors that influence the economic and operational results of the installation, 
being: Safety risk factor; Construction factor, Land use factor and Ground factor. Its 
advantage is its application in an expedited way and based on data available from 
official sources on the Internet. The methodology uses the GIS (Geographic 
Information System) technology as support in the application of these factors through 
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thematic maps and calculation of the parametric lengths. At the end of the application 
of the methodology has resulted in a classification among the alternatives of the routes 
evaluated, allowing the manager a decision based on technical criteria. The 
methodology is still applied in a hypothetical case of interconnection between a 
regasification plant in Porto do Açu, municipality of São João da Barra, in the north of 
the state of Rio de Janeiro, and GASCAV, in the national gas distribution network. 
 
KEYWORDS: Gas pipeline; Industrial assembly; Methodology of decision; SIG. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mercado de gás natural no Brasil tem um enorme potencial de crescimento 

nos próximos anos, a Petrobras (2018) prevê em seu Plano Estratégico 2040 que, 

entre as energias fósseis, o gás natural apresentará a maior taxa de crescimento, nos 

próximos anos.  

Machado & Alfradique (2019) também apontam que o cenário desta fonte de 

energia é próspero. Conforme afirmam, há uma série de fatores que corroboram e 

justificam este otimismo, destacando entre eles: a tramitação no congresso nacional 

brasileiro do novo marco legal do gás natural e as significativas e recentes 

descobertas de gás natural anunciadas pela Petrobras.  

Estes fatores trazem oportunidades que favorecerão a entrada de novos 

participantes no mercado, aumentando a competitividade do setor e o investimento na 

expansão do processamento e distribuição do gás natural. 

A IPA, Independent Project Analysys (2010) defende que é fundamental, para 

que o projeto de construção de dutos de gás seja rentável e bem-sucedido, que a 

escolha da rota por onde a tubulação passará seja feita de forma consistente e no 

momento adequado, sendo uma das principais informações do escopo que subsidiará 

a tomada de decisão estratégica de seguir ou não com o projeto. Assim, mesmo num 

momento ainda precoce, a escolha da rota do duto de gás deve ser elaborada, de 

modo rápido, a partir da construção de alternativas confiáveis. É neste desafio que o 

estudo pretende contribuir. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente artigo propõe o desenvolvimento de uma metodologia que se 

apoiará na tecnologia SIG (Sistema de Informações Geográficas) para estudo e 

proposta de melhor alternativa de rota para um duto de transporte de gás entre uma 

unidade produtora e uma unidade distribuidora. A metodologia considerará os fatores 

críticos que influenciam o resultado abrangendo legislação, fatores construtivos, riscos 

à segurança, uso do solo e terreno. 

Complementarmente, aplicará a metodologia a um caso hipotético de um duto 

de gás, interligando uma futura Unidade de Desgaseificação, no Porto do Açu, no 
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município de São João da Barra, estado do Rio de Janeiro, com o gasoduto GASCAV, 

pertencente à rede de distribuição nacional de gás. 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo são apresentadas as publicações relevantes no 

desenvolvimento da metodologia de definição da rota de um duto de gás. 

 

3.1 Legislação e regulamentação 

 

A Associação Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis em sua 

resolução nº 125 define duto, como conduto fechado destinado ao transporte ou 

transferência de petróleo, seus derivados ou gás natural. Já sua resolução nº 52 

estabelece os requisitos legais e documentais que a construção de novos dutos de 

gás natural deve cumprir e apresentar. Determina ainda que os Transportadores, 

empresas que gerenciam os dutos existentes, devem disponibilizar os mapas onde 

são representados os gasodutos.  

Por outro lado, a resolução nº 6 da Associação Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis aprova e traz em seu anexo 1 o Regulamento Técnico de 

Dutos Terrestres para Movimentação de Petróleo, Derivados e Gás Natural – RTDT, 

documento que estabelece toda documentação que deve ser gerada e mantida numa 

instalação tal qual um duto de gás. Dentre os documentos que compõe o projeto do 

duto está contido o Desenho de Traçado Geral. Define ainda que o Transportador 

deve manter toda documentação de projeto arquivada em meio físico, SIG ou outro 

meio digital. 

A Associação de Normas Técnicas Brasileira (2002) em sua norma técnica 

brasileira NBR-12.712, Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás 

combustível, define exigências e condições mínimas para projeto, especificações de 

materiais e equipamentos, fabricação de componentes e ensaios dos sistemas de 

transmissão e distribuição de gás combustível por dutos. 

Na análise das possíveis áreas para instalação das rotas dos dutos de gás, é 

fundamental que se considere ainda a legislação ambiental. No Brasil a Lei 9.985, 

instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, este 

sistema visa definir áreas de interesse ambiental e seu grau de proteção. 
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3.2 Métodos construtivos de dutos de gás 

 

Para a construção de dutos terrestres de gás são adotados preferencialmente 

traçados retilíneos, conforme descrito por Vasconcelos (2009). E quanto aos métodos 

construtivos, Fernandes (2013) traz no capítulo que trata da montagem de linha de 

dutos que estes são predominantemente tubulações enterradas podendo ter trechos 

aéreos ou submersos. 

A forma de lançamento dos dutos influencia diretamente na complexidade do 

método de construtivo. Segundo Fernandes (2013) para trechos aéreos, isto é, o tubo 

exposto acima do nível do terreno que pode ser lançado simplesmente sobre 

dormentes de concreto armado. Enquanto os trechos enterrados necessitam de 

abertura de vala continua onde os tubos são assentados em seu fundo e 

posteriormente aterrados. Quanto aos trechos especiais onde são necessárias obras 

especiais requerem projeto e construção mais complexos. 

 

3.3 Riscos à segurança operacional 

 

Por se tratar de sistemas que concentram grande energia, os dutos de gás, 

estão sujeitos a riscos de acidentes, portanto seu projeto deve considerar este 

aspecto. Castellanos et al. (2008) descreve que, atualmente, a disponibilidade de 

dados informatizados a respeito de falhas geológicas e acidentes de deslizamento de 

terras que podem atingir a área de traçado, vem facilitando as análises de riscos 

quanto a estes fatores. 

Corteletti (2017) une os conceitos de Castellanos et al. (2008) para 

desenvolvimento da estimativa de risco geotécnico-geológico permitindo uma análise 

comparativa de cada trecho, facilitando a tomada de decisão com relação a 

priorização de obras ao longo de ferrovias. 

 

3.4 Plano diretor e uso do solo 

 

A regulação do uso do solo nos municípios é regida pelo Plano Diretor, 

fundamentado na Lei 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade, estabelece que tal 

documento deve existir para municípios com mais de 20 mil habitantes. O Plano 

Diretor regula a atuação do mercado imobiliário e o processo de ocupação do território 
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em consonância com a política de desenvolvimento urbano. A lei ainda em seu art. 

42-A define que municípios tenham em seu Plano Diretor: um mapeamento das áreas 

suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 

processos geológicos ou hidrológicos correlatos, dentre outras elencadas. 

 

3.5 Método de tomada de decisão 

 

Yildirim et al. (2016) relatam que a tomada de decisão tem se tornado mais 

complexos com o passar dos anos, o artigo elenca uma série de técnicas que tem sido 

desenvolvida para lidar com situações de multivariáveis. A determinação da rota do 

duto é uma das mais importantes etapas no projeto de distribuição de gás. O autor 

afirma que o processo de determinação de rotas requer a obtenção dos dados gráficos 

e não gráficos existentes de diferentes instituições e organizações, bem como coletar, 

armazenar, consultar e analisar dados não existentes de forma apropriada e eficiente. 

O autor afirma que acessar rapidamente os resultados corretos, analisando esses 

grandes conjuntos de dados, pode ser obtido com tecnologias multicritério de tomada 

de decisão baseadas no sistema de informação geográfica como uma ferramenta de 

apoio à decisão. 

Corteletti (2017) defende que para grandes obras lineares é adequado a 

adoção da análise de cluster para tratamento dos dados, devido as características de 

traçados em áreas heterogêneas em seus aspectos físicos, biológicos e sociais, 

exigindo técnicas quantitativas e qualitativas, que forneçam uma desagregação 

espacial adequada para identificar, ao longo do percurso, áreas que possuem 

características semelhantes para a análise dos dados. 

 

3.6 Estado da arte 

 

Santos et al. (2020) apresenta revisão bibliográfica que aponta a utilização 

sistemática da análise de decisão multicritério e SIG na tomada de decisão para 

localização de novas instalações prediais e industriais. 

Coteletti (2009) elaborou uma metodologia que utilizou como base os conceitos 

ligados à avaliação de impactos ambientais e análise de risco de possíveis acidentes, 

na definição do melhor caminho para um duto de gás. 
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Uma automação no processo de análise dos dados de entrada de uma proposta 

de rota de construção de dutos, unindo todas as informações de engenharia, 

desenvolvimento urbano, meio ambiente e legislações locais, verificando conflitos 

nesta proposta e permitindo correções prematuras no projeto foi proposta por Weng 

(2015). 

As tecnologias como SIG vem cada vez mais sendo usadas para facilitar o 

processo de seleção de rota de oleoduto, especialmente para projetos de roteamento 

de dutos terrestres, conforme registra Balogun et al. (2017).  

O artigo de Djokanovic et al. (2016) relata a aplicação de uma metodologia de 

análise e decisão do melhor local para instalação de um projeto na Servia, neste 

método são levados em consideração diversos fatores críticos para a decisão, tais 

como hidrologia, geologia, legislação, entre outros. Para desenvolvimento do estudo 

o autor cita que foi fundamental a utilização do SIG para apresentação dos resultados 

em forma de mapas. 

Já Chabuk et al. (2017) descreve a aplicação da ferramenta SIG no 

desenvolvimento do estudo de escolha da locação de uma área para implantação de 

um projeto no Iraque. Foram utilizadas quinze variáveis, dentre os quais estão rios, 

tipos de solo, uso da terra, elevação, declive, gasodutos, oleodutos, linhas de 

transmissão, estradas, ferrovias, centros urbanos e sítios arqueológicos, aplicadas em 

dois métodos de tomada de decisão. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia que será apresentada tem a finalidade de englobar um estudo 

que seja suficientemente embasado e robusto para a tomada de decisão quanto a um 

projeto ainda em sua etapa inicial.  

Basicamente, com apoio do SIG serão gerados mapas temáticos que 

contenham informações sobre cada um dos fatores críticos, e após lançamento das 

propostas de rota dos dutos, serão calculados os comprimentos percorridos pelo duto 

em cada uma das regiões que os mapas delimitarão. Serão aplicados fatores a cada 

um destes trechos, que multiplicarão os comprimentos. Obtendo-se comprimentos 

paramétricos que representam a influência daquele fator crítico sobre a construção do 

duto naquela rota. Estes fatores serão maiores, quando estes fatores críticos 
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dificultam a construção, ou menores quando estes fatores críticos facilitam a 

construção. 

 

Imagem 1 - Sequência das etapas da metodologia proposta 
 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Na imagem 1 um resumo das etapas da metodologia, que serão detalhadas na 

sequência. 

 

4.1 Identificar a necessidade 

 

Ao iniciar o trabalho é necessário obter minimamente as informações macros 

do projeto que se destina estudar, devem-se levantar as seguintes informações: 

a) Ponto de partida, local de onde sairá o duto de gás. Obter as coordenadas 

deste ponto ou minimamente a área onde esta instalação está localizada. Este ponto 

poderá ser uma instalação de produção de gás, uma unidade de processamento de 

gás, uma Planta de Regaseificação ou um ponto de distribuição intermediário. 

b) Ponto de chegada, local onde o duto de gás entregará o gás transportado. 

Obter as coordenadas deste ponto ou minimamente a área onde esta instalação está 

localizada. Este local poderá ser um ponto de distribuição de gás, uma central de 

armazenamento, uma unidade de processamento secundária ou outra linha de gás 

existente. 

c) Diâmetro da tubulação de gás. Este dado é influenciado pela distância, 

porém neste momento preliminar deve-se adotar um diâmetro estimado para a 

tubulação que poderá ser recalculado e confirmado com a definição da rota e 

comprimento efetivo do duto. 

Outras características do projeto poderão opcionalmente ser utilizadas para 

criar um arcabouço de informações que subsidiarão os especialistas nas possíveis 

rotas a serem estudadas. 
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4.2 Definir área de estudo 

 

Para se gerar a área de abrangência do estudo que limitará a região por onde 

deverão ser propostas as rotas a serem avaliadas propõe-se a adoção das seguintes 

regras, conforme os casos, interligações entre dois pontos e interligação entre um 

ponto e uma linha, conforme detalhado nas Imagens 2a e 2b. 

 

Imagem 2: Área de abrangência do estudo – a) interligação entre pontos; b) interligação entre ponto 
e linha. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

4.3 Levantar dados disponíveis 

 

Nesta etapa se deve buscar pelas informações disponíveis sobre a área de 

estudo definida na etapa anterior. Os dados devem ser coletados para que se possa 

avaliar cada um dos fatores críticos que influenciarão a viabilidade do projeto. 

Desta forma são sugeridos os seguintes dados e fontes para cada fator crítico: 

a) Informações gerais conforme Tabela 1. 

 
Tabela 1. Dados e fontes para informações gerais. Fonte: próprio autor 

 

Dados Fonte 

Mapas políticos estaduais Site do IBGE 

Mapas políticos municipais Site do IBGE  

Mapa com localização dos dutos 
existentes 

Site da ENE 

Planta de localização do ponto de partida Gestor do projeto 

Planta de localização do ponto de entrega Gestor do projeto 
Fonte: próprio autor. 

 
b) Restrições ambientais conforme Tabela 2. 
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Tabela 2. Dados e fontes para restrições ambientais 

Dados Fonte 

Mapas de localização das Unidades de 
Conservação do CNUC (Cadastro 
Nacional de Unidades de Conservação) 

Site do Ministério do Meio Ambiente  

Fonte: próprio autor. 

 

c) Fator de risco à segurança conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3. Dados e fontes para restrições ambientais 

Dados Fonte 

Mapas de densidade populacional Site do IBGE  

Mapa de utilização do solo Site do IBGE  
Fonte: próprio autor. 

 
d) Fator construtivo conforme Tabela 4. 

 
Tabela 4. Dados e fontes para fator construtivo. 

Dados Fonte 

Mapas com localização dos rios Site da ANA 

Mapa com localização das rodovias Site da ANTT 

Mapa com localização das ferrovias Site da ANTT 
Fonte: próprio autor. 

 
e) Fator de uso do solo conforme Tabela 5. 

 
Tabela 5. Dados e fontes para fator de utilização do solo 

Dados Fonte 

Plano diretor dos municípios envolvidos Prefeituras 

Planilha Referencial de Preços de Terras, para as 
áreas rurais 

Site do INCRA 

Fonte: próprio autor. 

 
f) Fator terreno conforme Tabela 6. 

 
 

Tabela 6. Dados e fontes para fator terreno 

Dados Fonte 

Mapa de características geotécnicas do 
solo 

Site da EMBRAPA  

Mapa de riscos de deslizamentos Site da CENADEN 

Mapa de riscos de inundações Site da CENADEN 

Mapa com falhas geológicas Site da CPRM 
Fonte: próprio autor. 
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4.4 Inserir dados no sig 

 

Definido o software de SIG que será utilizado no estudo e levantados e 

recolhidos os dados sobre a região que se vai estudar, deve-se passar a etapa de 

inserção destes dados no SIG. 

Nesta etapa serão criados mapa temáticos representando cada um dos fatores 

críticos do projeto, com layers que representarão cada uma das informações 

levantadas na etapa anterior, com as respectivas legendas. 

 

4.5 Excluir regiões impedidas 

 

No Brasil a lei 9985, estabelece dois grupos de unidades de conservação 

ambiental: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. Sendo que 

é vedada a utilização comercial de áreas em Unidades de Proteção Integral. 

Portanto dentro da área estudada, com auxílio do SIG, devem-se excluir as 

regiões impedidas. Será gerada então uma região resultante onde os estudos de rotas 

serão possíveis. 

 

4.6 Lançar opções de rotas 

 

Nesta etapa será necessária a utilização de conhecimento especializado e 

observação da região para, conforme descrito por Corteletti (2009), utilizando-se de 

regras heurísticas se proponha as rotas sugeridas para passagem do duto de gás.  

Adaptando as regras heurísticas citadas por Corteletti (2009) e Vasconcelos 

(2009) propõe-se que se deve considerar fatores, tais como: a) preferir uso de faixas 

de dutos existentes; b) evitar áreas urbanas; c) preferir as menores distancias; d) evitar 

o cruzamento excessivo de rios e rodovias; e) preferir trechos planos; 

Para a criação das rotas para os dutos de gás no sistema SIG não há limite no 

número de alternativas a serem estudadas. 
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Imagem 3. Exemplo de propostas de rotas. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

 
4.7 Avaliar a influência dos fatores críticos 

 

Esta é a etapa fundamental na construção da proposta mais eficaz para o 

caminho de um duto de gás, já que serão ponderadas as influências dos fatores 

críticos nas rotas propostas. 

Diversos autores, tais como, Corteletti (2009), Djakonovic et al. (2016), Chabuk 

et al. (2017), utilizaram em suas metodologias de seleção de uma área para instalação 

de um projeto, fatores que seriam usados para ponderações que influenciariam o 

cálculo para determinação da área mais viável. 

Na presente metodologia é proposta a utilização de quatro fatores críticos, 

sendo eles: Fator de risco à segurança, Fator construtivo, Fator de uso do solo e Fator 

terreno. Nos itens seguintes são detalhados cada um destes fatores críticos e seus 

valores. 

Como referência se utilizará um duto de gás numa condição ideal, que receberá 

sempre o fator 1,0. Assim caso toda a rota fosse concebida utilizando esta condição 

ideal o resultado da análise seria a distância total do duto multiplicado pelo fator 1,0. 

Nas alternativas que serão geradas, para cada trecho se fará este cálculo, 

considerando o comprimento e o fator crítico naquele trecho proposto. Ao final tem-se 

o somatório destes comprimentos paramétricos para cada alternativa de rota. A rota 

que apresentar a menor soma de comprimentos paramétricos será a rota com maior 

viabilidade, dentre as analisadas. 
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4.7.1 Fator de risco à segurança 

 

A principal questão a ser considerada na aplicação deste fator deve ser que a 

região no entorno da instalação do duto de gás é uma área de risco potencial de 

vazamentos e acidentes.  

Segundo Corteletti (2009) a proximidade de populações é um fator crítico na 

decisão da instalação de um duto de gás, já que o risco de acidentes causados por 

danos provocados nas tubulações pelo homem cresce com este adensamento. 

Portanto será considerado um fator maior para áreas que tenham uma alta 

densidade populacional, em contrapartida um fator de risco à segurança baixo para 

áreas desabitadas.  

Assim utilizando as informações disponibilizadas pelo IBGE em seu mapa de 

setores censitários, quanto à situação da região, conforme levantado por Pera & 

Bueno (2016) é possível se correlacionar os fatores que se propõe neste trabalho e 

os presentes no levantamento do IBGE. 

Quanto ao Fator de risco à segurança, observar os mapas temáticos nas áreas 

onde passam as rotas propostas e considerar a Tabela 7. 

 
Tabela 7. Fator de risco à segurança. 

 Fator de risco a segurança 

 Atividade econômica 

D
e
n
s
id

a
d
e

 

p
o
p

u
la

c
io

n

a
l 

 Sem atividade Rural Urbana 

Desabitada 1,0 (situação 8)   

Baixa  1,1 (situação 6 ou 7) 1,2 (situação 2) 

Média  1,2 (situação 5) 1,3 (situação 3) 

Alta  1,3 (situação 4) 1,4 (situação 1) 
Fonte: próprio autor. 

 

4.7.2 Fator construtivo 

 

Para efeito do fator construtivo o presente estudo irá considerar as seguintes 

classificações: 

Duto aéreo: tubulação exposta lançada sobre dormentes de concreto; 

Duto enterrado: tubulação lançada em vala escavada e posteriormente 

aterrada; 

Duto com obra especial: tubulação enterrada que necessita de obra especial 

para travessia de rodovia ou rio. 
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Nos mapas temáticos gerados será avaliado para cada rota alternativa proposta 

os trechos onde haverá travessias de rios, ferrovias e rodovias, para que se indique 

nestas partes a construção de obras especiais. Este tipo de construção requer 

equipamentos e projetos muito mais complexos que os usuais de lançamento de dutos 

enterrados, desta forma será considerado um fator 20% mais alto. 

No caso de trechos de tubulação dentro de unidades industriais ou centrais de 

distribuição será adotado que a construção será aérea. Neste caso não haverá a 

execução de escavação e reaterro, reduzindo a complexidade da execução, esta 

forma de construção será considerada 10% menos complexa que a usual. Para todos 

os demais trechos a solução de construção será duto enterrado. 

Quanto ao Fator construção, observar os mapas temáticos nas áreas onde 

passam as rotas propostas e considerar a Tabela 8. 

 
Tabela 8. Fator Construtivo. 

Classificação Fator construção 

Duto aéreo 0,9 

Duto enterrado 1,0 

Duto com obra especial 1,2 
Fonte: próprio autor. 

 
4.7.3 Fator de uso do solo 

 

A partir dos mapas temáticos contendo os planos diretores dos municípios 

envolvidos na análise deve-se buscar avaliar para cada trecho de passagem do duto 

de gás qual a finalidade a que se destina aquela parte do solo. 

Esta avaliação influenciará principalmente no custo de desapropriação das 

áreas. Sendo que áreas urbanas que tenham ou planejem ter infraestrutura mais 

completa serão áreas onde o valor do m² será mais alto.  

Para áreas que não tenham plano diretor divulgado pode-se levar em 

consideração os mapas disponibilizados pelo INCRA (Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agraria) com valores de terras rurais. 

Como o valor associado a área cresce quanto mais nobre for a região, quanto 

ao Fator de uso do solo, observar os mapas temáticos nas áreas onde passam as 

rotas propostas e considerar a Tabela 9. 
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Tabela 9. Fator de uso do solo. 

Classificação Fator de uso do solo 

Sem planejamento 1,0 

Rural 1,1 

Baixa urbanização 1,2 

Industrial 1,3 

Média urbanização 1,4 

Alta urbanização 1,5 

 
 

4.7.4 Fator terreno 

 

Nesta avaliação será levado em conta as características geológicas e 

geotécnicas do terreno onde se pretende implantar a faixa de dutos. Através dos 

mapas temáticos se analisará se existem falhas geológicas que possam trazer risco 

ao projeto. Se analisará ainda o risco e a influência de inundações e deslizamento 

nestas áreas. Além de extrair informações sobre a composição do solo e resistência 

do subsolo que influenciarão na complexidade da obra. 

Quanto ao Fator terreno, observar os mapas temáticos nas áreas onde passam 

as rotas propostas e considerar a Tabela 10. 

 
Tabela 10. Fator Terreno. 

Fator terreno 

Tipo de 
subsolo 

Sem falha geológica Com falha geológica 

Sem 
risco 

Inunda
ção 

Deslizame
nto 

Inunda
ção + 

Desliza
m. 

Se
m 

risc
o 

Inunda
ção 

Deslizame
nto 

Inundaçã
o + 

Deslizam
. 

Argila 
mole 

1,2 1,25 1,25 1,3 1,4 1,45 1,45 1,5 

Silte 1,1 1,15 1,15 1,2 1,3 1,35 1,35 1,4 

Areia 1,05 1,1 1,1 1,15 1,2
5 

1,3 1,3 1,35 

Rocha 1,0 1,05 1,05 1,1 1,2 1,25 1,25 1,3 

 

Na utilização do Tabela 10, caso a alternativa de rota cruze em algum ponto 

com alguma falha geológica deve-se escolher os fatores que constam nas colunas 

“com falha geológica” para todos os trechos desta alternativa. 
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4.8 Calcular os resultados para cada rota 

 

Para o cálculo dos resultados em cada rota é adotado o conceito de 

comprimento paramétrica que Corteletti (2009) registrou em seu trabalho. Sendo que 

o comprimento paramétrico é a soma para os diversos trechos do produto entre a 

comprimento do trecho vezes o fator crítico.  

Como os limites das regiões de cada fator paramétrico nos mapas temáticos 

irão variar o cálculo deve ser feito isoladamente para cada fator crítico e rota proposta 

e posteriormente somado os resultados obtidos nesta operação para os quatro fatores 

críticos. 

Para a rota alternativa A 

 
4.8.1 Fator de risco a segurança 

Cparam FRS (Rota A) = Σ Creal (trecho1) x FRS (trecho1)+ ...+ Creal (trechoN) x FRS (trechoN) (1) 

 
4.8.2 Fator construtivo 

Cparam FC (Rota A) = Σ Creal (trecho1’) x FC (trecho1’) +...+ Creal (trecho N’) x FC (trecho N’) (2) 

 
4.8.3 Fator de uso do solo 

Cparam FUS (Rota A) = Σ Creal (trecho1”) x FUS (trecho1”) +...+ Creal (trecho N”) x FUS (trecho N”) (3) 

 
4.8.4 Fator terreno 

Cparam FT (Rota A) = Σ Creal (trecho 1”) x FT (trecho 1”) +...+ Creal (trecho N”’) x FT (trecho N”’)  (4) 

 
Então a distância paramétrica total da rota alternativa A será, 

 
Σ Cparam (RotaA) = Cparam FS (RotaA) + Cparam FC (RotaA) + Cparam FUS (RotaA) + Cparam FT (RotaA) (5) 

 
Onde: 

Cparam é o comprimento fictício influenciado pelo fator crítico; 

Creal é o comprimento real do trecho que percorre uma região do mapa temático 

que tenha a mesma característica, isto é, o mesmo fator crítico; 

FT é o fator de segurança para aquele trecho; 

FC é o fator construtivo para aquele trecho; 

FUS é o fator de uso do solo para aquele trecho; 

FT é o fator terreno para aquele trecho; 
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Os comprimentos reais devem ser extraídos do SIG e os fatores críticos devem 

ser retirados das tabelas dos itens acima de acordo com a localização do trecho do 

duto nos mapas temáticos. 

Este cálculo deve ser realizado para cada uma das rotas alternativas propostas. 

 

4.9 Escolher a melhor rota 

 

Após a aplicação do método e realização dos cálculos pode-se definir que a 

alternativa que obtiver a menor distancia paramétrica total deverá ser a rota escolhida, 

pois será a que mais se aproxima da rota ideal. 

Este estudo servirá como base inicial para estudos mais elaborados onde esta 

alternativa melhor classificada ou mesmo as melhores classificadas serão detalhadas, 

podendo-se aumentar a maturidade desta decisão em etapas seguintes do projeto. 

Porém já se terá uma excelente base de informações que abrangem os principais 

aspectos que envolvem a viabilidade da construção de um duto de gás. 

 

4.10 Apresentar em mapa a rota escolhida 

 

Como todos os dados estão cadastrados no software de SIG é possível a 

criação de diversos mapas temáticos apresentando o resultado da rota escolhida, 

pode-se assim facilitar a comunicação e apresentação dos principais fatores que 

influenciaram a decisão por aquela rota para construção do duto de gás. 

 

5. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

A metodologia proposta neste trabalho foi testada num caso hipotético, a saber: 

interligação por duto terrestre de gás entre uma unidade de Regaseificação instalada 

na área do porto do Açu, município de São João da Barra, estado do Rio de Janeiro, 

Brasil, e a linha tronco de gás, GASCAV, distante a aproximadamente 50 km de 

distância. 

Segundo seu site o Porto do Açu conta em seu projeto com a previsão da 

instalação de um Hub de gás que tem o objetivo de receber, processar e distribuir para 

o mercado grande volume de gás natural, seja importado através do terminal de 

Regaseificação de Açu, ou oriundo da produção off-shore de petróleo. O terminal 
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possui licença ambiental para instalação de um Terminal de importação e gaseificação 

de GNL (Gás natural liquefeito) com capacidade de 10 MMm³/d. 

 

Imagem 4: a) Mapa localização da área estudada. b) Mapa com localização do ponto de partida e 
chegada. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

No desenvolvimento do trabalho foi utilizado o software ArcGis PRO. 

A cada etapa da metodologia será apresentado um pequeno relato das 

considerações e resultados obtidos. 

 

5.1 Identificar a necessidade 

 

As características do caso estudado, mostrado na imagem 4b, são: 

Ponto de partida: Porto do Açu, no município de São João da Barra, Rio de 

Janeiro. Conforme imagens disponíveis no site do porto do Açu, a área onde seria 

construída a planta. 

A partir destas referencias foi possível, através de rasterização de imagens, 

dos mapas do próprio software ArcGis PRO, criar sua imagem vetorial. O ponto de 

partida será adotado como o centroide da área criada. 

Ponto de chegada: Neste caso a interligação do gasoduto será com outro 

gasoduto existente, o GASCAV, integrante da rede de distribuição nacional de gás. 

Para a localização deste duto foi utilizado arquivo shapefile da malha existente de gás, 

disponibilizado pela ENE (Empresa nacional de energia). Este arquivo também foi 

carregado no software ArcGis PRO. 
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Diâmetro da tubulação de gás: Esta informação foi pré-definida para este 

estudo em 20” para uma tubulação de aço carbono. 

 

5.2 Definir área de estudo 

 

Por se tratar da interligação de um ponto com uma linha, utilizou-se a regra b 

para definição da área de estudo. A distância entre o ponto de partida e o gasoduto 

GASCAV é de 34,5 km, conforme calculado no software ArcGIS Pro. 

Assim criou-se uma área representada por um semicírculo cujo diâmetro é de 

2 x 34,5 km = 69 km, conforme apresentado na Imagem 5a. 

 

5.3 Levantar dados disponíveis 

 

Para realização de cada etapa da metodologia um determinado grupo de dados 

são necessários, abaixo na Tabela 11, apresenta-se os utilizados para este caso e 

suas fontes. 

 

Tabela 11. Dados utilizados no estudo. 

Etapa Dados Fonte 

2 
Dados georreferencidos 
da Malha de dutos 
instalados 

Site da ENE (Empresa Nacional de Energia): 
 

5 
Dados georreferenciados 
das UCs Federais de 
proteção integral. 

Site do Ministério do Meio Ambiente: 
http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm 

5 
Dados georreferenciados 
das UCs Estaduais de 
proteção integral. 

Site do Ministério do Meio Ambiente: 
http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm 

5 
Dados georreferenciados 
das UCs Municipais de 
proteção integral. 

Site do Ministério do Meio Ambiente: 
http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm 

7 
Dados georreferenciados 
dos Setores Cencitários 
do IBGE. 

Site do IBGE: 
https://downloads.ibge.gov.br/downloads_geocienci
as.htm  

7 
Dados georreferenciados 
das rodovias brasileiras 

Site do DNIT: 
http://www.dnit.gov.br/mapas-
multimodais/shapefiles 

7 
Dados georreferenciados 
das ferrovias brasileiras 

Site do DNIT: 
http://www.dnit.gov.br/mapas-
multimodais/shapefiles 

7 
Dados georreferenciados 
dos rios e lagoas 

Site do IBGE: 
https://downloads.ibge.gov.br/downloads_geocienci
as.htm  

http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm
http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm
http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm
https://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm
https://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm
http://www.dnit.gov.br/mapas-multimodais/shapefiles
http://www.dnit.gov.br/mapas-multimodais/shapefiles
http://www.dnit.gov.br/mapas-multimodais/shapefiles
http://www.dnit.gov.br/mapas-multimodais/shapefiles
https://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm
https://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm


Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.12, p. 114688-114717 dec. 2021 ISSN: 2525-8761 54 

7 
Dados georreferenciados 
das propriedades do solo 

Site da EMBRAPA 
https://www.embrapa.br/solos/sibcs/propriedades-
do-solo 

7 
Dados georreferenciados 
das falhas de 
cisalhamento geológicas 

Site do IBGE: 
https://downloads.ibge.gov.br/downloads_geocienci
as.htm  

Fonte: próprio autor. 
 

 
5.4 Carregar dados no sig 

 

O estudo foi realizado utilizando o software ArcGIS Pro versão 2.3.0, da 

empresa ESRI, na versão de teste, disponibilizada no site https://www.esri.com/en-

us/home. 

Então foi criado um novo projeto no software, onde os dados externos foram 

carregados e as novas layers foram criadas. No projeto foi utilizado o sistema de 

coordenadas geográfica UTM SIRGAS 2000 23S. 

 

5.5 Excluir regiões impedidas 

 

Para esta tarefa foram carregados no software os dados georreferenciados das 

Unidades de Conservação Federais, Estaduais e Municipais, de Proteção Integral, isto 

é, aquelas áreas onde não é possível nenhuma intervenção nem construção.  

Nesta etapa foi realizada a correção do sistema de coordenadas das 

informações obtidas, pois as mesmas utilizavam o sistema de coordenadas 

geográficas SAD1969, fazendo a correção para o sistema utilizado no projeto. Esta 

ação de verificação e correção dos sistemas de coordenadas foi realizado para todos 

as informações inseridas no projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.embrapa.br/solos/sibcs/propriedades-do-solo
https://www.embrapa.br/solos/sibcs/propriedades-do-solo
https://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm
https://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm
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Imagem 5: a) Mapa da representação da área de estudo. b) Mapa de áreas proteção integral. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Para o caso estudado percebe-se na Imagem 5b que existem áreas de 

proteção integral nas proximidades da área de estudo, mas nenhuma interna a área 

de estudo, portanto permanecerá inalterada a região onde pode-se realizar os 

lançamentos dos dutos. 

 
5.6 Lançar opções de rotas 

 

Ao lançar as opções de rotas utilizou-se as regras heurísticas, principalmente 

a localização dos rios, lagos, rodovias e ferrovias, Imagem 6a, para minimizar os 

cruzamentos. Buscou-se projetar trechos predominantemente retos.  

Para realização do estudo foram criadas 3 alternativas de rotas para o duto, 

interligando o ponto de partida no Porto do Açu e a linha do GASCAV, mostradas na 

Imagem 6b. 
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Imagem 6: a) Mapa das interferências na área de estudo. b) Mapa das rotas propostas. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

 
5.7 Avaliar influência dos fatores críticos 

 

5.7.1 Fatores de risco a segurança 

 

Utilizando-se os mapas georreferenciados do IBGE onde são definidos os 

setores censitários e sua classificação quanto a situação (entre 1 e 8), criou-se uma 

layer por situação. 

 
Imagem 7: a) Mapa com situação dos setores censitários do IBGE. b) Mapa com trechos 

segmentados Rota I. 

 
Fonte: próprio autor. 
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Identificando para cada segmento da rota proposta qual sua situação no mapa 

e seu comprimento, permitindo o preenchimento das Tabela 12, 13 e 14. 

 

Tabela 12. Fatores de riscos à segurança para os trechos da Rota I. 

 
Fonte: próprio autor. 

 
Imagem 8. a) Mapa com trechos segmentados Rota II. b) Mapa com trechos segmentados Rota III. 

 
Fonte: próprio autor. 
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Tabela 13. Fatores de riscos à segurança para os trechos da Rota II. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

5.7.2 Fator construtivo 

 

Carrega-se os mapas georreferenciados que indicam os rios, ferrovias e 

rodovias do estado do Rio de Janeiro, obtidos no site eletrônico do IBGE. Para estas 

áreas se considerou uma faixa de distanciamento de suas laterais que representam a 

distância onde serão necessárias obras especiais que permitam a curvatura do duto 

para passagem desta interferência. Adotou-se uma faixa de 20 metros para cada lado, 

utilizou-se a função de buffer do software de SIG, criando-se novas áreas que 

representam esta envoltória. 

A partir daí cada rota sugerida foi lançada sobre este mapa e os trechos que 

interferiam com estas áreas de influência dos rios, ferrovias e rodovias, receberam o 

fator construtivo 1,2. Já o trecho que estava contido dentro da área industrial do Porto 

do Açu foi considerado fator construtivo 0,9. Para todos os demais trechos se 

considerou que a tubulação seria enterrada, portanto com fator construtivo de 1,0. 
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Tabela 14. Fatores de riscos à segurança para os trechos da Rota III. 

 
Fonte: próprio autor. 

 
Imagem 9. a) Mapa com envoltórias rios, rodovias e ferrovias. b) Mapa com rotas segmentadas Rota 

I. 

 
Fonte: próprio autor. 

 
Para cada trecho de rota sugerida foram obtidos os comprimentos e respectivos 

fatores que percorriam cada região do mapa construído, conforme Tabelas 15, 16 e 

17. 

 
Tabela 15. Fatores construtivos para os trechos da Rota I. 

 
Fonte: próprio autor. 
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Imagem 10. a) Mapa com rotas segmentadas Rota II. b) Mapa com rotas segmentadas Rota III. 

 
Fonte: próprio autor. 

 
Tabela 16. Fatores construtivos para os trechos da Rota II. 

 
Fonte: próprio autor. 

 
5.7.3 Fator de uso do solo 

 

Os arquivos da prefeitura de Campos dos Goytacazes do plano diretor não 

continham, nas tabelas de dados, informações suficientes. Outra alternativa avaliada 

foram os mapas que representassem os valores de terrenos rurais, do INCRA. Porém 

não foi possível fazer a correlação das planilhas com os mapas encontrados, portanto 

se declinou da utilização desta fonte. 
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Tabela 17. Fatores construtivos para os trechos da Rota III. 

 
Fonte: próprio autor. 

 
Imagem 11. a) Mapa com rotas segmentadas Rota I. b) Mapa com rotas segmentadas Rota II. 

 
Fonte: próprio autor 

 
Tabela 18. Fatores de uso do solo para os trechos da Rota I. 

 
Fonte: próprio autor. 

 
Desta forma, para continuidade do estudo, utilizou-se os dados disponibilizados 

pelo IBGE no seu censo, da mesma forma que utilizado na etapa 6.7.1 deste estudo. 
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Tabela 19. Fatores de uso do solo para os trechos da Rota II. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Identifica-se para cada segmento da rota proposta qual sua situação no mapa 

e seu comprimento, permitindo o preenchimento da tabela 18, 19 e 20. 

 
Imagem 12. a) Mapa com rotas segmentadas Rota III. b) Mapa falhas de cisalhamento. 

 
Fonte: próprio autor. 

 
5.7.4 Fator terreno 

 

Nesta etapa foram utilizados os mapas que indicam as falhas de cisalhamento 

do terreno. Estas falhas representam riscos ao duto construído e em operação, ou 

minimamente uma necessidade de reforço estrutural neste trecho de tubulação. 
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Tabela 20. Fatores de uso do solo para os trechos da Rota III. 

 
Fonte: próprio autor. 

 
 

Assim observadas as sugestões de rotas propostas verificou-se que as três 

alternativas cruzavam com falhas de cisalhamento, como mostrado na Imagem 10b. 

Desta forma se utilizou a parte da tabela de fatores que considerar as falhas de 

cisalhamento nos três casos. 

Já para se identificar os fatores geotécnicos do solo, utilizou-se os mapas 

temáticos da IBGE com a litologia dos terrenos. Baseado nos trechos de cada rota 

quando percorre um tipo de solo foram levantados os fatores de terreno, considerando 

que não são esperados inundações e deslizamentos naquela região que é uma 

planície. Portanto para as três alternativas de rotas foi utilizada a mesma coluna do 

Tabela 10. 

 
Imagem 13. a) Mapa com rotas segmentadas Rota I. b) Mapa com rotas segmentadas Rota II. 

 
Fonte: próprio autor. 
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Os resultados dos fatores observados em cada um dos trechos são 

apresentados nas Tabelas 21, 22 e 23. 

 

Tabela 21. Fatores terreno para os trechos da Rota I. 

 
Fonte: próprio autor. 

 
Tabela 22. Fatores terreno para os trechos da Rota II. 

 
Fonte: próprio autor. 

 
Tabela 23. Fatores terreno para os trechos da Rota III. 

 
Fonte: próprio autor. 
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Imagem 14. a) Mapa com rotas segmentadas Rota III. b) Mapa com rota escolhida. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

 
5.8 Calcular os resultados para cada rota 

 

Realizado o cálculo considerando os fatores em cada uma das rotas propostas 

foi possível obter o resultado do comprimento paramétrico de cada rota, apresentado 

na Tabela 25. 

 

Tabela 25. Resultado dos cálculos dos comprimentos paramétricos. 

 
Fonte: próprio autor. 

 
5.9 Escolher a melhor rota 

 

Baseado nos cálculos identifica-se que a rota mais vantajosa para instalação 

do duto de gás é a Rota III. 

Sendo que a classificação da mais vantajosa para a menos vantajosa se 

apresenta da seguinte forma: 1º - Rota III; 2º - Rota I; 3º - Rota II. 

 

5.10 Apresentar em mapa a rota escolhida 

 

A rota escolhida está apresentada na Imagem 14 b. 
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6. CONCLUSÕES E PROPOSIÇÕES 

 

A metodologia proposta se mostrou adequada ao seu objetivo, possibilitando 

uma avaliação e decisão baseada em fatores críticos à realização do projeto, sendo 

de rápida aplicação, evitando neste momento inicial do projeto despesas com 

deslocamentos até o local de implantação, tendo em vista que se utilizou de dados 

disponíveis em fontes oficiais na internet. 

A rota escolhida além do menor comprimento paramétrico coincidentemente 

tem seu comprimento real menor que as demais alternativas. Porém entre as Rotas II 

e III percebe-se que o comprimento real não seria um bom parâmetro para a decisão, 

já que ao aplicar todos os fatores que influenciam o projeto, houve uma inversão na 

classificação entre estas rotas após aplicada a metodologia. 

Como proposição futura sugere-se para complemento da metodologia a 

realização de filmagens das trajetórias melhores avaliadas, com drones percorrendo 

as rotas, buscando confirmar as informações disponíveis nos mapas encontrados na 

internet. 
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RESUMO: Solanum americanum Mill. é uma planta alimentícia não convencional 
(PANCs) de coloração roxa rotulada como uma berrie, que possui diversos benefícios 
a saúde humana mediante ingestão, devido a concentração de antioxidades, 
particularmente antocianinas e polifenóis, na PANC. Em vista da popularidade que as 
PANCs têm ganhado recentemente e o número limitado de pesquisas realizadas com 
a Solanum americanum Mill., é de fundamental importância que a caracterização 
desse alimento seja realizada de modo a incentivar seu consumo e utilização pelo 
setor alimentício. Para este fim, a composição centesimal, atividade de água, pH, 
acidez titulável, e cor dos frutos de Solanum americanum Mill. foram avaliados.  Os 
resultados indicam uma concentração significativa de minerais, particularmente de 
cálcio, assim como um teor de umidade que promove a rápida deterioração do 
alimento, implicando a necessidade de avaliar métodos eficazes de conservação, 
como a liofilização. Análises microbiológicas revelaram que os frutos permaneceram 
apropriados para consumo durante o período de análise, entretanto a teor de umidade 
determinado para o alimento indica que os frutos são suscetíveis ao crescimento de 
leveduras e pesquisas avaliando diferentes condições de armazenamento devem ser 
realizadas para que o fruto possua mais aplicações dentro do setor alimentício. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Liofilização; Desidratação; Vida útil; Atividade antioxidante; 
Frutas nativas; Plantas comestíveis não convencionais. 
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ABSTRACT: Solanum americanum Mill. is a purple, non-conventional edible plant 
(PANCs), classed as a berry, with numerous benefits to human health due to the 
substantial content of antioxidants, particularly anthocyanins and polyphenols, in its 
fruits. Considering the increase in popularity observed for PANCs and the limited 
amount of research papers with Solanum americanum Mill. as sample, studies 
approaching the characterization of this fruit are imperative to encourage its 
consumption and application in the food industry. For that matter, characterization of 
fruits from Solanum americanum Mill. was carried out and proximate composition, 
moisture content, pH, titratable acidity, and color data were acquired. Results obtained 
indicated a substantial content of minerals, particularly calcium, and a significantly high 
moisture content, which may favor fast fruit deterioration, signaling the demand for 
more efficient preservation methods, as freeze drying.  Microbiological analyses 
revealed that the fruit remained suitable for consumption during the period analysis 
were conducted, however, the moisture content obtained for the fruits indicate their 
susceptibility to fungal and bacterial growth, supporting the demand for further 
research with different storage conditions to aid the introduction of such fruits into the 
food industry. 
 
KEYWORDS: Lyophilization; Dehydration; Shelf life; Antioxidant activity; Native fruits; 
Non-conventional edible plants. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma planta nativa e ainda pouco estudada, Solanum americanum Mill. da 

família das Solanaceas, endêmica das américas, popularmente conhecida como Erva-

moura, seus frutos apresentam coloração roxa, ricos em antocianinas e polifenóis. É 

conhecida tradicionalmente para o tratamento de várias doenças, inflamações e febre. 

Em alguns estudos apresentou efeito analgésico, antimicrobiano, antidiarreico, além 

de apresentar efeito hepatoprotetor em pacientes cirróticos (JIMOH; ADEDAPO; 

AFOLAYAN, 2010; KARMAKAR et al., 1970). 

As frutas com alto teor de compostos fenólicos são amplamente analisadas 

com intuito de averiguar sua ação como antioxidantes naturais. Frutos cuja casca e 

polpa são de coloração roxa, podem apresentar alto teor de compostos fenólicos, 

principalmente de antocianinas, caracterizados por serem pigmentos da classe dos 

flavonóides, são as principais substâncias cromogênicas encontrados nos frutos 

vermelhos, azuis e púrpuras (CHITARRA, 2005; GHAFOOR; AL-JUHAIMI; CHOI, 

2012). 

Os flavonoides são compostos de baixo peso molecular, amplamente 

distribuídos no reino vegetal com mais de 4000 flavonoides quimicamente 

diferenciáveis, identificados em plantas. As antocianinas mais comuns incluem: 

pelargonidina, cianidina, delfinidina, malvinidina, peonidina e petunidina (PETERSON; 

DWYER, 1998). 

O Brasil é um país rico em biodiversidade, no qual muitas plantas ainda não 

são estudadas no que se refere a sua composição, no entanto, quando observamos 

a cultura alimentar das diferentes regiões é possível encontrar plantas que são 

consumidas apenas por aquela comunidade, que contribuem com a economia local e 

regional, não sendo conhecida no restante do País (SANTOS, M. R. da S. et al., 2021). 

Ultimamente, tem ganhado destaque, as plantas comestíveis não 

convencionais (PANC), são plantas comestíveis e ricas em nutrientes, com ação 

antioxidante e anti-inflamatória, pela presença de constituintes fitoquímicos 

(SIMONETTI; SIMONETTI; FARIÑA, 2021). 

Essas substâncias antioxidantes podem inibir as reações de radicais livres, tais 

como: espécies reativas de oxigênio, além de atuar também como inibidores de 

carcinogênese, aterosclerose, dentre outras doenças. Observa-se que alimentos ricos 

em fitonutrientes quando incluídos em plano dietético possuem ação preventiva ao 
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desenvolvimento de doenças cardiovasculares (MAHAN; ESCOTT-STUMP; 

RAYMOND, 2010). 

Uma alimentação saudável, balanceada em quantidade e qualidade deve ser o 

princípio da alimentação humana, em consequência deve ser rica em fitoquímicos e 

micronutrientes, contrário ao que acontece nos dias de hoje, onde a maior parte da 

população possui uma alimentação pautada em excessos de gorduras saturadas, 

farinhas brancas e sódio, justificando os dados do Vigitel (2011).  

Os macronutrientes, vitaminas e minerais possuem um valor de referência para 

serem consumidos diariamente, a Ingestão Diária de Referência (IOM, 2010), porém 

as substâncias funcionais, como: antocianinas, resveratrol, beta-glucana, capsaisina, 

dentre outros, não possuem recomendação diária, no entanto, além de suas 

propriedades nutricionais básicas, alimentos que possuem essas substâncias 

apresentam benefícios fisiológicos específicos quando consumidos diariamente por 

um período. 

À vista disso faz-se necessário a inclusão de PANC e o desenvolvimento de 

produtos saudáveis com nutrientes antioxidantes no mercado, incentivando o 

consumo de substâncias bioativas, visando melhorar a qualidade de vida e promoção 

a saúde das pessoas. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Os frutos foram provenientes do município de Califórnia-PR, para a 

identificação da planta, um exemplar foi enviado, identificado e depositado no herbário 

do Departamento de botânica da Universidade Federal de Minas Gerais sob o número 

de registro BHCB: 179995. 

Para as análises foram utilizados os frutos maduros e intactos após a 

higienização, conforme a RDC nº 12/2001 (BRASIL, 2001), foram liofilizados em 

liofilizador de bancada série LS 3000 Terroni, posteriormente foram embalados à 

vácuo em embalagens metalizadas e armazenados a -18 °C até o momento das 

análises (ORDÓÑEZ PEREDA; MURAD, 2005). 

A análise de concentração mínima inibitória foi realizada conforme Santos et al. 

(2016). 



Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.8, p. 78698-78705 aug. 2021 ISSN: 2525-8761 73 

Para a análise centesimal, as análises realizadas foram: Carboidratos pelo 

método de diferença centesimal; lipídeos (BLIGH; DYER, 1959); proteínas (IAL, 2008); 

cinzas e umidade (AOAC, 1995); ferro (AOAC, 1995); cálcio (AOAC, 1995). 

A atividade de água por medidor AquaLab; pH por potenciômetro digital Hanna 

Instruments (Romênia), modelo HI 221; acidez titulável (IAL, 2008); Cor por 

colorímetro por reflectância marca Konica Minolta Sensing, INC, modelo CR-10 

(Japão).  

Os resultados foram analisados no programa estatístico Sisvar, com análise de 

variância, ao apresentar diferença mínima significativa, o teste de Tukey a 5% de 

probabilidade (p<0,05) foi aplicado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os frutos maduros de Solanum americanum Mill. apresentam-se brilhosos, 

pequenos (7,84mm ± 0,81), globosos, características que permitem classifica-la como 

berrie (THE AMERICAN HERITAGE SCIENCE DICTIONARY, 2005). Os frutos 

maduros foram liofilizados e analisados conforme os resultados da Tabela 1.  

Ressalta-se o conteúdo de Cálcio (Tabela 1) que está presente nos frutos de 

Solanum nigrum L., esse mineral atua na parede celular das membranas vegetais 

proporcionando resistência às células, além de ser um nutriente essencial para o 

organismo humano (CHITARRA, 2005; MAHAN; SCOTT-STUMP; RAYMOND, 2010). 

Deve ser considerado também que o conteúdo de minerais nos frutos contribui 

de forma expressiva para que uma pessoa adulta atinja os valores de recomendação 

diários para minerais, indispensáveis às funções normais do metabolismo humano, 

fato que deve ser levado em consideração para a conversação pós-colheita destes 

frutos (IOM, 2010). 

 
Tabela 1 - Composição centesimal e minerais dos frutos maduros de Solanum americanum Mill. 

Parâmetros Frutos in natura± δ Frutos liofilizados± δ 

Carboidratos (g) 9,25 ± 1,05a 67,49 ± 1,10 a 

Proteínas (g) 3,37 ± 1,20 a 5,21 ± 0,70 a 

Lipídeos (g) 0,88 ± 1,08 a 2,54 ± 0,85 a 
Umidade (%) 82,29 ± 0,38 a 17,93 ± 0,20 a 

Cinzas 4,21 ± 0,17 a 6,83 ± 0,40 a 

Cálcio (mg.100g) 0,35 ± 0,05 a 0,74 ± 0,58 a 

Ferro (mg.100g) 0,58 ± 0,05 a 0,91 ± 0,47 a 

δ: Letras minúsculas diferentes na mesma linha apresentam diferença significativa entre si, pelo teste 
de Tukey (p<0,05). 
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O conteúdo de proteínas apresenta-se quantidades semelhantes quando 

comparados com frutas domesticadas, tais como, banana 2,2g/100g, abacate 

1,2g/100g ou tamarindo 3,2g/100g. Para a concentração de lipídeos totais os frutos 

de Solanum americanum Mill. apresentaram teores semelhantes aos encontrados em 

outros frutos, sendo abaixo de 1g/100g (TACO, 2011). 

Os teores de umidade dos frutos de Solanum americanum Mill. apresentaram-

se similares aos encontrados em outras frutas, demandando maiores cuidados na 

estocagem, na embalagem e no processamento, estando sujeitos a rápida 

deterioração, justificando a utilização de um método de conservação, como a 

liofilização (Figura 1), para que seja possível o armazenamento a longo prazo e a 

utilização em diferentes tipos de preparação culinária.  

Após a embalagem, os frutos foram submetidos a análise das características, 

além de análise microbiológica de segurança para o consumo, os resultados estão 

expressos na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Parâmetros analisados nos frutos liofilizados de Solanum americanum Mill. 

Parâmetros Frutos 

Acidez titulável (g/ml) 4,47 ± 0,50 

Atividade de água (aw) 0,67 ± 0,10 

Umidade (%) 17,79 ± 0,36 

pH 4,23 ± 0,02 

Concentração mínima inibitória (CMI) <5000 µg/ml 

Cor 

L 9,00 ± 0,45 

A 4,90 ± 1,68 

B -0,80 ± 0,26 

C 4,90 ± 1,70 

H 9,00 ± 0,45 
 

 

Os frutos possuem coloração escura com tendência do preto ao roxo, a qual 

apresenta os valores de L* (luminosidade) próximos à zero, com as coordenadas a* e 

b* indicando que contém coloração de roxo a azul, a coordenada h está próximo à 

zero indicando coloração roxa e C indicando coloração preta (Tabela 1). As 

coordenadas que indicam brilho Lch, demonstraram uma amostra extremamente 

brilhosa, a coloração apresentada é justificada pelo conteúdo de pigmentos 

antociânicos (GARDIN et al., 2012). 

A análise microbiológica por meio da Concentração Mínima Inibitória, mostrou 

que os frutos permaneceram apropriados para o consumo durante o período de 
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análise (SANTOS, M. R. da S. et al., 2021). O resultado de atividade de água (aw) 

mostrou que os frutos são propícios ao crescimento de leveduras, fator que deve ser 

levado em consideração no armazenamento e escolha da embalagem. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que os frutos maduros de Solanum americanum Mill. possuem 

quantidades de lipídios, proteínas e minerais semelhantes a outras frutas, e após o 

processo de liofilização o mesmo pode ser consumido, e inserido em outras 

preparações, aumentando seu tempo de armazenamento. 
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RESUMO: Esse trabalho propõe atividades baseadas na metodologia da Manutenção 
Centrada na Confiabilidade (MCC) para uma máquina Recuperadora de Minério do 
Tipo Ponte, a qual opera em uma grande mineradora multinacional. Foram levantados 
o histórico de produção e de falhas do ativo em um período de 10 meses, em que se 
percebe a baixa confiabilidade da máquina em cumprir suas funções principais, pois 
não foram cumpridas as metas de produção orçadas para o período e, também, 
porque ocorreram diversos eventos de parada não programada para manutenção 
corretiva. Assim, com envolvimento de profissionais de diversos setores (engenharia, 
operação, manutenção e inspeção mecânica), foi realizado um estudo detalhado de 
falhas com a ferramenta FMEA (Failure Modes and Effects Analysis). Por conseguinte, 
foram priorizados os modos de falhas mais críticos para, no final, se propor soluções 
que mitiguem ou amenizem os problemas encontrados, atuando sempre nas causas 
fundamentais das falhas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Manutenção; Confiabilidade; Falhas; Recuperadora de Minério. 
 
ABSTRACT: The search for process quality is a fundamental point for industries in the 
current market scenario. This guarantees the final product excellence, avoid waste and 
economic losses. In this sense, in the context of maintenance and operation of a 
company's physical assets, the machines and equipment reliability must be 
guaranteed in order to achieve the process quality. Therefore, this monograph 
proposes activities based on the Reliability Centered Maintenance (RCM) 
methodology for a Bridge-type bucket wheel reclaimer machine, which operates in a 
large multinational mining company. The history of production and failures of the asset 
is surveyed over a period of 10 months, in which one perceives the low reliability of the 
machine in fulfilling its main functions, as the production targets budgeted for the period 
were not met, and also because there were several unscheduled stop events for 
corrective maintenance. Therefore, with the involvement of professionals from different 
sectors (engineering, operation, maintenance and mechanical inspection), a detailed 
failure analysis is carried out with the FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) tool. 
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Therefore, priority was given to the most critical failure modes in order to propose 
solutions that mitigate or soften the problems found, always acting on the failures 
fundamental causes.  
 
KEYWORDS: Maintenance; Reliability; Failures; Bucket Wheel Reclaimer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Recuperadora de Minério (RC) estudada é uma máquina que opera em 

regime pesado de operação, está projetada para operar durante 24h por dia por todos 

os dias do ano, exceto nos períodos de paradas programadas para manutenção. No 

entanto, constantes relatos de profissionais que trabalham diretamente com o 

equipamento (como das áreas de engenharia, inspeção, manutenção e operação) 

expõem vários desvios de programação ocorridos na máquina, que afetam seu 

funcionamento, isto também é evidenciado através dos dados de falhas do ativo, o 

que explica a sua baixa confiabilidade.  

Diante deste cenário, um estudo detalhado das falhas foi proposto, junto com a 

aplicação de uma metodologia centrada na confiabilidade, buscando soluções que 

melhorem as condições da máquina, para que ela opere com confiança e garantia de 

cumprir o que se espera dela em termos de produção e funcionamento. 

  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho terá foco na melhoria da confiabilidade de operação da máquina, a 

qual está em funcionamento em uma indústria mineradora de ferro multinacional, 

localizada em Carajás, no estado do Pará. Sendo assim, a metodologia do MCC 

(Manutenção Centrada na Confiabilidade) foi selecionada para cumprir os objetivos 

propostos. Como propõem Dhillon (2006) e também Kardec e Nascif (2009), foram 

definidas as etapas para implantação do MCC em um fluxograma mostrado na Figura 

(1): 
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Figura 1. Fluxograma de Implantação do MCC na Recuperadora de Minério 

 
Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

A abordagem realizada seguiu os passos acima para implantação eficaz do 

programa MCC, sempre buscando responder as 7 questões fundamentais previstas 

na norma SAE JA1011 (1999). Foi fundamental definir as funções e padrões de 

desempenho dos componentes estudados, com isso pôde-se apontar as falhas 

funcionais de cada um. Após, com advento dos dados fornecidos pela empresa e com 

braisntormings e entrevistas com a equipe de trabalho definida, buscou-se a aplicação 

da ferramenta FMEA, para análise dos modos e efeitos das falhas. Por conseguinte, 

foram separados os componentes mais críticos para se buscar as causas raízes das 

quebras e propor ações, sejam proativas ou reativas, para então criar planos de 

manutenção que garantam a confiabilidade do ativo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Dados sobre a rc  

 

Primeiramente, como define Kardec e Nascif (2009), os dados de produção do 

ativo precisam ser levantados, para assim analisar sua performance, se está 

cumprindo com o que foi projetado e alcançando as metas de produção da empresa, 

como se vê na Figura (2): 
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Figura 2. Programado x Executado no ano de 2019 (fevereiro a novembro) 

 
Fonte: Autoria Própria (2020) 

 

Analisando os dados de produção, conforme mostra a Figura (2), pode-se 

enxergar, evidentemente, que a máquina não cumpriu a meta orçada em nenhum mês 

analisado. 

Nos relatórios disponibilizados pela empresa, foram observados um total de 

180 paradas para manutenção corretiva da máquina, com uma soma de 988,51 horas 

parada, restando no período total 6283,49 horas em que a recuperadora operou de 

fato. 

Com esses dados, calcula-se a Confiabilidade da máquina em função do 

tempo, como mostram Kardec e Nascif (2009) e Filho (2000): 

 

Em que λ é a taxa de falhas, definida matematicamente por Kardec e Nascif 

(2009) como: 

 

Considerando um regime de funcionamento de 300h sem parar e a taxa de 

falhas calculada anteriormente, tem-se a seguinte distribuição de confiabilidade, 

calculada pela equação exposta em: 
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Figura 3. Confiabilidade da máquina em um período de 300h de operação 

 
Fonte: Autoria Própria (2020) 

 

Observa-se uma queda acentuada de confiabilidade logo nas primeiras horas 

de operação. É possível enxergar que após aproximadamente dois dias operando 

(50h), a confiabilidade da máquina está abaixo de 25%, tendo mais de 75% de 

chances de apresentar alguma falha mecânica que pare a máquina. As chances de 

quebra são ainda mais críticas após 150h de operação - equivalente a, 

aproximadamente, 6 dias – apresentando menos do que 2% de probabilidade de a 

RC estar operando nas condições normais de funcionamento 

 

3.2 Equipe de trabalho e análise das falhas 

 

Com os dados de falhas da máquina coletados, foi necessário definir a equipe 

de envolvidos no trabalho, baseando-se em Moubray (1997), composta pelos autores 

do trabalho, um supervisor de manutenção, técnicos de inspeção, técnicos de 

planejamento e um engenheiro mecânico. 

Foi realizada então a reunião de brainstorming, com o propósito de delimitar 

como seria implantado o programa MCC. A partir dos pontos de atenção levantados 

na reunião de brainstorming inicial, surgiram as ideias para delimitação da 

implantação do programa MCC: Foco para diminuir a quantidade de eventos de falhas, 

delineando a aplicação do MCC nos componentes mais críticos, mostrando suas 

causas raízes e propor tratativas 

Após isso, aplicou-se o FMEA. Na Figura 5, temos o cabeçalho utilizado na 

implantação da ferramenta, considerando as propostas de vários autores (AIAG, 2008; 

Fogliatto e Ribeiro, 2009; Engeteles, 2017), que gerou uma tabela rica de informações.  
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Figura 4. Cabeçalho da Tabela FMEA aplicada 

 
Fonte: Autoria Própria (2020) 

 

Os sistemas foram então separados por criticidade. O critério para classificação 

da criticidade é baseado nos estudos de Pereira (2011), em que é calculada a média 

dos valores do índice RPN e usa-se esse valor como uma linha de corte para priorizar 

os itens. Assim, a linha de corte é de: 

 

 
 

Para se analisar as causas fundamentais dos principais modos de falhas 

priorizados, foi utilizada a metodologia dos “5 Por quês”. Essa análise, como explica 

Costa e Mendes (2018), busca as causas raízes das falhas com aplicação de até 5 

por quês. 

 

3.3. Ações propostas 

 

Na Tabela (1), apresenta-se o resultado final do trabalho, como os 

componentes mais críticos retirados da tabela FMEA, e as respectivas ações para 

melhorar a confiabilidade do equipamento. 
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Tabela 1. Ações Propostas para Atuar nas Causas Fundamentais dos Modos de Falhas 

 
 

Nos casos de redesenho, a necessidade é para corrigir falhas do projeto. A má 

vedação dos chutes, por exemplo, tem ocasionado fuga do minério que se acumulam 

nas rodas de apoio e de encosto, causando desgaste facial devido o material corroer 

a estrutura das rodas. Na estrutura radial interna, o mesmo problema de vazamento 

de minério ocorre, ocasionando as avarias na estrutura devido ao tempo, assim um 

recondicionamento da estrutura com chapas calandradas já está sendo realizado 

pelos responsáveis da área de manutenção. Na situação das avarias dos chutes 

circulares, sabe-se que parte do material que está chegando a RC, vindo da área de 

Britagem, tem granulometria maior do que para qual a Recuperadora foi projetada 

para operar (<90mm), o que pode estar gerando danos nos chutes circulares da RC. 
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Nesse sentido, a ação a se fazer é expor esse problema para a área de Britagem da 

empresa poder verificar porque o material não está sendo processado corretamente. 

Por fim, os problemas ocorridos devido ao manuseio incorreto do lubrificante podem 

ser resolvidos com a diligência de treinamento para a equipe de lubrificação 

responsável. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Em busca de melhores índices de confiabilidade para a Recuperadora de 

Minério, foi proposta a adoção da metodologia MCC. Sendo assim, A equipe de 

profissionais envolvida no levantamento dos dados, conseguiu transmitir as 

informações iniciais necessárias para o desenvolvimento do estudo em questão. 

Através dessas informações, acrescida de dados obtidos em sistemas da empresa e 

com o uso de ferramentas de gestão, foi desenvolvido o FMEA, em busca dos modos 

e efeitos de falha, assim como a probabilidade de risco (RPN) para cada subsistema. 

Ademais, com uso da metodologia dos 5 porquês foi possível encontrar as causas 

raízes das falhas com maior criticidade. 

Desse modo, foram elaboradas ações viáveis para solucionar essas falhas. 

Ações proativas foram propostas para os sistemas que estão gerando mais problemas 

na máquina (de acordo com a análise dos 5 Porquês), que são o Sistema de 

Lubrificação Centralizado e os Balancins. 

Em suma, tornou-se possível a elaboração de atividades de manutenção de 

maneira que seja possível prever eventuais falhas e, além disso, recomendar 

procedimentos preventivos. Com adoção destas medidas, a probabilidade de 

ocorrência de manutenção corretiva não programada será menor, pois a 

Recuperadora de Minério poderá operar com maior confiabilidade e garantia de 

cumprir suas funções primárias. 
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RESUMO: Esse trabalho buscou avaliar o desempenho da CBCA frente à ação 
conjunta da carbonatação e do ataque de cloretos. Para isso, foram confeccionadas 
argamassas com teor de CBCA de 0% e 15% em substituição ao cimento, sendo que 
apenas metade das argamassas, com e sem CBCA, passaram pelo processo de cura 
durante 28 dias, totalizando 4 séries. Foram analisadas a absorção, a resistência à 
tração e a espessura da frente de carbonatação e dos íons cloreto dos corpos de 
prova. Realizando-se os ensaios, foi possível concluir que a série com 15% de CBCA 
e que passou pelo processo de cura foi a que obteve um melhor desempenho, tendo 
uma menor absorção por capilaridade e menor profundidade dos íons de cloreto livre. 
A resistência apresentou uma leve redução, enquanto a espessura da frente de 
carbonatação piorou devido ao uso da CBCA. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cinza do Bagaço da Cana-de-açúcar; Corrosão; Carbonatação; 
Cloretos. 
 
ABSTRACT: This work sought to evaluate the performance of SCBA against the joint 
action of carbonation and chloride attack. For this, mortars with SCBA percentage of 
0% and 15% were made in replacement of cement, and only half of the mortars, with 
and without SCBA, underwent the curing process for 28 days, totaling 4 series. The 
absorption, resistance and thickness of the carbonation front and chloride ions of the 
specimens were analyzed. Performing the experiments, it was possible to conclude 
that the series with 15% of SCBA that went through the curing process had the best 
performance, having a lower absorption by capillarity and less depth of free chloride 
ions. The resistance showed a slight reduction, but the thick-ness of the carbonation 
front worsened due to the use of CBCA. 
 
KEYWORDS: Sugarcane Bagasse Ash; Corrosion; Carbonation; Chlorides. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A corrosão das armaduras de uma estrutura em concreto armado é uma das 

principais e mais onerosas manifestações patológicas que atingem as edificações ao 

redor do mundo (CARDOSO, 2016). A durabilidade das estruturas de concreto frente 

a ação de tal manifestação tornou-se, desde muito tempo, foco de inúmeras 

pesquisas, as quais identificaram dois mecanismos principais que podem induzir a 

corrosão das armaduras do concreto: a ação do dióxido de carbono (CO2) e a ação 

de íons de cloreto (cl-) (LI et al., 2019). 

O ataque do dióxido de carbono (CO2) ao concreto, a carbonatação, ocorre 

quando o CO2 da atmosfera difunde-se na sua matriz e reage com os produtos da 

hidratação do cimento (hidróxido de cálcio – Ca(OH)2), levando a uma diminuição da 

alcalinidade (pH) do concreto. Quando o pH cai abaixo de 9,5, a película passivadora 

inicialmente formada em torno do reforço de aço começa a se decompor levando, 

assim, à corrosão do aço das armaduras quando a umidade e o oxigênio estão 

presentes (LIU et al., 2016; LIU et al., 2017; ZHANG e SHAO, 2016; WANG et al., 

2017).  

Os íons cloreto presentes no concreto podem ser classificados em dois estados 

diferentes: ligados e livres. O cloreto ligado é quimicamente combinado pelo produto 

da reação de materiais cimentícios, formando, por exemplo, o sal de Friedel através 

da ligação química do cloreto com o C3A, ou adsorvido fisicamente pela área 

superficial interna da estrutura dos poros. O cloreto ligado não é solúvel na solução 

presente nos poros e, portanto, não tem efeito direto na corrosão do aço. O cloreto 

livre, no entanto, encontra-se dissolvido na solução dos poros e contribui para o 

aumento do potencial de corrosão (ZHANG e SHAO, 2016). Quando a concentração 

de íons cloreto na vizinhança da barra de aço atinge um certo valor limiar, a película 

protetora ao redor da barra torna-se instável e sua proteção será quebrada, levando 

a um estado de corrosão ativa do aço (LIU et al., 2016). 

No campo, o concreto é afetado simultaneamente por vários mecanismos de 

degradação, possivelmente com um efeito sinérgico na deterioração (LIU et al., 2016; 

KUOSA et al., 2013). Quando o ataque de cloreto, por exemplo, é acompanhado de 

carbonatação sob ciclos de umedecimento, o risco de corrosão nas estruturas de 

concreto armado pode aumentar ainda mais (YE et al., 2016; ZHU et al., 2016a). Em 

seu estudo Zhu et al. (2016b) determinaram que a probabilidade de início da corrosão 
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das armaduras devido a ação combinada da carbonatação e da entrada de cloreto é 

quase duas vezes maior do que o caso em que os dois mecanismos são considerados 

separadamente. 

No concreto exposto à carbonatação severa, o valor do pH na solução de seus 

poros é reduzido, o que causa a dissolução do sal de Friedel e do gel de hidrato de 

silicato de cálcio (C-S-H). Como resultado os íons de cloreto, antes ligados, passam 

a ser livres e a sua ligação química e física é enfraquecida, promovendo assim a 

difusão de cloretos no concreto, aumentando a quantidade de íons cloreto livre para 

dentro da amostra. Portanto, a carbonatação do concreto pode aumentar 

significativamente a concentração de cloretos livres na solução dos poros, tornando-

se maior do que a difusão simples de íons cloreto da superfície para o interior (LIU et 

al., 2017; ZHU et al., 2016a; XIE et al., 2019; JIN et al., 2018).  

O setor sucroalcooleiro vem se expandindo nos últimos anos, alavancado 

principalmente pelo advento da bioenergia. Contudo, a produção de açúcar, álcool e 

energia a partir de cana-de-açúcar pode causar problemas ambientais em decorrência 

da geração de resíduos como a cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBCA) 

(FERNADES et al., 2015). Dessa forma, a indústria da construção civil apresenta um 

elevado potencial para incorporação de resíduos desta natureza, como a CBCA, sob 

a forma de adição mineral com ação pozolânica, colaborando para o desenvolvimento 

tecnológico, ambiental e econômico regional (FERNADES et al., 2015). Quando 

empregada em substituição na parcela de cimento Portland, a CBCA apresenta 

resultados satisfatórios e similares aos compósitos de referência em função do seu 

comportamento pozolânico, reduzindo assim o consumo de cimento necessário e 

consequentemente a emissão de gases nocivos na atmosfera provenientes do 

processo de fabricação (SANTOS et al., 2020). 

Além de imprimir um caráter sustentável ao concreto, a incorporação de cinzas 

volantes, como a CBCA, em matrizes cimentícias tem sido frequentemente utilizada 

com o objetivo de tornar a matriz mais resistente à ação dos íons cloreto. A sílica 

(SiO2) presente nas cinzas reage com o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) do cimento 

formando estruturas do tipo C-S-H que diminuem a porosidade do concreto, 

diminuindo, consequentemente, o transporte de agentes agressores como, por 

exemplo, os íons de cloreto (cl-) e o dióxido de carbono (CO2). Além disso, os 

aluminatos presentes nas cinzas volantes reagem quimicamente com os cl- fixando-

os e reduzindo a quantidade de cloretos livres capazes de penetrar no concreto (LIU 
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et al., 2016; MALHEIROS et al, 2015; MEDEIROS et al., 2017; LIMA et al., 2011; 

SIMCIC et al., 2015).  

No entretanto, existe uma ambiguidade no uso de cinzas volantes em relação 

à difusão desses dois agentes agressores. A sua adição também pode favorecer o 

desenvolvimento da carbonatação, devido à redução significativa do hidróxido de 

cálcio, que ocorre pela diminuição da quantidade de cimento na mistura, devido a sua 

substituição, e pelo seu consumo através da reação pozolânica proveniente desta 

adição (ZHANG e SHAO, 2016; XIE et al., 2019). Esses dois fatores ocasionam uma 

redução da alcalinidade do concreto, resultando em uma frente de carbonatação com 

avanço mais rápido. Consequentemente, visto que a carbonatação liberta parte dos 

cloretos fixos, a utilização de cinzas volantes pode aumentar a quantidade de cloretos 

livres no concreto (JIM et al., 2018; MALHEIROS et al., 2015). 

Em face ao exposto, esta pesquisa vislumbra a realização de um estudo 

científico diante do cenário de reaproveitamento sustentável de resíduos da indústria 

sucroalcooleira e a busca por materiais eficazes na mitigação da ação conjunta da 

carbonatação e do ataque por íons de cloreto nas estruturas de concreto.  

Portanto, esse trabalho tem como objetivo geral avaliar o desempenho da Cinza 

do Bagaço da Cana-de-açúcar (CBCA) no combate à degradação do concreto, frente 

à ação conjunta da carbonatação e do ataque por cloretos. Para isso, buscou-se 

analisar a influência da substituição parcial do cimento por CBCA na permeabilidade 

do concreto; avaliar o efeito da CBCA em substituição parcial do cimento frente a 

resistência mecânica do concreto; estudar a ação da carbonatação em relação à 

difusão de íons de cloreto em concretos com e sem adições pozolânicas e analisar a 

influência da substituição parcial do cimento Portland por CBCA, sobre a penetração 

de íons de cloreto e de dióxido de carbono na matriz cimentícia. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Cimento 

 

Como esse trabalho buscou simular as mesmas condições das estruturas de 

concreto da região, foi utilizado nesse experimento o Cimento Portland Composto com 

Filer (CP-II F 32), já que esse é um dos tipos de cimento mais utilizados. A seguir, na 
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Tabela 1, apresenta-se as propriedades físicas e químicas do cimento utilizado, 

fornecida pelo fabricante. 

 

Tabela 1 – Propriedades físicas e químicas do cimento utilizado. 

PROPRIEDADES 

FÍSICAS 

Material Retido na #200 (%) 1,31 

Material Retido na #350 (%) 5,39 

Blaine (cm²/g) 3415 

Massa Específica (g/cm³) 3,06 

Tempo de 

Pega (min) 

Inicial 253 

Final 305 

Resistência à 

compressão 

(MPa) 

1 Dia 15,2 

3 Dias 29,2 

7 Dias 34,8 

28 Dias 40,9 

PROPRIEDADES 

QUÍMICAS (%) 

Perda de Fogo 6,63 

CaO Livre 0,91 

Resíduo Insolúvel 1,29 

Equivalente Alcalino 0,68 

CaO 61,19 

SiO2 18,26 

Al2O3 4,27 

MgO 3,01 

Fe2O3 2,94 

SO3 2,51 

Fonte – Autor. 

 

2.2 Agregados 

 

Visando manter a semelhança com as estruturas de concreto, o agregado 

miúdo utilizado para a confecção da argamassa foi uma areia comumente utilizada 

para confecção de concreto, que foi comprada em um armazém da região. A areia foi 

seca na estufa para que a umidade existente não influenciasse no traço da 

argamassa. Para a caracterização do agregado realizou-se o ensaio de determinação 

da composição granulométrica de acordo com a NBR NM 248 (ABNT, 2003), estando 
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o presente agregado dentro dos limites utilizáveis determinados pela NBR 7211 

(ABNT, 2009). O resultado do ensaio apresenta-se na Figura 1. 

 

Figura 1 – Curva Granulométrica do agregado miúdo. 

 
Fonte – Autor. 

 

2.3 Cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBCA) 

 

As cinzas utilizadas na pesquisa foram fornecidas e coletadas na Usina São 

José, situada em Igarassu, estado de Pernambuco. O seu processamento obedeceu 

a três etapas: secagem, moagem e peneiração. Primeiro a cinza foi seca em estufa a 

105°c até que fosse possível observar que estava completamente seca, pois a cinza 

vem úmida da usina. Em seguida a cinza foi processada em um moinho, pois, segundo 

Cordeiro et al. (2016), essa etapa acaba por aumentar a sua ação pozolânica. Por 

último a cinza foi peneirada utilizando a peneira #200 de abertura 0,075 mm, visando 

igualar a granulometria da CBCA utilizada com a do cimento. 

A composição química da CBCA foi determinada através do ensaio de 

espectrometria de fluorescência de raios X (FRX), que identifica os elementos 

químicos presentes nas amostras de forma qualitativa. Esse ensaio foi direcionado 

pela NBR 14656 (ABNT, 2001). A seguir, a Tabela 2 expõe as composições químicas 

dos óxidos da CBCA obtidos pelo FRX. 
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Tabela 2 – Composição química da CBCA por FRX. 

Compostos % Compostos % Compostos % 

SiO2 60,24 TiO2 1,53 Cr2O3 0,04 

Al2O3 14,38 SO3 1,32 SrO 0,03 

Fe2O3 6,92 Na2O 0,29 V2O5 0,02 

K2O 5,29 ZrO2 0,29 CuO 0,02 

CaO 4,17 MnO 0,16 NiO 0,01 

P2O5 3,56 BaO 0,11 Rb2O 0,01 

MgO 1,53 ZnO 0,05 Nb2O5 0,01 

Fonte – Autor. 

 

Examinando a Tabela 2, verifica-se que a CBCA obedece aos dois primeiros 

requisitos químicos para materiais pozolânicos em relação aos óxidos da NBR 12653 

(ABNT, 2015). Porém esta cinza tem álcalis acima do permitido em norma, podendo 

causar um aumento no número do equivalente alcalino, devido a substituição do 

cimento Portland pela CBCA, visto que o percentual de equivalentes em Na2O do 

cimento Portland é de 0,68% enquanto o da CBCA é 3,77% obtidos pela Equação 1: 

Na2Oeq  =  0,658 K2O% +  Na2O%      Eq. 1 

Onde: 

• Na2Oeq, equivalente alcalino; 

• K2O%, percentual de óxido de potássio;  

• Na2O%, percentual de óxido de sódio. 

A estrutura atômica e molecular da CBCA foi analisada através da 

espectrometria de difração de raios X (DRX). A Figura 2 abaixo representa o 

difractograma da cinza, onde pode-se observar que a cinza apresenta picos de dióxido 

de silício na forma de quartzo. Segundo Cordeiro et. al. (2010) a atividade pozolânica 

da CBCA pode ser atribuída à presença de sílica amorfa na sua composição. 
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Figura 2 – Difractograma da CBCA. 

 

Fonte – Autor. 

 

2.4 Confecção dos corpos de prova (traço e processo) 

 

Adotou-se para o estudo a utilização de corpos de prova de argamassa com a 

intenção de simular o cobrimento do concreto e também de evitar a interferência dos 

agregados graúdos nas leituras de espessura de frente de carbonatação e da 

profundidade dos íons de cloreto (CARDOSO, 2016). 

Para realização da parte experimental foram confeccionados corpos de prova 

cilíndricos de 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura em argamassa, com o traço de 

1:3:0,5 em massa, seguindo as recomendações da NBR 7215 (ABNT, 2019). 

O programa experimental buscou avaliar quatro situações, que foram a 

presença de cloretos livres e da profundidade de carbonatação em quatro séries, que 

são: 

• Corpos de prova sem substituição de cimento por CBCA e que não 

passaram pelo processo de cura (C-1); 

• Corpos de prova com substituição de cimento por 15% de CBCA que não 

passaram pelo processo de cura (C-2); 

• Corpos de prova sem substituição de cimento por CBCA e que passaram 

pelo processo de cura por imersão em água durante 28 dias (C-3); 

• Corpos de prova com substituição de cimento por 15% de CBCA que 

passaram pelo processo de cura por imersão em água durante 28 dias (C-

4). 

Para isso foram confeccionados ao todo 36 corpos de prova de argamassa. 

Destes, metade foi submetido à cura por imersão em água durante 28 dias, com o 
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objetivo de avaliar os seus efeitos na diminuição da permeabilidade do concreto. Tanto 

dos corpos de prova curados como dos não curados, 9 foram confeccionados com 

15% da CBCA em substituição ao cimento e os outros 9 foram confeccionados sem 

CBCA em sua composição, servindo como referência. A Tabela 3 a seguir apresenta 

os traços em massa dos corpos de prova confeccionados para o experimento. 

 

Tabela 3 – Traços dos corpos de prova. 

ARGAMASSAS CIMENTO (g) AGREGADO (g) CBCA (g) ÁGUA (g) 

0% (referência) 624,0 1872,0 – 0,312 

15% (CBCA) 530,4 1872,0 93,6 0,312 

Fonte – Autor. 

 

A influência da carbonatação na entrada de cloreto é dependente de sua 

sequência de ocorrência. Em seu estudo Wang et al. (2017) determinaram que 

quando concretos carbonatados são expostos a cloretos, há uma penetração 

aumentada desses íons muito mais profundamente no concreto do que quando 

comparados aos concretos submetidos à exposição ao cloreto antes da carbonatação. 

Tal fato ocorre devido à possível presença de microfissuras induzidas por 

carbonatação na região próxima à superfície, além da ação da carbonatação que 

libera os íons de cloreto fixos. 

O ciclo intermitente de secagem e umidificação é a condição mais desfavorável 

para a estrutura do concreto armado, uma vez que acelera consideravelmente a 

entrada de cloreto (ZHANG e SHAO, 2016; YE et al., 2016). Durante um período de 

umedecimento, a água do mar contendo íons cloreto penetra no concreto por sucção 

capilar, até uma profundidade considerável, enquanto no período de secagem 

seguinte a água evapora do concreto, deixando íons cloreto no interior do concreto, 

que se difundem em todas as direções do concreto. Como resultado desse processo, 

a difusão desses íons pode ocorrer numa velocidade relativamente alta (SIMCIC et 

al., 2015).  

Portanto, todos os corpos de prova foram expostos à um ambiente propenso à 

carbonatação durante três meses, que nesse caso foi um estacionamento subterrâneo 

de um edifício residencial, devido a uma maior concentração de CO2 presente na 

atmosfera e a pouca ventilação. Os corpos de prova que não foram curados foram 

expostos à carbonatação logo após a desmoldagem, já os que foram curados foram 
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expostos logo após a cura úmida. Nesse período os corpos de prova ficaram em um 

recipiente coberto com uma tela para evitar o contato com agentes externos que 

pudessem interferir no resultado. Em seguida foi induzida a penetração de íons de 

cloreto por seis semiciclos de secagem e imersão em solução salina, cada um 

correspondendo a 5 dias em estufa a 50°c e a imersão parcial em uma solução de 5% 

NaCl, com duração de 2 dias. Apesar da água do mar possuir um teor de cloretos na 

ordem de 3,5% decidiu-se utilizar um valor maior (5%) devido ao curto espaço de 

tempo para a realização do ensaio (CARDOSO, 2016).  

 

2.5 Absorção por capilaridade 

 

A permeabilidade dos corpos de prova foi avaliada pelo ensaio de absorção por 

capilaridade, baseando-se na NBR 9779 (ABNT, 2012). A absorção por capilaridade 

é importante devido a indução da penetração de íons de cloreto por semiciclos de 

secagem e imersão em solução salina, onde a mesma atuou por imersão parcial, 

sendo a capilaridade um fenômeno importante na difusão dos íons de cloreto. Para tal 

ensaio foram utilizados 3 corpos de prova de cada série (C-1, C-2, C-3 e C-4). 

 

2.6 Resistência dos corpos de prova 

 

A resistência dos corpos de prova à tração também foi determinada. Os corpos 

de prova foram rompidos diametralmente em uma prensa hidráulica, seguindo a 

norma NBR 7222 (ABNT, 2011), de forma que ao final do rompimento o corpo de 

prova foi dividido no meio em duas partes iguais. O rompimento se deu após o período 

de carbonatação e dos semiciclos em solução salina. Ao todo foram rompidos 6 corpos 

de prova de cada série (C-1, C-2, C-3 e C-4). Escolheu-se esse método pois 

posteriormente os corpos de prova rompidos foram utilizados para os ensaios de 

carbonatação e de cloretos, onde em uma das metades foi aspergido solução de 

fenolftaleína, para a determinação da profundidade de carbonatação, e na outra foi 

aspergido nitrato de prata, para determinação da profundidade dos íons de cloreto. 

 

2.7 Ensaio de carbonatação 
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A verificação da profundidade de carbonatação foi feita pela aspersão da 

solução de fenolftaleína, com base na CPC-18 (RILEM, 1988). A fenolftaleína tem a 

faixa de pH compreendida entre 8,3 e 10 para a mudança de cor, ficando vermelho-

carmim quando está acima (indicando um concreto não carbonatado) e incolor quando 

está abaixo da faixa (indicando um concreto carbonatado). 

A aspersão da fenolftaleína foi feita após o rompimento dos corpos de prova à 

tração por compressão diametral em uma prensa hidráulica, visando a divisão dos 

corpos de prova ao meio, expondo a sua face interna onde foi borrifada a solução com 

o indicador. Foram utilizados para esse ensaio seis metades dos corpos de prova de 

cada série (C-1, C-2, C-3 e C-4), onde foram medidas a espessuras da frente de 

carbonatação. 

A penetração e o transporte de agentes agressivos no concreto, como o CO2 e 

os íons de cloreto, através da sua rede de poros podem ser analisados através do 

modelo simplificado da Primeira Lei de Fick, que é amplamente utilizada como base 

para lidar com problemas de durabilidade das estruturas. Tal simplificação foi 

denominada de modelo da raiz quadrada do tempo, que é traduzido pela Equação 2 

mostrada abaixo (CARDOSO, 2016; YI et al., 2019). 

X =  k √t                                               Eq. (2) 

Onde: 

• x = profundidade de carbonatação em centímetros; 

• k = coeficiente de carbonatação (cm²/ano);  

• t = tempo em anos. 

O valor de k depende de diversos fatores, como a difusibilidade, a concentração 

de CO2, a reserva alcalina, a condição de exposição da estrutura, o meio ambiente, 

entre outros, não sendo possível determiná-lo para estruturas recém-construídas 

(CARDOSO, 2016). Por isso, para esse trabalho, emprega-se a Equação 2 para 

prever o tempo necessário ao qual a frente de carbonatação atinja as armaduras, ou 

seja, a vida útil, encontrando o valor de k por simples substituição e considerando os 

valores de profundidade determinados através da aspersão de fenolftaleína. 
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2.8 Ensaio de cloretos 

 

A presença de cloretos livres foi avaliada através do método colorimétrico de 

aspersão da solução de nitrato de prata, de acordo com a norma italiana UNI 7928 

(ITALIAN STANDARD, 1978). A aspersão da solução de nitrato de prata em presença 

de cloretos livres gera o cloreto de prata de coloração clara e na ausência de cloretos 

livres, o óxido de prata, que possui uma coloração marrom. 

A aspersão do nitrato de prata também foi feita após o rompimento dos corpos 

de prova à tração por compressão diametral em uma prensa hidráulica. Para esse 

ensaio foram utilizados as outras metades dos corpos de prova rompidos, ou seja, 6 

metades dos corpos de prova de cada série (C-1, C-2, C-3 e C-4), onde foram medidas 

as profundidades dos íons de cloreto. 

Também foi utilizado o modelo simplificado da Primeira Lei de Fick para avaliar 

o tempo necessário ao qual a profundidade dos íons de cloreto atinja as armaduras, 

considerando os valores de profundidades determinados durante a aspersão de 

nitrato de prata. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Absorção por capilaridade 

 

Na Figura 5 e na Tabela 4 é possível observar os resultados do ensaio de 

absorção por capilaridade. Os valores apresentados representam a média dos 

resultados individuais de cada série. Pode-se analisar que a série com maior absorção 

ao final do ensaio (72h) foram os corpos de prova C-1, ou seja, com 0% de CBCA e 

que não foram curados, com uma absorção de 0,73 g/cm². Já os com menor absorção 

capilar foram os corpos de prova C-4 que possuem 15% de CBCA em substituição ao 

cimento e que foram curados, com absorção de 0,59 g/cm². 
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Figura 5 – Absorção por capilaridade dos corpos de prova. 

 
Fonte – Autor. 

 
Tabela 4 – Resultado do ensaio de absorção por capilaridade. 

SÉRIES 
ABSORÇÃO POR CAPILARIDADE (g/cm²) 

1h 2h 3h 6h 24h 48h 72h 

C-1 0,10 0,13 0,16 0,22 0,43 0,57 0,73 

C-2 0,15 0,19 0,22 0,29 0,48 0,59 0,71 

C-3 0,08 0,12 0,15 0,20 0,43 0,59 0,72 

C-4 0,09 0,14 0,17 0,22 0,41 0,51 0,59 

Fonte – Autor. 

 

Analisando os resultados, pode-se observar que a substituição do cimento pela 

CBCA causou, nos primeiros períodos do ensaio, um aumento da absorção para C-2 

e C-4 quando comparado aos corpos de prova sem a cinza, C-1 e C-3. Porém, nos 

últimos períodos tal resultado se inverteu e ocorreu uma redução na absorção por 

capilaridade para os corpos de prova com CBCA, tanto para os corpos de prova que 

foram curados como os que não foram. Essa redução foi de 2,74% para C-2 em 

relação à C-1, e de 18,06% para C-4 em relação a C-3. 

Podemos analisar também, através dos resultados obtidos, que o processo de 

cura conseguiu reduzir a permeabilidade dos corpos de prova. Para as séries sem 

CBCA a cura proporcionou uma redução de permeabilidade de apenas 1,37%, de C-

3 em relação à C-1. Já para as séries com adição da CBCA essa redução da 

permeabilidade foi de 16,90% de C-4 em relação à C-2. 

Esse resultado mostra que a utilização da cinza causou uma redução da 

absorção por capilaridade nos corpos de prova, o que contribui para a redução de 

entrada de agentes agressivos no concreto. Além disso, pode-se perceber que a 

utilização da CBCA aliada à cura propiciou o melhor resultado, evidenciando a 
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importância do processo da cura para que a reação pozolânica aconteça em sua 

plenitude, diminuindo a permeabilidade do concreto. 

Os resultados encontrados confirmam o que foi afirmado por Sampaio et al. 

(2014), de que há a necessidade de cura adequada para que a reação pozolânica 

aconteça por completo ao se utilizar adições de cinza volante. Ele determinou que a 

incorporação da CBCA no concreto promove a diminuição da porosidade total do 

sistema pelo efeito filler, devido ao preenchimento dos vazios pelas partículas finas 

da cinza. Outro fator que contribui para a diminuição da porosidade do concreto, 

aumentando a tortuosidade dos canais e reduzindo a interconectividade dos poros, é 

a reação entre a sílica presente nas cinzas com o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) do 

cimento formando estruturas do tipo C-S-H. 

Medeiros et al. (2017), Lima et al. (2011) e Simcic et al. (2015) também 

encontraram que a utilização de cinzas volantes e pozolanas em substituição ao 

cimento levam a uma menor permeabilidade e teores de vazios em comparação ao 

concreto que não as possuíam em sua composição. Esse fator foi de fundamental 

importância para barrar a entrada de agentes agressores no concreto. 

 

3.2 Resistência dos corpos de prova 

 

A seguir, na Figura 6, é apresentado os resultados do ensaio de resistência a 

tração por compressão diametral. Os valores apresentados representam a média dos 

resultados individuais de cada série. Nota-se que os corpos de prova da série C-3, 

sem utilização de CBCA e que foram curados, apresentam o maior valor de resistência 

à tração, com 3,21 MPa. Já os corpos de prova C-2, com utilização de 15% CBCA e 

que não foram curados, apresentam o menor valor de resistência à tração, de 2,38 

Mpa. 
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Figura 6 – Resistência à tração dos corpos de prova. 

 
Fonte – Autor. 

 

A partir dos resultados obtidos pode-se observar que a substituição parcial do 

cimento pela CBCA causou uma queda nos valores de resistência quando comparado 

aos corpos de prova sem a cinza. Para as séries não curadas, a redução de 

resistência devido ao uso da cinza em C-2 foi de 17,65% em comparação com C-1. 

Já para as séries curadas essa redução devido ao uso da CBCA foi significativamente 

menor, C-4 teve uma queda de resistência de apenas 3,12% quando comparado com 

C-3, o que não representa uma diferença considerável de resistência. Esse resultado 

mostra que concretos com substituição de cimento por CBCA e que passaram por um 

processo adequado de cura apresentam resistências semelhantes ao concreto 

comum.  

Além disso, pode-se observar que o processo de cura contribuiu 

significativamente para o aumento da resistência à tração. Para os corpos de prova 

sem utilização de CBCA, a cura propiciou um aumento de 11,07% para o C-3 em 

relação à C-1. Já para os corpos de prova com uso da CBCA esse aumento foi de 

30,67% para C-4 em relação a C-2. 

Em seu estudo Sampaio et al. (2014) determinaram que a incorporação de 

CBCA no concreto contribui para a diminuição da porosidade total, da absorção e do 

índice de vazios do concreto devido ao efeito filler, o que favoreceu 

consequentemente o aumento da sua resistência. Os resultados ainda mostraram que 

algumas amostras de concreto com CBCA em sua composição e que passaram por 

um período curto de cura, de apenas 7 dias, apresentaram uma menor resistência em 

comparação aos concretos sem CBCA o que pode ter sido reflexo de uma hidratação 

lenta dos constituintes da CBCA com o cimento Portland, confirmando novamente a 

importância do processo de cura adequado. 
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Cordeiro et al. (2010) em seu trabalho estudaram a influência do tempo de cura 

na resistência do concreto com substituição parcial do cimento por CBCA. Ele concluiu 

que quanto maior for o período de cura, maior serão as resistências, tanto para 

concretos com como para concretos sem a CBCA. O período de cura contribuiu 

consideravelmente para o aumento de resistência dos concretos com CBCA, no início, 

com 7 dias de cura, apenas os concretos com 10% de CBCA possuíam uma 

resistência um pouco maior, porém ao final do estudo, com 180 dias de cura, os 

concretos com CBCA possuíam resistência superior ou igual ao concreto sem a cinza 

em sua composição. 

 

3.3 Ensaio de Carbonatação 

 

A Figura 7 abaixo mostra os resultados do ensaio de determinação da 

profundidade da frente de carbonatação. Os valores apresentados representam a 

média dos resultados individuais de cada série. Pode-se observar que a série C-2, 

que possui 15% de CBCA e que não passou pelo processo de cura, apresenta a maior 

profundidade, que foi de 2,96 mm. Já a série C-3, que não possui CBCA e que passou 

pelo processo de cura, foi a que apresentou a menor profundidade, que foi de 1,67mm. 

 

Figura 7 – Profundidade de carbonatação dos corpos de prova. 

 

Fonte – Autor. 
 

Pode-se analisar também os resultados encontrados nesse ensaio através do 

modelo simplificado da Primeira Lei de Fick, explicado anteriormente. Para tal, 

encontra-se o valor de k através da substituição simples da profundidade de 

carbonatação determinada e do tempo em anos ao qual os corpos de prova foram 

expostos a sua ação. Foi tomado como base o valor de cobrimento nominal de 40 
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mm, correspondente à classe de agressividade ambiental III, de agressividade forte, 

de acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014). Com isso pode-se encontrar o tempo em 

anos necessário para que a frente de carbonatação atinja as armaduras para as quatro 

séries, cujo resultado se encontra na Tabela 5 abaixo. 

 

Tabela 5 – Tempo para que a frente de carbonatação atinja as armaduras. 

Séries 
Profundidade 

(cm) 

Tempo do 
ensaio 
(anos) 

K 
(cm²/ano) 

Cobrimento 
(cm) 

Tempo 
final (ano) 

C-1 0,225 0,2473 0,4525 4,00 78 

C-2 0,296 0,2473 0,5953 4,00 45 

C-3 0,167 0,2473 0,3359 4,00 142 

C-4 0,267 0,2473 0,5370 4,00 55 

Fonte – Autor. 
 

A partir dos resultados obtidos nesse ensaio pode-se compreender que a 

utilização da CBCA potencializou o avanço da frente de carbonatação em relação aos 

corpos de prova que não possuíam a cinza na sua composição. Para as séries não 

curadas, a utilização da cinza causou um aumento de 31,55% na espessura da frente 

de carbonatação de C-2 em comparação a C-1, o que se traduz numa redução de 33 

anos da vida útil, segundo a Primeira Lei de Fick. Já para as séries curadas esse 

aumento foi de 59,88% de C-4 em relação à C-3, correspondendo a uma redução de 

87 anos da vida útil. Zhang e Shao (2016), Wang et al. (2017), Medeiros et al. (2017) 

e Lima et al. (2011) também encontraram resultados semelhantes em suas pesquisas, 

onde a presença de cinzas volantes aumentaram significativamente a profundidade 

de carbonatação.  

O uso das cinzas volantes como substituição parcial tende a reduzir a reserva 

alcalina e isso explica a tendência de aumento da profundidade de carbonatação nos 

corpos de prova. Na atuação de uma pozolana existem efeitos contrários em termos 

de carbonatação: por um lado ela causa o refinamento dos poros e a redução da sua 

interconectividade, o que impede a entrada de agentes agressores; por outro lado 

ocorre a redução da reserva alcalina (MEDEIROS et al., 2017). No uso da CBCA como 

substituição nesse estudo, o efeito da redução da reserva alcalina foi predominante. 

Outra análise que se pode tirar dos resultados obtidos é que o processo de cura 

conseguiu reduzir o avanço da carbonatação, o que pode ser atribuído a redução da 

permeabilidade dos corpos de prova devido à cura. Para os corpos de prova sem 
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utilização da CBCA essa redução foi de 25,78% na espessura da frente de 

carbonatação de C-3 em relação à C-1, que se traduz num ganho de 64 anos de vida 

útil. Já para os corpos de prova com uso da cinza essa redução foi de 9,80% de C-4 

em relação à C-2, correspondendo a um ganho de 10 anos de vida útil. 

No estudo realizado por Zhang e Shao (2016), o processo de cura durante 27 

dias também conseguiu reduzir a profundidade da frente de carbonatação tanto para 

o concreto sem substituição de cimento por cinza volante como para o concreto com 

substituição, onde a profundidade de carbonatação acabou sendo de zero para os 

dois casos. O processo de cura permitiu que os grãos de cimento que não foram 

reagidos fossem capazes de ser mais hidratados na condição úmida, sendo que os 

produtos da reidratação subsequente foram os responsáveis pela alcalinidade 

recuperada. 

 

3.4 Ensaio de Cloretos 

 

A Figura 8 abaixo mostra o resultado do ensaio de determinação da 

profundidade dos íons de cloreto livre. Os valores apresentados representam a média 

dos resultados individuais de cada série. Pode-se observar que a série C-2, com 

utilização de 15% CBCA e que não foram curados, apresenta a maior profundidade, 

que foi de 3,29 mm. Já a série C-4, com utilização de 15% CBCA e que foram curados, 

apresenta a menor profundidade, que foi de 2,13 mm. 

 

Figura 8 – Profundidade de cloretos livres dos corpos de prova. 

 
Fonte – Autor. 

 

Também analisou-se os resultados encontrados nesse ensaio através do 

modelo simplificado da Primeira Lei de Fick. Foi tomado como base o valor de 

cobrimento nominal de 40 mm, correspondente à classe de agressividade ambiental 
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III, de agressividade forte, de acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014). Com isso 

podemos encontrar o tempo em anos necessário para que a frente de cloretos livres 

atinja as armaduras para as quatro séries, cujo resultado se encontra na Tabela 6 

abaixo. 

 

Tabela 6 – Tempo para que a frente de íons de cloreto atinja as armaduras. 

Séries 
Profundidade 

(cm) 

Tempo do 
ensaio 
(anos) 

K 
(cm²/ano) 

Cobrimento 
(cm) 

Tempo 
final (ano) 

C-1 0,271 0,2473 0,5450 4,00 54 

C-2 0,329 0,2473 0,6616 4,00 37 

C-3 0,221 0,2473 0,4444 4,00 81 

C-4 0,213 0,2473 0,4284 4,00 87 

Fonte – Autor. 

 

Analisando os resultados pode-se observar que a utilização da CBCA 

potencializou o avanço da profundidade de cloretos para as séries que não foram 

curadas, porém, para as séries que foram curadas, a utilização da cinza diminuiu esse 

avanço. Para os corpos de prova que não passaram pelo processo de cura, a 

utilização da CBCA causou um aumento de 21,40% no avanço da profundidade dos 

cloretos de C-2 em relação à C-1, o que corresponde a uma redução de 17 anos na 

vida útil, de acordo com a Primeira Lei de Fick. Já para os que foram curados houve 

uma redução de 3,62% do avanço da profundidade de C-4 em relação à C-3, 

correspondendo a um aumento de 6 anos de vida útil. 

Pode-se analisar também que o processo de cura conseguiu reduzir a 

profundidade dos cloretos livres tanto para as séries com, como para as séries sem 

utilização da CBCA. Em relação às séries sem uso da cinza, houve uma redução de 

18,45% da profundidade de cloretos de C-3 em relação à C-1, o que se traduz num 

aumento da vida útil de 27 anos. Já para as que possuíam a cinza em sua composição 

essa redução foi de 35,26% de C-4 em relação a C-2, correspondendo a um aumento 

de 50 anos de vida útil. 

Liu et al. (2017), Zhang e Shao (2016), Kuosa et al. (2013), Ye et al. (2016) e 

Malheiro et al. (2015) também encontraram resultados semelhantes em suas 

pesquisas, onde a carbonatação aumentou significativamente a profundidade de 

cloretos livres na matriz cimentícia, sendo esse efeito mais grave com a presença de 

cinzas volantes. Ficou claro que, além da redução da alcalinidade da solução porosa, 



Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.10, p. 98352-98373 out. 2021 ISSN: 2525-8761 107 

a carbonatação poderia agravar a penetração de cloreto e aumentar o risco de 

corrosão das armaduras (ZHANG E SHAO, 2016). No presente estudo o efeito do 

agravamento foi maior para os corpos de prova que não passaram pelo processo de 

cura e que possuíam CBCA em sua composição. 

Este resultado demonstra que a capacidade de ligação do cloreto é reduzida 

pela reação de carbonatação, resultando no aumento da concentração de íons cloreto 

em torno da barra de aço incorporada nas estruturas de concreto. Como já explicado, 

nos concretos, os produtos de hidratação podem reagir com íons cloreto formando o 

sal de Friedel, o que é um aspecto benéfico para retardar a penetração do cloreto, já 

que nesse caso ele está fixo. No entanto, a carbonatação pode consumir os produtos 

de hidratação do cimento, o que enfraquece a ligação dos cloretos. Além disso, 

também foi mencionado que a carbonatação é capaz de dissolver os sais de Friedel 

e liberar os íons cloreto que antes se encontravam fixos. Devido a esses mecanismos 

químicos, a capacidade de ligação ao cloreto é seriamente reduzida pelo efeito 

acoplado da carbonatação e do ataque de cloretos (LIU et al., 2017). 

Já Liu et al. (2016) em sua pesquisa determinaram que a utilização de cinzas 

em substituição ao cimento, cujo corpos de prova também foram curados durante 28 

dias e foram expostos a ação conjunta da carbonatação e do ataque por cloretos, 

conseguiu diminuir os teores de cloretos livres com a profundidade, sendo que essa 

diminuição foi tanto maior quanto maior a porcentagem de cinza volante utilizada. Ele 

concluiu que o efeito acoplado da carbonatação e da entrada de íons de cloreto pode 

densificar a microestrutura e aumentar a proporção de pequenos poros de concreto 

com cinzas volantes, em comparação com o efeito único da carbonatação ou da 

entrada de aerossóis de cloretos. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Ao final das discussões realizadas pode-se concluir que a série C-4, que possuíam 

CBCA como substituição parcial do cimento e que estava aliada ao processo de cura, 

foi a série que apresentou um melhor desempenho na maioria dos ensaios. Essa série 

apresentou um melhor resultado na redução da absorção por capilaridade e na 

profundidade da frente de íons de cloretos livres, além de não reduzirem 

consideravelmente a sua resistência. O único resultado onde o desempenho da CBCA 

não foi favorável, foi referente a profundidade de carbonatação, sendo menor nos 
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corpos de prova que não possuíam a cinza em sua composição. Desse modo, pode-

se concluir que: 

a) A utilização da CBCA conseguiu reduzir a absorção por capilaridade nos corpos 

de prova, sendo significativamente maior quando a utilização da cinza estava 

aliada ao processo de cura; 

b) A utilização da CBCA reduziu a resistência para os corpos de prova que não 

passaram pelo processo de cura. Porém, a redução da resistência devido à 

utilização da cinza aliada ao processo de cura foi relativamente menor, não 

representando uma diferença considerável no valor de resistência; 

c) O uso da CBCA aumentou a profundidade da frente de carbonatação, tanto para 

as séries que passaram pelo processo de cura como para as que não passaram; 

d) A profundidade dos íons de cloreto livres aumentou com a utilização da CBCA para 

as séries que não passaram pelo processo de cura. No entanto, para as séries que 

passaram pelo processo de cura, o uso da CBCA conseguiu reduzir a profundidade 

dos íons de cloreto, o que pode ser atribuído a redução da permeabilidade dos 

corpos de prova dessa série. 
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RESUMO: A ergonomia de projeto foi utilizada neste estudo por ser considerada o 
tipo ideal para guiar escolhas estratégicas no desenvolvimento de um local de 
trabalho, surgindo logo na fase de concepção. Objetivo do estudo é realizar uma 
análise multi-task, segundo os pressupostos da Equação NIOSH’91, referente a dois 
abaixamentos e duas elevações manuais (quatro tarefas) de carretéis sustentados em 
um carro de transporte para alimentar um tear de fitas, cujo ritmo de trabalho foi 
estimado em função de suposições produtivas. O objetivo do estudo foi desenvolvido 
em função do cálculo do índice de elevação composto (IEC), possibilitando avaliar a 
existência e o nível de risco de lesões musculosqueléticas associadas à manipulação 
manual de cargas. O valor aproximado de IEC (0,66 [nd]) revela ausência de risco 
para os trabalhadores. O principal contributo do trabalho consiste em indicar possíveis 
caminhos para garantir um ótimo compromisso entre um tecimento eficiente e 
ausência de riscos de lesões.     
 
PALAVRAS-CHAVE: Ergonomia de projeto; Suporte estrutural de carretéis; Tear de 
fitas; Melhorias biomecânicas. 
 
ABSTRACT: Design ergonomics was used in this study because it is considered the 
ideal type to guide strategic choices in the development of a workplace, appearing right 
at the design stage. Objective of the study is to carry out a multi-task analysis, 
according to the assumptions of the NIOSH'91 Equation, referring to two lowering and 
two manual lifting (four tasks) of spools supported on a transport car to feed a ribbon 
loom, whose work rate was estimated on the basis of productive assumptions. The aim 
of the study was developed based on the calculation of the compound elevation index 
(CEI), making it possible to assess the existence and level of risk of musculoskeletal 
injuries associated with manual handling of loads. The approximate value of CEI (0.66 
[nd]) reveals the absence of risk for workers. The main contribution of the work is to 
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indicate possible ways to ensure an optimal compromise between an efficient weaving 
and the absence of risk of injury. 
 
KEYWORDS: Design ergonomics; Structural support for spools; Ribbon loom; 
Biomechanical improvements. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A ergonomia de projeto é a grande motivação deste estudo, a qual é 

reconhecida como o tipo ideal de ergonomia para disponibilizar metodologias que 

permitam guiar escolhas estratégicas no desenvolvimento de um local de trabalho, 

numa perspectiva holística, surgindo logo na fase de concepção. Esta abordagem 

justifica-se, principalmente, pelo fato de ser menos usual em virtude da falta de 

consciência e conhecimento, a qual pode comprometer os objetivos de eficiência e 

produtividade (Caple, 2010; Hedlund et al., 2010; Kleiner, 2006; Rasmussen, 2000). 

Nas Figuras 1-3 são introduzidos os fundamentos teóricos que ilustram as 

suposições produtivas que viabilizarão a concepção estrutural do suporte de carretéis 

no tear de fitas do estudo, com vistas a uma possível incorporação de melhorias 

ergonômicas.   

Na Figura 1 são apresentados os fios têxteis longitudinais (‘fios de urdume’, 

posicionados na direcção da produção linear do tecido no tear) e transversais (‘fios de 

trama’, inseridos na direcção da largura do tecido) do tecido plano e o corte da camada 

de tecido para visualização de seu entrelaçamento (o mesmo considerado neste 

estudo). 

 

Figura 1 - Corte da camada de tecido plano para visualização de seu entrelaçamento. 

 

 

Fonte: Adaptada de Castillo et al. (2012). 
 

Na Figura 2 estão representados os principais elementos de tecimento dos 

fios de urdume no tear de fitas deste estudo, onde a pua do pente do tear consiste no 
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espaço entre duas lâminas consecutivas do mesmo, e os ‘flanges’ do carretel referem-

se às suas bordas cilíndricas com maior diâmetro. 

 
Figura 2 - Principais elementos de tecimento dos fios de urdume no tear de fitas deste estudo. 

 
Fonte: Adaptada de Adanur (2001). 

 

 
Na Figura 3 é apresentada a máquina de enrolamento paralelo de fios têxteis 

diretamente em carretéis, a partir da alimentação de embalagens contendo 1 fio 

resultante por embalagem; comumente intitulada “urdideira contínua de carretéis”. 

 
Figura 3. Urdideira contínua de carretéis. 

 

Fonte: Retirada de Yiwu Jingyi Textile Machinery Co. Ltd. (2013). 

 

O objetivo do estudo é realizar uma análise multi-task, segundo os 

pressupostos da Equação NIOSH’91 (Waters et al. 1993), referente a dois 

abaixamentos e duas elevações manuais (quatro tarefas) de carretéis sustentados em 

um carro de transporte para este fim (Costa & Arezes, 2005; ISO / IEC, 2008).   

 
2. METODOLOGIA   

 

 Suposições produtivas foram obtidas por intermédio da harmonização entre as 

inovações observadas na principal Feira Mundial de Tecnologias e Soluções para a 

Cadeia Têxtil e de Confecção (ITMA 2011 – Barcelona, Espanha), e as especificações 

de um tecimento eficiente (Adanur, 2001; Backer et al., 1969; Castillo, 2011; Kipp, 

1989). Estas suposições foram propostas neste estudo com o intuito de estimar [i] a 
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frequência de elevações / abaixamentos de carretéis em um tear de fitas durante um 

turno de trabalho de 8 horas; [ii] a massa de cada carretel; e [iii] as dimensões do 

suporte estrutural destes carretéis. 

O objetivo do estudo foi desenvolvido em função do cálculo do índice de 

elevação composto (IEC), possibilitando avaliar a existência e o nível de risco de 

lesões musculosqueléticas associadas à manipulação manual de cargas (Waters et 

al., 1993). 

Na Figura 4 são apresentadas as dimensões das variáveis que possibilitam 

estimar IEC, considerando uma máquina de tecimento simultâneo de tecidos planos 

estreitos, a partir da alimentação de carretéis posicionados verticalmente e de 

embalagens (contendo 1 fio têxtil resultante por embalagem) posicionadas no piso / 

na horizontal (fios de trama); comumente intitulada “tear de fitas”. 

 
Figura 4 - Tear de fitas e as dimensões das variáveis que possibilitam estimar IEC. 

 

Fonte: Adaptada de Yiwu Jingyi Textile Machinery Co. Ltd. (2013). 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS   

 

O limite de compactação entre fios de urdume e de trama, intercalados pelas 

inversões dos fios no entrelaçamento do tecido plano (conforme explicitado na Figura 

1), é um dos principais fatores para um tecimento eficiente (enfatizando a minimização 

da quantidade de rupturas de fios durante o tecimento). Para definir este limite 

geométrico foram calculados os diâmetros dos fios de urdume e de trama, 

possibilitando avaliar até que ponto estes diâmetros (aproximações da espessura 

destes fios, ou mais adequadamente, “densidade linear do fio”) podem ser dispostos 

lado a lado, visando reduzir os esmagamentos mútuos e / ou a sobreposição. As 
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Equações 1-7 contribuem fortemente para a modelagem deste limite geométrico de 

tecimento e para a obtenção dos resultados apresentados na Tabela 1 (Backer et al., 

1969; Castillo et al., 2012). A unidade de medida ‘nd’ significa non-dimensional, ou 

seja, a dimensão da unidade é igual a 1 (ISO / IEC, 2008).   
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A Tabela 1 apresenta a relação entre as suposições produtivas propostas e as 

estimativas [i], [ii] e [iii], a qual está fundamentada nos trabalhos de Adanur (2001), 

Backer et al. (1969), Castillo (2011) e Kipp (1989). O valor das estimativas de [i] e [ii] 

são, respectivamente, 0,43 [vezes/min] e 5,46 [kg]. O valor referente às estimativas 

de [iii] encontram-se explicitadas na Figura 4.   
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Tabela 1 - Relação entre as suposições produtivas propostas e as estimativas [i], [ii] e [iii]. 

 

Na Tabela 2 são apresentados os valores das variáveis que permitiram o 

cálculo do IEC. Adicionalmente, a Equação 8 completa este cálculo, em que o valor 

aproximado de IEC (0,66 [nd]) revela ausência de risco para os trabalhadores (Costa 

& Arezes, 2005; Waters et al., 1993). Sendo, MF1,2 ~ 0,76; MF1,2,3 ~ 0,74; e MF1,2,3,4 

~ 0,67.   

    
Tabela 2. Valores das variáveis que permitiram o cálculo do IEC. 
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Variáveis *Descrição Magnitude *Variáveis Magnitude

λ *Fator de conversão de unidade 0,0036 [cm
-1/2

]
*Total de fios de urdume em cada 

carretel
400 [fios de urdume/carretel]

Texu 2 [g]
*Total de fios de urdume nas 8 fitas 

produzidas
3200 [fios de urdume]

Text 4 [g]
*Número de fios de urdume em cada fita 

produzida no tear
400 [fios de urdume]

Df *Densidade da fibra de poliéster 1,38 [g/cm
3
] *Puas totais utilizadas no pente do tear 200 [puas]

Py *Porosidade do fio de multifilamento 0,65 [nd]
*Nt: limite geométrico de compactação 

de tramas no entrelaçamento
60,83 [tramas/cm]

du *Diâmetro do fio de urdume 0,00537553 [cm]
*Percentual de espaço livre para os fios 

de urdume se movimentarem na pua
8,97 [%]

dt *Diâmetro do fio de trama 0,007602147 [cm] *Largura(pua) 0,02 [cm]

Número do pente do 

tear

*Quantidade de puas por unidade de 

comprimento
50 [puas/cm]

Passamento por pua 

do pente do tear

*Quantidade de fios de urdume que atravessa 

cada pua
2 [fios de urdume/pua]

Densidade de trama

*Quantidade de fios de trama em uma referência 

de comprimento no tecido, no exato momento de 

formação do entrelaçamento

36 [tramas/cm] *Volume útil(carretel) 8482,3 [cm
3
]

Largura útil do pente 

do tear

*Largura que os fios de urdume ocupam no 

pente do tear
4 [cm]

*M(fc): massa apenas dos fios de urdume 

do carretel
4665,265 [g]

h *Largura útil entre flanges do carretel 20 [cm]
*M(cc): massa de fios de urdume no 

carretel
5465,265 [g]

Dn *Diâmetro do núcleo do carretel 6 [cm]

*C(me): comprimento máximo da camada 

de fios de urdume enrolada em cada 

carretel 

5831,581 [m]

Dmf

*Diâmetro máxima dos flanges a ser utilizado 

para enrolar os fios de urdume no carretel
24 [cm]

PLTP(real): produção linear de tecido 

plano real, em apenas uma das 8 

unidades produtivas do tear do estudo

112 [m lineares de tecido/turno]

Dfl *Diâmetro dos flanges 30 [cm]
*Quantidade de alimentações de 

carretéis no tear / turno de 8 horas
52,07 [alimentações/turno]

dmfc

* Densidade dos fios de urdume no carretel, o 

equivalente ao grau de compactação
0,55 [g/cm

3
]

*Quantidade de tarefas de elevação de 4 

carretéis / alimentações de carretéis no 

tear em cada turno

208,27 [tarefas/turno]

Mnc * Massa do carretel vazio 800 [g]
*Frequência de tarefas de elevação de 

carretéis / min, em um turno
0,434 [tarefas/min]

Tramas inseridas 

(tear) / min

* Quantidade de tramas inseridas entre as 2 

camadas de fios de urdume a cada minuto no 

tear, considerando 100% de eficiência

1500 [tramas/min]

Tarefas de elevação 

/ alimentação de 

carretéis no tear

* Quantidade de tarefas de elevação em relação 

a cada alimentação de carretéis no tear
4 [tarefas/alimentação] 

*Densidade linear do fio, como função da massa 

de 1000 metros de fio  

*Nu: quantidade de fios de urdume em 

uma referência de largura no tecido, no 

exato momento de formação do 

entrelaçamento  

100 [fios de urdume/cm]

Suposições Produtivas Cálculos

Tipo de erro
Massa 

[kg]

V       

[cm]

MV     

[nd]

H       

[cm]

MH     

[nd]

D       

[cm]

MD     

[nd]

A          

[
o
]

MA     

[nd]

MP     

[nd]

F           

[vezes / min]

MF     

[nd]

PLRIF 

[kg]

PLRTS 

[kg]

IEIF    

[nd]

IETS  

[nd]

Classificação 

IETS

1 5,46 75 0,997 35 0,714 (-) 50 0,91 45 0,856 1 (-) 0,43 0,82 12,754 10,458 0,428 0,52 2
o

2 5,46 75 0,997 35 0,714 (-) 10 1,27 45 0,856 1 (-) 0,43 0,82 17,799 14,595 0,307 0,37 4
o

3 5,46 75 0,997 35 0,714 (+) 30 0,97 45 0,856 1 (+) 0,43 0,82 13,595 11,148 0,402 0,49 3
o

4 5,46 75 0,997 35 0,714 (+) 70 0,88 45 0,856 1 (+) 0,43 0,82 12,333 10,113 0,443 0,54 1
o
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4. CONCLUSÃO   

 

Neste estudo realizou-se uma análise multi-task, segundo os pressupostos da 

Equação NIOSH’91 (Waters et al., 1993), referente a dois abaixamentos e duas 

elevações manuais (quatro tarefas) de carretéis sustentados em um carro de 

transporte para alimentar um tear de fitas (Costa & Arezes, 2005; ISO / IEC, 2008). 

O valor aproximado de IEC (0,66 [nd]) revela ausência de risco para os 

trabalhadores (Costa & Arezes, 2005; Waters et al., 1993). Porém, o principal 

contributo do trabalho consiste em indicar possíveis caminhos, por intermédio das 

estimativas das variáveis de entrada e saída das equações deste estudo, para garantir 

um ótimo compromisso entre um tecimento eficiente e ausência de riscos de lesões 

musculosqueléticas associadas à manipulação manual de cargas aos trabalhadores 

que alimentam os carretéis em um tear de fitas. 
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RESUMO: A construção civil é um setor de grande significância no cenário da indústria 
global e vive transformações constantes, que, somadas às problemáticas existentes 
em torno das temáticas de racionalização, produtividade e padrões de qualidade, 
demandam cada vez mais alternativas que gerem vantagens competitivas e 
apresentem tanto flexibilidade para reagir com rapidez às mudanças de cenário do 
mercado quanto adaptabilidade para responder aos desafios surgentes, como, por 
exemplo, a pandemia do vírus SARS-Cov-2 (COVID-19), iniciada, no Brasil, em 2020. 
Nesse contexto, foi desenvolvido o estudo de caso sobre a construção do Hospital 
M’Boi Mirim, em São Paulo, objetivando analisar a construção modular off site dentro 
dos princípios das metodologias ágeis, apontando suas principais vantagens e 
desvantagens como alternativa às problemáticas no setor. Os resultados 
apresentados contemplam um compilado de dados e informações disponibilizados por 
uma das empresas envolvidas no processo construtivo, que, por fim, apresentou-se 
como uma opção com alto potencial de desenvolvimento no mercado, trazendo 
características importantes, como curto prazo de execução, alto padrão de qualidade 
do produto final e baixo índice de perdas e resíduos gerados.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Construção Industrializada; Gestão; Qualidade; Lean. 
 
ABSTRACT: Civil construction is a sector of great significance in the global industry 
scenario and has constant transformations, which added to the existing problems 
around the themes of rationalization, productivity, and quality standards, demand more 
and more for alternatives that generate competitive advantages and present as much 
flexibility to react quickly to changes in the market scenario as adaptability to respond 
to emerging challenges, such as the SARS-Cov-2 (Covid-19) virus pandemic, started 
in 2020. Within this context, it was developed this case study on the construction of the 
M'Boi Mirim Hospital, in São Paulo, aiming to analyze the modular construction off-site 
within the principles of agile methodologies, pointing out its main advantages and 
disadvantages as an alternative to the sector problems. The results presented include 
a compilation of data and information made available by one of the companies involved 



Braz. Journal of Development, Curitiba, v.8, n.1, p. 2207-2225 jan. 2022 ISSN: 2525-8761 122 

in the construction process, which, finally, presented itself as an alternative with high 
potential for development in the market, showing important characteristics such as 
short execution time, high standard of quality of the final product, and low rate of losses 
and waste generated. 
 
KEYWORDS:  Industrialized Construction; Management; Quality; Lean. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria da construção civil é caracterizada como um setor dinâmico e em 

constante crescimento, inserido em um contexto que vem sofrendo transformações 

substanciais ao longo dos anos em detrimento da globalização e do progresso 

tecnológico e, dessa forma, impulsionando um mercado cada vez mais competitivo e 

com níveis de exigência sempre maiores (MATTOS, 2010).  

No Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC), a construção civil representa 7% do Produto Interno Bruto (PIB), 

sendo responsável também por criar oportunidades de emprego e desenvolvimento 

regional (CBIC, s/d). Entretanto, apesar do seu impacto econômico, por décadas tem 

se mantido atrás de outros setores da indústria em termos de produtividade 

(BERTRAN et al., 2019), sendo uma das principais causas as deficiências existentes 

nas etapas de planejamento e controle, que resultam ainda em altos índices de 

desperdício de recursos e baixa qualidade dos produtos. Tal situação denota a 

importância do investimento em gestão e controle de processos por parte das 

empresas, visto o impacto que apresentam no desempenho da produção (MATTOS, 

2010). 

Com isso, as discussões em torno da eficiência dos projetos, qualidade, 

produtividade, racionalização, planejamento e gestão ganham uma tendência 

crescente entre as empresas do setor. Os gestores buscam cada vez mais por 

alternativas que gerem vantagens competitivas, economia de recursos, melhorias 

contínuas e apresentem tanto flexibilidade para reagir com rapidez às mudanças de 

cenário do mercado quanto adaptabilidade para responder aos desafios surgentes, 

como, por exemplo a pandemia do vírus SARS-Cov-2 (COVID-19), iniciada, no Brasil, 

em 2020. 

Assim, diversas metodologias vêm ganhando ascensão no setor, trazendo 

novas linhas de pensamento e conceitos aplicáveis, além de novas propostas de 

ferramentas de qualidade. Dentre elas, dois conceitos são cada vez mais discutidos 

como alternativas viáveis para a otimização dos processos construtivos: a 

metodologia lean construction e a metodologia ágil, que possuem em sua essência 

objetivos em comum, como o foco na qualidade, redução de recursos e tempo, 

melhoria contínua e eliminação de resíduos (SUTHERLAND, 2014; PMI, 2017). 
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O lean construction surgiu a partir de um estudo desenvolvido por Koskela 

(1992) com base nas adaptações dos conceitos presentes no pensamento enxuto à 

construção civil, em que o autor identificou as principais deficiências existentes no 

método construtivo tradicional e propôs a quebra dos padrões de gestão para 

adaptação às técnicas e ferramentas desenvolvidas com sucesso dentro do Sistema 

Toyota de Produção (STP), ou lean manufacturing, desenvolvido por Taiichi Ohno. Os 

princípios se baseiam no aumento da qualidade e diminuição de custos por meio da 

eliminação de tarefas que não agregam valor ao produto final, propiciando ainda uma 

melhoria contínua e redução de desperdícios (OHNO, 1997).  

Já os conceitos da metodologia ágil ganharam importância e destaque dentro 

dos meios de produção a partir do Manifesto Ágil, um documento elaborado pela 

indústria de softwares em 2001 objetivando a capacidade de gerar bens e serviços 

relevantes à esfera competitiva (RÉZIO, 2019). Posteriormente, os valores e princípios 

do Manifesto Ágil se estenderam a diversas indústrias, inclusive à construção civil 

(PMI, 2017).  

As abordagens e métodos ágeis possuem características que implicam mais 

flexibilidade do que agilidade, produtividade e controle de custos e, em seus 

princípios, utilizam uma abordagem iterativa e incremental para otimizar a 

previsibilidade e o controle dos riscos, sendo sustentado por três pilares principais: 

transparência, inspeção e adaptação (SUTHERLAND, 2014).  

Partindo desses princípios, surge a proposta da construção industrializada, ou 

construção modular off site, e, embora seus conceitos não sejam novos (originados 

no período pós-guerra nos Estados Unidos durante as décadas de 1940 e 1950 e, no 

Reino Unido, na década de 1960), estão atraindo uma nova onda de interesse e 

investimento nos âmbitos sustentáveis, tecnológicos e econômicos (BERTRAN et al., 

2019), visto seu elevado potencial de aumento de produtividade, com consequentes 

ganhos de qualidade, escala, prazos e custos, e de redução de riscos de trabalho e 

desperdício de materiais (TERRACOTTA VENTURES, 2020a). 

A construção modular off site é caracterizada pela diminuição das atividades 

no canteiro de obras, levando o processo construtivo para o ambiente industrial e 

criando um sistema baseado em módulos pré-fabricados que, posteriormente, são 

transportados ao local da obra e montados, originando uma estrutura completa 

(TERRACOTTA VENTURES, 2020a). 
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De acordo com o relatório desenvolvido por Bertram et al. (2019) pela McKinsey 

& Company1, a abordagem modular, quando bem aplicada, apresenta uma economia 

entre 20% e 50% no tempo de execução do projeto (visto que permite a realização de 

tarefas simultâneas tanto no canteiro de obras quanto na fábrica, tornando o processo 

produtivo mais rápido) e cerca de 20% em custos quando comparada à metodologia 

construtiva tradicional. Segundo a Terracotta Ventures (2020a), também é capaz de 

proporcionar: otimização do tempo e redução de prazos de execução do projeto, 

previsibilidade do processo (o que melhora a produtividade), melhoria da taxa interna 

de retorno e do fluxo de caixa, antecipação na venda ou locação das unidades e 

redução da exposição a riscos cíclicos de mercado. 

Frente a pandemia do novo coronavírus, surgiu a necessidade de construir 

hospitais de campanha em tempo recorde para atender à população mais afetada e, 

dentre as alternativas, a construção modular mostrou-se uma solução eficaz, trazendo 

à tona a importância dos projetos modulares e da gestão ágil.  

Baseado nisso, o presente trabalho é um estudo de caso referente à construção 

de um prédio anexo ao Hospital Municipal M’Boi Mirim – Dr. Moysés Deutsch, na Zona 

Sul de São Paulo, construído pela parceria de três grandes empresas nacionais com 

a prefeitura de São Paulo e o Hospital Albert Einstein a partir de um sistema modular, 

objetivando apresentar as principais vantagens e desvantagens do método aplicado. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Classificação da pesquisa 

 

O presente trabalho é classificado como um estudo de caso, segundo Prodanov 

e Freitas (2013), consistindo na coleta e análise de informações sobre determinado 

tema a fim de estudar seus aspectos variados de acordo com o assunto da pesquisa. 

Possui metodologia de pesquisa classificada como aplicada, objetivando gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

 
1 Empresa global de consultoria de gestão que atende empresas líderes, governos, organizações não 
governamentais e organizações sem fins lucrativos. Conhecida como a líder mundial no mercado de 
consultoria empresarial. 
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Do ponto de vista dos seus objetivos, é caracterizado como uma pesquisa 

descritiva, que, conforme Gerhardt e Silveira (2009), busca a investigação em série 

sobre o que se deseja pesquisar por meio do uso de técnicas padronizadas de coleta 

de dados, tais como questionário e observação sistemática, assumindo, em geral, a 

forma de levantamento (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

A abordagem foi feita de maneira quantitativa e qualitativa, sendo que a 

primeira, de acordo com Prodanov e Freitas (2013), tem o ambiente como fonte direta 

dos dados, não requerendo o uso de métodos e técnicas estatísticas, enquanto na 

segunda é considerado tudo o que pode ser quantificável, traduzindo em números 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Seguidamente, prosseguiu-

se com a análise e interpretação dos dados e informações, estabelecendo a relação 

com a pesquisa bibliográfica e documental.  

 

2.2 Coleta de dados 

 

A coleta das informações e dados de caracterização do objeto de estudo foi 

realizada a partir de documentos, reportagens, documentários, fotos, palestras e 

dados fornecidos pelas empresas envolvidas, tendo sido as principais: a Brasil ao 

Cubo® e a Ambev®. As informações foram compiladas e apresentadas por meio de 

gráficos, figuras e percentuais. 

Para a fundamentação teórica, foram utilizados artigos científicos e livros, além 

de um estudo global desenvolvido pelo McKinsey & Company e um estudo de 

viabilidade elaborado pela startup Terracota Ventures, que serviram como base para 

a caracterização da metodologia modular. Neste ponto, foram levantados os principais 

aspectos das metodologias ágeis e construção modular, permitindo uma melhor 

compreensão dos dados coletados e uma apresentação clara dos resultados 

encontrados.   

 

2.3 Caracterização do objeto de estudo 

 

O Centro de Tratamento (CT) foi construído anexo ao Hospital Municipal M’Boi 

Mirim – Dr. Moysés Deutsch, localizado na região M’Boi Mirim, na Zona Sul de São 

Paulo, conforme apresentado nas Figuras 1 e 2.  
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Figura 1 - Localização do Centro de Tratamento anexo ao Hospital M’Boi Mirim 

 
Fonte: Brasil ao Cubo® (2020b). 

 

Figura 2 - Localização do Centro de Tratamento anexo ao Hospital M’Boi Mirim 

 
Fonte: Adaptado de Brasil ao Cubo® (2020a). 

 

A escolha do local para o desenvolvimento do projeto se deu devido às suas 

características, visto ser uma das regiões mais carentes de São Paulo e com menor 

quantidade de leitos disponíveis por habitante (cerca de meio leito a cada mil 

habitantes), sendo dependente do Sistema Único de Saúde (SUS) e contando com 

apenas um hospital para o atendimento de toda a população. 
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O anexo foi planejado e executado para atender às demandas de tratamento 

dos casos emergenciais de vítimas do COVID-19, sendo de uso exclusivo do SUS. 

Diferente dos demais hospitais de campanha que foram montados provisoriamente 

para o atendimento das demandas emergenciais, o CT foi construído como edificação 

permanente que, após o período pandêmico, a edificação será doada à região e 

utilizada para a extensão da clínica médica do hospital e da área de cirurgias eletivas. 

A idealização do projeto ocorreu no dia 18 de março de 2020 pelas empresas 

Ambev®, Brasil ao Cubo (BR3®) e Gerdau®, que deram os primeiros passos com os 

estudos de viabilidade, a definição do protótipo do hospital – apresentado na Figura 3 

– e prazo para execução. Logo, foram iniciadas a mobilização de parceiros, os estudos 

logísticos e a montagem do escopo do projeto, com foco na interação das disciplinas 

e visando a uma execução rápida, ágil e de qualidade, de forma a viabilizar a entrega 

no prazo e atender à verba disponível. 

 
Figura 3 - Protótipo do Centro de Tratamento do Hospital M’Boi Mirim 

 
Fonte: Brasil ao Cubo® (2020a). 

 

2.4 Metodologia de execução do m’boi mirim 

 

O processo de execução foi dividido em quatro etapas: montagem dos chassis 

metálicos (estruturas empregadas no piso e cobertura), construção das paredes, 

montagem dos módulos e acoplagem no local, sendo essas etapas realizadas em 

cinco frentes operacionais simultâneas distribuídas entre as cidades de Tubarão/SC, 

Araucária/SC e São Paulo/SP. 

A montagem dos chassis ocorreu, em sua totalidade, entre dois parques fabris 

(Figura 4) da Brasil ao Cubo (BR3®), localizados na cidade de Tubarão/SC. A empresa 
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também foi responsável pela fabricação dos módulos volumétricos (módulos 

completos com as paredes e os chassis de piso e cobertura) destinados às áreas de 

apoio e passarelas. A fabricação das paredes foi realizada utilizando painéis 

isotérmicos Kingspan Isoeste com preenchimento em Poliisocianurato (PIR) para 

garantia dos isolamentos térmico e acústico dos ambientes. 

 
Figura 4 - Montagem dos chassis metálicos na cidade de Tubarão/SC 

 
Fonte: Brasil ao Cubo® (2020a) 

 

Seguidamente à fabricação, as paredes foram acopladas aos chassis e 

passaram ainda por todos os processos de instalações complementares, 

revestimento, pintura e acabamentos, sendo então transportados para a cidade de 

São Paulo.  

Com relação ao controle de qualidade, todos os levantamentos foram feitos por 

meio de fichas de verificação (FVs), nas quais constavam todos os itens, tolerâncias, 

pontos a serem observados e níveis de qualidade a serem atendidos, sendo 

arquivadas após a finalização do processo para controle e rastreamento.  

Já os chassis dos módulos a serem utilizados para os leitos, após montados 

em 2D, foram transportados para dois galpões da Tecverde®, localizados na cidade 

de Araucária/SC, para a montagem do módulo volumétrico em 3D, com as paredes 

de vedação em Wood frame, conforme mostrado na Figura 5 (A) e (B). 
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Figura 5 - A) Paredes em Wood Frame posicionadas; B) Acoplagem de paredes em Wood Frame aos 
Chassis metálicos nos galpões em Araucária/SC 

 
Fonte: Brasil ao Cubo® (2020a). 

 

Os painéis das paredes foram produzidos em uma linha automatizada já com 

revestimentos, aberturas e esquadrias. Após serem acoplados nos chassis, os painéis 

passaram ainda por mais 12 processos, entre eles: instalações (hidráulicas, elétricas, 

gases hospitalares etc.), pinturas e acabamentos. Depois de finalizados, eram 

transportados em carretas especiais para a montagem final em São Paulo/SP 

(BASSO, 2020). 

No total, foram construídos 70 módulos volumétricos 3D, estes distribuídos 

entre 48 módulos para leitos (que originaram 100 novos leitos para tratamento semi-

intensivo), 8 módulos para área de apoio e 14 módulos aplicados na passarela de 

acesso. Cada módulo, também chamado de célula base, possui dimensões 3,00 m x 

6,00 m, seguindo o modelo do protótipo apresentado na Figura 6 (A), enquanto em 

(B) tem-se uma perspectiva do módulo para melhor visualização dos seus 

componentes.  

 
Figura 6 - Perspectivas de um módulo montado para a construção do Hospital 

 
Fonte: Adaptado de Brasil ao Cubo® (2020b). 
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Cada leito montado no local foi composto de três módulos acoplados, formando 

uma célula única com capacidade para 7 pacientes e banheiro com acessibilidade 

completa, com área útil do quarto de 35,44 m² e área útil do ambiente de 40,66 m², 

como demonstra a Figura 7 (BRASIL AO CUBO®, 2020b). O modelo adotado para os 

blocos utilizados foi essencial e permitiu uma replicabilidade em grande escala, 

resultando em uma produção em série. Isso, somado à sincronia e união da equipe, 

proporcionou a entrega do projeto em tempo recorde. 

 

Figura 7 - Planta baixa humanizada do leito padrão 

 
Disponível em: Fonte: Brasil ao Cubo® (2020b). 

 

As células bases são fabricadas como um sistema único, no qual todos os 

sistemas são individuais, com seções de espera idealizadas desde o início do projeto 

para que haja 100% de assertividade no encaixe das conexões hidráulicas, elétricas 

e em toda a acoplagem final. Esse tipo de sistema é conhecido como Plug and Play, 

idealizado pela BR3®, termo que vem da informática, referindo-se aos dispositivos que 

são facilmente acoplados e estão prontos para uso (BRASIL AO CUBO®, 2020b). 

Cada célula possui meio corredor, como observado na Figura 6, que, quando 

acoplados, compõem os corredores principais por onde passam as infraestruturas 

(como água, oxigênio e energia), formando uma espinha dorsal que se ramifica para 

fazer a distribuição para os blocos2. 

A execução da fundação para recebimento e acoplagem dos módulos, na 

cidade de São Paulo/SP, foi realizada simultaneamente às etapas de construção da 

 
2 Informações do engenheiro civil da BR3®, Jonathan Degani, em palestra na Semana de Engenharia 
Civil, na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP), ocorrida em 2020. 
Ver SEC (2020). 
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estrutura e montagem dos módulos nas cidades de Tubarão/SC e Araucária/SC, tendo 

sido adotada a fundação tipo Radier. De acordo com a equipe do BR3® (2020c), esse 

é um tipo de fundação prática e rápida para ser executada, sendo capaz de acelerar 

o processo. Sobre o radier, são chumbadas chapas posicionadas exatamente onde 

os pés dos módulos irão se acoplar, fazendo a interface entre a estrutura metálica e o 

radier.  

Após serem recebidos em São Paulo, os blocos foram acoplados e passaram 

pelas instalações finais, como interconexão das infraestruturas elétrica, hidráulica e 

gases, instalação do piso vinílico, cuja instalação é feita no canteiro de obras para 

evitar emendas do piso, instalação do forro e, posteriormente, recebendo os 

acabamentos externos para sua finalização (Figura 8). A edificação construída possui 

área de 1350 m², sendo composta de dois pavimentos que fazem conexão com o 

hospital existente por meio de uma rampa, escadas e elevadores.  

 
Figura 8 - (A) Processo de instalação dos módulos; (B) Execução de acabamentos externo 

 
Fonte: Brasil ao Cubo® (2020a). 

 

Em relação à segurança dos colaboradores durante o processo, uma vez que 

foi desenvolvido durante o período pandêmico, foram adotados todos os cuidados 

recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com o uso de máscaras, 

verificação de temperatura e higienização constante com álcool em gel, tudo sob 

verificação da equipe de segurança no trabalho. Os funcionários envolvidos também 

ficaram isolados em um hotel reservado pelo período de desenvolvimento das 

atividades. 

O projeto do CT do Hospital M’Boi Mirim foi o primeiro projeto hospitalar na 

metodologia modular desenvolvido pela Brasil ao Cubo®, sendo também o pioneiro no 

país, apresentando desafios tanto pelo prazo da entrega quanto pela complexidade 
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da construção, que contou com infraestruturas e acabamentos bem específicos, tendo 

sido executados de acordo com os padrões da Agência Brasileira de Vigilância 

Sanitárias (Anvisa) e a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 50.  

 

2.3 Caracterização da construção modular off site 

 

Os termos “construção externa”, “construção off site”, “pré-fabricação” e 

“construção modular” são utilizados com frequência cada vez maior e cobrem uma 

variedade de abordagens e sistemas, que variam de acordo com a complexidade dos 

elementos que estão sendo reunidos (BERTRAM et al., 2019). 

De modo geral, envolve a produção de componentes padronizados de uma 

estrutura em uma fábrica externa para, em seguida, montá-los no local final da obra, 

reduzindo o prazo de execução, custos e desperdícios de materiais e proporcionando 

ganhos na qualidade e maior sustentabilidade.  

Estudos desenvolvidos por Bertram et al. (2019) pela Mckinsey & Company 

apontam uma economia de tempo de 20% a 50% no cronograma da construção 

modular, que, quando comparado ao cronograma da construção tradicional (in loco), 

oferece maior flexibilidade, simultaneidade para execução de tarefas e maior 

previsibilidade, resultando na aceleração dos processos, o que pode ser observado 

no Figura 9, na qual é apresentado um comparativo entre os cronogramas de cada 

método para a construção de um mesmo apartamento. 
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Figura 9 - Exemplo de duração da construção de um apartamento, método tradicional x 3D 
volumétrico 

 
Fonte: Adaptado de Bertram et al. (2019). 

 

A construção industrializada ainda é apontada pelo estudo do McKinsey como 

sendo quatro vezes mais produtiva do que a construção convencional, feita com 

alvenaria, com potencial de economia de 20% a 25% dos custos totais do 

empreendimento. Do ponto de vista da sustentabilidade, a construção convencional 

apresenta alto índice de desperdício de materiais e mão de obra, chegando a 8%, o 

que implica tanto nas questões de custo da obra quanto nas de impacto ambiental. Já 

a construção modular apresenta potencial para redução desses desperdícios para 

1,8%, além de utilizar materiais mais sustentáveis (TERRACOTTA VENTURES, 

2020a).  

Já do ponto de vista de segurança, em seu estudo de viabilidade, a Terracotta 

Ventures (2020b) aponta a construção civil como um dos setores com níveis mais 

elevados de acidentes e morte de trabalhadores devido às diversas situações de risco 

às quais estão expostos no canteiro de obras. No ambiente fabril, esses índices 

podem ser reduzidos, visto que se apresenta como “um ambiente controlado e com 

auxílio de equipamentos que otimizam o esforço e o consumo de materiais, 

proporcionando um local de trabalho mais seguro” (TERRACOTTA VENTURES, 

2020, p. 13). 



Braz. Journal of Development, Curitiba, v.8, n.1, p. 2207-2225 jan. 2022 ISSN: 2525-8761 135 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Buscando agilidade, qualidade e impacto social dentro de um período 

emergente, o projeto foi planejado para ser entregue em um prazo de 40 dias, tendo 

sido entregue em 33, ou seja, sete dias antes do previsto. Por meio da análise do seu 

processo construtivo, foi possível identificar as principais vantagens e desvantagens 

do método utilizado e o seu potencial dentro da construção civil, principalmente em 

termos de qualidade, racionalização e produtividade. 

A gestão e monitoramento de todo o processo foram feitos de maneira rigorosa, 

utilizando alguns aspectos do framework Scrum3, como a realização de reuniões 

frequentes dos gestores para tomada de decisões e identificação de possíveis 

problemas que pudessem impedir o prosseguimento das atividades, o que tornou 

possível tanto o desenvolvimento ágil do projeto como o seu controle de qualidade. 

No total, 12 disciplinas foram compiladas em parque fabril, composto o 

equivalente a 90% das atividades para a execução da obra, com somente 10% das 

atividades sendo realizadas in loco. A produção em escala dos módulos dentro dos 

galpões propiciou a simultaneidade de cinco frentes de trabalho, o que trouxe uma 

celeridade ainda maior ao processo. A distribuição dos processos pode ser melhor 

observada por meio do Gráfico 1, no qual estão apontadas as atividades realizadas 

off site (no parque fabril) e in loco (no canteiro de obras). 

 

Gráfico 1 - Distribuição das atividades do projeto 

 

 
3 Ferramenta da metodologia ágil. 
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 O projeto teve início no dia 18 de março de 2020 e, no dia 24 do mesmo mês, 

as fabricações foram iniciadas nos galpões da BR3®, em Tubarão/SC. No dia 13 de 

abril, 20 dias após o começo das atividades, os primeiros 40 módulos foram entregues 

na cidade de São Paulo/SP, dando início aos processos de acoplagem. Todo o 

período de produção dos módulos entre os galpões de Tubarão/SC e Araucária/SC, 

desde a estrutura das paredes até as pinturas, além das instalações específicas para 

a área hospitalar, foi realizado dentro de um prazo de 18 dias. A Figura 10 apresenta 

um cronograma aproximado das atividades desenvolvidas entre o processo de 

idealização e entrega do projeto, possibilitando uma melhor compreensão. 

 
Figura 10 - Esboço do cronograma de atividades do Centro de Tratamento do M’Boi Mirim em 2020 

 
 

Dentro dos galpões da empresa parceira em Araucária/SC, seguindo os 

princípios do lean manufacturing e da metodologia ágil (scrum), foram criados 

cronogramas específicos para cada módulo, com análise individual realizada uma vez 

por turno e com a participação de toda a equipe de gestão, permitindo a verificação 

rápida de desvios. As atividades, segundo Basso (2020), foram feitas de maneira 

limpa e sequencial, sendo divididas em grupos específicos de entrega (sprints), estes 

com metas diárias claras, objetivas e mensuráveis, realizando um trabalho conjunto 

entre colaboradores das áreas de processos, qualidade, operação e planejamento. O 

resultado foi um cronograma de 11 dias, com takt time4 de 2,7 horas por módulo e 

turnos de 16 horas de amplitude, que possibilitou a entrega de 48 módulos acabados 

com alto padrão de qualidade (BASSO, 2020). 

Do ponto de vista financeiro, a verba para desenvolvimento da obra foi 

estudada e discutida entre os parceiros, tendo sido estipulado o valor de R$ 

 
4 Ritmo de produção necessário para que as demandas possam ser atendidas. 
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10.000.000,00 (dez milhões de reais) para a execução, o que foi um desafio, 

principalmente considerando o aumento do custo de materiais no setor da construção. 

Embora seja um método de alto valor custo-construtivo, variando conforme a 

escolha do material, design e nível de otimização do projeto, o que pode ser apontado 

como uma desvantagem, apresenta como ponto positivo a redução dos custos de 

manutenção, visto a utilização de materiais industrializados de alta qualidade e 

confiabilidade. Aponta-se ainda que, na medida em que a indústria se ajusta para criar 

designs repetíveis que podem ser usados e adaptados várias vezes, esse custo 

provavelmente diminuirá. O desenvolvimento de ferramentas digitais, como design 

automatizado, também ajudará (BERTRAM et al., 2019). 

De acordo com a Terracotta Ventures (2020a; 2020b), o método off site também 

apresenta melhor redução de custos em projetos com maior repetitividade dos 

processos (pois favorecem a padronização dos elementos) e elevada demanda de 

mão de obra em canteiro, como nos casos de acomodações estudantis, hotéis e 

hospitais. 

Um dos pontos negativos do método apontado por Bertram et al. (2019) se dá 

em relação à logística envolvida no processo. O custo total de um projeto pode 

aumentar em até 10% em locais com regulamentações de transporte restritivas. Ao 

considerar o uso dos módulos em 3D, os gestores devem garantir que os ganhos de 

produtividade superem esse custo, pesando cuidadosamente os custos entre a 

unidade fabril e a destinação final do produto, bem como a distância envolvida na 

entrega. 

Do ponto de vista sustentável, o método também se apresentou vantajoso em 

comparação à metodologia tradicional, demonstrando um percentual de resíduos 

gerados na fábrica de aproximadamente 3% do material utilizado, englobando papel, 

plástico, isopor, metal, alumínio e cabos elétricos. Esses materiais foram separados 

em contentores de maneira adequada para reciclagem, reduzindo a quantidade dos 

descartes em aterro sanitário. 

Visto que foi o primeiro hospital a ser produzido pela metodologia modular no 

Brasil e pela Brasil ao Cubo®, tanto os processos quanto os resultados apresentaram 

grande eficiência, gerando novas parcerias que resultaram em outros quatro hospitais, 

cujos dados se apresentam na Figura 11, tendo sido o Hospital Municipal SJC uma 

estrutura independente, construída do zero. 
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Figura 11 - Hospitais construídos pela BR3® e empresas parceiras no período pandêmico 

 
Fonte: Adaptado de Brasil ao Cubo® (2020) 

 

Ressalta-se ainda que a fabricação do CT do Hospital M’Boi Mirim trouxe 

grande aprendizado às empresas envolvidas, proporcionando a identificação de 

pontos de aprimoramento que podem ser empregados em projetos posteriores. Entre 

esses pontos, citam-se as melhorias dos acessos à cobertura, do posicionamento da 

central de gás, das esperas na fundação, dos detalhes de acoplagem e ordem 

logística de entrega e acoplagem dos módulos de acordo com o seu grau de 

dificuldade. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Com base nos dados e informações apresentados, as metodologias lean e ágil 

seguem ganhando uma escala cada vez mais ampla dentro dos métodos construtivos, 

apresentando princípios de alto impacto e eficiência nos processos de gestão e 

controle dos projetos. A construção off site, seguindo os princípios de ambas as 

metodologias, apresenta-se como uma boa alternativa às problemáticas existentes 

em torno da baixa produtividade e racionalização de obras, proporcionando diversas 

vantagens em relação ao tempo de entrega, execução, impacto social, 

sustentabilidade, flexibilidade e qualidade do produto final, o que pode trazer resultar 

em inúmeros benefícios ao setor da construção. 

Embora apresente desvantagens em relação a custo e logística, além de 

requerer diversas mudanças nos padrões construtivos atuais e melhorias nos padrões 
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de planejamento e design, a metodologia construtiva modular tem grande potencial 

de crescimento, uma vez que a sua utilização no país ainda é recente, sendo assim, 

capaz de atingir resultados ainda maiores quanto melhor conhecida e explorada, 

resultando em soluções relevantes tanto ao setor quanto ao mercado. 
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RESUMO: Nos últimos anos as instituições de ensino superior têm enfrentado 
grandes problemas ocasionados pela retenção acadêmica. Diante disso, diversos 
pesquisadores têm dedicado seus esforços a descoberta das causas e a prevenção 
contra a retenção acadêmica e a mineração de dados educacionais pode auxiliar 
nesse processo. Porém, para obter resultados satisfatórios com a mineração de dados 
aplicada ao contexto da retenção acadêmica é necessário conhecer os melhores 
recursos de mineração de dados a serem utilizados. Dessa forma, no presente 
trabalho foi realizada uma revisão sistemática da literatura a fim de identificar as 
principais técnicas e ferramentas da mineração de dados que podem ser aplicadas 
nesse processo, além de identificar os principais fatores indutores à retenção 
acadêmica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Revisão Sistemática; Mineração de Dados; Educação. 
 
Data mining in discovering the causes of academic retention: A Systematic 
Review of the Literature 

 
ABSTRACT. In recent years, higher education institutions have faced major problems 
caused by academic retention. In view of this, several researchers have dedicated their 
efforts to discovering the causes and preventing academic retention and mining of 
educational data can help in this process. However, to obtain satisfactory results with 
data mining applied to the context of academic retention, it is necessary to know the 
best data mining resources to be used. Thus, in the present work, a systematic 
literature review was carried out in order to identify the main data mining techniques 
and tools that can be applied in this process, in addition to identifying the main factors 
that induce academic retention. 
 
KEYWORDS: Systematic Review; Data Mining; Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o ensino superior brasileiro tem passado por grandes 

transformações. As diversas ações de apoio ao setor acadêmico como, por exemplo, 

o Sistema de Seleção Unificada (SISU), têm impulsionado o crescimento do ensino 

superior no país. Porém, apesar da evolução ainda existe uma grande preocupação 

com alguns problemas, tais como a retenção a evasão acadêmica (MORAES, 2015). 

A retenção acadêmica é o termo utilizado para se referir ao processo que 

resulta no atraso da conclusão de curso pelos discentes do ensino superior, levando-

os a uma permanência prolongada nas Instituições de Ensino Superior (IES) 

(MORAES, 2015). Para Moraes (2015), um elevado número de reprovações e/ou 

trancamentos podem ocasionar uma desmotivação do discente, levando-o a evasão 

acadêmica. 

Para Espíndola (2016), além da retenção acadêmica ocasionar problemas na 

vida pessoal e profissional dos discentes, ela também afeta as instituições, pois elas 

não atingem os índices esperados em relação à formação de seus discentes. Segundo 

Santos (2015), a retenção acadêmica gera grandes problemas para as IES, pois essas 

necessitam desembolsar mais recursos para custear os discentes retidos. Espíndola 

(2016), ressalta ainda os impactos sofridos pela sociedade, pois a retenção 

acadêmica retarda a disponibilidade de profissionais no mercado de trabalho. 

Uma possibilidade plausível de identificação dos fatores motivadores para a 

retenção acadêmica é o emprego da Mineração de Dados Educacionais (MDE). 

Segundo Santos (2015), a MDE consiste na aplicação de técnicas de mineração de 

dados e/ou modelos probabilísticos em dados da educação. 

No entanto, para se aplicar a MDE no contexto apresentado (retenção 

acadêmica) é fundamental utilizar as ferramentas adequadas dentre as tantas que 

existem como, por exemplo: Waikoto Environment for Knowledge Analysis (WEKA), 

Jupyter Notebook e Python (MARQUES et al., 2019), além disso, é importante saber 

quais técnicas de Mineração de Dados (MD) se aplicam melhor ao contexto 

(MARQUES et al., 2019). Outra questão, é saber quais fatores serão estudados para 

entender o que leva os discentes a ficarem retidos. 

Tendo em vista o que foi apresentado, uma solução para conhecer as principais 

ferramentas, técnicas e fatores explorados no estudo do tema retenção acadêmica, é 

a realização de uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL). Segundo Cruz e Nunes 
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(2012), a RSL é uma análise geral de trabalhos, que têm preestabelecidos os materiais 

e métodos, além disso em seu desenvolvimento ela torna explícitos os métodos de 

forma que possam ser reproduzidos. A RSL faz uso de um protocolo válido e explícito, 

que reduz o viés e faz a inclusão de resumos qualitativos e quantitativos (CRUZ; 

NUNES, 2012). 

Diante desse contexto, os objetivos desta Revisão Sistemática da Literatura 

são: (i) identificar os principais fatores contribuintes para a retenção acadêmica a 

serem estudados; (ii) avaliar ferramentas e algoritmos da MD que apresentam 

melhores desempenhos com dados da retenção acadêmica; (iii) identificar as técnicas 

de MD que apresentam melhor desempenho, quando aplicadas a retenção 

acadêmica.  

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção 2, 

apresentam-se os Procedimentos e Métodos; na Seção 3, detalha-se a Condução do 

Mapeamento Sistemático da Literatura; na Seção 4, são analisados e discutidos os 

Resultados do Mapeamento Sistemático da Literatura e Discussões; e, na Seção 5, 

são discutidas as Conclusões e Considerações Finais deste trabalho. 

 

2. PROCEDIMENTOS E MÉTODOS 

 

Nesta Seção são apresentados os detalhes do processo utilizado nesta RSL. 

Salienta-se, que esta RSL se baseia no protocolo definido por Biolchini et al. (2007), 

em que são aludidos os objetivos da pesquisa e as questões de pesquisa; são 

definidas as palavras-chave e string de busca; delimita-se o intervalo de tempo para 

pesquisa; são definidas as bases de dados de pesquisa, os critérios de inclusão e 

exclusão e, os procedimentos para extração e apresentação dos dados. 

 

2.1 Questões de Pesquisa 

 

De acordo com os objetivos apresentados na Seção 1, foram definidas as 

seguintes questões de pesquisa que direcionaram esta RSL: 

• Questão primária (QP1): Quais os fatores indutores têm sido investigados 

para a descoberta das causas da retenção acadêmica? 

• Questão primária (QP2): Quais ferramentas de MD têm sido utilizadas para 

descoberta das causas da retenção acadêmica? 
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• Questão primária (QP3): Quais técnicas de MD têm sido utilizadas para 

descoberta das causas da retenção acadêmica? 

 

2.2 Definição das Palavras-chave e String de Busca 

 

A determinação das palavras-chave em RSLs é estabelecida a partir das questões 

de pesquisa sob investigação. Preliminarmente, foram realizados testes com as 

strings de busca que seriam utilizadas nas buscas. Na Tabela 1, são apresentadas as 

palavras-chave e seus sinônimos utilizados para montar a string de busca. 

 
Tabela 1 – Palavras-chave e sinônimos. 

Palavra-Chave Sinônimos em Inglês 

Data Mining Knowledge Discovery, Data Extraction, 
Predicting, Prediction, Detection e 
Detecting 

Academic Retention Academic Retention, retention in higher 
education, delay in completing higher 
education 

 

Após se efetuar as combinações das palavras-chave e sinônimos, foi delineada 

a seguinte string de busca: 

(“Data Mining” OR “Knowledge discovery” OR “data extraction” OR 

predicting OR prediction OR detection OR detecting) AND (“academic retention” 

OR “retention in higher education” OR “delay in completing higher education”) 

 

2.3 Intervalo de Tempo para Pesquisa 

 

No presente trabalho, considerou-se estudos realizados no período dos últimos 

dez (10) anos, compreendido entre dois mil e onze (2011) e (dezembro de) dois mil e 

vinte e um (2021), por se considerar que, as constantes evoluções, no que se trata de 

fatores, abordagens, ferramentas e técnicas tem aperfeiçoado a busca das possíveis 

causas da retenção. 

 

2.4 Bases de Dados de Pesquisa 

 

Para a RSL em questão, foram definidas quatro (4) bases de dados para 

pesquisa conforme se apresenta na Tabela 2. O critério de escolha dessas bases de 
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dados se deve ao fato de serem as bases mais difundidas no campo da tecnologia. 

Essas bases de dados foram desenvolvidas com o intuito de propiciar, em uma única 

plataforma, centenas de revistas científicas e seus respectivos trabalhos, assentes por 

qualidade e originalidade (DANTAS et al. 2018). 

 
Tabela 2 – Lista de fontes. 

Fontes Endereço Eletrônico (link) 

IEEEXplore http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

Science Direct http://www.sciencedirect.com/ 

Periódicos da CAPES https://www-periodicos-capes-gov- 
br.ez11.periodicos.capes.gov.br/ 

 
 

2.5 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Os critérios de inclusão e exclusão são definidos para auxiliar na condução de 

uma RSL com o intuito de apoiar a classificação de relevância dos estudos 

(BIOLCHINI et al., 2007). Os critérios de inclusão estão intimamente relacionados às 

questões de pesquisa em análise. Vale ressaltar que para um trabalho ser selecionado 

é suficiente atender a pelo menos um critério de inclusão. De maneira análoga, para 

excluir um trabalho é suficiente atender a um critério de exclusão.  

Os seguintes critérios de inclusão (CI) de trabalhos foram definidos:  

• CI1: trabalho discute, aplica, propõe ou investiga, fatores ou 

dados relacionados ao problema da retenção acadêmica no contexto 

educacional; 

• CI2: trabalho discute, aplica, propõe ou investiga, ferramentas de 

MD relacionado ao problema da retenção acadêmica no contexto educacional; 

• CI3: trabalho discute, aplica, propõe ou investiga, técnicas de 

exploração ou descoberta de conhecimento em bases de dados relacionado ao 

problema da retenção acadêmica no contexto educacional; 

• CI4: trabalho aborda estudos experimentais para validar os 

resultados que tratam do problema da retenção acadêmica. 

Os seguintes critérios de exclusão (CE) de trabalhos foram definidos: 

• CE1: estudos em andamento, que não tenham sido concluídos, 

ou que o estudo final não esteja disponível; 
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• CE2: todos os estudos que não tratem da utilização de MD na 

descoberta das causas da evasão escolar, serão excluídos; 

• CE3: serão excluídos artigos em outros idiomas que não o inglês, 

devido à baixa ascendência de estudos sobre o tema em outros idiomas; 

• CE4: caso existam estudos duplicados, apenas um deles será 

aceito (o mais recente/desenvolvido), excluindo-se os demais. 

 

2.6 Procedimentos para Seleção dos Estudos 

 

Para a seleção dos trabalhos, foram seguidas as três (3) fases apresentadas a 

seguir.  

• Fase 1: exclusão de estudos em andamento, que não tenham 

sido concluídos, ou que o estudo final não esteja disponível; 

• Fase 2: filtragem de trabalhos por meio da análise de títulos e 

resumos das publicações coletadas e eleger aquelas que satisfazem aos 

critérios de inclusão e excluir os que atendem aos critérios de exclusão; 

• Fase 3: filtragem de trabalhos por meio da leitura completa dos 

trabalhos selecionados na etapa anterior. 

Para garantir um grupo de trabalhos de qualidade, essas fases foram 

executadas por dois pesquisadores experientes. 

 

3. CONDUÇÃO DA RSL 

 

Nesta seção, são apresentados os detalhes do procedimento de busca e 

seleção de trabalhos. As buscas nas bases de dados foram realizadas por meio de 

Advanced Search, sendo adaptadas as particularidades de cada base. 

 

Tabela 3 – Resultados das buscas. 

Base Fase 1 Fase 2 Fase 3 

IEEEXplore 95 3 3 

Science Direct 75 2 2 

Periódicos CAPES 316 4 1 

Total 486 9 6 

 
Pode-se observar na Tabela 3 os quantitativos dos trabalhos analisados em cada 

fase. Na Fase 1 foram retornados quatrocentos e oitenta e seis (486) trabalhos. Na 
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Fase 2, após a leitura dos títulos e resumos, nove (9) trabalhos foram selecionados 

para serem avaliados na fase seguinte. Na fase 3, após a leitura completa dos 

trabalhos e aplicando-se os critérios (inclusão/exclusão), foram selecionados seis (6) 

trabalhos. 

Na Tabela 4 são apresentados os trabalhos selecionados, com os respectivos 

anos de publicação e o continente em que a pesquisa foi explorada. 

 

Tabela 4 – Relação dos trabalhos selecionados. 
Índice Trabalhos Ano 

Publicação 
Continentes 

#1 (NANDESHWAR et al., 2011) 2011 América do Norte 

#2 (POKRAJAC et al., 2016)  2016 América do Norte 

#3 (SHUQFA; HAROUS, 2019) 2019 Ásia 

#4 (CARDONA et al., 2019)  2019 América do Norte 

#5 (SARASWATI et al., 2020)  2020 Ásia 

#6 (ULIYAN et al., 2021)  2021 Ásia 

 

Em relação à distribuição por continentes, é possível observar que o interesse 

e pesquisas em relação à retenção acadêmica, tem se concentrado em apenas dois 

continentes América do Norte e Ásia. Vale ressaltar, que os Estados Unidos tem sido 

o país que mais investiga sobre o assunto.  

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta Seção são apresentadas as respostas para as questões de pesquisa, 

que foram encontradas a partir da análise dos trabalhos selecionados. Por meio de 

formulários de extração de dados, buscaram-se pontos importantes dos trabalhos que 

respondessem às questões de pesquisa. 

 

4.1 Quais fatores indutores têm sido investigados para a descoberta das causas 

da retenção acadêmica? 

 

Na Figura 1, são exibidos os fatores que influenciam na retenção acadêmica, 

com os índices dos respectivos trabalhos retornados na RSL, a relação de índices e 

trabalhos é apresentada na Tabela 4. Salienta-se que em quase todos os trabalhos, 

foram explorados dados inerentes aos fatores internos da instituição e as 

características do aluno. Destaca-se que apenas no trabalho (#6) foram explorados 
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apenas dados inerentes às características individuais do aluno, enquanto nos outros 

trabalhos foram explorados mais de um fator. 

 

Figura 1 - Fatores Indutores para à retenção acadêmica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Os fatores relacionados às características individuais do aluno, abordados nos 

trabalhos (#1, #2, #4, #5 e #6) foram principalmente dados relacionados ao 

desempenho acadêmico como notas e reprovações. Além disso, foram identificados 

tais fatores motivantes para a retenção: fatores pertinentes à adoção precoce da 

profissão, formação escolar anterior, insatisfação ou desinteresse dos alunos com 

cursos elegidos em segunda (2ª) ou terceira (3ª) opção, embaraços pessoais de 

adequação à vida universitária, falta de informação em relação a natureza dos cursos, 

descoberta de novos interesses que levam ao cumprimento de novo processo 

seletivo, dificuldades financeiras do aluno, divergências entre a vida acadêmica e as 

exigências do mundo do trabalho, fraco desempenho e dificuldades de aprendizagem, 

constantes reprovações e/ou baixa frequência às aulas, habilidade de estudo, 

personalidade do estudante, entre outros. 

Em relação aos fatores associados às instituições, abordou-se nos trabalhos 

(#1, #2, #3, #4 e #5) dados relativos a apoio aos discentes, acompanhamento aos 

discentes, ações de incentivo e oferta de bolsas. Outros fatores que valem destacar: 

conectados à questões acadêmicas (por exemplo: currículos ultrapassados e 

distendidos, cadeia de pré-requisitos inteiriçados, além da falta de clareza sobre o 

próprio projeto pedagógico do curso); cultura institucional de desmerecimento da 

docência na graduação; estrutura débeis de apoio ao ensino de graduação 

(laboratórios, equipamentos de informática, bibliotecas, etc.); didático-pedagógicas 

(métodos inadequados de avaliação do desempenho do aluno, deficiência de 
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formação pedagógica ou desinteresse do professor, desprovimento ou número 

reduzido de programas institucionais para o estudante, como iniciação científica, 

monitoria, entre outros); deficiência do sistema público nacional que proporcione a 

racionalização da utilização das vagas, suprimindo a possibilidade da matrícula em 

duas universidades. 

Tratando-se de fatores externos às instituições nos trabalhos (#1, #3 e #5) 

foram estudados dados concernentes ao meio em que o aluno está inserido. São 

exemplos: incentivo da família e da sociedade e empregos. Outros fatores: 

concernentes ao mercado de trabalho, à qualidade do ensino fundamental e médio 

associados às condições econômicas, ao reconhecimento social da profissão 

escolhida. Além disso, ainda se constata à depreciação das profissões, a exemplo, 

nos cursos de licenciaturas, às dificuldades de modernizar a universidade frente aos 

avanços tecnológicos, econômicos e sociais da atualidade; à falta de políticas públicas 

plausíveis e continuadas direcionadas para o ensino de graduação. 

 

4.2 Quais ferramentas de MD têm sido utilizadas para descoberta das causas da 

retenção acadêmica? 

 

Na Tabela 5 é apresentado o quantitativo de uso das ferramentas de MD nos 

trabalhos selecionados. Destaca-se que em apenas três trabalhos foi possível 

identificar as ferramentas que foram utilizadas. 

 
Tabela 5 – Ferramentas utilizadas na MD. 

Índice Ferramentas Quantidade de 
trabalhos 

1 WEKA 1 

2 JMP 1 

3 STATISTICA 12 1 

4 Não identificados 3 

 

A ferramenta JMP foi utilizada no trabalho de Pokrajac et al. (2016). JMP é um 

conjunto de programas de computador para análise estatística desenvolvido pela 

unidade de negócios JMP do SAS Institute. Tal ferramenta permite lidar com 

problemas estatísticos de rotina e difíceis. Desde o acesso fácil aos seus dados de 

várias fontes até o uso de ferramentas de preparação de dados rápidas e confiáveis 

e a realização de análises estatísticas de escolha, permitindo aproveitar ao máximo 

os dados de um determinado dataset em qualquer situação. 
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A ferramenta WEKA foi utilizada no trabalho de Shuqfa e Harous (2019). A 

ferramenta é uma coleção de algoritmos de Aprendizado de Máquina (AM) para 

tarefas de MD, oferece aparatos para preparação de dados, Classificação, Regressão, 

Agrupamento, Mineração de Regras de Associação e Visualização. O WEKA está 

implementado na linguagem Java, que tem como principal característica a sua 

portabilidade, 

desta forma é possível utilizá-la em diferentes sistemas operacionais, além de 

aproveitar os principais benefícios da orientação a objetos. O WEKA é um software 

livre, ou seja, está sob domínio da licença GPL. 

A ferramenta STATISTICA 12 foi utilizada no trabalho de Cardona et al. (2019).  

STATISTICA é um conjunto de produtos e soluções de software de análise 

originalmente desenvolvidos pela StatSoft e adquiridos pela Dell em março de dois mil 

e quatorze (2014). O software inclui uma série de procedimentos de análise de dados, 

gerenciamento de dados, visualização de dados e mineração de dados; bem como 

uma variedade de Modelagem Preditiva, Agrupamento, Classificação e Técnicas 

Exploratórias. 

Nos trabalhos de Nandeshwar et al. (2011), Saraswati et al. (2020) e Uliyan et 

al. (2021), não foi possível identificar as ferramentas que foram utilizadas. 

 

4.3 Quais técnicas de MD têm sido utilizadas para descoberta das causas da 

retenção acadêmica? 

 

Na Tabela 6 são exibidas as técnicas de MD que foram exploradas nos 

trabalhos encontrados, enfatiza-se as técnicas de classificação que foram utilizadas 

em quatro (4) trabalhos. 

 
 

Tabela 6 – Técnicas e algoritmos utilizados na MD. 

Índice Técnicas Quantidade de 
trabalhos 

1 Classificação 4 

2 Regressão 1 

3 Redes Neurais 1 

 
A técnica de Classificação foi explorada nos trabalhos de Nandeshwar et al. 

(2011), Pokrajac et al. (2016), Cardona et al. (2019) e Saraswati et al. (2020). Essa 

técnica é uma tarefa da MD que associa ou classifica objetos a determinadas classes. 
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Ela busca prever uma classe de um novo dado automaticamente. Quanto aos 

algoritmos que foram utilizados nesses trabalhos, destacam-se os algoritmos 

baseados em Árvores de Decisão (onde os nós internos são rotulados com uma 

feature de entrada, e os nós folhas são rotulados com a classe a ser preterida). Ainda 

sobre a técnica de Classificação, também foram empregados algoritmos de Naive 

Bayes (que é um classificador que trabalha com probabilidades de ocorrência de cada 

classe para cada valor de atributo, supondo que as variáveis são independentes).  

A técnica de Regressão abordada no trabalho de Shuqfa e Harous (2019), é 

utilizada para se prever um valor real. A ideia é prever um valor numérico; ou em 

outros termos: identificar uma categoria em escala contínua (pode ser até uma 

probabilidade). Neste caso, o modelo pode aprender uma função para prever em qual 

período do curso um aluno irá evadir do curso, o preço de um imóvel, uma demanda 

de venda, probabilidade de superlotação de um estoque, o tempo que levará para 

uma máquina apresentar defeito, uma nota de um cliente para aumentar seu limite de 

crédito, ou qualquer outro valor quantitativo. 

A técnica de Rede Neural (baseadas em redes de neurônios artificiais 

interconectados – os perceptrons, onde os pesos das camadas ocultas são ajustados 

a cada iteração) foi utilizada no trabalho de Uliyan et al. (2021), essa técnica é 

inspirada no sistema nervoso central de um animal, para realização de AM e 

reconhecimento de padrões. 

 

5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foram apresentados o planejamento, a condução e os resultados de 

uma RSL sobre a retenção acadêmica, em que se buscou elencar ferramentas, 

técnicas e fatores indutores utilizados na aplicação da MD na retenção acadêmica nos 

últimos dez (10) anos. A busca pelos trabalhos resultou na pré-seleção de nove (9) 

trabalhos, dentre os quais seis (6) foram incluídos para a extração de dados. 

A partir dos resultados, foi possível verificar que a técnica de Classificação vem 

sendo bastante utilizada e tem retornado alta precisão nas previsões de tendência de 

retenção acadêmica. Quanto aos algoritmos de Classificação utilizados, vale destacar 

que foram utilizados vários e algoritmos utilizados para diversos propósitos (Árvores 

de Decisão e Naive Bayes). 
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Em relação as ferramentas, em apenas cinquenta por cento (50%) dos trabalhos 

utilizados na pesquisa, foi possível identificar a ferramenta utilizada. Contudo, 

verificou-se que as ferramentas JMP, WEKA e STATISTICA 12 vem sendo utilizadas 

para desvendar as causas da retenção acadêmica. Por mais que não seja possível 

inferir qual(is) são as mais utilizadas e eficientes, com tal descoberta é possível nortear 

pesquisadores sobre quais ferramentas utilizarem em suas pesquisas. 

Quanto aos fatores indutores para a retenção acadêmica, constatou-se que em 

quase todos os trabalhos são investigadas possíveis causas relacionadas a fatores 

internos, ligados a instituição. Tais fatores como por exemplo os programas de apoio 

e incentivo aos discentes, mostraram-se ser de grande influência (positiva ou 

negativa) para a retenção acadêmica. Além disso, em cinco (5) dos seis (6) trabalhos 

utilizados na pesquisa, foram abordados fatores relacionados as características dos 

alunos, principalmente fatores relacionados ao desempenho acadêmico individual 

(como as notas das disciplinas e índices de aprovação e reprovação), esses fatores 

também apresentaram excelentes resultados na previsão da retenção acadêmica. 

É importante enfatizar que qualquer pesquisa desta natureza possui riscos à 

validade dos seus resultados. Para esta RSL em particular, detectam-se os seguintes 

pontos de fragilidade: a pré-seleção dos trabalhos, devido ao conjunto limitado de 

bases consultadas, ao número de trabalhos encontrados, e pelo fato de alguns títulos 

e resumos não terem refletido de forma adequada o conteúdo de seus textos; as 

palavras-chave de busca que, mesmo se manuseando alguns sinônimos, podem não 

contemplar a todos os existentes para os termos da pesquisa, podendo ser 

insuficientes para capturar todos os trabalhos relevantes; e, o dilatado tempo 

necessário para a efetuação de uma RSL, podendo conduzir a uma diferente captura 

de resultados nas bases consultadas, em diferentes datas. 

Ainda vale destacar as contribuições diretas deste trabalho, mostrou-se um 

panorama sobre o que vem sendo pesquisado e empregado em relação ao tema 

retenção acadêmica. Assim, com a garimpagem feita neste estudo abrisse um 

caminho para descobrir ainda de início, discentes com alto potencial de ficar retidos 

e, consequentemente, providenciasse medidas que visem amenizar tal problema. 

Por fim, como trabalhos futuros sugere-se aplicar a string de busca em outras bases 

de dados, acrescentar novas palavras-chave, buscar possíveis soluções para o 

problema abordado neste estudo e desenvolver um módulo inteligente que possa 

detectar previamente os discentes com tendência de ficarem retidos. 
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ABSTRACT: The objective of this article is to mathematically model the subcritical 
propagation of fatigue-grown cracks. Three fatigue specimens were used, made of 
ASTM A 36 structural steel, which were notched in the center of the specimen to 
simulate a stress concentrator, and for the crack to propagate in the same plane. A 
three-point bending fatigue machine was used which is equipped with computer data 
acquisition equipment. The subcritical propagation of fatigue cracks was monitored, 
using the strain gage technique, and it was verified with the beach marking technique; 
which guaranteed the reliability of the method. With the data obtained, a vs N graph 
was made, and the empirical equation that governs this phenomenon was found; 
Likewise, derivatives were applied and the crack advance speed versus crack size was 
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calculated; and to calculate the stress intensity factor, the Newman Raju method was 
applied, which is being verified by many researchers in recent years. 
In this way, it is possible to find a mathematical expression that modulates the fracto-
mechanical behavior of the subcritical propagation of a crack, which relates the 
advance speed of the crack as a function of the fracture toughness evaluated as a 
function of the intensity factor of tensions K. With which a model similar to the one 
proposed for the Paris model is achieved, with the values for the parameters C = m / 
Cycle and m = 2.0252 that are close to the values obtained by researchers in similar 
materials. 
 
KEYWORDS: Modeling Subcritical Propagation, Fatigue-Grown Cracks. 
 
RESUMO: O objetivo deste artigo é modelar matematicamente a propagação 
subcrítica de trincas crescidas por fadiga. Foram usados três corpos de prova de 
fadiga, feitos de aço estrutural ASTM A 36, que foram entalhados no centro do corpo 
de prova para simular um concentrador de tensão e para que a trinca se propagasse 
no mesmo plano. Foi utilizada uma máquina de fadiga por flexão de três pontos, 
equipada com equipamento de aquisição de dados por computador. A propagação 
subcrítica de trincas por fadiga foi monitorada, utilizando-se a técnica de 
extensômetro, e verificada com a técnica de marcação de praia; o que garantiu a 
confiabilidade do método. Com os dados obtidos, foi feito um gráfico vs N, e 
encontrada a equação empírica que rege este fenômeno; Da mesma forma, os 
derivados foram aplicados e a velocidade de avanço da trinca versus tamanho da 
trinca foi calculada; e para calcular o fator de intensidade de estresse, foi aplicado o 
método Newman Raju, que vem sendo verificado por diversos pesquisadores nos 
últimos anos. Dessa forma, é possível encontrar uma expressão matemática que 
modula o comportamento fracto-mecânico da propagação subcrítica de uma trinca, 
que relaciona a velocidade de avanço da trinca em função da tenacidade à fratura 
avaliada em função do fator de intensidade de tensões K. Com o qual se consegue 
um modelo semelhante ao proposto para o modelo de Paris, com os valores dos 
parâmetros C = m / Ciclo em = 2,0252 próximos aos valores obtidos por pesquisadores 
em materiais semelhantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Modelagem de Propagação Subcrítica, Fissuras Crescidas Por 
Fadiga. 
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1. INTRODUCTION 

 

Fatigue failure explains the vast majority of failures in service in many 

engineering structures and components, either as a result of pure mechanical loads or 

in conjunction with friction, high temperatures (creep - fatigue), aggressive media 

(corrosion - fatigue), etc. The progressive fracture of materials due to the incipient 

growth of defects under stresses that vary cyclically (defined as mechanical fatigue), 

can be classified in the following discrete but related phenomena [1]: (1) Initial cyclical 

damage in the form of cyclical hardening or softening; (2) creation of initial microscopic 

defects (microcrack initiation); (3) coalescence of these microcracks to form a 

detectable defect (microcrack growths); (4) subsequent propagation of these defects 

(macro-crack growths); and (5) ultimate failure or instability. 

The difference between fatigue crack initiation and propagation is a 

technological rather than a physical definition, in fact, microcrack propagation begins 

with the first load cycle. 

It could be stated that the first three steps are considered as macro-fissure 

initiation. Manufacturing defects such as undercuts, creases, or non-metallic inclusions 

can act as initial cracks, so the initiation stage can be short. Then, in such terms, the 

total fatigue life "N" can be defined as the number of cycles necessary to initiate a Ni 

macrocrack, and propagate it subcritically until the crack reaches a critical size from 

which propagation begins. critical to final failure, NP: 

 

N  =  Ni + Np (1) 
                     

In fatigue design, where data from laboratory-tested specimens is used to 

predict the life of more complex components in service, this distinction between 

initiation and propagation can be critical. Conventional approaches to fatigue design 

involve the use of SN curve (stress vs. number of cycles), representing the total 

resulting life at a given stress (or strain) amplitude, adequately adjusted to take into 

account the effect of mean stress, effective stress concentration in "notches", variable 

amplitude load (using for example Miner's rule), multiaxial stresses, corrosive media, 

etc. [2]. 
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While this approach based on total life is widely used, it essentially represents 

design against crack initiation, since most of the life is spent in the formation of an 

engineering size crack. 

For critical safety structures, especially those with welded components or rivets, 

the procedure is different: 

In the design stage, the presence of maximum size defects in the material must 

be assumed and taken into account. Under such circumstances the integrity of a 

structure will depend on the life spent in crack propagation, and, as the crack initiation 

state will be short, the use of analysis by means of SN total life curves can lead to life-

threatening overestimations. These considerations have led to the adoption of the 

concept of "fault tolerance", in which fatigue life is evaluated in terms of the time, or 

number of cycles, required to propagate the largest undetectable crack to failure. Here 

the initial size of the crack is estimated using non-destructive evaluations or test tests, 

while the final size is defined in terms of the fracture toughness KIc, the limiting load, 

or some allowed criteria. 

The propagation of fatigue cracks is a consequence of periodic ductile unstable 

cracking, due to reversed plastic deformations located in the process zone at the apex 

of the crack. A pattern of cracking in ferritic steels is the gradual depletion of the ductility 

of the material. in the process area, due to work hardening (concentration and locking 

of dislocations, etc.), This produces the momentary ductile or brittle propagation, until 

the vertex exceeds the depleted area, entering virgin material, where it stops and 

returns to repeat the process. The size and frequency of these propagations define the 

mean propagation speed (da / dn) [3]. 

If the accumulated plastic deformation at the tip of the crack could be measured, 

it could represent a realistic measure of the fatigue damage suffered by the material in 

each cycle, and a physically sound model of fatigue crack growth rates could be 

developed. In general, the amount of plastic deformation will be controlled by the 

elastic deformation of the surrounding material, so we are in the presence of a process 

controlled by displacement. It is convenient to relate these deformations with 

parameters that depend on the geometry and load conditions of the material. For long 

cracks, which are those that experience low stress levels, crack extension predictions 

can be made in engineering structures using conventional analysis methods of Linear 

Elastic Fracture Mechanics [4]. 
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2. METHOD 

 

The increasing stimulus experimental method was used to evaluate the 

subcritical propagation of fatigue cracks. The data record that governs the behavior of 

the characteristic curves of the tests, will be done considering the basic guidelines of 

the design of the experiment, one fatigue test tube were used, made of structural steel 

ASTM A 36, whose dimensions appear in table 1, at the which were made a notch in 

the center of the specimen which simulates a stress concentrator, and for the crack to 

propagate in the same plane. 

The specimen has an initial stress concentrator in the center of the specimen, 

semi-circular in shape approximately 0.8 mm deep. Then the initial depth has been 

measured from 8 mm (Pa = 0). Therefore, it is necessary to make a correction of the 

slope variation data obtained from the acquisition system, because it responds as if 

the crack had started with an initial value of 0 mm (Pa = 0). To make this correction, 

the calibration curve of the extensometers P / P0 vs a / h is taken into account. With 

the value of h and a, crack depth, the value of a / h is calculated and with this value 

the value of the slope variation is calculated, which will be the new value of the initial 

slope. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

 

3.1 Results 

 

The results of the test tube are presented below. 

 

3.1.1 Steel test astm a 36 

 

Load: 637kg 

Frequency: 13hz 

Flexion: In 3 Points 

Distance From Strain Gages To Fissure: H = 3.1mm 

Minimum Load Ratio To Maximum Load (R Factor) 
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(2) 

                       

Applied Voltage 

 
 

(3) 

                   

where: 

applied load: P = 637 Kg 

Span (support length of the specimens at the ends): l = 125mm 

Specimen width: b = 40mm 

Specimen thickness: h = 9mm 

 

Table N° 01. Experimental data 

 
N° 

N( 
Cycles) 

a(mm) 

 
da/dN 

(mm/Cycles) 

 
∆K 

(MPam1/
2) 

 
Log ∆K 

(MPa m1/2) 

 
Logda/dN 

(mm/Cycles
) 

1 23000 0.10 0.14 11.43 1.06 -6.85 

2 400000 0.34 0.79 13.28 1.12 -6.10 

3 500000 0.44 0.98 13.92 1.14 -6.01 

4 600000 0.57 1.17 14.70 1.17 -5.77 

5 700000 0.71 1.37 16.13 1.21 -5.86 

6 900000 1.03 1.78 16.52 1.22 -5.75 

7 960000 1.15 1.91 17.68 1.25 -5.72 

8 1000000 1.23 2.00 19.16 1.28 -5.70 

9 1140000 1.55 2.13 20.54 1.31 -5.67 

10 1250000 1.81 2.57 21.97 1.34 -5.59 

11 1300000 1.94 2.69 23.38 1.37 -5.57 

12 1400000 2.19 2.93 24.57 1.39 -5.53 

13 1470000 2.39 3.10 26.48 1.42 -5.52 

14 1630000 2.97 3.51 28.54 1.46 -5.46 

15 1810000 3.89 3.98 30.12 1.48 -5.40 

16 1900000 4.50 4.22 32.70 1.51 -5.37 

17 2000000 4.89 4.50 33.12 1.52 -5.35 

18 2028000 4.98 4.58 35.08 1.55 -5.34 

19 2126000 5.20 4.89 35.49 1.55 -5.31 

20 2182000 5.56 5.20 36.00 1.56 -5.28 
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Figure 1. Number of cycles versus depth 

 
 

Figure N ° 2. Crack size versus advance speed. 
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Figure N °: 3 forward speed versus stress intensity factor. 

 
 

Figure N °: 4 Logarithm of the advancement speed of the crack versus the logarithm of the fracture 
toughness.  

 
 

The data collection was carried out in the Metal Laboratory of the Faculty of 

Physical Sciences and Mathematics of the National University of Trujillo. 

Using the experimental technique of strain gages, it was possible to monitor the 

subcritical propagation of the crack and this in turn was verified by the beach mark 

technique (or beach mark) for which it was achieved by reducing the load applied to 
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the specimen in a 50% for approximately 10,000 cycles, this causes a different crack 

advance mark than the one left by the machine when it advances at 100% load. 

With this, it was possible to determine the fissure size, adjusting the curve using 

an excel data adjustment program. 

 
 

(4) 

 

This behavior forced us to analyze the advancement speed of the crack vs the 

depth for which the previous mathematical equation was derived, obtaining the 

following expression: 
 

(5) 

To calculate the stress intensity factor, the Newman Raju, method was applied, 

which is being used by many researchers in recent years whose formula is: 

 

 
 

(6) 

where   
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where: σb and σb are the tensile and bending stresses respectively H, Q, and F 

are analytical correction functions for edge conditions, and depend on the geometry of 

the specimen. 

Calculating the stress intensity factor KI in a test on a component that is stressed 

is complicated. 

Dr. Tada, collected various empirical equations proposed by researchers 

published in specialized journals and managed to collect about a thousand equations 

depending on the geometry of the crack, today it is a very useful manual for 

researchers working in fracture mechanics. 

One of these equations used in the fatigue failure analysis is the Newman Raju 

equation which evaluates the value of K (stress intensity factor) at the crack front, 

taking into account the stress state σ, the relation a / c (depth of crack (a) and 

longitudinal advance of crack). 

Use factors to make intermediate calculations; angles of analysis and 

calculation of moments, to apply it it is necessary to carry out several calculations, for 

this reason a Basic program was made to introduce data. 

For which a program for direct calculation was developed, whose data appear 

in table N ° 1. 

In this way, it is possible to find a mathematical expression that governs the 

fractomechanical behavior of the subcritical propagation of a crack, which relates the 

advance speed of the crack with respect to the toughness to the fracture evaluated as 

a function of the stress intensity factor KIC . In this way, the problem and the hypothesis 

are being answered. 

 
 

(7) 

 

3.2 Discussion 

 

From the results obtained from the fatigue test on the ASTM A 36 steel 

specimen, it is observed from the results obtained from the subcritical propagation of 

the crack, that the method used, with the strain gage technique, and verified with the 

technique of the beach mark or beach marks. In this work it has been possible to 

determine the intensity factor of tensions K using the Newman Raju equation, in this 
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way it has been possible to obtain the Paris equation, determining the values of the 

constants "c" and "m", whose values are in the order of magnitude than those 

presented in other works, such as Rafael Aviles. It should be noted that the processing 

of the experimental data obtained is laborious and requires analysis for its 

interpretation[6]. 

Correction of the slope variation data obtained from the acquisition system, to 

calculate the real depth of the crack. 

The specimen has an initial stress concentrator in the center, semi-circular in 

shape approximately 0.8 mm deep. The initial depth was measured from 0.8 mm (Pa 

= 0). Therefore, it is necessary to make a correction of the slope variation data obtained 

from the acquisition system, because it responds as if the crack had started with an 

initial value of 0 mm (Pa = 0). To make this correction, the calibration curve of the 

extensometers P / P0 vs a / h is taken into account. With the value of h and a, crack 

depth, the value of a / h is calculated and with this value the value of the slope variation 

is calculated, which will be the new value of the initial slope. 

 

3.2.1 Analysis of the curve a vs N 

 

Polynomial empirical equation obtained from the curve a vs N (figure 1) that 

mathematically expresses the advance of the crack as a function of the number of 

cycles shows the trend of the crack growth as a function of the number of fatigue 

cycles, we observe that the behavior is exponential , indicates that when the crack 

reaches its critical size it is eminent that fatigue failure occurs 

The curve a vs N(figure 1), obtained from the data of the data acquisition 

system, was verified experimentally using the values of "a" obtained from the beach 

marks. If there are differences, a correction is made taking into account the variation 

of these in each section analyzed, taking as real value the beach marks or penetrating 

inks. Obtaining the polynomial equation with the Excel, 

 
 

(8) 

 

Generally, the percentage of variation is low, but it is important to do so, since 

this data from the curve a vs N is the basis for determining the Paris Law. 
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The real shape of the fissure obtained experimentally is not a perfect semi-

ellipse, it resembles a semi-ellipse, but it is necessary to take into account that just as 

the depth must be taken into account, the longitudinal advance “c” must also be 

considered, in addition to calculating the stress intensity factor K, the variation with 

respect to the angles considered must be taken into account. In our case, the reference 

was 90 °, 75 °, 60 °, 45 °, 30 ° and 0 °. Of which I know 

I take an average value and that was the one considered to calculate the 

measured stress intensity factor K. 

 

Figure 5. Beach markings showing subcritical propagation of fatigue propagation crack. 

 
 

When the fissure is propagated semi-elliptically, "c" is the largest radius of the 

semi-ellipse. The value of “c” is measured from the curves of the beach or ink marks 

as shown in figure 5 . However, it is also possible to obtain values of “c” from the data 

obtained from the electrical extensometers of the as follows: The location of the 

electrical extensometers is known, which give us coordinates on the abscissa or X 

axis. The value of "a" is also known for each of the ten electrical extensometers, which 

give us the Y coordinates. With the X and Y data plotted on a plane we obtain a 

quadratic curve which, when projected to the X axis, gives us the values of X2 and X1. 

With these values we obtain 2c = X2 - X1 this value of “c” allows us to calculate the 

value of a / c and the value of K1 (stress intensity factor), and obtain values of the 

propagation speed of the crack in the surface of the specimen.  

The curve a vs N (Figure 1) gives us the information on the propagation of the 

crack during the test. Defining its equation it is possible to calculate the speed of crack 

propagation, from the calculation of its first derivative. For which the polynomial 

equation was obtained (equation 5) 
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3.2.2 Analysis of the curve da / dN vs a 

 

The crack advance speed curve as a function of the crack size (da / dN vs a), 

figure 2 is an exponential relationship; This explains that as the fissure progresses, the 

speed increases exponentially; This makes critical a component that has a crack 

increased by fatigue and if there is not a good inspection, failure can occur 

immediately; This curve was obtained by calculating the derivative of the experimental 

points shown in figure No. 1 (a vs N), for which the polynomial equation was obtained. 

It also helps us to fractomechanically model the propagation of cracks by relating it to 

the cyclical factor of stress intensity. The dc / dN vs c curve gives us information on 

the advancement speed of the crack on the surface of the specimen and gives us 

information on the way the crack develops as it spreads superficially and in depth. 

 

3.2.3 Analysis of the da / dN vs ΔK curve 

 

It shows the cracking advance speed as a function of the stress intensity factor 

(figure 3), where ∆K = Kmax - Kmin. This is caused by the cyclical loads   

            and               , to linearize the da / dN vs ∆K 

curve, logarithms were applied, to obtain the constants C and m, of the Paris law as 

shown in figure 4. 

K1 is the stress intensity factor in mode I. Its value depends on many factors: 

geometry, load, crack shape, etc. There are formulas manuals to calculate K1, in our 

particular case of a superficial semi-elliptic fissure, we apply the Newman-Raju 

formulas. 

For the fractomechanical characterization of a material under cyclic loading 

conditions, linear elastic fracture mechanics (LEFM) methods associate the amplitude 

of the cyclic K (∆K) applied with the propagation velocities (da / dN). A simple model 

in general use is the Paris Erdogan experimental equation, which assumes a 

relationship between da / dN and ∆K. 

 
 

(9) 
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4. CONCLUSIONS 

 

It was possible to determine the parameters of the empirical Paris equation, 

using the Newman Raju equation, to calculate the values of the stress intensity factor 

K, working in the area of subcritical crack propagation. 

 
 

(10) 

 

Finding an experimental value for the constant c = 4.15x10 (-9) / cycles / m, and 

for the constant m = 2.0252. Where da / dN represents the advancement speed of the 

crack, the constant c has to do with the medium; and the constant "m" has to do with 

the material. These values obtained are in a range in which they appear in the 

bibliography for similar materials, in this case ASTM A 36 steel. 

With the experimental technique of strain gages (electrical extensometers), it is 

possible to monitor the subcritical propagation, with a pressure of 90% compared to 

the comparison made with the technique of beach markings, or beach marck, which 

allowed to guarantee the reliability of the methods. 
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CAPÍTULO 10 
IMPACTOS DA REGULAMENTAÇÃO DA QUALIDADE DO BIODIESEL PARA OS 
AGENTES REGULADOS NA REGIÃO DO NORTE 
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RESUMO: Os agentes regulados de distribuição de combustíveis precisam atender 
legislação de especificação do biodiesel, porém não são consideradas as 
especificidades climáticas, logísticas, operacionais de cada região inclusive do Norte. 
O teor de água no Biodiesel atualmente está acima do limite especificado pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que é 350 mg/kg. De 
acordo com as legislações do diesel rodoviário, o produto final se encontra ainda 
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dentro dos padrões de qualidade, porém o aumento sistemático e as características 
regionais podem causar diferença nas especificações dos produtos finais 
comercializados pelo agente econômico, o que deixa os agentes regulados em 
desvantagens em relação às demais regiões do país. Neste artigo são abordados 
dados técnicos de estudo já realizado e publicado em uma distribuidora, onde é 
verificado que o problema do teor de água, acima do limite máximo de especificação 
no biodiesel, é sistêmico e não pontual afetando todas as distribuidoras. Também são 
abordadas as soluções já existentes em legislações, quanto a problemas de clima em 
situações semelhantes, e ainda demostrado através da exposição dos dados finais de 
mistura de biodiesel e diesel que o principal prejudicado é o agente regulado 
distribuidor, e que o problema evidenciado de especificação, conforme a norma 
vigente, não afeta o cliente final. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Legislação; Biodiesel; Clima; Isonomia. 
 
ABSTRACT: The regulated fuel distribution agents need to comply with the biodiesel 
specification legislation, but the climatic, logistical and operational specificities of each 
region, including the North, are not considered. The water content in Biodiesel is 
currently above the limit specified by the National Agency for Petroleum, Natural Gas 
and Biofuels (ANP) which is 350 mg/kg. According to road diesel legislation, the final 
product is still within quality standards, but the systematic increase and regional 
characteristics can cause differences in the specifications of the final products 
marketed by the economic agent, which leaves regulated agents at disadvantages in 
relation to other regions of the country. This article discusses technical data from a 
study already carried out and published in a distributor, where it is verified that the 
problem of water content, above the maximum specification limit in biodiesel, is 
systemic and not specific, affecting all distributors. Solutions already existing in 
legislation are also addressed, regarding climate problems in similar situations, and it 
is also demonstrated through the exposure of the final data on the mixture of biodiesel 
and diesel that the main harmed is the regulated distributor agent, and that the problem 
highlighted by specification, in accordance with the current standard, does not affect 
the end customer. 
 

KEYWORDS: Legislation; Biodiesel; Climate; Isonomic. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
A regulamentação e fiscalização do mercado de combustíveis automotivos no 

Brasil são de responsabilidade da Agência Nacional do Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis (ANP). A regulamentação do biodiesel teve início pela RESOLUÇÃO 

ANP Nº 14/2012, sendo que para utilização do biodiesel, a ANP exige um conjunto de 

especificações e padrões de qualidade, que estão descritos na RESOLUÇÃO ANP N° 

45/2014, bem como onde o produtor deve seguir para produção, destacando as 

especificações do teor de água para o distribuidor de combustíveis. A regulamentação 

do óleo diesel rodoviário comercializado no Brasil (Diesel A e B S10 e S500) se dá 

pela RESOLUÇÃO ANP N° 50/2013. 

A legislação da qualidade do biodiesel não leva em consideração as diferenças 

climáticas, logísticas e operacionais, causando impacto para os agentes regulados do 

setor de distribuição de combustíveis da região norte, e acaba não dando condições 

iguais para o setor em relação ao restante do país e em relação à fiscalização. Isto 

demonstra que é necessário considerar as diferenças climáticas em um país de 

dimensões continentais como o Brasil. O biodiesel faz parte da matriz energética do 

país que é definida pela Lei nº 11.097/05, onde se prevê o aumento até 2023 para 

15% de adição em volume ao produto final (Diesel B). 

Essa pesquisa é de natureza aplicada e de objetivo exploratório, descritivo e 

explicativo e se baseia em estudos já realizados com base nas legislações de 

combustíveis e biodiesel. A revisão de literatura e referencial teórico das legislações 

da ANP para embasamento dos conceitos desenvolvidos se concentram em estudos 

já realizados sobre o teor de água no biodiesel e de percentual adicionado ao diesel 

S10 e S500 que são comercializados pelos agentes regulados. É apresentada a 

comparação de quatro legislações que pontuam condições de diferenças de limite de 

especificação e problemas similares, considerando a diferença climática, processos e 

qualidade para outras regiões do Brasil. 

Conforme a RESOLUÇÃO Nº 45/2014, o biodiesel deve atender especificações 

de qualidade, dentre elas o teor de água, gerando a necessidade do desenvolvimento 

de uma solução para a situação sistêmica da região Norte. O estudo e 

desenvolvimento deste trabalho tem como foco o levantamento e a avaliação das 

legislações já existentes, considerando os critérios de diferenciação de problemas 

climáticos, a fim de que os agentes regulados sejam atendidos sem que sejam 
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prejudicados e atendam a resolução que estabelece o limite máximo de teor de água 

em no máximo 350 mg/kg, de acordo com o previsto na Tabela 01 da RESOLUÇÃO 

ANP N° 45/2014. 

O clima e a logística, distintos do restante do país, alteram as características 

de qualidade do produto, podendo gerar autuações e ônus para o setor de distribuição 

e, por conseguinte, produzir um tratamento não isonômico desses agentes em relação 

aos outros das demais localidades do Brasil. 

 

Tabela 1 - Especificação do Biodiesel conforme ANP 

Características                                          Unidades          Limite                          

Método 

      ABNT  ASTM EN/ISSO 

Aspecto Visual - L.I.I. -    3675  

Massa específica a 20 °C Kg/m³ 850-900 
7148 

14065 

1298 

4052 
12185 

Viscosidade Cinemática a 40 

°C 
mm²/s 3,0 a 6,0 10441 445 3104 

*Teor de água, máx. mg/kg 200,0 - 6304 12937 

Fonte: Resolução ANP N° 45/2014 (*Para efeitos de fiscalização em distribuidora 350 mg/kg). 

 

Os distribuidores precisam manter a qualidade desse combustível no tanque 

de armazenagem dentro dos padrões de especificação, porém não conseguem 

realizar a manutenção da qualidade, uma vez que recebem o produto fora de 

especificação, e pelo fato do aumento do teor de água ser sistêmico, sendo um 

processo natural, entretanto isto não os livra de sanções da ANP. As penalidades 

aplicadas pela ANP para infrações desse tipo são na forma de multas e podem 

ocasionar a perda da licença de operação do agente regulado. Esse problema é de 

grande impacto econômico, podendo comprometer o equilíbrio financeiro das 

distribuidoras da região norte e a capacidade de manter empregos. 
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Tabela 2 – Distribuidoras no Amazonas 

CNPJ Razão Social Município UF 
Número da 
Autorização 

Data da 
Publicação 

03.128.979/0001-76 

DISTRIBUIDORA 
EQUADOR DE 
PRODUTOS DE 
PETRÓLEO 
LTDA. 

MANAUS AM 427 31/05/2017 

33.337.122/0044-67 
IPIRANGA 
PRODUTOS DE 
PETRÓLEO S. A 

MANAUS AM 342 05/05/2015 

34.274.233/0091-50 
PETROBRAS 
DISTRIBUIDORA 
S.A. 

MANAUS AM 600 02/07/2015 

04.169.215/0002-72 
PETRÓLEO 
SABBÁ S.A. 
(SHELL) 

MANAUS AM 657 07/07/2015 

01.387.400/0012-17 

SP INDÚSTRIA E 
DISTRIBUIDORA 
DE PETRÓLEO 
LTDA 

MANAUS AM 152 18/03/2016 

03.987.364/0001-03 

ATEM 
DISTRIBUIDORA 
DE PETROLEO 
S. A  

MANAUS AM 787 17/11/2017 

Fonte: ANP Consulta distribuidores. 

 

O biodiesel usado na região norte nos estados do Amazonas, Roraima, 

Rondônia, Pará, Acre é produzido nas usinas no Mato Grosso. Considerando a 

composição original do diesel A, sem o biodiesel, tem menor higroscopicidade, já o 

biodiesel é mais higroscópico que o diesel comum (SOUZA, 2021), potencializando 

ainda mais essa problemática para os agentes regulados na região Amazônica, onde 

a umidade relativa do ar é muito elevada, atingindo em média 88% na estação das 

chuvas e 77% na estação da seca. Chove e faz calor quase todos os dias do ano 

(WANDA, 2019). 

O percurso que o biodiesel faz do Mato Grosso até o Amazonas é de 2500 km, 

e está dentro das faixas mais úmidas do país nas faixas equatorial úmido e 

superúmido (Figura 1).   
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Figura 1 - Região Norte com clima úmido e superúmido 

 
Fonte: brasilmapas, IBGE. 

 

Essas condições climáticas impactam severamente no controle de qualidade 

do biodiesel e geram infrações administrativas para agentes do setor de distribuição 

de combustíveis, pois o produto não atende as especificações conforme determina a 

legislação de qualidade. A Resolução ANP nº 45/2014 estabelece a especificação do 

biodiesel contida no Regulamento Técnico ANP nº 3/2014 e as obrigações quanto ao 

controle da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que 

comercializam o produto em todo o território nacional. 

Neste estudo são apresentadas alternativas para a situação, considerando-se 

a legislação atual, estudos já realizados e avaliação de legislações já existentes que 

já destacam problemas semelhantes. Aborda-se ainda a discussão sobre as 

legislações que devem ser precedidas de estudos que observem as diferenças 

motivadas pela extensa área do país e contribuam para o desenvolvimento de 

legislações, a fim de que os agentes regulados pela ANP tenham seus negócios 

tratados de forma isonômica em qualquer região do Brasil. É necessário que o 

entendimento da ANP para mudanças da legislação considere as características 

regionais e se baseei em estudos sobre processos já existentes e distintos de cada 

região. Considere ainda que já existem soluções nas próprias regulamentações, onde 

são previstas soluções que levam em consideração a diferença climática e o período 

do ano para a produção de bens e o atendimento a legislações. 
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2. METODOLOGIA 

 

2. 1 Área de estudo 

 

O estudo foi desenvolvido considerando-se parâmetros técnicos de um trabalho 

realizado que apresenta uma metodologia de 6 pontos de amostragem sobre o teor 

médio de água, realizado entre 2014 e 2016. No ponto 6 sobre a região Norte já 

considera essa distinção para suas 5 grandes distribuidoras de combustíveis, que 

estão concentradas no Amazonas. Esses agentes são colocados em situação de 

desvantagem em relação ao restante do país, face ao problema do teor de água no 

biodiesel, sendo passíveis de frequentes questionamentos.  

 

2. 2 Dados técnicos e legislação 

 

Foram comparadas quatro legislações usadas em situações similares, 

considerando-se a diferença climática, processos ou qualidade para outras regiões do 

Brasil, sobre a gasolina e diesel rodoviário e não rodoviário e do próprio biodiesel 

(Tabela 3). 

Buscou-se verificar e apresentar alternativas que observem as diferenças 

motivadas pela extensa área do país, bem como de situações já existentes e previstas 

nas regulamentações da ANP, a fim de contribuir para o desenvolvimento de novas 

leis, de forma que os negócios sejam isonômicos para os agentes regulados em 

qualquer região do Brasil.  

 

Tabela 3 - Produtos e legislações verificados  

PRODUTOS RESOLUÇÕES ANP 

Óleo Diesel S1800 ANP 45/2012 

Óleo Diesel S500 ANP 50/2013 

Óleo Diesel S10 ANP 50/2013 

Gasolina A ANP 807/2020 

Biodiesel ANP 45/2014 

Fonte: ANP. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Análise das legislações 

 

A RESOLUÇÃO ANP 50/2013, na especificação da característica físico-

química (ponto de entupimento) do diesel rodoviário A S500 e A S10, já diferencia no 

item (11) Limites conforme Tabela II. A legislação estabelece que na produção o diesel 

tenha diferentes especificações para o ponto de entupimento considerando as 

unidades federativas e meses do ano. Essa situação é verificada pela necessidade de 

atender as características climáticas regionais. 

O ponto de entupimento de filtro a frio (CFPP) do diesel rodoviário, que de 

janeiro a dezembro possui diferenças no limite máximo em C°, conforme o Quadro 1, 

varia entre (zero) 0 °C a (doze) 12 °C, envolvendo os estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Espirito Santo, Rio 

de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio grande do Sul. 

 

Quadro 1 - Ponto de Entupimento de Filtro a Frio (diesel rodoviário) 

 
Fonte: ANP 50/2013. 

 

A ANP já observa na legislação do diesel rodoviário situações especificas das 

regiões, como o processo produtivo e os limites de especificações que moldam 

características particulares, e que são previstas por detalhamentos durante os meses 

do ano para os estados brasileiros.  

Outra especificação que leva em consideração situações climáticas é a pressão 

de vapor da gasolina, conforme Quadro 2, que em alguns meses do ano, nos Estados 

do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, bem como 

para o Distrito Federal, admite-se, nos meses de abril a novembro, um acréscimo de 

7,0 kPa ao valor máximo especificado conforme a RESOLUÇÃO Nº 807/2020. 

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

SP - MG - MS 12 12 12 7 3 3 3 3 7 9 9 12

GO/DF - MT - 

ES - RJ
12 12 12 10 5 5 5 8 8 10 12 12

PR - SC - RS 10 10 7 7 0 0 0 0 0 7 7 10

UNIDADES 

DA 

FEDEREÇÃO

LIMITE MÁXIMO, °C
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Quadro 2 - Pressão de vapor (gasolina) 

 
Fonte: Resolução ANP 807/2020 adaptado pelo Autor. 

 

O próprio biodiesel já possui diferenças que são consideradas na legislação 

especifica na RANP 45/2014, como o ponto de entupimento de filtro a frio (Quadro 3), 

que de janeiro a dezembro possui limite máximo variando entre (cinco) 5 °C a 

(quatorze) 14 °C, e envolve os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do 

Sul, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, 

Santa Catarina e Rio grande do Sul.  

 

Quadro 3 – Ponto de Entupimento de Filtro a Frio (biodiesel)

 

Fonte: Resolução ANP 45/2014. 

 

O diesel S1800 de uso não rodoviário também tem ajustes na legislação 

considerando as regiões e os meses do ano, em relação ao diesel rodoviário. O ponto 

de entupimento de filtro a frio (Quadro 4), que de janeiro a dezembro possui limite 

máximo variando entre (zero) 0 °C a (doze) 12 °C, e envolve os estados de São Paulo, 

A C A C ABNT NBR ASTM

Cor - 1 visual

Aspecto - 2 14954 D4176 (3)

Teor de Etanol Anidro Combustível (EAC) % volume 4 5 4 5 13992 D5501 (6)

Massa específica a 20 °C. mín, (22) kg/m3 7 715,0 7 715,0 7148 14065 D1298 D4052

10% evaporados, máx.

50% evaporados (22) 77,0 a 120,0 Máx. 80,0 77,0 a 120,0 Máx. 80,0

90% evaporados, máx.

PFE, máx. % volume

Resíduo, máx. -

N° de Octano Motor - MON, mín. (10) - - 82 - anotar - D2700

N° de Octano Pesquisa - RON, mín. (10)(22) - - 93,0 (11) - 97 - D2699

Pressão de Vapor a 37,8 °C (12) kPa 45 a 62,0 69,0 (máx.) 45,0 a 62,0 69,0 (máx.)
14149                    

16306

D4953                 

D5191                 

D5482                

D6378

Goma Atual Lavada, máx. mg/100 mL 14525 D381

Período de Indução a 100 °C, mín. (13) mín. - 360 - 360 14478 D525

CARACTERÍSTICA Gasolina Comum Gasolina Premium

LIMITE
MÉTODO

UNIDADE

5

9619 D86 D7345 (9)
°C

Destilação (8)

65

190

215

2

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

SP - MG - MS 14 14 14 12 8 8 8 8 8 12 14 14

GO/DF - MT - 

ES - RJ
14 14 14 14 10 10 10 10 10 14 14 14

PR - SC - RS 14 14 14 10 5 5 5 5 5 10 14 14

UNIDADES 

DA 

FEDEREÇÃO

LIMITE MÁXIMO, °C
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Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Góias, Distrito Federal, Mato Grosso, Espirito 

Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio grande do Sul. 

Quadro 4 – Ponto de Entupimento de Filtro a Frio (diesel não rodoviário) 

 
Fonte: Resolução ANP 50/2013. 

 

Uma questão relevante que também deve ser considerada é a do atendimento 

da Refinaria de Manaus sobre o ponto de fulgor do Diesel A S500 próximo de 60 °C e 

não do que a especificação estipula de 38 °C, pois pode haver aquisição de diesel B 

S500 para ser usado como óleo diesel marítimo (ODM) em embarcações na região 

norte, podendo acontecer facilmente por desconhecimento dos consumidores quanto 

a segurança. Essa troca na aquisição pode ser realizada de forma consciente ou 

inconsciente, motivada pela própria ignorância sobre o assunto, o que poderia resultar 

em acidentes. Por causa dessa confusão, que pode acontecer no abastecimento do 

diesel B S500 em lugar do ODM, que o acompanhamento realizado através de 

análises do ponto de fulgor no período de janeiro a setembro de 2021, apontou que a 

refinaria de Manaus produz esse bem com fulgor próximo de 60 °C (Figura 2). Essas 

análises demonstram que o diesel A S500 possui ponto de fulgor bem acima do 

especificado pela ANP 50/2013, não existindo recomendação específica, exceto a de 

se manter segurança no manuseio de produto de forma preventiva. 

 

Figura 2 – Ponto de fulgor do diesel A S500

 
Fonte: Autor. 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

SP - MG - MS 12 12 12 7 3 3 3 3 7 9 9 12

GO/DF - MT - 

ES - RJ
12 12 12 10 5 5 5 8 8 10 12 12

PR - SC - RS 10 10 7 7 0 0 0 0 0 7 7 10

UNIDADES 

DA 

FEDEREÇÃO

LIMITE MÁXIMO, °C
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2.3 Teor de água médio de 450 mg/kg 

 

Conforme avaliação do estudo realizado por Oliveira (2016), foi observado o 

teor de água de biodiesel no ponto 6, que demostra que desde o ano de 2014 possui 

uma tendência de estar acima do limite de especificação (Figura 3), ser um reflexo do 

perfil do produto comercializado considerando a demanda na região norte.  

Figura 3 - Teor de água no biodiesel no ponto 6 

 
Fonte: Oliveira (2016). 

 

2.4 Análise do diesel rodoviário b 

Conforme avaliação do estudo realizado por Oliveira (2016), o diesel B S10 não 

está fora de especificação quando vai para o consumidor final (Figura 4). Apresenta em alguns 

pontos do estudo próximo do limite, sendo necessária uma avaliação e relação ao aumento 

programado do biodiesel com cronograma de aumento até 2023 para 15%. Isto pode 

aumentar o teor de água no Diesel B S10. 

Figura 4 - Teor de água no diesel B S10 

 
Fonte: Oliveira (2016). 
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O diesel B S500 não está fora de especificação quando vai para o consumidor 

final (Figura 5). E ainda apresenta uma certa folga em relação à margem especificada 

pela ANP, pois a média visível está acima de 400 mg/kg, o que não preocupa em 

relação ao aumento da proporção de biodiesel para 15% programada até 2023. 

Figura 5 - Teor de água no diesel B S500 

 
Fonte: Oliveira (2021a) e Oliveira (2021b). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Conforme avaliação realizada do estudo de Oliveira et al (2021) e de análises 

da legislação que considera o clima como questão de ajuste por problemas 

semelhantes ao do biodiesel na região norte, foi verificado que são previstas tabelas 

e ajustes nas especificações da RANP 50/2013. Na elaboração de tabela deve constar 

divisões dos diferentes climas do ano e entre os estados, bem como da própria 

legislação do biodiesel RANP 45/2014 para que não haja danos aos agentes 

regulados no ponto de entupimento a frio, da pressão de vapor da gasolina na RANP 

807/2020. Considera-se a pressão de vapor da gasolina por diferença climática e 

ponto de fulgor do diesel A S500 que se buscou apontar sugestões de adequações 

legais, a fim de que os agentes regulados da região norte não sejam prejudicados. 

A análise sistemática sobre a legislação avaliada confere condição de duas 

propostas de alteração de especificações de biodiesel, que considere as condições 

específicas da região e que sejam realizados estudos considerando a realidade das 

operações logísticas e climáticas dos agentes regulados dessa região. Isto se baseia 

em legislação já existente, na qual é considerado o clima como parâmetro para 
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diferenças climáticas no Brasil em pelo menos quatro leis aqui apresentadas e que de 

acordo com Aristóteles (2001, p. 92): 

A expressão aristotélica ‘devemos tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade que é utilizada 
para explicar o princípio da igualdade. Este é, inclusive, segundo considerável 
parcela da teoria jurídica um dos fundamentos do Estado Democrático de 
Direito. 
 

Caso não haja tratamento equiparado para os agentes regulados da região 

norte, eles serão autuados quando forem fiscalizados e sempre estarão em 

desvantagens em relação a outros agentes economicos que não possuem essas 

peculiaridades em suas operações e região, e se houver reincidências dessas 

autuações podem levar a perda da licença de operação do agente regulado. 

Duas propostas são consideradas nesse trabalho: a primeira é que se aumente 

o limite de especificação de fiscalização do teor de biodiesel de 350 mg/kg para 450 

mg/kg baseado no estudo já realizado; ou que se considere somente a especificação 

do teor de água do diesel B rodoviário, pois na legislação atual dos diesels B, os 

mesmos não estão fora de especificação, portanto não causam prejuízo aos 

consumidores finais. O único prejudicado neste caso é o agente regulado que é o 

distribuidor de combustíveis, por precisar armazenar produto dentro das 

especificações estabelecidas pela ANP.  
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RESUMO: O Biodiesel é misturado ao diesel rodoviário, atualmente variando entre 
10% e 12% de biodiesel, formando o diesel B S10 e Diesel B S500 que é distribuído 
para os postos revendedores e consumido em todo país. Esse percentual é 
responsável pela diminuição de enxofre emitido para atmosfera, pois o biodiesel não 
possui esse contaminante em sua composição, além de proporcionar efeitos de 
degradação biológica e físico-química extremamente danosos aos consumidores 
finais. O biodiesel utilizado na região norte é afetado pela logística, clima, tempo de 
armazenagem e pela própria higroscopicidade, agregando mais umidade do que 
outras regiões do país com a consequente elevação do teor de água acima do limite 
especificado de 350 mg/kg, regulado pela ANP n° 45/2014. Pretendeu-se com este 
trabalho traçar um perfil das análises físico-químicas dos produtos comercializado na 
região, bem como realizar um monitoramento sistemático do biodiesel e diesel B 
armazenados nos tanques de uma distribuidora da região norte. Face às misturas 
realizadas do biodiesel com o diesel fornecido entregue em Manaus buscou-se 
também traçar um do perfil da qualidade desses combustíveis nos tanques da 
distribuidora e que são comercializados para os postos de gasolina e consumidor final. 
Observando-se que biodiesel apresentou uma diminuição do teor de água mais ainda 
está acima do limite de especificação, o diesel B S10 está próximo do limite que 
atualmente é 200 mg/kg e o B S500 apresentou valor de teor de água abaixo de 300 
mg/kg. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel, Diesel, Perfil, Região Norte, Teor de Água. 
 
ABSTRACT: Biodiesel is mixed with diesel for road use, currently varying between 
10% and 12% of biodiesel, forming diesel B S10 and Diesel B S500, which is 
distributed to sales stations and consumed throughout the country. This percentage is 
responsible for the reduction of sulfur emitted into the atmosphere, as biodiesel does 
not have this contaminant in its composition, in addition to providing extremely harmful 
biological and physicochemical degradation effects to final consumers. Biodiesel used 
in the northern region is affected by logistics, climate, storage time and by the 
hygroscopicity itself, adding more moisture than other regions of the country with the 
consequent elevation of the water content above the specified limit of 350 mg/kg, 
regulated by ANP No. 45/2014. The aim of this work was to draw a profile of the 
physicochemical analyzes of the products sold in the region, as well as to carry out a 
systematic monitoring of the biodiesel and diesel B stored in the tanks of a distributor 
in the northern region. In view of the mixtures made of biodiesel with the diesel 
delivered in Manaus, an attempt was also made to draw a profile of the quality of these 
fuels in the distributor's tanks, which are sold to gas stations and the final consumer. 
Noting that biodiesel showed a decrease in water content but is still above the 



Braz. Journal of Devt., Curitiba, v.x, n.x, p. xxxxx-xxxxx xxx xxxx 189 

specification limit, diesel B S10 is close to the limit which is currently 200 mg/kg and B 
S500 had a water content value below 300 mg /kg. 
 
KEYWORDS: Biodiesel, Diesel, North Region, Profile, Water Content. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A maioria do biodiesel utilizado no Estado do Amazonas é produzido em usinas 

no Mato Grosso e percorre um longo caminho até chegar às bases de distribuição em 

Manaus-AM, onde é misturado ao diesel A S10 e A S500 para ser comercializado 

como diesel B S10 e B S500 (OLIVEIRA et al, 2021). O diesel comercializado nos 

postos revendedores, diesel B S10 tem limite máximo de especificação de 200 mg/kg, 

enquanto para o diesel B S500 o limite máximo é de 500 mg/kg, que estão descritos 

na resolução ANP n° 50/2013 devendo sofrer mudanças no ano de 2021, cuja 

proposta é baixar o limite do teor de água para o diesel B S500 e aumentar o limite do 

diesel B S10 para 250 mg/kg. 

De acordo com Oliveira (2016), no estudo realizado sobre o impacto da logística 

de transporte do biodiesel comercializado por distribuidoras da região Norte em 

relação ao teor água, foi observado que no percurso entre as usinas no Mato Grosso 

e a distribuidora em Manaus há um aumento na concentração do teor de água no 

biodiesel-B100. De acordo com Komariah et al. (2018) e Cavalcanti et al (2018), o 

aumento do teor de água no biodiesel aumenta instabilidade da oxidação e leva a 

formação de produtos de oxidação como aldeídos, álcoois, ácidos carboxílicos de 

cadeia mais curta, em solúveis, goma e sedimento no biodiesel. 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é quem 

realiza as regulamentações de adição de biodiesel ao diesel. O aumento da mistura 

do biodiesel está variando entre 10% e 12%, e alcançou 13% no óleo diesel em 1º de 

março de 2021. O despacho nº 621/2019/ANP fixa o percentual de adição de até 15%, 

em volume de biodiesel ao óleo diesel vendido ao consumidor final, devendo o 

percentual mínimo obedecer ao cronograma previsto na Resolução CNPE nº 16/2018. 

Com essa medida, a partir de 1° de setembro, de 2019 o percentual mínimo de 

biodiesel a foi acrescido ao óleo diesel comercializado no país seguindo um 

cronograma dos 11% para até 15% (Figura 1). Porém, desde 2020 está sofrendo 

mudanças fora do cronograma do CNPE, oscilando ora para cima ora para baixo, pois 

iniciou com 12%, caiu para 10% e alcançou os 11%, fixando-se em 12%. Já em 2021 

dos 12% subiu para 13%, depois caiu para 10%, subindo para 12% em julho e outubro, 

enquanto em novembro e dezembro previsão de cair para 10%, cujas mudanças são 

reflexos da indisponibilidade do biodiesel implicando na elevação do preço. 
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O diesel B, em suas diversas denominações, é o principal combustível 

comercializado no mercado brasileiro, utilizado no transporte de cargas e de 

passageiros, em embarcações, na indústria, na geração de energia, nas máquinas 

para construção civil, nas máquinas agrícolas e locomotivas, atendendo as 

necessidades dos consumidores e as mais avançadas tecnologias em motores e 

combustão, considerando a melhor eficiência energética e os limites de emissões 

atmosféricas definidos (PETROBRAS, 2021). 

 

Figura 1 – Evolução do teor percentual obrigatório de biodiesel no diesel rodoviário. 

 
Fonte: EPE (2020) adaptado pelo autor. 

 

Com esses aumentos do teor de biodiesel e motivado principalmente pela 

legislação que não considera a especificidade da região norte quanto aos limites 

aplicados, os agentes regulados dessa região estão em desvantagens com as demais 

regiões do país, não se exclui a importância do controle de qualidade do biodiesel na 

mistura com o Diesel A e B S10/S500. O aumento da adição de biodiesel faz parte de 

15% A partir de mar/2023.

2023

14% A partir de mar/2022.

2022

10%

12% Em set e out /2021, Resolução nº 11/2021-CNPE (L82).

10% Em jul e ago /2021, Resolução nº 11/2021-CNPE (L81).

10% Em mai e jun/2021, Resolução n° 04/2021-CNPE (L79 e L80). 

13% A partir de mar/2021.

2021

11% De 1 nov 31 dez/2020, conforme aviso público nº 008/20-ANP.

10% De set e out/2020, conforme resolução 824 de 13 de Agosto 2020.

10% De 16 a 21 de jun/2020, conforme Resolução ANP nº 821/2020.

12% A partir de mar/2020.

2020

11% A partir de set/2019. 

2019

10% Resolução CNPE nº 16/2018: Prevê a elevação na mistura de 1% a.a. até o 

2018 patamar de 15% em 2023.

8% Lei nº 13.263/2016 altera anualmente os percentuais para 8, 9 e 10%.

2017 Resolução CNPE nº 11/2016: Determina essas adições a partir de 1º de mar de cada ano.

7% Lei nº 13.033/2014: Altera para 7% a partir de nov/2014.

2014

6% Lei nº 13.033/2014: Altera para 6% a partir de jul/2014.

2014

5% Resolução CNPE nº 06/2009: Altera para 5% a partir de jan/2010.

2010

4% Resolução CNPE nº02/2009: Altera para 4% a partir de jul/2009. 

2009

3% Resolução CNPE nº 02/2008: Altera para 3% a partir de jul/2008.

2008

2% Lei nº 11.097/2005: Estabelece a regra de adição de biodiesel no diesel.

2005 Decreto nº 5448/2005: Define um percentual de 2% de mistura.

Em nov e dez /2021, Resolução nº 11/2021-CNPE (L83).
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um programa nacional de introdução de fontes renováveis na matriz energética do 

país, programada até o ano de 2023 em que chegará a 15% de biodiesel. E o teor de 

água acima do limite de especificação máximo deixam os agentes econômicos em 

desacordo com as legislações da ANP, podendo ainda danificar os motores dos 

veículos pois a água influencia na oxidação dos motores dos carros.  

 

2. METODOLOGIA 

 

2. 1 Área de estudo 

 

No estudo realizado em parceria Atem Distribuidora e Programa Multi-

Institucional de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM) do perfil físico-químico considerou 4 variavéis:  massa 

específica a 20 °C, ponto de fulgor, condutividade elétrica e teor de água no biodiesel 

B100, diesel B S10 e B S500. Foram considerados as operações de descargas do 

biodiesel no ponto 6, formando as devidas bateladas nos tanques da distribuidora e 

misturados ao diesel rodoviário A S10 e A S500 na ATEM, que fica localizada em 

Manaus Am, (lat. 13º 25' 43,86” S e long. 59º 05' 26,4” W), onde estão também as 

demais distribuidoras da região norte e onde foi realizado o estudo (Figura 2). 

 

Figura 2 - Ponto 6, tanques da distribuidora em Manaus Amazonas. 

 
Fonte: Arquivo da Atem. 
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O biodiesel considerado no estudo é de origem principalmente do Mato Grosso 

adquirido nos leilões realizados pela Petrobras e adquiridos pela distribuidora Atem 

durante o período de janeiro de 2014 a julho de 2021. Esse produto foi retirado das 

Usinas por caminhões-tanques e levados a cidade de Porto Velho com ponto de 

referência no estado de Rondônia (lat. 8° 42' 4,5288'' S e long. 63° 55' 5,5308'' W), 

onde está instalada uma base secundaria da Atem Distribuidora e depois enviado 

através de balsas-tanques para Manaus. Ressalta-se que o biodiesel passa por uma 

região classificada como quente e úmida em condições que contribuem para o 

aumento do teor de água como a logística a própria higroscopicidade do produto. E o 

diesel rodoviário considerado no estudo tem origem de dois fornecedores: Refinaria 

de Manaus (lat. 3° 8' 46,8096'' S e long. 59° 57' 9,1152'' W) que entrega o produto a 

distribuidora via oleoduto e Refinarias dos Estados Unidos da América, de onde foi 

transportado até Manaus por navios tanques. As amostras para análises de 

verificação de teor de água foram coletadas de tanques da distribuidora do biodiesel 

B100, diesel B S10 e S500 a cada recebimento e formação de nova batelada de 

remonte e enviadas para laboratório credenciado para a realização de análises, na 

Distribuidora de Manaus foto na (Figura 4). 

 

Figura 4 - Distribuidora, ao fundo terminal e tubulações que ligam a refinaria de Manaus. 

 
Fonte: Arquivo da Atem Distribuidora 

 

2.2 Mapeamento e perfil dos combustíveis 

 

O estudo de acompanhamento por bateladas no ponto 6, onde as amostras 

foram retiradas para as análises de qualidade do Biodiesel (B100) e diesel (B S10) e 
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(B S500), em laboratório de Manaus da Intertek do Brasil Inspeções que é de 

referência na área de combustíveis, os resultados das análises e amostragens 

realizadas por bateladas recebidas em 02 tanques de biodiesel, 02 tanques fixos de 

diesel A S10 e 04 tanques mutantes de diesel A S500. Os dados obtidos através das 

análises geraram certificados das bateladas e foram tabulados em planilhas utilizando 

o software Microsoft Excel da Windows considerando todas as bateladas geradas por 

mês e ano em sentido cronológico, também de forma comparativa aos dois tanques 

do diesel que formaram a mistura B S10 e aos quatro tanques que formaram o B S500 

de recebimento criando gráficos com o perfil das bateladas dos produtos 

armazenados e comercializados na região. 

As amostras coletadas dos tanques de diesel da distribuidora e as análises 

foram verificadas por técnicos químicos sob a supervisão e acompanhamento da 

equipe de pesquisa e pelo pesquisador deste trabalho. Após os testes, os resultados 

foram enviados na forma de laudos, armazenados em banco de dados na rede do 

controle de qualidade da Atem Distribuidora onde ficaram disponíveis para consulta 

pela equipe de pesquisa. 

A descrição da Figura 5 é a seguinte: Ponto 6 – são os tanques da distribuidora 

ATEM em Manaus/AM que foram consideradas as bateladas recebidas de 

fornecedores de diesel A rodoviário, transferidos por oleodutos da refinaria UN-Reman 

ou de Navios atracados no porto da Atem de origem importada e do biodiesel recebido 

da distribuidora secundária da Atem de Porto Velho/RO. 

As análises do biodiesel (B100) foram realizadas de acordo com as descargas 

das balsas provenientes da distribuidora de Porto Velho/RO, onde está a base 

primária de biocombustíveis, e foram realizadas para os 2 tanques da distribuidora 

primaria em Manaus AM. As misturas para obtenção do diesel B S10 e B S500 foram 

realizadas com o biodiesel B100, proveniente das bateladas dos tanques da 

distribuidora após as descargas das balsas-tanques. 
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Figura 5 - Amostragem Ponto 6. 

 
Fonte: Autor. 

 

Em cada ponto de coleta estabelecido, foram coletados um litro de amostra de 

biodiesel em garrafas de vidro âmbar ou polietileno de alta densidade (PEAD) com 

batoque e tampa. Foram realizadas a identificação e solicitação de análises das 

amostras, preenchendo os dados do carregamento e também anexando os 

documentos que evidenciam o descarregamento das balsas e navios ou 

transferências da refinaria. 

Todas análises geraram laudos de analises físico-químicas das amostras de 

biodiesel (B100), diesel B S10 e B S500, criando total rastreabilidade do controle de 

qualidade e processo realizado. 

 

2.3 Análises de: massa específica a 20 °c, ponto de fulgor, condutividade elétrica e 

teor de água 

 

As determinações de massa específica a 20 °C das amostras foram realizadas 

com densímetros de vidro para petróleo e seus derivados na faixa de 800-850 kg/m3 

calibrados da marca ICONTERM, modelo 013/78, tipo Analógico, série 14028/19 

conforme a ASTM D1298 para o diesel rodoviário B S10 e B S500. Para o biodiesel 

com densímetro de vidro para petróleo e seus derivados na faixa de 850-900 kg/m3 

calibrado da marca INCOTERM, série 7779/16. 
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As amostras diesel B rodoviário passaram pelo ensaio de fulgor, e foi realizado 

com fulgorímetro D-93 marca Elcar, conforme métodos de ensaio normalizado para 

ponto de ignição por Pensky–Martens Teste de corpo fechado e termômetro de vidro 

imersão total, marca ICONTERM, serie 2163/15 e comprimento 150 mm e para o 

biodiesel termômetro ASTM 88 °C, marca ICONTERM, escala de 10 a 200 °C, imersão 

57 mm divisão 1,0 °C conforme a ASTM D-93. 

A análise no diesel B rodoviário foi realizada por condutivímetro, modelo 1152, 

marca EMCEE, identificação CNC-03, série 101665, resolução 1 µS e o resultado da 

corrente foi expressa pela condutividade do diesel B rodoviário conforme ASTM 

D2624. 

O ensaio teor de água foi realizado com amostras de biodiesel e diesel B 

rodoviário, com 10 mL das amostras do ponto 06 das bateladas de acompanhamento, 

em titulação automática pelo aparelho Karl Fisher (Coulometer), modelo 899, série 

1899001004178 da fabricante Metrohm de acordo com a norma ASTM 6304. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo realizado no ponto 6, tanques da distribuidora Atem em Manaus AM, 

resultou nos dados das bateladas que trazem um perfil histórico dos produtos 

armazenados nos tanques, conforme metodologia de Oliveira (2016), nos 02 tanques 

de biodiesel (TQ5 e TQ6) o teor de água, nos tanques de diesel (B S10 e B S500) 

massa específica a 20 °C, ponto de fulgor, condutividade elétrica e teor de água para 

diesel B rodoviário. Essas análises foram realizadas no biodiesel e na mistura diesel 

B, e contribuíram para entender o comportamento e características físico-químicas 

dos produtos armazenados dentro dos tanques das distribuidoras da região norte em 

Manaus/AM. 

 

3.1 Massa específica a 20 °c do biodiesel no ponto 6 

 

As análises iniciadas em janeiro de 2020 trazem um estudo de série histórica 

com perfil do biodiesel no ponto 6, que tiveram acompanhamento em dois tanques da 

distribuidora. As análises apresentaram massa especifica dentro do range 

especificado pela ANP, com uma média de 880 kg/m3 (Figura 6). 
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Figura 6 - Teor de água das bateladas Ponto 6. 

 
Fonte: Autor. 

 

3.2 Ponto de fulgor do biodiesel no ponto 6  

 

O ponto de fulgor, que tem como especificação mínima de 100 °C, apresentou 

variação acima de 100 °C, no período avaliado de janeiro de 2020 a julho de 2021 

(Figura 7) atendendo as legislações da ANP. As avaliações levaram em consideração 

os dois tanques de armazenamento de biodiesel da distribuidora. 

Figura 7 - Ponto de fulgor no ponto 6. 

 
Fonte: Autor. 

 
 

3.3 Teor de água no biodiesel de 2020 a 2021 

 

O teor de água no biodiesel apresentou variações oscilando, abaixo e acima do 

limite até o mês 10 (outubro) de 2020, considerando descargas das balsas que vieram 

de Porto Velho/RO. Nos 2 tanques avaliados da distribuidora o com capacidade de 

510 m3 (TQ 05) e o de 1310 m3 (TQ 06), após esse período manteve-se com variações 
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acima dos 350 mg/Kg (Figura 8), no período avaliado de janeiro de 2020 a julho de 

2021. 

Figura 8 - Teor de água no ponto 6, TQ 05 e TQ 06. 

 
Fonte: Autor. 

 
 
3.4 Teor de água do biodiesel de 2014 a 2021  

  

O perfil do biodiesel no ponto 6 desde de 2014 demonstra tendência de teor de 

água acima do limite (Figura 9), até 2018 era apenas 1 tanque de biodiesel, e a partir 

de desse ano passou a ser 2 tanques de armazenamento no ponto 6, e tanto que a 

quantidade de análises do teor de água aumentou, a distribuidora aumentou a 

demanda por distribuição de diesel B o que explica o aumento das bateladas 

amostradas.  

Figura 9 - Teor de água no biodiesel no ponto 6, desde 2014. 

 
Fonte: Autor. 
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3.5 Diesel b s10 no ponto 6 

 

As análises entre o período de janeiro de 2019 a julho de 2021, realizadas para 

acompanhamento físico-químico da massa específica a 20 °C, ponto de fulgor, 

condutividade elétrica e teor de água do diesel B S10 no ponto 6, tanque da 

distribuidora descrito em metodologia de Oliveira et al (2021), trouxeram uma série 

histórica com perfil do diesel B S10. Esse perfil reflete a qualidade dos produtos nos 

recebimentos neste ponto, recebimentos do diesel que são realizadas através de 

bombeio da refinaria da Petrobras UN-Reman em Manaus e descargas de navios com 

produtos importados pela Atem Distribuidora e trazidos direto das refinarias para os 

tanques da distribuidora. Os resultados (Figura 10) apresentaram massa especifica 

variável, porém dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANP que varia de 815 kg/m3 

a 850 kg/m3, variando os valores obtidos em torno de 827 kg/m3 a 845 kg/m3. 

 

Figura 10 - Massa específica B S10 – Tanque Atem. 

 
Fonte: Autor. 

 

O ponto de fulgor atende especificação mínima, mantendo-se acima dos 38 °C, 

dentro dos parâmetros estabelecidos exigidos na resolução ANP n° 50/2013. É 

verificado que o valor do ponto de fulgor é bem acima do limite mínimo, uma média 

bem acima em torno de 50 °C para o diesel B S10, o que representa uma boa 

qualidade em relação a questão de segurança do produto, pois o produto só 

conseguiria liberar vapor suficiente para que ocorresse combustão acima de 50 °C, 

sendo que o mínimo especificado é de 38 °C. Essa relação é verificada no perfil das 

bateladas (Figura 11) dos testes realizados entre janeiro de 2019 e junho de 2021, 
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descrevendo um perfil que reflete a qualidade dos produtos nos recebimentos neste 

ponto. 

Figura 11 - Ponto de fulgor no Diesel B S10 – TQ 01 vs TQ16. 

 
Fonte: Autor. 

 

As análises de condutividade também apresentaram valores acima da 

especificação mínima de 25 pS/m que é exigida pela resolução ANP n° 50/2013. Os 

resultados dos testes de condutividade consideram-se dentro dos padrões mínimos 

de segurança exigidos pela ANP, tendo uma diminuição do valor de condutividade a 

partir do mês de julho de 2020 no tanque 16 e agosto no tanque 01 conforme a Figura 

12. 

Essa análise é importante, pois regula a segurança nas operações de 

transferências entre depósitos de combustíveis, que são normais na produção, 

distribuição e revenda. Caso o produto não atenda o mínimo exigido, pode causar 

combustão o que pode levar a explosões decorrentes da eletricidade estática 

acumulada e não dissipada. Esse controle de condutividade pode ser realizado com 

aditivos dissipadores que aumentam a condutividade do diesel. 
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Figura 12 - Condutividade no Diesel B S10 – TQ 01 vs TQ16. 

 
Fonte: Autor. 

 
As análises do teor de água apresentaram um perfil histórico do diesel B S10 e 

verifica-se que o produto especificado está bem no limite de referência que é 200 

mk/kg conforme (Figura 13), e que com o calendário do Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE) que estabelece como de interesse da Política Energética Nacional 

a adição do teor de mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel fóssil, estabelecido 

até 2023 de 15% pode alterar esses padrões para maior deixando o produto fora de 

especificação. 

 

Figura 13 - Teor de água no Diesel B S10 – TQ 01 vs TQ16. 

 
Fonte: Autor. 

 

3.10 Diesel b s500 no ponto 6  

 

As análises entre o período de janeiro de 2019 a agosto de 2021, realizadas 

para acompanhamento físico-químico da massa especifica a 20 °C, ponto de fulgor, 

condutividade elétrica e teor de água do diesel B S500 no ponto 6, tanque da 
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distribuidora descrito em metodologia de Oliveira et al (2021), trouxeram uma série 

histórica com perfil do diesel B S500, que reflete a qualidade dos produtos no 

recebimento neste ponto, que são realizados através das transferências por oleodutos 

da refinaria da Petrobras UN- Reman em Manaus e descargas de navios com produtos 

importados trazidos diretamente das refinarias para os tanques da distribuidora. Os 

resultados na (Figura 14) apresentam massa específica variável, porém dentro dos 

parâmetros estabelecidos pela ANP que varia 815 kg/m3 a 865 kg/m3, com os valores 

reais variando em torno de 820 kg/m3 a 835 kg/m3. 

 

Figura 14 – Massa especifica B S500 

 
Fonte: Autor. 

 

O ponto de fulgor do B S500 atende especificação mínima, mantendo-se acima 

dos 38 °C, dentro dos parâmetros estabelecidos na resolução ANP n° 50/2013. 

Percebe-se que o valor do ponto de fulgor é bem acima do limite mínimo de 

especificação com média em torno de 55 °C, o que representa que este produto tem 

qualidade quanto ao requisito segurança, pois somente conseguiria liberar vapor 

suficiente para que ocorresse combustão em 50 °C na presença de uma fonte de 

ignição, sendo que o mínimo especificado é de 38 °C. Essa relação é verificada no 

perfil das bateladas (Figura 15) nos testes realizados entre janeiro de 2019 e junho de 

2021, que descrevem um perfil que reflete a qualidade dos produtos nos recebimentos 

neste ponto. O diesel B S500 é um diesel com maior teor de enxofre, pois possui 490 

mk/kg a mais do que o diesel S10.  
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Figura 15 – Ponto de fulgor B S500 

 
Fonte: Autor. 

 

As análises de condutividade elétrica também apresentaram valores acima da 

especificação mínima de 25 pS/m, exigida pela resolução ANP n° 50/2013. Os 

resultados dos testes de condutividade são considerados dentro dos padrões mínimos 

de segurança exigidos pela ANP, tendo uma diminuição do valor de condutividade a 

partir do mês de julho de 2020 em todos os tanques de diesel S500 e agosto, tanque 

01, conforme a figura (Figura 16). Essa análise é importante, pois regula a segurança 

nas operações de transferências entre depósitos de combustíveis, transferências que 

são normais na produção, distribuição e revenda. Caso o produto não atenda o mínimo 

exigido, pode causar ignição e combustão o que pode levar a explosões por causa da 

eletricidade estática acumulada e não dissipada. 

 

Figura 16 – Condutividade elétrica B S500 (TQ 09, 13, 14 e 17) 

 
Fonte: Autor. 
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As análises do teor de água apresentaram perfil histórico dentro das 

especificações de qualidade da ANP. Nesse perfil do diesel B S500 é verificado que 

o produto especificado está abaixo do limite máximo que é 500 mg/kg conforme Figura 

17. Como o calendário do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) 

estabelece o interesse da Política Energética Nacional a adição do teor de mistura 

obrigatória do biodiesel no óleo diesel fóssil, até 2023 de 15%, verifica-se uma folga 

em relação ao diesel B S10 que está próximo do limite, podendo ficar fora de 

especificação. 

 
Figura 17 – Teor de água B S500 (TQ 09, 13, 14 e 17) 

 

 
Fonte: Autor. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O biodiesel apresentou uma diminuição do teor de água observado a relação 

com aumento das análises de batelada, motivados pela demanda comercial fazendo 

com que a rotatividade do biodiesel aumentasse. O perfil do diesel com base nas 

análises das bateladas de biodiesel e diesel A rodoviário recebidos na Atem 

Distribuidora, posteriormente formando o diesel B S10 e B S500 apresentaram teor 

de água dentro dos padrões de qualidade, porém o diesel B S10 está próximo do limite 

de especificação que é 200 mg/kg com tendência variável com os atuais percentuais 

de biodiesel variando entre 10 e 12% desde 2020. O diesel B S500 apresentou valor 

de teor de água abaixo de 300 mg/kg. A condutividade elétrica de ambos os diesels B 

sofreram redução a partir de junho de 2020 nas bateladas e o ponto de fulgor 

apresentou valores acima de 55 °C, bem acima do limite mínimo especificado pela 

ANP.  
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RESUMO: O presente trabalho investigou a aplicação de práticas de ensino com o 
intuito de perceber a aceitação e aprendizagem dos estudantes. Foram utilizadas 
aulas formais expositivas referentes aos temas de bioquímica aplicada a fenômenos 
de fermentação e lançado o desafio aos estudantes de desenvolvimento de um 
processo fermentativo com recursos caseiros. Os processos selecionados foram: 
cerveja, cachaça, vinho, iogurte, queijo e pão. Os grupos de no máximo seis 
estudantes se reúnem remotamente e desenvolvem algum dos processos 
selecionados, elaboraram POPs (procedimentos operacionais padrão) e elaboram um 
plano de aplicação em escala. As variáveis dos processos são investigadas pelos 
estudantes a fim de ampliar a formação do engenheiro tirando-os do lugar de 
conhecimentos fragmentados para uma formação por competências. Os processos 
realizados pelos estudantes em suas residências se mostraram eficaz do ponto de 
vista da aprendizagem assim como o estudo de análise sensorial que se mostrou 
eficaz com aplicação de produtos caseiros de baixo custo com substituição ao 
comparado com análises realizadas em laboratório com soluções adequadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fermentação, Análise Sensorial, Ensino Remoto. 
 
ABSTRACT: This document investigated the application of teaching practices in order 
to perceive students' acceptance and learning. Formal expository classes were used 
on the topics of biochemistry applied to fermentation phenomena and the challenge 
was presented to students to develop a fermentative process with homemade 
resources. The selected processes were: beer, cachaça, wine, yogurt, cheese and 
bread. Groups of a maximum of six students meet remotely and develop any of the 
selected processes, create POPs (standard operating procedures) and develop a 
scale application plan. The variables of the processes are investigated by the students 
in order to expand the training of the engineer taking them from the place of fragmented 
knowledge to a training by competences. The processes carried out by students in 
their homes proved to be effective from the point of view of learning, as well as the 
study of sensory analysis that proved effective with the application of low-cost 
homemade products with substitution when compared to analyzes carried out in the 
laboratory with suitable solutions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ensino de bioquímica para alunos de engenharia química é um ganho na 

formação profissional destes uma vez que um dos setores que demanda mão de obra 

qualificada é o setor de alimentos, onde tais conteúdos estão presentes. Contudo os 

conceitos de bioquímica estudados nas disciplinas formais são, por vezes, complexos 

e tediosos aos estudantes, sobretudo em tempos de ensino remoto. Com as novas 

demandas de ensino aprendizagem muitas adaptações foram necessárias a fim de 

manter alunos engajados com o processo de aprendizagem, e professores com 

metodologias de ensino que garanta acompanhamento adequado dos aprendizes. 

Segundo Sacristan (2000), o currículo é componente pedagógico responsável 

por direcionar o planejamento e a avaliação. O currículo pode ser visto como um objeto 

que cria em tomo de si campos de ação diversos, nos quais múltiplos agentes e forças 

se expressam em sua configuração, incidindo sobre aspectos distintos. O currículo 

integrado é uma tentativa de contemplar a compreensão global do conhecimento e, 

assim, promover a interdisciplinaridade de maneira mais ativa. O currículo integrado 

organiza o conhecimento e desenvolve o processo de ensino-aprendizagem de forma 

que os conceitos sejam apreendidos como sistema de relações de uma totalidade 

concreta que se pretende explicar/compreender (Ramos, s/d). 

O ensino para compreensão é uma metodologia que considera que entender é 

um domínio profundo e diretamente ligado com a prática. .Assim, o estudo de 

conceitos bioquímicos de forma isolada de uma prática profissional pode levar 

estudantes a um estudo esvaziado de significação e aplicação.  Alguns desafios 

precisam ser superados no que diz respeito a experimentação e inserção prática no 

mercado. Culturalmente, os estudantes ainda esperam de disciplinas na formação 

universitária um grande volume de conteúdos de forma expositiva pelo professor o 

que causa a impressão de muito conhecimento. E o que todo estudante almeja é a 

compreensão. Outro anseio recorrente em acadêmicos é a oportunidade da 

experiência profissional em grandes indústrias o que pode ser um desafio para as 

instituições de ensino no que tange as relações comerciais com temas delicados como 

o segredo industrial. 

Alinhados ao propósito de formação profissional com significados, foi proposto 

para a Unidade Curricular de Fenômenos Bioquímicos e suas Aplicações do 

componente curricular do curso de Engenharia Química para turmas de 5º período na 
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cidade de Belo Horizonte o desenvolvimento de produtos alimentícios que levassem 

em consideração um processo fermentativo. Após a observação do processo, mesmo 

sendo realizado em residências de forma rudimentar, análise sensorial foi associada 

ao desenvolvimento bem como os POPs (procedimentos operacionais padrão) para o 

processo. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar os resultados obtidos 

no desenvolvimento de produtos e análises sensoriais produzidos durante as aulas da 

Unidade Curricular. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

A distribuição de conceitos bioquímicos em livros textos referendados na língua 

portuguesa costumam trazer sequência didática que envolve definições como: 

moléculas orgânicas, princípios de microbiologia, reações enzimáticas, processos 

fermentativos entre outros. Dentro de um currículo que prioriza o Ensino para a 

Compreensão os temas propostos precisam estar relacionados com aplicação para a 

vida profissional. Desta maneira a análise sensorial se apresentou como um 

componente de aplicação possível de ser investigado pelos alunos no modelo remoto 

de ensino. 

 

2.1 Considerações gerais 

 

Segundo Palermo (2015), a análise sensorial é uma técnica de análise de 

alimentos e outros materiais através de órgão sensoriais humanos. Os sistemas 

olfativo, gustativo, tátil, auditivo e visual são os instrumentos para a avaliação dos 

atributos dos alimentos e de suas propriedades sensoriais por meio de técnicas e 

métodos adequados, que garantam a qualidade dos resultados (PALERMO, 2015; 

TEIXEIRA; 2009).  Esquematicamente, definição da análise sensorial pode ser 

representadas na figura 1, como sugerido por Esteves (2014). 
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Figura 1 – Ilustração do conceito de análise sensorial 

Fonte: ESTEVES, 2014. 

 

2.2 Testes sensoriais 

 

Os aromas sempre atraíram a atenção da humanidade. Existem registros 

tratados sobre aromas elaborados pelos gregos em 300 a.C. Na Europa, a degustação 

era usada para controlar a qualidade em cervejarias e destilarias. Como disciplina, a 

análise sensorial surgiu na década de 1940 em países Escandinavos e nos Estados 

Unidos (ESTEVES, 2014; NESPOLO et al, 2015; TEXEIRA, 2009). Técnicas de 

avaliação passaram a ser desenvolvidas para obtenção de produtos agradáveis ao 

paladar dos consumidores. 

A aceitação dos alimentos por consumidores, está relacionada com a 

percepção sensorial dos mesmos, e é comum que alimentos altamente nutritivos 

podem não ter boa aceitação dos consumidores. Técnicas de análise sensorial é um 

tema multidisciplinar, sendo respaldada pela estatística nas análises e validação de 

resultados além da psicologia (OLIVAS – GASTÉLUM et al., 2009). 

A avaliação sensorial dos alimentos na indústria pode ser realizada por meio 

de diferentes testes dependendo do tipo de informação que se deseja obter. Segundo 

Olivas- Gastélum et al. (2009) há três tipos principais de testes: testes afetivos, testes 

de discriminação e testes descritivos. 

Ainda de acordo com os autores supracitados, o teste afetivo é aquele que se 

busca avaliar a aceitação do produto a partir da reação do avaliador. O teste de 
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discriminação deseja-se avaliar se duas amostras são suficientemente diferentes para 

ser catalogadas como tal.  Finalmente, as provas descritivas definem as propriedades 

de um alimento e medi-las de maneira mais objetiva possível. Para que os testes 

sensoriais obtenham os resultados desejados é importante o treinamento dos 

avaliadores para determinar a incapacidade sensoriais, como detecção de cor, de 

odor, de gostos básicos, a exatidão sensorial e a avaliação da percepção sensorial. 

Neste trabalho, foi aplicado o teste de discriminação. Optou-se por este tipo de teste, 

visto que, o mesmo é amplamente utilizado na academia e na indústria para o controle 

de qualidade, para o estudo de impactos por trocas na formulação e no processo, 

assim como a habilidade dos consumidores de diferenciar entre produtos 

semelhantes. 

 

2.3 Análise sensorial como ferramenta de qualidade 

 

A análise sensorial vem sendo aplicada no desenvolvimento e melhoramento 

de produtos, controle de qualidade, estudos sobre armazenamento e desenvolvimento 

de processos (LANZILLOTTI e LANZILLOTTI, 1999). 

A norma NBR 12806 de 1993 define qualidade como o conjunto de 

características que diferencia unidades individuais de um produto. Segundo Palermo 

(2015), as características dos alimentos tendem a ser percebidas na seguinte ordem: 

• Aparência: cor, tamanho e forma, textura da superfície, 

translucidez, grau de carbonatação. 

• Odor e aroma: o odor é detectado quando os voláteis de um 

produto entram na cavidade nasal e são percebidos pelo sistema olfatório; o 

aroma é percebido pela região retronasal quando o alimento é colocado na 

boca. 

• Consistência e textura: viscosidade é atribuída para líquidos 

newtonianos homogêneos; a consistência é para líquidos semissólidos não 

newtonianos e heterogêneos; a textura para sólidos ou semissólidos. 

• Sabor (aromático, odor químico, gosto): aromáticos são voláteis 

percebidos pelo sistema olfatório e causados por substâncias na boca, via 

retronasal; odores químicos são estimulantes neurais das membranas das 

cavidades nasal e bucal que provocam sensação de adstringência, 
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apimentado, gelado, amargo, sabor metálico etc; o gosto e percepção gustativa 

(salgado, ácido, doce, amargo e umami) causada pelas substâncias solúveis 

na boca. 

 

Em programas de controle de qualidade, esta interação tem sido usada para 

medir a qualidade do alimento (LANZILLOTTI e LANZILLOTTI, 1999). 

 

3. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido em duas turmas de alunos com dois encontros 

semanais em aulas com 150 minutos de duração. Duas etapas foram realizadas: 

exposição dialogada sobre os temas processos fermentativos, micro-organismos, 

proteínas e processos enzimáticos; em segunda etapa os alunos escolheram um 

produto alimentício para executar e práticas para o treinamento de análise sensorial 

foram desenvolvidas. 

Os processos selecionados pelos alunos foram a produção de cerveja, vinho, 

cachaça, queijo, hidromel, kombucha, iogurte, leite fermentado e pães. Cada grupo 

composto de no máximo seis integrantes se reuniram de forma remota para alinhar 

seus processos e executá-los em suas residências onde é possível realizar análise 

sensorial com o grupo restrito a seus familiares como forma de evitar contatos com a 

possível proliferação do Corona vírus causador da Covid-19. 

Um dos desafios para a realização da análise sensorial é o treinamento do 

analisador. Para reconhecimento de gostos primários e suas misturas foram 

realizadas soluções com ingredientes alternativos aos propostos para análise. A 

tabela 1 foi apresentada aos estudantes para reconhecimento de reagentes e suas 

concentrações quanto aos gostos primários de intensidade fraca, moderada e forte. 

 

Tabela 1 – Quantidades para o preparo de 500ml de soluções para reconhecimento de gostos 
primários por analisadores sensoriais. 

Gosto Doce Gosto Ácido Gosto Salgado Gosto Amargo 

Fraco 2,0 g Fraco 0,10 g Fraco 0,5 g Fraco 0,2 mL 

Moderado 4,0 g Moderado 0,15 g Moderado 1,0 g Moderado 0,5 mL 

Forte 6,0 g Forte 0,20 g Forte 1,5 g Forte 1,0 mL 
Fonte: Os autores. 
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Como alternativa aos reagentes para o reconhecimento de gostos ácido e 

amargo os substituintes escolhidos foram o limão Taiti e água tônica. 

A tabela 2 identifica as quantidades utilizadas para a substituição dos produtos 

padrão, e a tabela 3 as misturas de gostos primários. 

 

Tabela 2 – Quantidades e medidas propostas como alternativa a soluções padrão de 500mL. Onde: 
cc = colher de chá; cs= colher de sopa, m= medida, F = frasco 

Gosto Doce Gosto Ácido Gosto Salgado Gosto Amargo 

Fraco 2,0 g 
(1 cc) 

Fraco 0,10 g (1 
cc) 

Fraco 0,5 g 
(1/3 cc) 

Fraco 0,2 mL 
( 1/2 m + 
½ água) 

Moderado 4,0 g 
(2 cc) 

Moderado 0,15 g (1 
cs) 

Moderado 1,0 g 
(2/3 cc) 

Modera
do 

0,5 mL 
(1/2 F + ½ 
água) 
 

Forte 6,0 g 
(3 cc) 

Forte 0,20 g (2 
cs) 

Forte 1,5 g 
(1 cc) 

Forte 1,0 mL 
(1 m) 

Fonte: Os autores 

 

Tabela 3 – Preparo de soluções de 500ml para misturas de gostos primários. 

Gostos primários Substâncias Quantidades (500mL) 

Sal + ácido NaCl + suco de limão 1 e ½  cs + 1cs 

Doce + ácido Açúcar + suco de limão 2 cs  + 1 cs 

Ácido + amargo Suco de limão + água tônica 1cs + 100mL 

Sal + amargo NaCl + água tônica 1cs + 200mL 

Sal + doce NaCl + açúcar 1cs + 1cs 

Doce + amargo Açúcar + água tônica 1 e ½ cs + 150mL 
Fonte: Os autores. 

 

Durante o registro dos testes realizados, os estudantes deveriam registrar o 

gênero, a idade e se o participante havia contraído covid-19, para posterior análise de 

sensibilidade  sensorial de acordo com estes parâmetros. Os dados foram tabulados 

pelos estudantes para que os perfis de reconhecimento de sabor de seus analisadores 

fossem reconhecidos. A partir do número de acertos de cada sabor, o threshold que 

é o limiar de sensibilidade ao sabor, foi identificado para reconhecimento dos 

avaliadores dos produtos posteriormente avaliados. 

Para a análise sensorial dos produtos finais cada grupo de trabalho selecionou 

um tipo de teste que melhor se aplica-se ao seu objetivo específico. Os grupos que 

desejavam avaliar a aceitação de produto usaram a escala de atitude (FACT), outros 

usaram a escala Hedônica, e outros ainda os testes discriminatórios a fim de verificar 

a percepção de variáveis nas formulações e processos aplicados. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A seleção dos analisadores foi realizada pelos alunos entre seus familiares. 

Destes, 68% são do sexo feminino e 32% do sexo masculino. Para o reconhecimento 

de gostos primários 19 analisadores tabulados mostram que há uma boa percepção 

de sabores com uma média de 13 acertos entre as 18 amostras analisadas. A 

percepção é maior para os sabores ácido e doce entre o grupo de pessoas testadas 

como mostrado na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Relação de reconhecimento de sabores. 

Sabores Sabores primários mais 
reconhecidos 

Ácido 3 

Ácido e doce 1 

Amargo 1 

Doce 6 

Doce e ácido 1 

Doce, Salgado e Ácido 1 

Sal 2 

Salgado 1 

Salgado e ácido 1 

Todos menos o ácido 1 

Todos menos o amargo 1 

Total Geral 19 

Fonte: Os autores. 
 

De acordo com os resultados preliminares pode-se observar que, 

numericamente, pessoas do sexo masculino tem média maior de acertos que as do 

sexo feminino, como pode ser observado na tabela 5. Porém, ainda não é possível 

afirmar que tal fato será mantido. 

 

Tabela 5 – Média do número de acertos por gênero 

Feminino Masculino 

8,30 10,5 

Fonte: Os autores. 
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Ao analisar-se a influência da covid-19, pode-se observar que a média de 

acertos dos avaliadores que contraíram o SARS-COV 2 é menor numericamente, 

como pode-se observar na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Média do número de acertos avaliadores que contraíram ou não SARS-COV2 

Não contraíram SARS-COV 
2 

Contraíram SARS-COV 2 

9,2 8,7 

Fonte: Os autores. 
 

O método adotado pelos estudantes foi bem aceito pelos avaliadores. Ainda 

pode-se constatar que as soluções adaptadas para o momento de pandemia foram 

efetivas no reconhecimento de paladar e treinamento dos avaliadores. 

A partir dos testes sensoriais foi possível que os grupos de estudantes 

realizassem a análise de seus produtos. Dentre os 19 grupos de trabalho foi possível 

observar que todos conseguiram associar os parâmetros do processo com a aceitação 

medida nas análises sensoriais. Alguns exemplos citados a seguir demonstram a 

discussão desenvolvida pelos estudantes nas apresentações orais e escritas. 

Grupo do Pão Austaliano sem Glúten: 

“Para o desenvolvimento do pão Australiano sem glútem percebemos que o 

glútem interfere diretamente nas relações de textura e por isso altera a percepção do 

consumidor quando comparado o produto com e sem glúten. Com a análise sensorial 

comprovamos a qualidade do produto.” 

Grupo do Iogurte Vegano: 

O grupo avaliou a aceitação do iogurte vegano com bases de castanha e coco 

com adição e sem adição de morango. Dentre as conclusões do grupo observa-se o 

texto: 

“O melhor iogurte em questão de sabor, foi com a base de coco e morango. 

Pois lembra o sabor de iogurtes industrializados de morango. Os outros não tem um 

sabor muito agradável ao paladar de todos que realizaram a análise sensorial.” 

Grupo da Cerveja: 

“*Característica de aroma: tem uma clássica presença de ésteres de banana 

bem balanceados com compostos fenólicos de cravo. Estes aromas tendem a se 

sobressair aos aromas de malte e lúpulo. 
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*Características de sabor e sensação na boca: enquanto esta cepa tem uma 

tendência moderada de atenuação, a cerveja não fica com sabor adocicado. Pelo 

contrário, ela ficará cremosa e com corpo aveludado na boca. Esta levedura elimina a 

maior parte dos sabores de caramelo e maltes mais complexos, ao mesmo tempo que 

os maltes torrados ou chocolate são enaltecidos. A leve acidez produzida enaltece as 

características do malte de trigo. Possui uma taxa de floculação baixa, o que torna 

esta levedura ideal para ser usada em cervejas que são tradicionalmente turvas.” 

Os relatos apresentados mostram que os alunos atingiram a compreensão para 

o tema proposto. Estes foram capazes de identificar nos processos desenvolvidos 

características dos produtos aceitos ou não aceitos a partir de análises sensoriais. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pandemia trouxe desafios enormes para o ensino de engenharia. O 

desenvolvimento de técnicas de produção e a aplicação de conceitos foram adaptados 

para que os alunos fossem protagonistas no processo de ensino-aprendizagem. A 

aplicação de conceitos de bioquímica por meio da produção de alimentos fermentados 

e do uso da análise sensorial, mostrou-se efetiva, pois percebeu o aumento da 

participação dos mesmos nas aulas síncronas e maior entendimento do conteúdo. 

Os resultados preliminares mostram que os alunos são capazes de promover 

treinamentos, aplicar conteúdos e elaborar procedimentos operacionais padrão o que 

se aproxima muito da prática profissional necessária à formação de engenheiros. 
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RESUMO: A retenção acadêmica é um problema importante e complexo enfrentado 
por muitas instituições de ensino superior. Nesse contexto, este estudo desvenda 
suas causas no curso de Sistemas de Informação da UFC. Utilizou-se uma técnica de 
agrupamento sobre um banco de dados obtido a partir da aplicação de um 
questionário eletrônico. São dois clusters: um para representar as características dos 
discentes que concluíram o curso no tempo previsto e outro para representar os 
discentes retidos. As principais características dos representantes do segundo grupos 
são: tem cor da pele parda, cursou integralmente o ensino médio em escola pública, 
possui dependentes, é casado(a) ou amasiado(a) ou mora junto com companheiro(a), 
considera a didática dos docentes da instituição “Ruim” ou “Péssima”, tem renda 
familiar mensal inferior a 300 reais, tem 32 anos ou mais e não teve bolsa no decorrer 
da graduação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Retenção Acadêmica; Sistemas de Informação e Agrupamento. 
 
Academic Retention and its Causes in Bachelor Programs in Information 
Systems: A Case Study in UFC 

 
ABSTRACT: Academic retention is an important and complex problem faced by many 
higher education institutions. In this context, this study unveil its causes in the 
Information Systems course at UFC. A clustering technique was used on a database 
obtained from the application of an electronic questionnaire. There are two clusters: 
one to represent the characteristics of the students who completed the course in the 
allotted time and another of the retained students. The main characteristics of the 
second groups are: they are brown in color, have completed high school in a public 
school, have dependents, are married or have a relationship or live together, consider 
the didactics of the teachers of the institution “Bad” Or “Poor”, has a monthly family 
income of less than real 300, is 32 years of age or older and had no scholarship during 
graduation. 
 
KEYWORDS: Academic Retention; Information Systems and Grouping. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A retenção acadêmica nos cursos de graduação das universidades brasileiras 

representa um problema complexo que atinge inúmeras instituições. No Brasil, a 

retenção é conceituada como permanência prolongada do discente na universidade, 

em que o mesmo continua em situação de matriculado no curso de graduação por um 

tempo maior do que o planejado pelo currículo da instituição (Vasconcelos; Silva, 

2019). 

Existe uma preocupação dos governos e das instituições em atenuar os índices 

de retenção acadêmica dos cursos por parte dos discentes universitários (Manhães et 

al. 2011). Segundo o Censo de Educação Superior, entre 2006 e 2016, o número de 

matrículas na Educação Superior aumentou sessenta e dois vírgula dois por cento 

(62,8%), com uma média anual de cinco por cento (5,0%) de crescimento. Porém, a 

quantidade de discentes concluintes, em dois mil e quatorze (2014), por exemplo, era 

de quarenta e quatro vírgula sete por cento (44,7%) nas instituições públicas, 

apontando altas taxas de evasão e de retenção. 

A partir de dados da Diretoria de Estatísticas Educacionais do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais (DEED/INEP), percebe-se uma estimativa de 

investimento público direto, por estudante universitário, de vinte e três mil duzentos e 

quinze reais (23.215,00 R$), para o ano de dois mil e quinze (2015). Essa quantia 

seria o gasto médio de se manter um aluno por mais um ano na universidade (vale 

ressaltar que, esse período pode se estender ainda mais). Portanto, esses valores 

reforçam a grande necessidade em mitigar a problemática da retenção discente. 

 Assim, constata-se que esse grave problema resulta no desperdício de 

dinheiro público, adia o prazo para colocar profissionais habilitados no mercado de 

trabalho e em alguns casos leva os discentes a desistirem (Marques et al., 2020). O 

caso é ainda mais grave nos cursos da área de Computação. Além disso, é importante 

reforçar a relevância do problema da retenção, sob a perspectiva de que ele pode 

desencadear diversos outros malefícios para as instituições, tais como, problemas 

inerentes às áreas econômica e social, além do descumprimento da função política 

gerencial da instituição.  

Na literatura, diversos trabalhos procuram investigar os fatores que impactam 

a evasão no ensino superior (Prestes; Fialho, 2018; Saccaro, 2016; Marques et al., 

2019; Marques L. T., 2021), porém, a investigação sobre a retenção é secundária, em 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362021005004203&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362021005004203&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362021005004203&script=sci_arttext


  221 

que se identificam poucos trabalhos sobre os determinantes acadêmicos da retenção 

nas instituições de ensino superior público no Brasil. 

Logo, procura-se com este trabalho, contribuir com a literatura ao fornecer uma 

análise dos determinantes acadêmicos que favorecem a retenção do discente em uma 

instituição de ensino. Com isso, buscou-se neste estudo, identificar os motivos das 

altas taxas de retenção acadêmica dos discentes do curso integral de bacharelado em 

Sistemas de Informação (SI) da UFC campus Quixadá/CE. Ressalta-se, que foi 

utilizada nesta pesquisa, uma base de dados obtida a partir da aplicação de um 

questionário eletrônico. Observa-se que a instituição onde a pesquisa foi realizada, 

disponibilizou os contatos eletrônicos dos discentes que haviam concluído ou estavam 

retidos no curso de SI no período de 2012.1 a 2019.2. É importante frisar que, na 

etapa de análise dos dados foi utilizada a técnica de Mineração de Dados (MD) 

clusterização (grupos) que se enquadra na categoria de algoritmos não-

supervisionados. 

Atualmente, o processo de identificação das causas da retenção acadêmica 

dos discentes da UFC campus Quixadá/CE é manual, subjetivo, empírico e sujeito a 

falhas, pois depende primordialmente da experiência acadêmica e do envolvimento, 

tanto dos docentes, como dos discentes. Geralmente, os docentes desempenham 

inúmeras atividades, além das atividades de sala de aula. Dessa forma, a adoção de 

mecanismos automatizados para viabilizar a detecção precoce de grupos de alunos 

com risco de retenção escolar pode fornecer resultados promissores no combate à 

retenção. 

O restante deste trabalho, está organizado da seguinte forma: na Seção 2, 

apresentam-se os trabalhos relacionados; na Seção 3, são apresentados os 

procedimentos, métodos e ferramentas utilizadas neste trabalho; na Seção 4, são 

discutidos os resultados obtidos; e por fim, na Seção 5, são apresentadas as 

conclusões, limitações e perspectivas de trabalhos futuros.   

 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

De acordo com Vidales (2009), a evasão e a retenção, classificadas como um 

fracasso escolar, têm sido questões preocupantes para a maioria dos países, desde 

os europeus até os latino-americanos, sendo considerados fenômenos complexos e 

multidimensionais que constituem uma problemática educativa e social. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362021005004203&script=sci_arttext
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Estudos da literatura brasileira mostram que fatores internos e externos à 

instituição determinam a retenção. Dentre os fatores externos, destacam-se as 

dificuldades dos estudantes em conciliar a carga horária das aulas e do trabalho (Vanz 

et al., 2016). Na pesquisa de Vasconcelos e Silva (2019), o perfil do discente retido é 

aquele que possui idade acima da média dos universitários (31 a 50 anos), possui 

filhos e tem a responsabilidade de sustento da família. Em relação aos fatores 

internos, destacam-se a falta de apoio financeiro e a falta ou restrição de programas 

acadêmicos (auxílios financeiros, bolsas e monitoria). Essa classe de fatores também 

estão associados aos cursos. Alguns autores citam as dificuldades nas disciplinas, 

metodologias dos professores e a falta de prática do curso como fatores que 

contribuem para a retenção acadêmica (Do Nascimento, 2018; Silva, 2017 ). 

Na literatura internacional, os fatores que influenciam na retenção discente na 

educação superior estão voltados ao mercado de trabalho e ao comprometimento do 

discente no decorrer da graduação. A necessidade de trabalhar em tempo parcial para 

financiar os estudos, as perspectivas de empregos ruins e taxa de desemprego 

elevada reduzem o estímulo para a formação regular (Aina; Casalone, 2011; Brunello; 

Winter-Ebmer, 2018; Stoll et al., 2019). 

Ademais, segundo Brunello e Winter-Ebmer (2018), o atraso na graduação é 

consideravelmente maior em países europeus com proteção mais rigorosa do 

emprego e onde a graduação em faculdades percebidas como de maior qualidade 

demanda maior tempo, talvez por causa do currículo mais exigente. 

A partir dos trabalhos apresentados, é possível perceber os principais fatores 

que vêm sendo utilizados na investigação dos motivadores para a retenção acadêmica 

tanto a nível internacional como nacional. Assim, os fatores empregados nesses 

trabalhos foram utilizados como base de investigação do presente trabalho. Ressalta-

se que o diferencial deste trabalho para os demais, consiste na utilização de outros 

fatores propostos pela instituição de ensino, objeto de estudo desta pesquisa (veja na 

Seção 4 os atributos explorados). 

 

3. PROCEDIMENTOS E MÉTODOS 

 

 Quanto ao tipo de estudo, este trabalho, caracteriza-se como descritivo 

e aplicado, validado por meio de estudo de caso. Em relação à abordagem desta 

pesquisa, classifica-se como predominante quantitativa. Os principais dados primários 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362021005004203&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362021005004203&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362021005004203&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362021005004203&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362021005004203&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362021005004203&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40362021005004203&script=sci_arttext


  223 

coletados dizem respeito a fatores e índices de retenção acadêmica do curso de SI 

da UFC campus Quixadá/CE.  

A tarefa de análise automática de dados é baseada em um processo de 

identificação de padrões válidos, novos, potencialmente úteis e compreensíveis, 

objetivando melhorar o entendimento de um problema ou apoiar uma tomada de 

decisão (Fayyad et al. 1996). Esse processo envolve preparação de dados, aplicação 

de algoritmos de MD, análise e interpretação de padrões e avaliação do conhecimento 

extraído. Os dados devem representar casos, cenários, exemplos ou instâncias 

representativas do domínio a ser tratado (Webber et al. 2013). Neste trabalho, utilizou-

se as etapas do processo de Knowledge Discovery in Databases (KDD) (Fayyad et al. 

1996) para exploração, processamento e análise dos dados. 

 Na averiguação inicial do experimento foram previstas algumas 

atividades preliminares. Primeiro, os dados passaram por um pré-processamento 

(limpeza dos dados e normalização). Após essa etapa, foi realizada a adequação dos 

dados na ferramenta (RStudio) ajustando de acordo com os parâmetros do algoritmo 

(K-Means) (Fayyad et al. 1996). Com os dados ajustados, o algoritmo foi executado 

oito (8) vezes para obtenção de dados confiáveis. A cada execução foi verificada a 

acurácia dos resultados, e finalmente, quando os resultados se estabilizaram foi 

considerada a última iteração.  

Na etapa de análise utilizou-se a técnica de clusterização (grupos). Essa 

técnica se vale de modelos estatísticos multivariados tencionando formar grupos de 

objetos homogêneos e similares entre si. Notadamente, as técnicas de agrupamento 

buscam formar grupos maximizando à similaridade intragrupos e minimizando as 

similaridades intergrupos (Webber et al. 2013). Além disso, a análise de grupos 

permite identificar objetos que não apresentam similaridades com nenhum grupo. 

Os grupos podem ser específicos (cada instância pertence a apenas um grupo) 

ou amontoados (uma instância pode pertencer a mais de um grupo). Os métodos 

específicos podem ser baseados em distâncias (as instâncias são particionadas 

conforme medidas de similaridade e de distância) ou hierárquicos (as instâncias são 

estruturadas em níveis hierárquicos partindo de um alto nível geral até o nível de 

instâncias). Os métodos que permitem amontoação de instâncias e grupos são 

probabilísticos (uma instância pode pertencer a cada grupo com uma certa 

probabilidade) ou fuzzy (uma instância pode pertencer a cada grupo em diferentes 
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graus de inclusão). Em geral a escolha do melhor método de agrupamento não é fácil, 

devendo ser guiada pela natureza dos dados e pelos resultados esperados. 

Preliminarmente, neste trabalho, foram realizados testes com três (3) métodos 

de agrupamento: AGNES, DBSCAN e K-Means. Após os testes iniciais, decidiu-se 

continuar a análise utilizando o K-Means para se aplicar na etapa de MD deste estudo, 

pois determinou melhores padrões do que os demais, com alto nível de acurácia (cinco 

por cento (5%) em relação aos demais (AGNES e DBSCAN)). Conhecido como K-

Medias, o algoritmo K-Means é um algoritmo de agrupamento simples e eficiente, que 

oferece uma classificação baseada em análises e comparações dos resultados 

presentes nos dados, fornecendo uma classificação automática sem nenhuma pré-

classificação existente.  

Foram analisados os dados de quatrocentos (400) discentes que concluíram 

no período previsto ou que ficaram retidos no curso de SI da UFC campus 

Quixadá/CE. Os dados foram analisados estatisticamente por meio de medidas 

descritivas como frequências e por meio da utilização do algoritmo K-Means na análise 

de agrupamento. Os grupos formados pelo algoritmo selecionado foram avaliados 

pelos critérios de homogeneidade e separação. O critério de homogeneidade visa 

averiguar se os dados mais similares possíveis foram colocados no mesmo grupo, por 

isso quanto menor o resultado obtido mais similar é o grupo. O critério de separação 

avalia se os grupos estão suficientemente diferentes uns dos outros, ou seja, quanto 

maior o resultado, maior a distância entre os grupos (Webber et al. 2013).  

Vale salientar, que os dados utilizados foram de alunos que ingressaram no 

curso de SI da UFC campus Quixadá/CE, entre os períodos de 2012.1 e 2019.2. Os 

atributos que foram avaliados neste trabalho foram: situação do aluno (retido ou 

concludente), características biológicas (cor da pele), tipo de escola que o discente 

estudou no ensino médio (pública ou privada), possui dependentes (sustenta alguém), 

situação conjugal, se trabalha concomitantemente com a graduação, didática dos 

docentes na percepção dos discentes, renda familiar do discente, idade dos discentes, 

se tinha experiência prévia e se teve bolsa durante a graduação.  

É importante destacar que alguns destes atributos utilizados não foram 

explorados nos trabalhos relacionados apresentados na Seção 2, tais como: cor da 

pele, tipo de escola que o discente estudou no ensino médio (pública ou privada) e 

renda familiar do discente. Essas variáveis foram definidas com o auxílio da psicóloga 

e do núcleo de atendimento ao alunado da instituição. Uma vez definidos os atributos, 
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estes foram disponibilizadas (em forma de perguntas) por meio de um questionário 

eletrônico desenvolvido e disponibilizado no Google Forms, assim os discentes 

tiveram acesso ao questionário e puderam respondê-lo. 

Ressalta-se, que tanto a limpeza e normalização quanto a análise dos dados 

foram realizadas com uso da ferramenta RStudio (RStudio Team 2015) que é um 

ambiente de software livre para Computação Estatística, que fornece uma ampla 

variedade de técnicas estatísticas e visualização de dados por meio de gráficos (Zhao 

2011). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção são apresentados e analisados os principais resultados das 

manipulações dos dados. As análises são descritas em duas etapas: primeiro uma 

perspectiva para cada atributo deste estudo (estatística descritiva), em seguida, 

apresenta-se o resultado da aplicação do algoritmo K-Means sobre os dados (análise 

de agrupamento).  

 

4.1. Atributos Explorados 

 

Evidencia-se um panorama do quantitativo de retidos e concludentes no 

período previsto na Figura 1. Observa-se que o índice de retenção no curso de SI da 

UFC campus Quixadá/CE é alarmante em detrimento aos que concluíram no período 

previsto, pois, cerca de oitenta por cento (80%) dos discentes ficaram retidos. São 

destacadas as características biológicas dos discentes que responderam à pesquisa 

na Figura 2, com proeminência para os brancos que representam trinta e sete por 

cento (37%) das características biológicas declaradas pelos discentes. 
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Figura 1 – Concludentes e retidos. 

 

 
 

Figura 2 – Características biológicas (Cor da pele). 

 

 
 

Detalha-se o tipo de escola que o discente estudou no ensino médio (pública 

ou privada) na Figura 3. Percebe-se que há uma proeminência de discentes que 

vieram da rede pública de ensino com setenta e dois por cento (72%) dos discentes. 

Enquanto isso, apresenta-se na Figura 4, se os discentes possuem ou não 

dependentes (sustentam alguém financeiramente), percebe-se que sessenta e três 

por cento (63%) dos discentes não tem dependentes. 
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Figura 3 – Tipo de escola que o discente estudou no ensino médio (pública ou privada). 

 

 
 
 

Figura 4 – Possui dependentes. 

 

 
 

Quanto a situação conjugal dos discentes, constatou-se que sessenta e cinco 

por cento (65%) dos discentes se encontravam no momento da pesquisa solteiro(a) 

ou separado(a) (veja na Figura 5). Por sua vez, apresenta-se na Figura 6 a situação 

empregatícia dos discentes no decorrer da graduação. Percebe-se que sessenta e 

cinco por cento (65%) trabalharam em algum momento ou trabalham enquanto 

estudam. 

 

Figura 5 – Situação conjugal. 
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Figura 6 – Trabalha concomitantemente com a graduação. 

 

 
 
Na Tabela 1 é apresentado um panorama completo para os demais atributos 

explorados. A seguir, apresentam-se as conclusões obtidas a partir desses atributos: 

 
Tabela 1 – Outros atributos explorados. 

Didática dos docentes na percepção dos discentes 

Excelente Ótima Boa Regular Ruim/Péssima 

40; 10% 60; 15% 100; 25% 90; 22,5% 110; 27,5% 

Renda familiar do discente (R$/Mensal) 

Menos de 
300 

Entre 301 e 
700 

Entre 701 e 
1000 

Entre 1001 e 
1300 

Mais de 1300 

150; 37,5% 50; 12,5% 100; 25% 20; 5% 80; 20% 

Idade dos discentes (Anos) 

Menos de 22 Entre 23 e 25 Entre 26 e 
28 

Entre 29 e 31 32 ou mais 

50; 12,5% 150; 37,5% 80; 20% 50; 12,5% 70; 17,5% 

Tinha experiência prévia? 

Não Sim 

300; 75% 100; 25% 

Teve bolsa durante a graduação? 

Não Sim 

270; 68% 130; 32% 

 
 

o Quanto a didática dos docentes, entre as opções disponíveis a que foi 

mais mencionada foi “Ruim” ou “Péssima”, em seguida, aparece a opção 

“Boa”; 

o Quanto a renda familiar mensal do discente, constata-se que mais de 

um terço (1/3) dos discentes têm por mês menos de trezentos (300,00 

R$) para sobreviverem; 

o Quanto a idade dos discentes que responderam o questionário, percebe-

se que daqueles que responderam (concludentes ou retidos) mais de um 

terço (1/3) tem entre vinte e três (23) e vinte e cinco (25) anos; 
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o Constata-se também que a grande maioria dos discentes não tinham 

experiência na área ao ingressar no curso de SI, sendo setenta e cinco 

por cento (75%) nessa situação; 

o Por fim, observa-se que a maior parte dos discentes não tiveram ou não 

tem bolsa no decorrer do curso. 

 

4.2. Aplicação do algoritmo K-Means sobre os dados 

 

 Foram definidos dois clusters, o cluster 1, representa os concludentes e o 

cluster 2, os retidos do curso de SI da UFC, salientando que o nível de acurácia ficou 

em torno de noventa e cinco por cento (95%). Na Tabela 2, são descritas as 

características dos clusters encontrados. 

 
Tabela 2 – Descrição dos Clusters. 

Variáveis Cluster 1 Cluster 2 

Situação do aluno (retido 
ou concludente) 

Concludente Retido 

Características biológicas 
(cor da pele) 

Branco Pardo 

Tipo de escola que o 
discente estudou no ensino 
médio (pública ou privada) 

Privada Pública 

Possui dependentes 
(sustenta alguém) 

Não Sim 

Situação conjugal Solteiro(a)/Separado(a) 
Casado(a)/Amasiado(a)/Morando 

juntos 

Trabalha 
concomitantemente com a 

graduação 
Sim Sim 

Didática dos docentes na 
percepção dos discentes 

Boa Ruim/Péssima 

Renda familiar do discente 
(R$ mensais) 

Entre 701 e 1000 Menos de 300 

Idade dos discentes (anos) Entre 23 e 25 32 ou mais 

Tinha experiência prévia Não Não 

Teve bolsa durante a 
graduação 

Sim Não 

 

O cluster 1 representa os concludentes do curso de SI. Os discentes deste 

grupo caracterizam-se, tem cor da pele branca, ter cursado integralmente o ensino 

médio em escola privada, não possuir dependentes, ser solteiro(a) ou separado(a), 

trabalha/trabalhou no decorrer da graduação, considera a didática dos docentes da 

instituição “Boa”, tem renda familiar mensal entre setecentos e um reais (701,00 R$) 
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e mil reais (1000,00 R$), tem entre vinte e três (23) e vinte e cinco (25) anos, não tinha 

experiência prévia na área ao ingressar no curso e teve bolsa no decorrer da 

graduação.  

O cluster 2 representa os retidos do curso de SI. Os discentes deste grupo 

caracterizam-se, tem cor da pele parda, ter cursado integralmente o ensino médio em 

escola pública, possuir dependentes, é casado(a) ou Amasiado(a) ou Mora junto, 

trabalha/trabalhou no decorrer da graduação, considera a didática dos docentes da 

instituição “Ruim” ou “Péssima”, tem renda familiar mensal inferior a R$300,00, tem 

trinta e dois (32) anos ou mais, não tinha experiência prévia na área ao ingressar no 

curso e não teve bolsa no decorrer da graduação. 

Nota-se que existem diversas diferenças no perfil dos discentes que 

conseguiram concluir no período previsto em detrimento daqueles que ficaram retidos. 

Alguns pontos que merecem destaque são a questão da situação conjugal dos 

discentes, as respectivas percepções dos mesmos sobre a didática dos docentes, a 

renda familiar mensal e se tiveram bolsas no decorrer do curso. Assim, acredita-se 

que esses atributos influenciem diretamente na condição final dos discentes 

(concludente ou retido).  

 

5. CONCLUSÕES 

 

Buscou-se neste estudo, a verificação de que forma alguns atributos 

influenciam no processo de retenção acadêmica no curso de SI da UFC, campus 

Quixadá/CE. Os atributos foram apresentados na subseção 4.1. Desvendou-se por 

meio dos dois (2) grupos identificados, diferenças entre os discentes que conseguiram 

concluir no período previsto e aqueles que ficaram retidos. No segundo caso, há uma 

tendência de discentes que tem cor da pele parda, terem cursado integralmente o 

ensino médio em escola pública, possuírem dependentes, serem casados(as) ou 

amasiados(as) ou morarem junto, considerarem a didática dos docentes da instituição 

“Ruim” ou “Péssima”, teren renda familiar mensal inferior a trezentos reais (300,00 

R$), terem trinta e dois (32) anos ou mais e não tiveram bolsa no decorrer da 

graduação. 

 No entanto, dois (2) atributos se mostraram irrelevantes na situação dos 

discentes (concludente ou retidos), foram eles: se trabalha concomitantemente com a 

graduação e se tinha experiência prévia. O resultado do primeiro atributo mostrou que 



  231 

em ambas as situações (concludente ou retidos), os discentes na maioria dos casos 

trabalhavam. Em relação ao segundo atributo, em ambas as situações, a maioria dos 

discentes não tinham experiência prévia na área.  

 Como exemplo de ação possível, propõe-se que, uma vez que os discentes 

sejam considerados de risco (mais tempo do que o previsto no curso), eles sejam 

designados para um tutor, a fim de lhes fornecer apoio acadêmico e orientação para 

motivar e tentar evitar a retenção acadêmica. Como próximo passo desta pesquisa, 

pretende-se realizar mais experimentos utilizando uma base de dados maior de alunos 

de SI, e também, utilizando dados de discentes de outros cursos, para testar se os 

mesmos resultados de acurácia do algoritmo utilizado são obtidos com diferentes 

bases de dados.  
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RESUMO: A crescente demanda por profissionais qualificados de Tecnologia da 
Informação tem estimulado instituições de ensino a investir cada vez mais em cursos 
nesta área. No entanto, as características e exigências do mercado são diferentes 
dependendo da localidade. Neste sentido, conhecer estas características pode nortear 
as instituições de ensino. Nesse contexto, buscou-se neste estudo desvendar o perfil 
profissional dos egressos de cursos superiores da (oculto) campus (oculto). Para 
tanto, realizou-se uma análise usando Mineração de Dados. As principais inferências 
indicam que formados do curso de Sistemas de Informação tem melhores 
oportunidades, conseguem melhores salários e tem mais chances de crescimento em 
comparação aos formados dos demais cursos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia da Informação; Perfil Profissional; Egressos; Cursos 
Superiores e Mineração de Dados. 
 
Data Mining Assisting in Professional Profile Analysis of (hidden) Graduates 

 

ABSTRACT. The growing demand for qualified Information Technology professionals 
has stimulated educational institutions to invest more and more in courses in this area. 
However, the characteristics and requirements of the market differ depending on the 
locality. In this sense, knowing these characteristics can guide the educational 
institutions. In this context, this study sought to unveil the professional profile of 
graduates from higher education (hidden) (hidden) campus. For this, na analysis was 
performed using Data Mining. The main inferences indicate that graduates of the 
Information Systems course have better opportunities, get better salaries and are more 
likely to grow compared to those graduated from other courses. 
 
KEYWORDS: Information Technology, Professional Profile; Graduates; Superiors 
Courses and Data Mining. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Tecnologia da Informação (TI) tem crescido continuamente, tornando-se 

indispensável no cotidiano das pessoas e empresas, atingindo setores como saúde, 

logística e educação (Moreno et al., 2009). Consequentemente, há um aquecimento 

da demanda por profissionais da área, acarretando em valorização destes, 

frequentemente convertida em remunerações diferenciadas (Martins; Oliveira, 2017). 

Além disso, o mercado de TI é visto como uma área estratégica e de grande influência 

no mundo dos negócios (Martins; Oliveira, 2017). 

O mercado de TI é altamente dinâmico e exige alta qualificação dos 

profissionais, além da necessidade por profissionais com domínio sobre o negócio, 

com capacidade de empreendedorismo e inovação, que sejam comunicativos e 

tenham facilidade para aprender a utilizar novas tecnologias (Martins; Oliveira, 2017). 

Por isso, a escassez de profissionais qualificados se tornou um desafio, obrigando 

empresas a investirem cada vez mais em treinamento ou importando profissionais. 

Diante desse cenário, conhecer o perfil do profissional exigido por empresas de TI 

possibilita futuros direcionamentos e ações estratégicas em cursos de TI ofertados por 

Instituições de Ensino de Superior (IES). Além disso, contribui para identificar os 

conhecimentos específicos buscados por empresas do ramo (Zanardi, 2014). 

Entre essas instituições, a (oculto) campus (oculto), destaca-se por ser um polo 

tecnológico oferecendo diferentes cursos de TI, com o propósito de atender as 

necessidades qualitativas e quantitativas exigidas pelo mercado de trabalho. Sua 

principal missão é formar profissionais habilitados para aplicar conhecimentos 

adquiridos na ciência e tecnologia, oferecendo-lhes a base teórica e prática exigida 

pelo mercado de trabalho (Lima; Andriola, 2013). 

Isto posto, buscou-se neste estudo, identificar a percepção do egresso da 

(oculto) campus (oculto) quanto as dificuldades enfrentadas pelo mesmo para 

adentrar no mercado de trabalho e a sua respectiva atuação. Para isso, técnicas de 

Mineração de Dados Educacionais (MDE) foram utilizadas, possibilitando o 

conhecimento de fatores que contribuam para o melhoramento da proposta 

educacional (Do Nascimento et al., 2018).  

A realização desta pesquisa torna visível, para a comunidade geral e 

acadêmica, o perfil dos profissionais de TI egressos da (oculto) campus (oculto) 

existentes hoje no mercado de trabalho, visou-se formar uma base de conhecimento 
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geral para fomentar projetos e programas visando à inserção de novas pessoas nesse 

ambiente como um melhor direcionamento da universidade para tal finalidade. Após 

a realização desta pesquisa do tipo survey, realizou-se uma mineração de dados, que 

permitiu inferir padrões sobre os dados coletados e analisados. 

Optou-se pelo o emprego de MDE neste estudo, para que fosse possível a 

emissão de julgamento sobre os resultados e para prever cenários futuros com base 

na análise de padrões da base de dados, salientando que a simples análise descritiva 

não permite emitir julgamento de valor e/ou relação com passado ou o futuro. 

Destacando que, na análise dos atributos foi utilizada inicialmente a técnica de análise 

descritiva e, em seguida, aplicou-se Mineração de Dados, em que se empregou o 

algoritmo de agrupamento K-Means. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: na seção 2, são 

apresentados os Trabalhos Relacionados; na seção 3, é apresentado um Panorama 

do Mercado de Tecnologia da Informação; na seção 4, definem-se os Procedimentos 

e Métodos utilizados; na seção 5, deslinda-se sobre os Resultados e Discussões; e 

por fim, na seção 6, são apresentadas as Considerações Finais. 

 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Conhecer o perfil comportamental dos profissionais do setor de TI foi o objetivo 

da pesquisa apresentada em Iannini (2011), realizada por meio de questionários e 

entrevistas. O trabalho envolveu uma pesquisa para identificar o perfil das 6 principais 

áreas de atuação dos profissionais de TI, sendo elas: Administração de Redes, 

Administração de Banco de Dados, Análise de Sistemas, Desenvolvedor, Gerência de 

Projetos e Web Design. Após a mineração de dados, conclui-se a partir dos perfis 

obtidos que existe a necessidade cada vez mais latente de se ter profissionais mais 

qualificados e condizentes com as demandas do mercado de trabalho. 

A pesquisa foi realizada em 2 fases: a primeira pelo método quantitativo e a 

segunda pelo método exploratório. Na execução da primeira fase foi submetido a 

profissionais, para responderem de forma voluntária, um questionário eletrônico com 

23 questões. A partir desse questionário, foram coletadas 1079 respostas válidas. Na 

segunda fase 256 profissionais foram entrevistados pessoalmente.  

Já em Hickmann (2017), buscou-se entender como se diferenciam os perfis de 

profissionais de TI inseridos no meio acadêmico ao se comparar os grupos aqueles 
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que obtém e os que não obtém certificações de TI. A metodologia empregada para 

coleta de dados a respeito dos participantes se deu por meio de preenchimento 

voluntário de formulário eletrônico. 

Foram 246 respondentes, dos quais 162 eram compatíveis com o perfil 

estudado. A hipótese de diferença salarial entre profissionais com e sem certificação 

se confirmou, com média de salário 18% maior naqueles que têm certificações, no 

entanto não foi possível alcançar resultados estatísticos que possibilitassem afirmar 

que essa diferença se reproduz na população estudada como um todo. 

Em Dos Santos Silva et al. (2018) foi realizada uma pesquisa com o objetivo de 

tornar visível para a comunidade geral e acadêmica, o perfil dos profissionais e das 

empresas de TI, existentes na cidade de Itabaiana no Sergipe, formando uma base 

de conhecimento útil para profissionais atuantes na área, assim como pessoas que se 

interessam em entrar na área com melhor direcionamento. Aplicou-se algoritmos de 

clusterização para identificar o perfil dos profissionais e das empresas. 

Ademais, o produto da pesquisa permitiu às instituições de ensino da região 

identificarem os cursos que devem ser ofertados à comunidade para a formação 

adequada dos profissionais que as empresas esperam preencher suas vagas de 

emprego. Com a análise dos dados obtidos, foi traçado o perfil dos profissionais e das 

empresas de TI da referida cidade. 

Os autores dos trabalhos supracitados destacam que os resultados obtidos são 

fundamentais para a tomada de decisão e direcionamentos nas cidades e instituições 

onde aconteceram as pesquisas. No entanto, ressaltam que os perfis traçados nessas 

pesquisas não se aplicam a outras cidades e/ou instituições do extenso território 

brasileiro. Sendo assim, reforça a importância deste trabalho para a cidade e a 

instituição em questão. 

 

3. PANORAMA DO MERCADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Com a necessidade de organizações mais flexíveis, a TI experimentou um 

crescimento antes inimaginável, passando a ser aclamada como um dos recursos 

mais importantes para se obter vantagem competitiva. Porém, apesar de 

consideradas estratégicas, algumas atividades de TI não fazem parte da competência 

primordial das empresas (Lopes e da Silva, 2009). 
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A concorrência e a busca por estabilidade são questões eminentes no mercado 

de trabalho que passa por um momento de transformação em seu âmbito tecnológico. 

Segundo Schuster (2008), os profissionais da TI devem se preparar com o propósito 

de aproveitar as melhores oportunidades, visando o crescimento profissional e 

levando em consideração a qualidade de desenvolvimento, além do aperfeiçoamento 

diário, buscando se reinventar profissionalmente. 

Com a expansão da TI, a demanda dos cursos dessa área cresce cada vez 

mais, uma vez que são muitas as exigências do mercado de trabalho que busca 

profissionais capacitados na área. De acordo com Janotík (2016), a situação 

empregatícia para os profissionais da TI tem se tornado favorável, de tal modo que 

podem escolher as oportunidades com baixo grau de concorrência. Prova da falta de 

profissionais habilitados, se constata inúmeros atuantes na área de TI sem nenhuma 

formação, buscando atender as necessidades das empresas que sofrem com a 

escassez de profissionais qualificados (Janotík, 2016). 

Desse modo, fica explícita a importância de conhecer o perfil profissional 

esperado pelas empresas do ramo, com o intuito de subsidiar as IES na formação e 

preparação dos profissionais para o mercado de trabalho. Conforme Janotík (2016), o 

progresso do número de vagas e a queda de disponibilidade de profissionais da área 

prosseguirão durante os próximos anos, forçando as empresas a inovar e investir mais 

recursos para contratações.  

Um estudo realizado pelo The Networking Skills in Latin America em 2015, 

mostrou que irão faltar cerca de 449 mil profissionais de TI na região até 2020. O 

estudo foi incumbido pela Cisco à International Data Corporation (IDC). Foi realizado 

em 10 países da América Latina para analisar a disponibilidade de mão-de-obra 

especializada em Tecnologias da Informação e Comunicação entre os anos 2015 e 

2020. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Sobre o tipo de estudo deste trabalho, designa-se como descritivo, aplicado e 

bibliográfico, validado por meio de estudo de caso. Quanto à abordagem desta 

pesquisa, classifica-se como predominante quantitativa. Os principais dados primários 

coletados dizem respeito a características dos egressos formados na (oculto) campus 

(oculto) em relação ao mercado de TI. 
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Como instrumento de investigação, optou-se pelo questionário eletrônico 

devido a sua facilidade de uso e pela característica de ser auto preenchível 

(Kahlmeyer-mertens et al. 2007). Utilizou-se a ferramenta de formulários em 

HyperText Markup Language (HTML) do Google Docs para a elaboração do 

documento. Os questionamentos fundamentados na experiência do egresso da 

(oculto) campus (oculto), em relação ao mercado de trabalho de TI, foram 

desenvolvidos com base em Niskier e Nathanael (2006), literatura relevante para o 

objetivo desta pesquisa. 

Para estabelecer contato via correio eletrônico com os egressos, foram 

utilizados dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA), disponibilizado pela própria Instituição. Antes da aplicação, o questionário 

foi submetido a um teste de validação por correio eletrônico a 10 egressos, no período 

de 10 a 17 de setembro de 2018, com a finalidade de verificar a clareza e adequação 

das perguntas levando em consideração a percepção dos participantes do teste em 

relação as questões elaboradas. Efetuou-se, nesse mesmo período, contato via 

correio eletrônico para informar sobre a aplicação da pesquisa e reforçar a importância 

da participação. 

Após o teste de validação, constatou-se a necessidade de alterar 2 questões 

por não contemplarem todas as opções possíveis. Uma vez que os ajustes foram 

realizados, o questionário foi aplicado aos demais egressos, no período de 26 de 

setembro a 26 de outubro de 2018. Do total de 249 egressos formados dos cursos 

(Ciência da Computação (CC), Engenharia de Software (ES), Redes de 

Computadores (RC) e Sistemas de Informação (SI)), 118 responderam o questionário, 

correspondendo a 47,38% do total. 

Para auxiliar na exploração dos dados foram empregadas as etapas do 

processo do Knowledge Discovery in Databases (KDD). Para análise dos dados e o 

seu tratamento analítico, foi adotado o software Waikato Environment for Knowledge 

Analysis (WEKA), desenvolvido pela Waikato University, na Nova Zelândia. A WEKA 

é uma ferramenta de descoberta de conhecimento que contempla uma série de 

algoritmos de processamento de dados, aprendizagem de máquina e de validação de 

resultados (Silva, 2004).  

Vale ressaltar, que os dados transitaram por cada uma das etapas do processo 

de KDD para que fossem detectados possíveis problemas e consequentemente 

ajustados posteriormente. Deve-se salientar que inicialmente foram empregados 19 
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atributos para o levantamento de dados da pesquisa. No entanto, 2 desses atributos 

foram excluídos na etapa de seleção do KDD, pois, foram identificados problemas 

como, falta de padronização (outliers) e ausência de respostas. Não sendo possível 

contornar tais problemas nas etapas seguintes e assim foi necessário excluí-las. 

Enquanto isso, nas etapas de pré-processamento (transformação) do KDD, os 

atributos que sobraram da etapa de seleção passaram por ajustes, de forma a sanar 

os problemas identificados e adequar a um modelo possível de ser manipulado na 

ferramenta WEKA. Na Tabela 1, é possível verificar os atributos resultantes da etapa 

de seleção e o respectivo tratamento realizado na etapa de pré-processamento.  

 
Tabela 1 – Atributos Explorados e o Respectivo Tratamento na Etapa de Pré-processamento. 

 

 

É importante destacar que, os outliers são dados que se diferenciam 

“radicalmente” de todos os outros, são os chamados “pontos fora da curva normal”. 

Resumidamente, um outlier é um valor que foge da normalidade e que causa 

anomalias nos resultados obtidos por intermédio de algoritmos e sistemas de análise 

(Webber et al., 2013). Observa-se que neste trabalho especificamente, os atributos 

#11 e #14 apresentaram outliers, salientando que aqueles que campos que 

apresentavam outliers foram substituídos pela média aritmética dos demais campos. 

Outro problema detectado foi a questão de dados ausentes (Missing Values), 

neste trabalho, tal problema foi identificado nos atributos #2 e #3. Assim, nos campos 

que tinham dados ausentes foi empregada a técnica “Common-Point Imputation”, 
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nesta técnica os valores ausentes são substituídos por valores padrão ou valores que 

mais se repetem. 

Na etapa de Mineração de Dados foi utilizada a técnica de clusterização 

(grupos). Essa técnica emprega como base modelos estatísticos multivariados 

objetivando formar grupos de objetos homogêneos e similares entre si. 

Eminentemente às técnicas de agrupamento buscam formar grupos maximizando à 

similaridade intragrupos e minimizando as similaridades intergrupos (Webber et al., 

2013). Ademais, a análise de grupos permite identificar objetos que não apresentam 

similaridades com nenhum grupo. 

Inicialmente foram realizados testes com três (3) métodos de agrupamento: 

Cobweb, Canopy e K-Means. Após os testes iniciais, decidiu-se continuar a análise 

utilizando o K-Means para se aplicar na etapa de Mineração de Dados deste estudo, 

por determinar melhores padrões do que os demais, com alto nível de acurácia. 

Conhecido como K-Medias, o algoritmo K-Means é um algoritmo de agrupamento 

simples e eficiente, que fornece uma classificação baseada em análises e 

comparações dos resultados presentes nos dados, fornecendo uma classificação 

automática sem nenhuma pré-classificação existente. O detalhamento das atividades 

realizadas nas etapas de Mineração de Dados e interpretação dos resultados do KDD 

são apresentadas nas próximas seções. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção são apresentados os principais resultados desta pesquisa, as 

análises são descritas em duas etapas: primeiro uma perspectiva para cada atributo 

deste estudo. Em seguida, são exibidos os resultados da aplicação do algoritmo K-

Means sobre os dados. 

 

5.1 Atributos Estudados  

 

Em relação ao atributo #1, é importante destacar a grande diferença entre 

egressos do sexo masculino em detrimento ao feminino, uma vez que 

aproximadamente 85% dos respondentes foram do sexo masculino e apenas cerca 

de 15% do sexo oposto. Enquanto isso, os resultados do atributo #2 mostraram que 

por volta de 91,5% dos egressos tem entre 21 e 30 anos de idade e apenas 8,5% tem 
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entre 31 e 45 anos. Nenhum dos alunos se encaixaram nos demais intervalos de 

idade. 

No atributo #3 se destacam as cidades de Quixadá/CE e Fortaleza/CE, que 

foram as duas cidades que tiveram os maiores percentuais com 21,2% e 15,3%, 

respectivamente. Em contrapartida, constata-se que em relação ao atributo #4 as 

cidades de Fortaleza/CE e Quixadá/CE, obtiveram os maiores percentuais com 43,2% 

e 13,6% nessa ordem. São ressaltados, na Figura 1, os resultados obtidos do atributo 

#5. Observa-se que a maioria dos respondentes foram egressos dos cursos de SI e 

ES com 44,9% e 33,2% respectivamente, em seguida, aparecem os cursos de RC 

com 18,6% e CC com apenas 4,2%. 

 

Figura 1 – Formação Acadêmica. 

 
 

Quanto ao atributo #6, 2017.2 e 2016.2 foram os períodos que tiveram os 

maiores números de concludentes, levando-se em consideração apenas aqueles que 

participaram desta pesquisa, com 17,8% e 13,6% respectivamente. Enquanto isso, 

revelou-se com o atributo #7 que 45,8% dos egressos optaram por não fazer pós-

graduação, sendo que 27,1% seguiram para mestrado. Sublinha-se que dos que 

optaram pelo mestrado, 12% já concluíram. Ressalta-se que 22,9% optaram por 

especialização, destacando que dos que optaram por especialização 40% já 

concluíram. Por fim, 4,2% dos egressos revelaram estar com doutorado incompleto. 

Com o atributo #8, desvendou-se que além da língua nativa (português) cerca 

de 55,9% dos egressos respondentes, declaram-se fluentes no idioma inglês. Na 

Figura 2, são apresentados os resultados do atributo #9, enfatiza-se que os resultados 

mostram que aproximadamente 85% dos respondentes no momento do estudo se 

encontravam empregados e apenas cerca de 15% estão em situação distinta. Ainda 

em relação ao atributo #9 é importante salientar que, aqueles egressos que se 

encontram na pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) foram 

considerados empregados, como pesquisadores. 

45%

32%

19%
4%

Sistemas de Informação

Engenharia de Software

Redes de Computadores

Ciência da Computação
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Figura 2 – Situação Empregatícia. 

 
 

Com os resultados do atributo #10, constatou-se que 55,4% dos egressos não 

tiveram dificuldades para se inserir no mercado de trabalho e 28,2% relataram o 

contrário. Observou-se que 15,4% dos respondentes declararam não estar 

trabalhando, de modo que não foi possível definir se estes tiveram ou não dificuldades 

para inserção no mercado de trabalho. Enquanto isso, com o atributo #11 revelou-se 

que 59,3% levaram menos de 6 meses para adentrar no mercado de trabalho. Por 

outro lado, 11% levaram de 6 meses a 1 ano. Os demais resultados mencionados 

tiveram percentuais com menos de 6% dos respondentes. 

Os resultados do atributo #12 mostram que 55,9% dos respondentes se 

encontram atuando no setor privado e 28,8% no setor público, os demais não estão 

trabalhando. Quanto ao atributo #13, denota-se que as principais áreas de atuação 

daqueles que estão no mercado de trabalho são: desenvolvimento, análise de dados 

e suporte técnico com 38,8%, 10,2% e 9,5% respectivamente. 

Os resultados referentes ao atributo #14 são apresentados na Figura 3 

mostrando que 28% dos egressos ganham mais de 4 salários mensais, 23,7% entre 

3 e 4 salários, 26,3% entre 2 e 3 salários, por fim 22,0% com menos de 2 salários. 

Contudo, desvendou-se a partir do atributo #15 que a maioria dos egressos estão 

satisfeitos com suas atuais atividades, uma vez que, os níveis de satisfação Ótimo, 

Bom e Excelente tiveram os maiores percentuais com 33,9%, 28,0% e 24,6% 

respectivamente. Por outro lado, apenas 9,3% classificaram como Regular e 4,2% 

como Péssimo. 
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Figura 3 – Remuneração Mensal. 

 
 

 

Por fim, com o atributo #16, identificou-se que 56,8% dos egressos se 

identificam com a área de atuação. Em contrapartida 42,4% demonstraram não gostar 

da área em que atuam. Os resultados do atributo #17 mostraram que 72,9% dos 

egressos declararam existir possibilidade de desenvolvimento ou progressão 

profissional, enquanto 24,5% responderam de forma contrária.  

 

5.2 Aplicação do Algoritmo K-Means  

 

Foram definidos dois clusters, vale ressaltar que o nível de acurácia ficou em 

torno de 95%. Na Tabela 2 é representada uma visão geral da explicação de cada 

grupo. O algoritmo foi executado 8 vezes para obtenção de dados confiáveis. A cada 

execução foi verificada a acurácia dos resultados, e finalmente, quando os resultados 

se estabilizaram foi considerada a última iteração. 

Deve-se salientar, que a definição do número de clusters foi com base no 

resultado da aplicação do método cotovelo (Oliveira, 2016). Como os dados referentes 

aos egressos de CC e RC são consideravelmente menores em relação aos dados dos 

cursos de SI e ES. Observa-se que não houve formação de clusters referentes a esses 

cursos (CC e RC) sem diminuir significativamente o desempenho do algoritmo. 
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Tabela 2 – Representação dos Clusters. 

 
 
 
 
 
 
 

 

O “cluster 0” representa os egressos do sexo masculino com idade entre 21 e 

30 anos, naturais da cidade de Quixadá/CE, atualmente em Fortaleza/CE, graduados 

no curso de SI no período de 2016.1, com apenas graduação completa, possuindo 

fluência no inglês, encontrando-se empregado no momento da pesquisa. Além disso, 

os egressos desse grupo não sentiram dificuldades para se inserir no mercado de 

trabalho, levando menos de 6 meses para conseguir o primeiro emprego. Atualmente, 

encontram-se trabalhando no setor privado na área de desenvolvimento, com 

remuneração superior a 4 salários mensais. Por fim, os egressos se declaram 

satisfeitos com a atual atividade, mostrando identificação em sua área de atuação e 

perspectiva de crescimento profissional. 

O “cluster 1” representa os egressos do sexo masculino com idade entre 21 e 

30 anos, natural e morando na cidade de Fortaleza/CE, graduados no curso de ES no 

período de 2017.2, com apenas graduação completa, com fluência no inglês, 

encontrando-se empregado no momento da pesquisa. Diferente do primeiro cluster, 

os egressos desse grupo tiveram dificuldades para inserção no mercado de trabalho, 

demorando em média de 6 meses a 1 ano. Atualmente, encontram-se trabalhando no 

setor privado na área de desenvolvimento, com remuneração superior a 4 salários 

mensais. Por fim, os egressos estão satisfeitos com a atual atividade, mostrando 

identificação com a área de atuação, mesmo sem perspectiva de crescimento 

profissional. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise dos perfis dos egressos da (oculto) campus (oculto), foi possível 

concluir algumas diferenças do “cluster 0” que representa os formados em SI e do 

“cluster 1” que representa os que concluíram ES: 

● Existe uma forte tendência, entre os respondentes, de quem é formado em SI 

tem salários melhores do que os formados em ES; 

● Os formados em SI são predominantemente naturais da cidade de Quixadá-

CE, em contrapartida os formados em ES são da cidade de Fortaleza/CE; 

● Os formados em SI têm mais facilidade para ingressar no mercado de trabalho; 

● Os formados em SI se sentem mais satisfeitos nas atuais atividades que 

exercem; 

● Os formados em SI possuem forte tendência de crescimento profissional em 

seus atuais empregos. 

 

Sendo assim, as principais inferências acerca das análises são: os formados 

do curso de SI têm melhores oportunidades, conseguem melhores salários, tem mais 

chances de crescimento em detrimento dos formados dos demais cursos. Portanto, 

entende-se que os resultados alcançados trouxeram informações importantes dos 

egressos da (oculto) campus (oculto), que podem ser utilizadas pela própria 

universidade para futuras ações estratégicas.  

As limitações encontradas neste trabalho se deram por conta do baixo número 

de observações dos egressos e a veracidade das respostas (é possível que algum um 

egresso poder ter se sentido constrangido em informar seu salário, por exemplo). 

Como trabalhos futuros, sugere-se a utilização de mais atributos, incluindo os novos 

cursos presentes na (oculto) campus (oculto). Com a execução desse tema, foi 

possível obter um razoável conhecimento sobre o perfil dos egressos da (oculto) 

campus (oculto), possibilitando, dessa forma, fomentar na universidade da cidade em 

questão e no estado, os resultados da pesquisa, elucidando e ajudando na decisão 

da formação profissional dos universitários da região. 

Sugere-se aos coordenadores dos cursos de CC, ES e SI observarem além da 

ementa, as práticas que vem sendo adotadas no curso de SI. Uma vez que, observou-

se que egressos de SI tem obtido melhores oportunidades e salários no mercado de 

trabalho. Mesmo que ainda não saiba os fatores que levam ao sucesso dos egressos 
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desse curso, observar e possivelmente replicar ações realizadas no curso em 

questão, poderá melhorar o desempenho dos egressos dos demais cursos quanto ao 

mercado de trabalho. 

Este trabalho foi desenvolvido para atender a necessidade de conhecer os 

perfis dos egressos da (oculto) campus (oculto), tornando visível as suas respectivas 

características. Acredita-se que esta pesquisa poderá ser de grande utilidade para as 

pessoas da área de TI como também para a comunidade geral e acadêmica e para a 

equipe de gestão da Instituição estudada. 
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REFORÇO DE ARGAMASSAS COM FIBRAS DE PAPEL KRAFT 
REAPROVEITADAS DE  EMBALAGENS DE CIMENTO 
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RESUMO: Dentre os insumos utilizados na construção civil, o cimento Portland é um 
dos mais utilizados. A sua embalagem é de difícil reaproveitamento, pois ao entrar em 
contato com o cimento, torna-se inadequado aos processos convencionais de 
reciclagem, sendo comumente descartados de forma irregular. A embalagem é feita 
de papel Kraft, a partir de polpas de fibras celulósicas longas, as quais são utilizadas 
como materiais de reforços em materiais de construção há muitos anos. O presente 
trabalho teve como objetivo avaliar o uso de fibras de papel Kraft reaproveitadas de 
embalagens de cimento como material suplementar na confecção de argamassas. As 
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fibras foram utilizadas com as porcentagens de 0, 0,5, 1 e 1,5% do peso do material 
seco no traço fixo de 1: 0,48: 3, e avaliadas conforme suas propriedades físicas de 
índice de vazios, absorção de água e massa específica, e suas propriedades 
mecânicas de resistência à compressão e à tração. Entre as composições estudadas, 
o suplemento adicional de 0,5% de fibras papel Kraft nos corpos de prova 
proporcionou resistências mecânicas semelhantes ao do grupo com 0% de fibras, de 
modo que o uso das fibras se mostrou um meio adequado para a produção de materiais 
de construção sustentáveis. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Argamassa; Papel Kraft; Resíduos Sólidos. 
 
ABSTRACT: Among the inputs used in civil construction, Portland cement is one of 
the most used. Itspackaging is difficult to reuse, because when it comes in contact with 
cement, it becomesunsuitable for conventional recycling processes, being commonly 
discarded in an irregular way. The packaging is made of Kraft paper, using pulps of 
long cellulosic fibers,which have been used as reinforcement materials in construction 
materials for many years. The present study aimed to evaluate the use of reused Kraft 
paper fibers from cement packaging as a supplementary material in making mortars. 
The fibers were used with the percentages of 0, 0.5, 1 and 1.5% of the dry material 
weight in the fixed line of 1: 0.48: 3, and evaluated according to their physical properties 
of voids index, absorptionof water and specific mass, and its mechanical properties of 
resistance to compression and traction. Among the studied compositions, the additional 
supplement of 0.5% of Kraftpaper fibers in the specimens provided mechanical 
resistance similar to that of the groupwith 0% fibers, so that the use of the fibers proved 
to be an adequate means for the production of sustainable building materials. 
 
KEYWORDS: Mortar; Kraft Paper; Solid Waste. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos principais problemas atualmente na sociedade é a grande quantidade 

de  resíduos sólidos urbanos que são gerados no mundo. Para ser mais exato, são 1,4 

bilhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano. Isso significa uma média de 

1,2 kg per capita ao dia (EOS, 2018). Nas últimas décadas tem se observado um 

aumento populacional e a expansão das cidades refletindo no crescimento 

intensificado do setor de construção civil, sendo que em 2019 os municípios brasileiros 

coletaram cerca de 44,5 milhões de toneladas de resíduos da construção civil, e esses 

dados não incluem empresas  privadas, ou seja, o volume do resíduo gerado é ainda 

maior (ABRELPE, 2020). 

Dentre todos os insumos utilizados na construção civil, o cimento Portland figura 

entre os principais. De setembro de 2018 a agosto de 2019, o consumo de cimento no 

país atingiu a marca de 53,6 milhões de toneladas (SNIC, 2019). O que significa que 

foram produzidas 112,56 mil toneladas de resíduos provenientes das embalagens, 

uma vez que 70% do produto é comercializado na forma ensacada, e cada saco de 

cimento pesa cerca de 150 g. Devem ser somados a estes ainda os sacos de cal, outro 

material amplamente empregado na construção civil e em crescente consumo nas 

obras de edificações em todo o país. 

A embalagem em que o cimento é comercializado é feito de um papel altamente 

resistente, se tornando um resíduo sólido na construção civil que não é aproveitado 

durante a execução das construções, gerando impactos ambientais graves (ALVES, 

2016). O papel, quando em contato com o cimento Portland, nas embalagens de 

distribuição deste último, torna-se inadequado a processos de consumos secundários 

e ainda desqualificado aos processos convencionais de reciclagem, sendo descartado 

em “lixões”, aterros sanitários ou nos chamados “bota-foras” de materiais de 

construção (SCHMAL; AVILA, 2008). 

O papel de embalagens de cimento é feito de papel Kraft, fundamentalmente 

produzido por celulose não branqueada. A produção brasileira de papel Kraft atingiu 

352 mil toneladas em 2012, onde esses sacos são produzidos a partir de fibras 

celulósicas de  pinus ou bambu, que possuem fibras curtas e longas, respectivamente 

(FOELKEL, 2014).  As fibras do bambu são longas como as do pinheiro e estreitas 

como as do eucalipto, o que faz com que se entrelacem mais, conferindo excelentes 

características físicas aos papéis (BRACELPA, 2013). 
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Devido às suas propriedades mecânicas razoavelmente boas, baixo custo, alta 

força específica, sustentabilidade, biodegrabilidade, facilidade de fabricação e boa 

rigidez estrutural, as fibras vegetais podem ser usadas em uma ampla gama de 

aplicações (ALKBIR et al., 2016). No Brasil, a utilização destas fibras como reforços 

de matriz cimentícia existe há muitos anos, e utilizar esses compósitos a partir da fibra 

para a construção civil é de grande importância para o crescimento do país, através 

da sustentabilidade (CRISTINA et al., 2018). 

O uso de recursos naturais renováveis, como as fibras vegetais, pela indústria 

da construção civil, pode contribuir para o desenvolvimento de outros materiais de 

construção sustentáveis (PACHECO-TORGAL; JALALI, 2011). O uso de fibras das 

embalagens de cimento pode melhorar características térmicas e mecânicas de placas 

de compósitos cimentícios de uso não estrutural em paredes de vedação e outros 

projetos construtivos (SILVA, 2013). 

No entanto há de se levar em conta que a matriz cimentícia possui um pH 

altamente alcalino, e então as fibras e a composição da matriz devem ser adequadas 

visando contornar esse problema (RAMAKRISHNA; SUNDARARAJAN, 2005). Para 

reduzir o efeito da alcalinidade do meio, existe a alternativa de se utilizar as fibras sob 

a forma de polpa celulósica (CORREIA, 2011). 

Ao se utilizar a polpa celulósica ao invés das fibras em seu estado natural, 

proporciona-se uma resistência química às fibras à degradação alcalina da matriz 

cimentícia. O que proporciona essa resistência química é o processo de polpação 

química das fibras, que remove a lignina, hemicelulose e extrativos, componentes 

esses que podem interferir na hidratação do cimento e também são muito susceptíveis 

ao ataque alcalino (COUTTS; WARDEN, 1992). 

O objetivo do trabalho então foi avaliar a adição das fibras celulósicas, 

provenientes do reaproveitamento de embalagens de papel Kraft de cimento Portland, 

na argamassa de cimento e areia e seus efeitos nas propriedades físicas e mecânicas 

do compósito. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Materiais 

 

O cimento utilizado foi do tipo CP IV – 32, marca ITAÚ, da empresa Votorantim. 

O cimento referido tem a adição de pozolana em sua composição, o que diminuirá o 

ataque alcalino às fibras celulósicas. As fibras de papel Kraft foram provenientes das 

próprias embalagens do cimento utilizado, as quais, limpas, pesavam, em média, 150 

gramas. 

O agregado miúdo foi proveniente do rio Acre, obtida comercialmente. Para a 

caracterização do material, foi realizado o ensaio de composição granulométrica, com 

peneiras de série normal partindo da peneira 9,5 mm até a 0,075 mm, conforme NBR 

NM 248 (ABNT, 2003a). Foram ensaiadas cinco amostras de 500 g, e em seguida feita 

a comparação da curva granulométrica da areia com as zonas ótimas e utilizáveis 

descritas  em norma. A partir do ensaio de granulometria, também foi possível obter os 

parâmetros  de módulo de finura, inchamento, diâmetro máximo do agregado miúdo e 

massa  específica real e aparente, sendo estes dois últimos realizados conforme NBR 

NM 52 (ABNT, 2003b). 

 

2.2 Polpação das fibras de papel kraft 

 

Para polpação das fibras de papel Kraft (Figura 1), as embalagens de cimento 

foram cortadas manualmente, lavadas e depois dispersas com auxílio de liquidificador 

com proporção média de 6 litros de água por embalagem. Em seguida, foram secas 

em estufa a 60ºC por 24 horas. 
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Figura 1 - Processo de polpação das fibras de papel Kraft. (a) Embalagem de cimento Portland CP-

IV 32; 

(b) Lavagem e fragmentação manual das embalagens; (c) Dispersão das fibras no 

liquidificador; (d) Secagem em estufa. 

 

Fonte: pelos autores (2021). 

 

2.3 Caracterização química das fibras de papel kraft 

 
A composição química das fibras foi determinada no Laboratório de Bromatologia 

da EMBRAPA/AC. Os teores de FDN (Fibra insolúvel em reagente detergente neutro) 

/ FDA (Fibra insolúvel em reagente detergente ácido) foram determinados pelo método 

de Van Soest, utilizando o Ácido Sulfúrico a 72% (VAN SOEST; ROBERTSON; 

LEWIS, 1991). 

 

2.4 Dosagem e preparo da argamassa 

 

A preparação da argamassa foi feita em laboratório, utilizando argamassadeira, 

de acordo com o que preconiza a NBR 7215 (ABNT, 2019). A dosagem dos materiais 

foi realizada com base na mesma norma, onde a cada amassamento na 

argamassadeira,  foram utilizados 624g de cimento Portland, 1.872g de areia e 300 ml 
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de água, ou seja, com uma proporção volumétrica de 1: 0,48: 3. O traço foi utilizado em 

todas as amostras, mudando somente o teor de adição de fibras. 

Os teores de adição das fibras de papel kraft foram 0,5%, 1,0% e 1,5%, em 

massa,  em relação à massa total de material seco do traço, visando investigar teores 

próximos ao teor ótimo encontrado por Santana, 2015. O modelo de dosagem está 

exemplificado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Quantidade de materiais por amassamento 

TRAÇO POR AMASSAMENTO 

Grupo/material Cimento (kg) Areia (kg) Água (ml) Papel Kraft (g) 

Traço 1 (Controle) 0,624 1,872 300 0,00 

Traço 2 (Adição 0,5%) 0,624 1,872 300 12,48 

Traço 3 (Adição 1,0%) 0,624 1,872 300 24,96 

Traço 4 (Adição 1,5%) 0,624 1,872 300 37,44 

Fonte: pelos autores (2021). 

 

2.5 Confecção e cura dos corpos de prova 

 

A confecção dos corpos de prova cilíndricos foi realizada de acordo com a NBR 

7215 (ABNT, 2019), tendo dimensões de 5 cm de diâmetro x 10 cm de altura, onde 

os moldes foram preenchidos em 4 camadas de iguais volumes e adensados com 30 

golpes de soquete em cada uma. Após descanso de 24h, os corpos de prova foram 

transferidos para o tanque de água para cura úmida até a idade dos testes, que foi de 

28 dias. 

 

2.6 Ensaios físicos e mecânicos 

 

Para os ensaios mecânicos, foi utilizada uma prensa manual FORTEST, com 

capacidade para 100 tonelada força. Os parâmetros mecânicos analisados foram a 

resistência à compressão axial, conforme NBR 7215 (ABNT, 2019), e resistência à 

tração por compressão diametral, conforme NBR 7222 (ABNT, 2011), conforme 

exposto na Figura 2. Já os índices físicos analisados foram o índice de absorção de 

água, índice de vazios e massa específica, de acordo com os procedimentos da NBR 

9778 (ABNT, 2009). 
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Figura 2 - Ensaios mecânicos de ruptura dos corpos de prova. (a) Ensaio de resistência à 
compressão axial; 

(b) Ensaio de resistência à tração por compressão diametral. 

  

Fonte: pelos autores (2021). 

 

2.7 Análise estatística dos resultados 

 

Foram moldadas 06 amostras para cada ensaio e traço, sendo realizado ensaio 

de compressão axial, e 04 traços com diferentes teores de incorporação de fibras Kraft, 

com um traço controle sem incorporação de fibras. O total de amostras confeccionadas 

foi de  24 corpos de prova cilíndricos. 

Após obtenção dos resultados, os mesmos foram organizados no formato de 

Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), verificados os pressupostos, e 

realizada  a ANOVA pelo teste Tukey a 5% de significância comparando as médias e 

classificando  os resultados obtidos. O software utilizado para a análise foi o Action 

Stat®. 
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Figura 3 - Delineamento experimental da pesquisa. 

 

Fonte: pelos autores (2021). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Caracterização dos materiais 

 

3.1.1 Areia 

 

A curva granulométrica da areia, obtida após o ensaio de granulometria, está 

na  Figura 4, com uma comparação das zonas ótimas e utilizáveis conforme exposto 

em norma. Os outros parâmetros físicos obtidos estão expostos na Tabela 2. 
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Figura 4 - Curva granulométrica da areia do Rio Acre, em comparação com as zonas ótimas e 

utilizáveis. 

Fonte: pelos autores (2021). 

 

Tabela 2 - Parâmetros físicos da areia do Rio Acre. 

Módulo de finura 0,86 

Inchamento (%) 39,6 

Massa específica real (g/cm³) 2,58 

Massa específica aparente (g/cm³) 1,29 

Diâmetro máximo (mm) 0,60 

Fonte: pelos autores (2021). 

 

É possível perceber que o percentual retido acumulado da média das amostras 

não  se enquadra nos limites recomendados pela norma, uma vez que a areia ensaiada 

se encontra abaixo da zona considerada utilizável para concreto, possuindo 

graduação predominantemente abaixo da peneira 0,15 mm e diâmetro máximo de 0,6 

mm. Além disso, ao se avaliar o módulo de finura, constata-se que a areia do Rio Acre 

é classificada  como areia muito fina. 

 

3.1.2 Caracterização química das fibras de papel Kraft 

 

A composição química das fibras Kraft está ilustrada na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Composição química das fibras de papel Kraft. 

COMPOSIÇÃO DA PAREDE CELULAR (%) 

MS FDN FDA Hemicelulo
se 

Celulo
se 

Lignin
a 

92,91 97,68 93,1
8 

4,50 84,01 9,34 

Fonte: pelos autores (2021). 

 

O baixo teor de lignina do papel Kraft, aliado ao alto teor de celulose, proporciona 

resistência ao ataque alcalino do ambiente cimentício (COUTTS; WARDEN, 1992). 

Tem-se ainda que o tipo de cimento utilizado, o qual possui adição de pozolana em 

sua composição, contribui para a diminuição da alcalinidade do concreto (CORREIA, 

2014). 

 
3.2 Ensaios físicos 

 

3.2.1 Absorção de água 

 

A Figura 5 mostra as médias de absorção de água dos traços utilizados na 

pesquisa. 

 
Figura 5 - Médias de absorção de água com os diferentes traços. 

Fonte: pelos autores (2021). 

 

Obs: Grupos com mesma letra não diferem significativamente em relação 

as suas  médias, de acordo como Teste de Tukey (α = 5%). 
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Os valores de absorção de água, possuem normalidade de acordo com o teste 

de  Kolmogorov-Smirnov e as variâncias dos valores são homogêneas de acordo com 

o teste  de Bartlett. As médias foram classificadas, após a análise de variância, pelo 

teste Tukey a 5%. Os resultados mostram que o traço 4 possui a maior absorção de 

água entre os traços estudados, sendo significativamente maior em relação ao traço 

sem adição de fibras  kraft. 

 

3.2.2 Índice de vazios 

 

A Figura 6 mostra as médias dos índices de vazios dos traços utilizados na 

pesquisa. 

 

Figura 6 - Médias dos índices de vazios dos diferentes traços. 

 

Fonte: pelos autores (2021). 

Obs: Grupos com mesma letra não diferem significativamente em relação as 

suas  médias, de acordo com 

 

o Teste de Tukey (α = 5%). 

 

Os valores de índice de vazios não apresentaram normalidade, mesmo após 

transformação dos valores em Ln. Assim, analisou-se o valor da curtose, a qual se 

apresentou com valor negativo, permitindo assim a análise de variância e teste Tukey 

a  5%. O resultado da comparação das médias mostra que o traço 4 possui o maior 
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índice de vazios entre os traços estudados, tendo índice de vazios significativamente 

maior em  relação ao traço sem adição de fibras kraft. 

 

3.2.3 Massa específica real 

 

A Figura 7 mostra as médias de massa específica real dos traços utilizados na 

pesquisa. 

 

Figura 7 - Médias das massas específicas reais dos diferentes traços 

Fonte: pelos autores (2021). 

 

Obs: Grupos com mesma letra não diferem significativamente em relação as 

suas  médias, de acordo como Teste de Tukey (α = 5%). 

 

Os valores de massa específica possuem normalidade de acordo com o teste 

de Kolmogorov-Smirnov e as variâncias dos valores são homogêneas, de acordo com 

o teste de Bartlett. As médias foram classificadas, após a análise de variância, pelo 

teste Tukey a 5%. Os resultados mostram que os traços 1, 2 e 3 possuem massa 

específica semelhante,  maiores que o traço 4, sendo a média de massa específica 

deste menor que o traço com 1,0% de adição de fibras. 

Os resultados dos ensaios físicos aqui descritos corroboram com os realizados 

por  Dias, 2017 e Pereira, 2018, onde é possível perceber que com o aumento do teor 

de fibras  nas argamassas, há também um aumento na absorção de água e no índice 

de vazios. No entanto, há uma tendência de diminuição da massa específica da 

argamassa conforme o  aumento do teor de fibras. Uma possível justificativa para este 
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fato é devido a reduzida massa específica das fibras de papel Kraft, que é bem menor 

comparado com a massa específica do agregado miúdo, no caso a areia, o que 

ocasiona em uma redução na massa específica do conjunto argamassa. 

 
3.3 Ensaios mecânicos 

 

3.3.1 Resistência à compressão axial 

 

Os resultados obtidos através dos ensaios de compressão axial estão 

expostos na Figura 8. 

 
Figura 8 - Médias das resistências à compressão axial dos diferentes traços. 

 

Fonte: pelos autores (2021). 

 

Obs: Grupos com mesma letra não diferem significativamente em relação as 

suas médias, de acordo com o Teste de Tukey (α = 5%). 

 

Os valores de Fck apresentaram normalidade pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov, porém não apresentaram homogeneidade das variâncias nem mesmo após 

transformação dos valores em Ln, assim, analisou-se o valor da curtose, a qual se 

apresentou com valor negativo, permitindo assim a análise de variância e teste Tukey 

a 5%. 

Na comparação das médias de Fck dos traços testados, tem-se que os traços 

1 e 2 possuem médias semelhantes estatisticamente, assim como são semelhantes 



Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.8, n.3, p.21566-21582, mar.,2022. ISSN: 2525-8761 265 

os traços de1 e 3 e 3 e 4. Mesmo semelhantes estatisticamente, a dosagem com 0,5% 

de fibras kraft possui média de Fck 7,06% maior que a dosagem sem fibras. 

 
3.3.2 Resistência à tração por compressão diametral 

 

Os resultados obtidos através dos ensaios de tração por compressão diametral 

estão expostos na Figura 9. 

 

Figura 9 - Médias das resistências a tração dos diferentes traços. 

Fonte: pelos autores (2021). 

 

Obs: Grupos com mesma letra não diferem significativamente em relação as 

suas médias, de acordo com o Teste de Tukey (α = 5%). 

Os valores de Fct apresentaram normalidade pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov, porém não apresentaram homogeneidade das variâncias nem mesmo após 

transformação dos valores em Ln, assim, analisou-se o valor da curtose, a qual se 

apresentou com valor negativo, permitindo assim a análise de variância e teste Tukey 

a 5%. 

Na comparação das médias de Fct dos traços testados, tem-se que os traços 1 

e 2  possuem médias semelhantes estatisticamente, sendo a dosagem de 1,5% a que 

possui média inferior às demais. Mesmo semelhantes estatisticamente, a dosagem 

com 0,5% de fibras kraft possui média de Fck 3,45% maior que a dosagem sem fibras. 

Os resultados dos ensaios mecânicos demonstram que há uma tendência de 

diminuição das resistências à compressão e à tração conforme aumenta o teor de 
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fibras na argamassa. Este comportamento é esperado, devido à baixa resistência 

mecânica da fibra em comparação com os agregados e maior porosidade da 

argamassa (SANTOS; CARVALHO, 2011). A redução destas resistências também 

pode ser explicado devido  à dispersão das fibras, que conforme o teor aumenta, há 

um acréscimo de regiões nos corpos de prova com concentração de fibras, 

ocasionado pela dispersão inadequada das mesmas (MARTINS; SOARES, 2016). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Pesquisas com o uso de materiais recicláveis vêm crescendo no país, devido 

a necessidade de se adequar à nova realidade, onde o uso de materiais sustentáveis 

deixou de ser um atributo e passou a se tornar uma necessidade. O papel Kraft 

proveniente das embalagens de cimento se enquadra nesta categoria, visto que ainda 

há poucas pesquisas relacionadas ao reaproveitamento deste material que é 

amplamente utilizado no Brasil. 

Ante o exposto, pode-se afirmar que os objetivos almejados foram alcançados 

de  forma satisfatória, tendo sido realizado todo o programa experimental planejado e, a 

partir  deste, avaliado a viabilidade da utilização de fibras celulósicas, provenientes 

do reaproveitamento de embalagens de papel Kraft de cimento Portland, em 

argamassas. Ademais, os resultados atingidos consolidam com os trabalhos já 

realizados nessa área. 

De modo geral, o desempenho mecânico de argamassas com fibras de papel 

Kraft é prejudicado pela presença das mesmas, visto que conforme há um aumento no 

teor de  fibras, ocorre um decrescimento em suas resistências. Em se tratando das 

propriedades do estado fresco, os traços com maiores teores de fibras celulósicas 

demonstraram uma  menor trabalhabilidade, o que se justifica pela absorção das fibras 

de parte da água do traço, maior dificuldade de dispersão das fibras aliada a maior 

coesão conferida à mistura. Por esse motivo obteve-se uma redução do índice de 

consistência da argamassa o que resultou numa maior dificuldade na moldagem das 

amostras. 

Por fim, a partir dos resultados analisados, é possível considerar que o traço 

com adição de 0,5% de fibras celulósicas de papel kraft de cimento Portland na 

produção de argamassas é satisfatória, principalmente quando se deseja dar uma 
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destinação ambientalmente adequada para esse resíduo. Entretanto, para os demais 

traços (1,0 % e 1,5%) faz-se necessário uma análise mais criteriosa, com utilização 

de aditivo, a fim de favorecer as demais propriedades da argamassa, tanto no seu 

estado fresco como com  melhores desempenhos no estado endurecido. 
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RESUMO: Nos últimos anos as instituições de ensino superior têm enfrentado 
grandes problemas ocasionados pela evasão acadêmica. Diante disso, diversos 
pesquisadores têm dedicado seus esforços a descoberta das causas e a prevenção 
contra a evasão acadêmica e a mineração de dados educacionais pode auxiliar nesse 
processo. Porém, para obter resultados satisfatórios com a mineração de dados 
aplicada ao contexto da evasão acadêmica é necessário conhecer os melhores 
recursos de mineração de dados a serem utilizados. Dessa forma, no presente 
trabalho foi realizada uma revisão sistemática da literatura a fim de identificar as 
principais técnicas e ferramentas da mineração de dados que podem ser aplicadas 
nesse processo, além de identificar os principais fatores indutores à evasão 
acadêmica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Revisão Sistemática; Mineração de Dados; Educação. 

 
ABSTRACT: In recent years, higher education institutions have faced major problems 
caused by academic evasion. In view of this, several researchers have dedicated their 
efforts to discovering the causes and preventing academic evasion and mining of 
educational data can help in this process. However, to obtain satisfactory results with 
data mining applied to the context of academic evasion, it is necessary to know the 
best data mining resources to be used. Thus, in the present work, a systematic 
literature review was carried out in order to identify the main data mining techniques 
and tools that can be applied in this process, in addition to identifying the main factors 
that induce academic evasion. 
 
KEYWORDS: Systematic Review; Data Mining; Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o ensino superior brasileiro tem passado por grandes 

transformações. As diversas ações de apoio ao setor acadêmico como, por exemplo, 

o Sistema de Seleção Unificada (SISU), têm impulsionado o crescimento do ensino 

superior no país. Porém, apesar da evolução ainda existe uma grande preocupação 

com alguns problemas, tais como a retenção a evasão acadêmica (MORAES, 2015). 

A evasão acadêmica é o termo utilizado para se referir ao processo que resulta 

no atraso da conclusão de curso pelos discentes do ensino superior, levando-os a 

uma permanência prolongada nas Instituições de Ensino Superior (IES) (MORAES, 

2015). Para Moraes (2015), um elevado número de reprovações e/ou trancamentos 

podem ocasionar uma desmotivação do discente, levando-o a evasão acadêmica. 

Para Espíndola (2016), além da evasão acadêmica ocasionar problemas na 

vida pessoal e profissional dos discentes, ela também afeta as instituições, pois elas 

não atingem os índices esperados em relação à formação de seus discentes. Segundo 

Santos (2015), a evasão acadêmica gera grandes problemas para as IES, pois essas 

necessitam desembolsar mais recursos para custear os discentes retidos. Espíndola 

(2016), ressalta ainda os impactos sofridos pela sociedade, pois a evasão acadêmica 

retarda a disponibilidade de profissionais no mercado de trabalho. 

Uma possibilidade plausível de identificação dos fatores motivadores para a 

evasão acadêmica é o emprego da Mineração de Dados Educacionais (MDE). 

Segundo Santos (2015), a MDE consiste na aplicação de técnicas de mineração de 

dados e/ou modelos probabilísticos em dados da educação. 

No entanto, para se aplicar a MDE no contexto apresentado (evasão 

acadêmica) é fundamental utilizar as ferramentas adequadas dentre as tantas que 

existem como, por exemplo: Waikoto Environment for Knowledge Analysis (WEKA), 

Jupyter Notebook e Python (MARQUES et al., 2019), além disso, é importante saber 

quais técnicas de Mineração de Dados (MD) se aplicam melhor ao contexto 

(MARQUES et al., 2019). Outra questão, é saber quais fatores serão estudados para 

entender o que leva os discentes a ficarem retidos. 

Tendo em vista o que foi apresentado, uma solução para conhecer as principais 

ferramentas, técnicas e fatores explorados no estudo do tema evasão acadêmica, é a 

realização de uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL). Segundo Cruz e Nunes 

(2012), a RSL é uma análise geral de trabalhos, que têm preestabelecidos os materiais 
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e métodos, além disso em seu desenvolvimento ela torna explícitos os métodos de 

forma que possam ser reproduzidos. A RSL faz uso de um protocolo válido e explícito, 

que reduz o viés e faz a inclusão de resumos qualitativos e quantitativos (CRUZ; 

NUNES, 2012). 

Diante desse contexto, os objetivos desta Revisão Sistemática da Literatura 

são: (i) identificar os principais fatores contribuintes para a evasão acadêmica a serem 

estudados; (ii) avaliar ferramentas e algoritmos da MD que apresentam melhores 

desempenhos com dados da evasão acadêmica; (iii) identificar as técnicas de MD que 

apresentam melhor desempenho, quando aplicadas a evasão acadêmica.  

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção 2, 

apresentam-se os Procedimentos e Métodos; na Seção 3, detalha-se a Condução do 

Mapeamento Sistemático da Literatura; na Seção 4, são analisados e discutidos os 

Resultados do Mapeamento Sistemático da Literatura e Discussões; e, na Seção 5, 

são discutidas as Conclusões e Considerações Finais deste trabalho. 

 

2. PROCEDIMENTOS E MÉTODOS 

 

Nesta Seção são apresentados os detalhes do processo utilizado nesta RSL. 

Salienta-se, que esta RSL se baseia no protocolo definido por Biolchini et al. (2007), 

em que são aludidos os objetivos da pesquisa e as questões de pesquisa; são 

definidas as palavras-chave e string de busca; delimita-se o intervalo de tempo para 

pesquisa; são definidas as bases de dados de pesquisa, os critérios de inclusão e 

exclusão e, os procedimentos para extração e apresentação dos dados. 

 

2.1 Questões de Pesquisa 

 

De acordo com os objetivos apresentados na Seção 1, foram definidas as 

seguintes questões de pesquisa que direcionaram esta RSL: 

• Questão primária (QP1): Quais os fatores indutores têm sido investigados 

para a descoberta das causas da evasão acadêmica? 

• Questão primária (QP2): Quais ferramentas de MD têm sido utilizadas para 

descoberta das causas da evasão acadêmica? 

• Questão primária (QP3): Quais técnicas de MD têm sido utilizadas para 

descoberta das causas da evasão acadêmica? 
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2.2 Definição das Palavras-chave e String de Busca 

 

A determinação das palavras-chave em RSLs é estabelecida a partir das questões 

de pesquisa sob investigação. Preliminarmente, foram realizados testes com as 

strings de busca que seriam utilizadas nas buscas. No Quadro 1, são apresentadas 

as palavras-chave e seus sinônimos utilizados para montar a string de busca. 

 
Quadro 1 – Palavras-chave e sinônimos. 

Palavra-Chave Sinônimos em Inglês 

Data Mining Knowledge Discovery, Data Extraction, 
Predicting, Prediction, Detection e 
Detecting 

Academic Evasion Academic Evasion, evasion in higher 
education, delay in completing higher 
education 

 

Após se efetuar as combinações das palavras-chave e sinônimos, foi delineada 

a seguinte string de busca: 

(“Data Mining” OR “Knowledge discovery” OR “data extraction” OR 

predicting OR prediction OR detection OR detecting) AND (“academic evasion” 

OR “evasion in higher education” OR “delay in completing higher education”) 

 

2.3 Intervalo de Tempo para Pesquisa 

 

No presente trabalho, considerou-se estudos realizados no período dos últimos 

dez (10) anos, compreendido entre dois mil e onze (2011) e (dezembro de) dois mil e 

vinte e um (2021), por se considerar que, as constantes evoluções, no que se trata de 

fatores, abordagens, ferramentas e técnicas tem aperfeiçoado a busca das possíveis 

causas da evasão acadêmica. 

 

2.4 Bases de Dados de Pesquisa 

 

Para a RSL em questão, foram definidas quatro (4) bases de dados para 

pesquisa conforme se apresenta no Quadro 2. O critério de escolha dessas bases de 

dados se deve ao fato de serem as bases mais difundidas no campo da tecnologia. 

Essas bases de dados foram desenvolvidas com o intuito de propiciar, em uma única 
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plataforma, centenas de revistas científicas e seus respectivos trabalhos, assentes por 

qualidade e originalidade (DANTAS et al. 2018). 

 
Quadro 2 – Lista de fontes. 

Fontes Endereço Eletrônico (link) 

IEEEXplore http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

Science Direct http://www.sciencedirect.com/ 

Periódicos da CAPES https://www-periodicos-capes-gov- 
br.ez11.periodicos.capes.gov.br/ 

 
 

2.5 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Os critérios de inclusão e exclusão são definidos para auxiliar na condução de 

uma RSL com o intuito de apoiar a classificação de relevância dos estudos 

(BIOLCHINI et al., 2007). Os critérios de inclusão estão intimamente relacionados às 

questões de pesquisa em análise. Vale ressaltar que para um trabalho ser selecionado 

é suficiente atender a pelo menos um critério de inclusão. De maneira análoga, para 

excluir um trabalho é suficiente atender a um critério de exclusão.  

Os seguintes critérios de inclusão (CI) de trabalhos foram definidos:  

• CI1: trabalho discute, aplica, propõe ou investiga, fatores ou dados 

relacionados ao problema da evasão acadêmica no contexto educacional; 

• CI2: trabalho discute, aplica, propõe ou investiga, ferramentas de MD 

relacionado ao problema da evasão acadêmica no contexto educacional; 

• CI3: trabalho discute, aplica, propõe ou investiga, técnicas de exploração ou 

descoberta de conhecimento em bases de dados relacionado ao problema da 

evasão acadêmica no contexto educacional; 

• CI4: trabalho aborda estudos experimentais para validar os resultados que 

tratam do problema da evasão acadêmica. 

Os seguintes critérios de exclusão (CE) de trabalhos foram definidos: 

• CE1: estudos em andamento, que não tenham sido concluídos, ou que o 

estudo final não esteja disponível; 

• CE2: todos os estudos que não tratem da utilização de MD na descoberta das 

causas da evasão escolar, serão excluídos; 

• CE3: serão excluídos artigos em outros idiomas que não o inglês, devido à 

baixa ascendência de estudos sobre o tema em outros idiomas; 
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• CE4: caso existam estudos duplicados, apenas um deles será aceito (o mais 

recente/desenvolvido), excluindo-se os demais. 

 

2.6 Procedimentos para Seleção dos Estudos 

 

Para a seleção dos trabalhos, foram seguidas as três (3) fases apresentadas a 

seguir.  

• Fase 1: exclusão de estudos em andamento, que não tenham sido concluídos, 

ou que o estudo final não esteja disponível; 

• Fase 2: filtragem de trabalhos por meio da análise de títulos e resumos das 

publicações coletadas e eleger aquelas que satisfazem aos critérios de 

inclusão e excluir os que atendem aos critérios de exclusão; 

• Fase 3: filtragem de trabalhos por meio da leitura completa dos trabalhos 

selecionados na etapa anterior. 

Para garantir um grupo de trabalhos de qualidade, essas fases foram executadas 

por dois pesquisadores experientes. 

 

3. CONDUÇÃO DA RSL 

 

Nesta seção, são apresentados os detalhes do procedimento de busca e seleção 

de trabalhos. As buscas nas bases de dados foram realizadas por meio de Advanced 

Search, sendo adaptadas as particularidades de cada base. 

 
Quadro 3 – Resultados das buscas. 

Base Fase 1 Fase 2 Fase 3 

IEEEXplore 95 3 3 

Science Direct 75 2 2 

Periódicos CAPES 316 4 1 

Total 486 9 6 

 
 

Pode-se observar no Quadro 3 os quantitativos dos trabalhos analisados em 

cada fase. Na Fase 1 foram retornados quatrocentos e oitenta e seis (486) trabalhos. 

Na Fase 2, após a leitura dos títulos e resumos, nove (9) trabalhos foram selecionados 

para serem avaliados na fase seguinte. Na fase 3, após a leitura completa dos 
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trabalhos e aplicando-se os critérios (inclusão/exclusão), foram selecionados seis (6) 

trabalhos. 

No Quadro 4 são apresentados os trabalhos selecionados, com os respectivos 

anos de publicação e o continente em que a pesquisa foi explorada. 

 

Quadro 4 – Relação dos trabalhos selecionados. 

Índice Trabalhos Ano 
Publicação 

Continentes 

#1 (NANDESHWAR et al., 2011) 2011 América do 
Norte 

#2 (POKRAJAC et al., 2016)  2016 América do 
Norte 

#3 (SHUQFA; HAROUS, 2019) 2019 Ásia 

#4 (CARDONA et al., 2019)  2019 América do 
Norte 

#5 (SARASWATI et al., 2020)  2020 Ásia 

#6 (ULIYAN et al., 2021)  2021 Ásia 

 
Em relação à distribuição por continentes, é possível observar que o interesse 

e pesquisas em relação à evasão acadêmica, tem se concentrado em apenas dois 

continentes América do Norte e Ásia. Vale ressaltar, que os Estados Unidos tem sido 

o país que mais investiga sobre o assunto.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta Seção são apresentadas as respostas para as questões de pesquisa, 

que foram encontradas a partir da análise dos trabalhos selecionados. Por meio de 

formulários de extração de dados, buscaram-se pontos importantes dos trabalhos que 

respondessem às questões de pesquisa. 

 

4.1 Quais fatores indutores têm sido investigados para a descoberta das causas 

da evasão acadêmica? 

 

Na Figura 1, são exibidos os fatores que influenciam na evasão acadêmica, com os 

índices dos respectivos trabalhos retornados na RSL, a relação de índices e trabalhos 

é apresentada no Quadro 4. Salienta-se que em quase todos os trabalhos, foram 

explorados dados inerentes aos fatores internos da instituição e as características do 

aluno. Destaca-se que apenas no trabalho (#6) foram explorados apenas dados 
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inerentes às características individuais do aluno, enquanto nos outros trabalhos foram 

explorados mais de um fator. 

 
Figura 1 - Fatores Indutores para à evasão acadêmica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os fatores relacionados às características individuais do aluno, abordados nos 

trabalhos (#1, #2, #4, #5 e #6) foram principalmente dados relacionados ao 

desempenho acadêmico como notas e reprovações. Além disso, foram identificados 

tais fatores motivantes para a evasão: fatores pertinentes à adoção precoce da 

profissão, formação escolar anterior, insatisfação ou desinteresse dos alunos com 

cursos elegidos em segunda (2ª) ou terceira (3ª) opção, embaraços pessoais de 

adequação à vida universitária, falta de informação em relação a natureza dos cursos, 

descoberta de novos interesses que levam ao cumprimento de novo processo 

seletivo, dificuldades financeiras do aluno, divergências entre a vida acadêmica e as 

exigências do mundo do trabalho, fraco desempenho e dificuldades de aprendizagem, 

constantes reprovações e/ou baixa frequência às aulas, habilidade de estudo, 

personalidade do estudante, entre outros. 

Em relação aos fatores associados às instituições, abordou-se nos trabalhos 

(#1, #2, #3, #4 e #5) dados relativos a apoio aos discentes, acompanhamento aos 

discentes, ações de incentivo e oferta de bolsas. Outros fatores que valem destacar: 

conectados à questões acadêmicas (por exemplo: currículos ultrapassados e 

distendidos, cadeia de pré-requisitos inteiriçados, além da falta de clareza sobre o 

próprio projeto pedagógico do curso); cultura institucional de desmerecimento da 

docência na graduação; estrutura débeis de apoio ao ensino de graduação 

(laboratórios, equipamentos de informática, bibliotecas, etc.); didático-pedagógicas 
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(métodos inadequados de avaliação do desempenho do aluno, deficiência de 

formação pedagógica ou desinteresse do professor, desprovimento ou número 

reduzido de programas institucionais para o estudante, como iniciação científica, 

monitoria, entre outros); deficiência do sistema público nacional que proporcione a 

racionalização da utilização das vagas, suprimindo a possibilidade da matrícula em 

duas universidades. 

Tratando-se de fatores externos às instituições nos trabalhos (#1, #3 e #5) 

foram estudados dados concernentes ao meio em que o aluno está inserido. São 

exemplos: incentivo da família e da sociedade e empregos. Outros fatores: 

concernentes ao mercado de trabalho, à qualidade do ensino fundamental e médio 

associados às condições econômicas, ao reconhecimento social da profissão 

escolhida. Além disso, ainda se constata à depreciação das profissões, a exemplo, 

nos cursos de licenciaturas, às dificuldades de modernizar a universidade frente aos 

avanços tecnológicos, econômicos e sociais da atualidade; à falta de políticas públicas 

plausíveis e continuadas direcionadas para o ensino de graduação. 

 

4.2 Quais ferramentas de MD têm sido utilizadas para descoberta das causas da 

evasão acadêmica? 

 

No Quadro 5 é apresentado o quantitativo de uso das ferramentas de MD nos 

trabalhos selecionados. Destaca-se que em apenas três trabalhos foi possível 

identificar as ferramentas que foram utilizadas. 

 
Quadro 5 – Ferramentas utilizadas na MD. 

Índice Ferramentas Quantidade de 
trabalhos 

1 WEKA 1 

2 JMP 1 

3 STATISTICA 12 1 

4 Não identificados 3 

 
 

A ferramenta JMP foi utilizada no trabalho de Pokrajac et al. (2016). JMP é um 

conjunto de programas de computador para análise estatística desenvolvido pela 

unidade de negócios JMP do SAS Institute. Tal ferramenta permite lidar com 

problemas estatísticos de rotina e difíceis. Desde o acesso fácil aos seus dados de 

várias fontes até o uso de ferramentas de preparação de dados rápidas e confiáveis 
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e a realização de análises estatísticas de escolha, permitindo aproveitar ao máximo 

os dados de um determinado dataset em qualquer situação. 

A ferramenta WEKA foi utilizada no trabalho de Shuqfa e Harous (2019). A 

ferramenta é uma coleção de algoritmos de Aprendizado de Máquina (AM) para 

tarefas de MD, oferece aparatos para preparação de dados, Classificação, Regressão, 

Agrupamento, Mineração de Regras de Associação e Visualização. O WEKA está 

implementado na linguagem Java, que tem como principal característica a sua 

portabilidade, desta forma é possível utilizá-la em diferentes sistemas operacionais, 

além de aproveitar os principais benefícios da orientação a objetos. O WEKA é um 

software livre, ou seja, está sob domínio da licença GPL. 

A ferramenta STATISTICA 12 foi utilizada no trabalho de Cardona et al. (2019).  

STATISTICA é um conjunto de produtos e soluções de software de análise 

originalmente desenvolvidos pela StatSoft e adquiridos pela Dell em março de dois mil 

e quatorze (2014). O software inclui uma série de procedimentos de análise de dados, 

gerenciamento de dados, visualização de dados e mineração de dados; bem como 

uma variedade de Modelagem Preditiva, Agrupamento, Classificação e Técnicas 

Exploratórias. 

Nos trabalhos de Nandeshwar et al. (2011), Saraswati et al. (2020) e Uliyan et 

al. (2021), não foi possível identificar as ferramentas que foram utilizadas. 

 

4.3 Quais técnicas de MD têm sido utilizadas para descoberta das causas da 

evasão acadêmica? 

 

No Quadro 6 são exibidas as técnicas de MD que foram exploradas nos 

trabalhos encontrados, enfatiza-se as técnicas de classificação que foram utilizadas 

em quatro (4) trabalhos. 

 
Quadro 6 – Técnicas e algoritmos utilizados na MD. 

Índice Técnicas Quantidade de 
trabalhos 

1 Classificação 4 

2 Regressão 1 

3 Redes Neurais 1 

 

A técnica de Classificação foi explorada nos trabalhos de Nandeshwar et al. 

(2011), Pokrajac et al. (2016), Cardona et al. (2019) e Saraswati et al. (2020). Essa 
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técnica é uma tarefa da MD que associa ou classifica objetos a determinadas classes. 

Ela busca prever uma classe de um novo dado automaticamente. Quanto aos 

algoritmos que foram utilizados nesses trabalhos, destacam-se os algoritmos 

baseados em Árvores de Decisão (onde os nós internos são rotulados com uma 

feature de entrada, e os nós folhas são rotulados com a classe a ser preterida). Ainda 

sobre a técnica de Classificação, também foram empregados algoritmos de Naive 

Bayes (que é um classificador que trabalha com probabilidades de ocorrência de cada 

classe para cada valor de atributo, supondo que as variáveis são independentes).  

A técnica de Regressão abordada no trabalho de Shuqfa e Harous (2019), é 

utilizada para se prever um valor real. A ideia é prever um valor numérico; ou em 

outros termos: identificar uma categoria em escala contínua (pode ser até uma 

probabilidade). Neste caso, o modelo pode aprender uma função para prever em qual 

período do curso um aluno irá evadir do curso, o preço de um imóvel, uma demanda 

de venda, probabilidade de superlotação de um estoque, o tempo que levará para 

uma máquina apresentar defeito, uma nota de um cliente para aumentar seu limite de 

crédito, ou qualquer outro valor quantitativo. 

A técnica de Rede Neural (baseadas em redes de neurônios artificiais 

interconectados – os perceptrons, onde os pesos das camadas ocultas são ajustados 

a cada iteração) foi utilizada no trabalho de Uliyan et al. (2021), essa técnica é 

inspirada no sistema nervoso central de um animal, para realização de AM e 

reconhecimento de padrões. 

 

5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foram apresentados o planejamento, a condução e os 

resultados de uma RSL sobre a evasão acadêmica, em que se buscou elencar 

ferramentas, técnicas e fatores indutores utilizados na aplicação da MD na evasão 

acadêmica nos últimos dez (10) anos. A busca pelos trabalhos resultou na pré-seleção 

de nove (9) trabalhos, dentre os quais seis (6) foram incluídos para a extração de 

dados. 

A partir dos resultados, foi possível verificar que a técnica de Classificação vem 

sendo bastante utilizada e tem retornado alta precisão nas previsões de tendência de 

evasão acadêmica. Quanto aos algoritmos de Classificação utilizados, vale destacar 
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que foram utilizados vários e algoritmos utilizados para diversos propósitos (Árvores 

de Decisão e Naive Bayes). 

Em relação as ferramentas, em apenas cinquenta por cento (50%) dos 

trabalhos utilizados na pesquisa, foi possível identificar a ferramenta utilizada. 

Contudo, verificou-se que as ferramentas JMP, WEKA e STATISTICA 12 vem sendo 

utilizadas para desvendar as causas da evasão acadêmica. Por mais que não seja 

possível inferir qual(is) são as mais utilizadas e eficientes, com tal descoberta é 

possível nortear pesquisadores sobre quais ferramentas utilizarem em suas 

pesquisas. 

Quanto aos fatores indutores para a evasão acadêmica, constatou-se que em 

quase todos os trabalhos são investigadas possíveis causas relacionadas a fatores 

internos, ligados a instituição. Tais fatores como por exemplo os programas de apoio 

e incentivo aos discentes, mostraram-se ser de grande influência (positiva ou 

negativa) para a evasão acadêmica. Além disso, em cinco (5) dos seis (6) trabalhos 

utilizados na pesquisa, foram abordados fatores relacionados as características dos 

alunos, principalmente fatores relacionados ao desempenho acadêmico individual 

(como as notas das disciplinas e índices de aprovação e reprovação), esses fatores 

também apresentaram excelentes resultados na previsão da evasão acadêmica. 

É importante enfatizar que qualquer pesquisa desta natureza possui riscos à 

validade dos seus resultados. Para esta RSL em particular, detectam-se os seguintes 

pontos de fragilidade: a pré-seleção dos trabalhos, devido ao conjunto limitado de 

bases consultadas, ao número de trabalhos encontrados, e pelo fato de alguns títulos 

e resumos não terem refletido de forma adequada o conteúdo de seus textos; as 

palavras-chave de busca que, mesmo se manuseando alguns sinônimos, podem não 

contemplar a todos os existentes para os termos da pesquisa, podendo ser 

insuficientes para capturar todos os trabalhos relevantes; e, o dilatado tempo 

necessário para a efetuação de uma RSL, podendo conduzir a uma diferente captura 

de resultados nas bases consultadas, em diferentes datas. 

Ainda vale destacar as contribuições diretas deste trabalho, mostrou-se um 

panorama sobre o que vem sendo pesquisado e empregado em relação ao tema 

evasão acadêmica. Assim, com a garimpagem feita neste estudo abrisse um caminho 

para descobrir ainda de início, discentes com alto potencial de ficar retidos e, 

consequentemente, providenciasse medidas que visem amenizar tal problema. 
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Por fim, como trabalhos futuros sugere-se aplicar a string de busca em outras 

bases de dados, acrescentar novas palavras-chave, buscar possíveis soluções para 

o problema abordado neste estudo e desenvolver um módulo inteligente que possa 

detectar previamente os discentes com tendência de ficarem retidos. 
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RESUMO: A dupla jornada, trabalho e estudo, é um desafio enfrentado por grande 
parte da população acadêmica brasileira. Levando em consideração esse cenário, 
objetivou-se com este trabalho traçar o perfil dos estudantes de Licenciatura em 
Computação e Artes Visuais, do Campus Avançado da Universidade Estadual do 
Ceará em Mombaça/CE e suas percepções entre a correlação trabalho-estudo. Para 
realizar a coleta de dados foi feito um formulário eletrônico e enviado a todos os 
estudantes do referido Campus nos meses de junho e julho de 2022. Os dados foram 
manipulados de acordo com o processo Knowledge Discovery in Databases (KDD) e 
analisados utilizando conceitos de mineração de dados utilizando a ferramenta WEKA. 
Isolamos dois clusters com o K-Means para uma melhor compreensão dos perfis 
acadêmicos encontrados, outros esclarecimentos importantes em relação aos dados 
foram obtidos utilizando a técnica de associação usando o algoritmo Apriori, como a 
relação prejudicial entre sono e a dupla jornada trabalho-faculdade, que afeta o 
desempenho acadêmico o fato de trabalhar e estudar e reprovou alguma disciplina 
pelo mesmo motivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: K-Means; Apriori; WEKA. 
 
Academic Retention and its Causes in Bachelor Programs in Information 
Systems: A Case Study in UFC 

 
ABSTRACT: The double shift, work and study, is a challenge faced by a large part of 
the Brazilian academic population. Taking this scenario into account, the objective of 
this work was to trace the profile of the Licentiate students in Computing and Visual 
Arts, from the Advanced Campus of the State University of Ceará in Mombaça/CE and 
their perceptions between the work-study correlation. To carry out the data collection, 
an electronic form was made and sent to all students of the aforementioned Campus 
in the months of June and July 2022. Data were manipulated according to the 
Knowledge Discovery in Databases (KDD) process and analyzed using data mining 
concepts using the WEKA tool. We isolated two clusters with K-Means for a better 
understanding of the academic profiles found, other important clarifications regarding 
the data were obtained using the association technique using the Apriori algorithm, 
such as the harmful relationship between sleep and the double work-college shift, that 
affects academic performance the fact of working and studying and failing a subject for 
the same reason. 
 
KEYWORDS: K-Means; Apriori; WEKA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A dupla jornada, estudo e trabalho, pode afetar diretamente o decorrer da 

formação dos discentes.  Segundo a pesquisa da consultoria IDados: "Entre os jovens 

de dezenove (19) a vinte e quatro (24) anos que estudam, o percentual daqueles que 

também trabalham subiu de quarenta e cinco por cento (45%) em 2016 para quarenta 

e oito por cento (48%) em 2019..." (Desoti, 2020). 

O trabalho do estudante tanto prejudica seu desempenho em atividades ligadas 

ao aprendizado como também reduz seu grau de envolvimento com o ambiente 

acadêmico (Cardoso e Sampaio, 1994). Os problemas relacionados a esse fator são, 

por exemplo, dificuldades em otimizar o tempo disponível, executar suas tarefas 

acadêmicas e a rotina torna-se muito cansativa (USJT, 2021). 

A relevância deste trabalho baseia-se em uma porcentagem alta de jovens que, 

simultaneamente, trabalham e estudam. Com dados sobre esse tipo de situação, as 

instituições responsáveis conseguem planejar e intervir para amparar esses discentes 

de problemas relacionados como: prejuízos acadêmicos, desistências, problemas de 

saúde adquiridos devido a rotina exaustiva, entre outros.  

Mesmo sem existir estatísticas oficiais que caracterizem o estudante do ensino 

superior noturno, sabe-se, pela observação prática, que a maioria é formada por 

estudantes trabalhadores (Filho, 2007). Sendo que a jornada de trabalho, em sua 

maioria, é a mesma de qualquer outro funcionário do seu local de trabalho (Lopes, 

2017). Essa situação pode prejudicar ou influenciar na sua vida acadêmica quanto no 

âmbito pessoal. 

Este cenário tem relação na questão da evasão acadêmica, quando o 

graduando escolhe desistir do curso. Para a instituição é uma grande perca, 

mostrando que os programas disponibilizados não conseguiram evitar essa situação. 

Podendo ocasionar problemas orçamentários e administrativos (Marques et al., 2020). 

Muitos são os fatores que levam o estudante universitário a procurar um 

trabalho enquanto não conclui o seu curso superior. Entre eles, o fato de o estudante 

ver a possibilidade de desenvolver no mercado de trabalho as exigências de um perfil 

multiprofissional, conquistar a maturidade pessoal e a identidade profissional. Além 

disso, existe outro fator que pode influenciar na decisão de procurar trabalho enquanto 

faz a sua graduação que é o acesso ao consumo e a vontade de pertencer a um grupo 
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social, onde o consumo de bens materiais é fundamental (Gondim, 2002) apud 

(Cosme, 2016). 

Procurar entender os motivos que levam os graduandos a buscar uma fonte de 

renda tornar-se importante para as instituições. A partir do momento que é traçado um 

perfil desses discentes, as universidades podem procurar intervir a fim de ajudar novos 

estudantes que venham a se matricular nos seus cursos. Infelizmente o que ocorre é 

que muitas universidades não discutem os problemas enfrentados pelos seus alunos 

e geralmente assumem papel de tolerância perante essa situação (Cardoso e 

Sampaio, 1994) apud (Cosme, 2016). 

Por ser um campus jovem, o campus avançado da Universidade Estadual do 

Ceará (UECE) em Mombaça/CE, ainda não possui nenhum processo de identificação 

do perfil dos estudantes que estudam nesta unidade, pois por ser um campus 

descentralizado da unidade que fica na cidade de Iguatu/CE, não possui muitos 

funcionários que possam ficar fazendo essa verificação, assim como também por 

parte dos professores que, por em sua maioria virem de outras cidades e possuírem 

outras atividades além das já desempenhadas no campus não conseguem fazer esse 

tipo de acompanhamento sem o auxílio de uma ferramenta mais sofisticada. Portanto, 

fica difícil acompanhar a vida dos discentes e reconhecer as necessidades que cada 

um possui e assim procurar desenvolver políticas que possam vir a ajudar esses 

alunos. Sendo assim, o uso de mecanismos automatizados pode ser muito útil na 

detecção do perfil dos alunos deste campus e assim trabalhar melhor em soluções 

que possam ajudar a melhorar a vida acadêmica dos mesmos. 

Neste contexto, buscou-se nesta pesquisa identificar o perfil dos discentes que 

estão matriculados nos cursos de Artes visuais e Computação da UECE campus 

Mombaça/CE, para assim saber como a dupla jornada afeta no desempenho das 

atividades acadêmicas. A base de dados foi obtida através de uma pesquisa realizada 

com os discentes do campus, sendo utilizado como ponto principal da análise a 

relação de alunos que apenas estudam e os que também trabalham. 

O restante do trabalho foi organizado da seguinte forma: Na seção 2, são 

apresentados alguns trabalhos que também discutem sobre o mesmo tema deste 

trabalho; na seção 3, são apresentados os métodos e ferramentas que foram usados 

na construção do artigo; na seção 4, os resultados são apresentados e discutidos; por 

último, na seção 5, apresentamos as conclusões, considerações com relação aos 

trabalhos futuros e perspectivas.     
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2. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Diversas pesquisas têm explorado as consequências da dupla jornada, de 

trabalhar e estudar. Essas pesquisas buscam compreender como os estudantes 

conciliam esses dois (2) elementos nas suas vidas, as dificuldades dessa conciliação, 

como isso afeta seus rendimentos acadêmicos. Para Abrantes (2012), os professores 

deveriam aliar-se aos alunos trabalhadores ajudando-os a resolver os seus problemas 

com relação ao trabalho e estudo. Para ela, a dialogicidade é importante entre 

professor e aluno, para que os estudantes sejam integrados ao meio acadêmico sem 

dificuldades. 

Melo et al. (2014) propõe um trabalho para explorar como o docente interage 

com o aluno que exerce alguma atividade profissional. Utilizaram como método de 

coleta de dados uma entrevista com docentes. Os resultados obtidos demonstram que 

esse discente precisa ser visto de uma forma diferente, a interação aluno-educador 

também precisa ser fortalecida para superar as limitações encontradas.  

Enquanto Lopes (2017) procura analisar como o estudante-trabalhador 

ingressa e permanece no ensino superior e os impactos na sua formação. Para isso 

usou questionários eletrônicos com estudantes e dados obtidos pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Teve como conclusão 

básica que o graduando que trabalha tem a qualidade de formação prejudicada.  

Esses autores analisam relacionamentos didáticos-pedagógicos entre docente 

e discente ou como o trabalho afeta a educação do aluno, todos examinando um único 

curso ou graduação. Os autores desse estudo buscam averiguar como sua ocupação 

profissional atinge seu desempenho acadêmico e suas expectativas, em um campus 

novo e com alunos de diferentes vertentes educacionais, trazendo algo novo a 

incorporar com a literatura já existente. 

 

3. PROCEDIMENTOS E MÉTODOS 

 

Para obtenção dos resultados deste trabalho foi realizado um estudo descritivo 

com aplicação de um questionário na comunidade acadêmica do campus avançado 

da UECE em Mombaça/CE. A pesquisa foi realizada no período de trinta (30) de junho 

a quatro (04) de julho. Já com relação à abordagem, este trabalho se caracteriza tanto 

como qualitativo, quanto quantitativo. A amostra foi composta por respostas de 
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quarenta e quatro (44) alunos do terceiro (3º) ao oitavo (8º) semestre dos cursos de 

Computação e Artes Visuais. 

Para a obtenção do banco de dados para a realização deste trabalho, foi criado 

um formulário com vinte e cinco (25) perguntas relacionadas ao cotidiano dos 

discentes que precisam conciliar trabalho com estudo. As perguntas foram idealizadas 

de acordo com a realidade vivida na cidade pelos alunos. Em seguida, um 

processamento das questões e respostas foi realizado (pré-teste) antes da aplicação 

do formulário para evitar que não tivessem questões ou respostas repetitivas e sem 

relevância para o trabalho.  

Após o período de levantamento de dados (junho e julho) foi realizado um pré-

processamento dos dados (limpeza e normalização dos dados). Algumas questões 

estavam com respostas incoerentes e tiveram que passar por ajustes. Duas (2) 

questões precisaram ser eliminadas, pois as respostas estavam ambíguas e não era 

possível fazer um ajuste correto já que não foi possível definir se o aluno estudava e 

trabalha ou só estudava. Enquanto outra pergunta foi possível ajustar, pois apenas 

uma única resposta estava incoerente em relação as demais e foi possível inferir qual 

era a resposta adequada com relação a situação do aluno. Os dados passaram por 

esse processo de ajustes na plataforma Calc do LibreOffice. Também foram 

escolhidas as variáveis que iriam passar pelo algoritmo Apriori para a geração dos 

dados e resultados. 

Na escolha das variáveis para passar pelo algoritmo, foram excluídas as que 

eram relacionadas com as respostas de quem não trabalha, pois a pesquisa busca 

identificar em que pontos da vida do universitário o trabalho causa a perda de 

momentos importantes na vida universitária e também atrapalha no desempenho. 

Para fazer a análise dos dados no programa WEKA utilizou-se o algoritmo de 

associação Apriori e o de clusterização K-Means. O primeiro é um algoritmo que tem 

como objetivo encontrar todas as regras de associações relevantes entre os itens de 

uma determinada lista. Ele funciona encontrando todos os conjuntos de itens que são 

mais frequentes, esses itens são chamados de itemsets (LK) (Romão et al., 1999). 

Por sua vez o método K-Means funciona separando n elementos em k grupos 

por similaridades entre eles. Esse algoritmo de produção de clusters é eficiente 

quando possuem grande conjuntos de dados (Macedo et al., 2010) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção são mostrados os resultados das análises dos dados obtidos 

através da pesquisa realizada com os discentes do campus. Apresentam-se algumas 

variáveis que foram analisadas utilizando o algoritmo Apriori e o que esses resultados 

mostram sobre os alunos, seus rendimentos acadêmicos, se são afetados ou não pelo 

trabalho, entre outras observações.  

 

4.1. Variáveis Exploradas 

 

Dos alunos que se propuseram a responder o levantamento, cinquenta e seis 

por cento (56\%) são do curso de Artes Visuais e quarenta e quatro (44%) de 

Computação. Sendo que cinquenta e nove por cento (59%) dos participantes são 

mulheres e quarenta e um por cento (41%) são homens. Quarenta e três por cento 

(43%) estão no oitavo semestre, trinta e dois por cento (32%) no sexto semestre, 

dezesseis por cento (16%) no quarto e nove por cento (9%) no terceiro semestre. 

Nota-se que a maioria trabalha, aproximadamente de sessenta e cinco por 

cento (65%) trabalha e estuda. A renda de cinquenta por cento (50%) dos 

entrevistados é de até um mil reais (1000), de aproximadamente trinta e seis por cento 

(36%) está entre um mil (1000) e dois mil (2000) reais e treze por cento (13%) tem 

vencimento de mais de três mil (3000) reais. Quarenta e oito por cento (48%) são os 

principais provedores de renda para a família, trinta e seis por cento (36%) dos 

entrevistados moram com os pais e cerca de dezoito por cento (18%) tem suas 

próprias famílias.  

Das variáveis subjetivas, quando questionados sobre se trabalhar e estudar 

afetava negativamente seu desempenho, se já trancou ou desistiu de alguma 

disciplina por causa do trabalho e se já reprovou pelo mesmo motivo responderam 

sim, respectivamente, aproximadamente noventa e três por cento (93%), vinte e 

quatro por cento (24%) nas outras duas questões como observar-se na Figura 1. 

Quando foi perguntado se achavam que melhorariam seus desempenhos 

acadêmicos, se não trabalhassem, oitenta e seis por cento (86%) disseram que sim, 

entre uma (1) e duas (2) horas obteve cinquenta e nove por cento (59%), quando 

indagados quantas horas por dia dedicam a questões da faculdade. 
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Figura 1 – Reprovou ou trancou alguma disciplina. 

 
 
Já nos quesitos sobre se o aluno atrasa para aula ou faltava por questões 

relacionadas ao trabalho, cerca de quarenta e oito por cento (48%) e cinquenta e cinco 

por cento (55%) responderam que sim, nessa ordem. Oitenta e seis por cento (86%) 

disseram que trabalhar e estudar prejudicava suas horas de sono. Próximo de trinta e 

sete por cento (37%) já pensaram em desistir da faculdade por trabalhar e estudar 

paralelamente, e, como está exposto na Figura 2, noventa e seis por cento (96%), 

responderam que participariam de projetos, caso não trabalhassem. Sendo que quase 

cinquenta e sete por cento (57%) já participaram de alguma bolsa durante a 

graduação, como exposto na Figura 3. 

 

Figura 2 – Projetos e sono. 
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Figura 3 – Atrasa ou falta as aulas. 

 
 

4.1. Aplicação do Algoritmo Apriori sobre os Dados 

 

A utilização do algoritmo Apriori se deu com intuito de criar associações entre 

as respostas dadas pelos alunos, assim seria possível verificar quais variáveis 

implicam no bom ou no mau desempenho. Para obter uma melhor precisão de 

desempenho no algoritmo Apriori, foi aplicado como regra de associação o número 

cinquenta (50) na variável numRules do algoritmo, obtendo assim um maior número 

de associações. Dentre os resultados, foram selecionadas as associações que melhor 

combinavam com o tema da pesquisa, ou seja, se os discentes eram prejudicados 

pelo fato de trabalharem ao mesmo tempo que estudavam. 

A partir dos resultados de associações, foi possível ver que, com relação a 

variável rendimento escolar, os alunos que responderam que teriam rendimento 

melhor, também responderam que trabalhavam, levando a observar de que o trabalho 

prejudica no rendimento acadêmico dos alunos. Outra associação feita pelo algoritmo 

foi com relação ao sono, onde os que responderam que trabalhavam também 

disseram que afetava na hora de dormir. 

Na variável sobre se trabalhar e estudar afetava negativamente seu 

rendimento, os discentes responderam que sim, mas que não haviam trancado ou 

reprovado por causa do trabalho. Ou seja, mesmo o trabalho consumindo a maior 

parte do tempo do dia do estudante, ele se sentiu prejudicado, mas continuou 

matriculado e não reprovou nas disciplinas. 
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4.1. Aplicação do Algoritmo K-Means sobre os Dados 

 

Para usar o K-Means, foi definido dois clusters, sendo que o primeiro é 

relacionado a alunos que trabalham e estudam e o segundo sobre alunos que não 

trabalham. A acurácia do processo foi de noventa e cinco por cento (95%) por se tratar 

de um banco de dados não tão extenso e pelo processo de adequação dos dados 

terem sido executados. Demonstra-se no quadro 1 a representação dos clusters 

encontrados: 

 
Quadro 1 – Descrição dos clusters. 

Variáveis Cluster 1 Cluster 2 

Curso? Computação Artes Visuais 

Trabalha e estuda? Sim Não 

Renda familiar? Até R$ 1000, 00 Até R$ 1000, 00 

Principal provedor de renda familiar? Não Não Trabalho 

Trancou ou desistiu por causa do trabalho? Não Não Trabalho 

Reprovou por causa do trabalho? Não Não Trabalho 

Horas trabalhadas diariamente? 6-8 horas Não Trabalho 

Se não trabalhasse teria melhor rendimento 
na faculdade? 

Sim Não Trabalho 

Tempo dedicado diariamente a assuntos 
ligados a faculdade? 

1-2 horas 1-2 horas 

Atrasa por causa do trabalho? Sim Não Trabalho 

Falta por causa do trabalho? Não Não Trabalho 

Trabalhar e estudar prejudica seu sono? Sim Não Trabalho 

Pensou em desistir da faculdade por causa do 
trabalho? 

Não Não Trabalho 

Motivos para trabalhar? Ser Independente Não Trabalho 

Tipo de transporte para faculdade? Moto A Pé 

Tipo de residência? Alugada Própria 

Já participou de alguma bolsa? Sim Sim 

 

O Cluster 1 representa o perfil dos alunos que trabalham e estudam. Esse grupo 

tem por características serem alunos do curso de Computação, com renda de até um 

mil reais (R$ 1000,00), que, apesar de trabalhar e estudar, não trancaram, faltaram 

(apesar de se atrasar), não desistiram de nenhuma disciplina ou mesmo reprovaram 

por esse motivo. Sua jornada de trabalho diária é em média de seis (6) a oito (8) horas. 

Afirmaram que se não trabalhassem seus rendimentos no curso seriam melhores e 

que seu sono é prejudicado por essa dupla jornada. Não pensam em desistir da 

faculdade. 

O segundo cluster é formado por graduandos de Artes Visuais que não 

trabalham. A renda familiar e o tempo de 1-2 horas dedicado a faculdade são o mesmo 
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dos que trabalham e estudam. Por não trabalhar e estudar, as respostas sobre pontos 

relacionados a esse tópico foram todas não trabalho já que o objetivo dos autores não 

era explorar esse grupo em particular.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal com a execução deste trabalho foi estabelecer uma relação 

entre trabalho e estudo no ensino superior do campus avançado da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE) de Mombaça/CE. O objetivo foi estabelecido e alcançado 

com sucesso com a análise dos dados coletados. Foram encontrados dois (2) clusters 

para definição dos perfis usando o K-Means e com relacionamentos usando o Apriori. 

O perfil do cluster 1 foi principalmente de estudantes de Computação, que apesar de 

atrasar para as aulas, não faltaram ou reprovaram por causa do trabalho, que teriam 

um rendimento melhor se não trabalhassem e tem suas horas de sono prejudicadas 

por causa do trabalho e faculdade. O segundo grupo de alunos são de Artes Visuais, 

que não trabalham. Ambos os grupos dedicam entre uma (1) e duas (2) horas para 

assuntos da faculdade por dia e ambos têm rendimentos do grupo familiar até um mil 

reais (R$ 1.000,00).  

Como uma universidade estadual, a UECE disponibiliza de bolsas e amparos 

sociais focados no seu corpo estudantil. O campus avançado de Mombaça/CE já goza 

de alguns tipos de bolsas estudantis. Como forma de amparo para esse público 

específico, os gestores poderiam fornecer e planejar ações voltadas para o aluno-

trabalhador como amparos sociais específicos, setores com profissionais de saúde 

prontos a atender estudantes com problemas psíquicos atribuídos a essa situação e 

problemas corporais adquiridos por tal. Os responsáveis pelo município também 

poderiam atuar para facilitar a formação, com programas e bolsas de ajuda de custo 

para os estudantes, transporte dos alunos, aproximação entre discentes e empresas 

e criações de vagas de empregos voltadas aqueles formandos, fazendo com que os 

estudantes tenham uma visão melhor do seu futuro e não se predisponham a desistir 

dos cursos.  

Quando se olha para as limitações para execução desse trabalho, realçam-se 

fatores relevantes a quantidade de respostas obtidas, embora seja mais que sessenta 

por cento (60%) da comunidade discente do campus, ainda é um número pequeno, 

pois somente são dois (2) cursos. Outro ponto importante a salientar é o tempo, pois 
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a elaboração deste trabalho foi feita com uma agenda apertada, não tendo o tempo 

necessário para uma devida elaboração do questionário, obtenção de respostas, 

processamentos de dados e escrita do trabalho. 

Como trabalhos futuros pode-se procurar formas de intervir junto aos alunos, a 

fim de ajudar esses discentes em passar pela graduação com uma melhor qualidade 

de vida e acadêmica. Outro ponto a ser observado é a especialização da pesquisa, 

com variáveis mais específicas sobre problemas de saúde e pontos que os 

graduandos acham que iriam os ajudar. Por fim, uma opção de novo estudo está 

atrelado as interações da instituição com os seus integrantes, como os programas da 

faculdade ajudam esses alunos, seus pontos fortes e fracos, além de um estudo de 

novos programas institucionais. 
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ABSTRACT: The objective of this research was to identify the motivations for the 

choices of higher courses of a group of students, as well as the interventions of the 

environment, career projection, salary, family culture, aptitudes and/or personal 
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interests and work perspective, in addition to the relevant aspects of your life story. 

This is a qualitative and empirical research carried out with teenagers in the 3rd year 

of technical high school in Administration, Agroindustry and Informatics, from E.E.E.P. 

Professor Plácido Aderaldo Castelo, whose results showed that the reasons that led 

the teenagers to choose the course allow us to make a consideration: the preference 

for higher education overlaps with high school. 

RESUMO: Objetivou-se com esta pesquisa identificar as motivações das escolhas de 

cursos superiores de um grupo de estudantes, bem como as intervenções do meio, 

projeção de carreira, salário, a cultura familiar, as aptidões e/ou interesses pessoais e 

perspectiva de trabalho, além dos aspectos relevantes de sua história de vida. Trata-

se de uma pesquisa de natureza qualitativa e empírica realizada com adolescentes 

estudantes de 3º ano de nível médio técnico em Administração, Agroindústria e 

Informática, da E.E.E.P. Professor Plácido Aderaldo Castelo, cujos resultados 

mostraram que os motivos que levaram os adolescentes a realizar a escolha do curso 

permitem fazer uma consideração: a preferência pelo curso superior sobrepõe à de 

nível médio. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A escolha profissional é uma decisão fundamental na vida dos estudantes de 

ensino médio, em que implica no esboço e projeto de vida futuro, além, é claro, do 

que gosta de fazer ou, até mesmo, o estilo de vida que se pretende ter. Dessa forma, 

escolher em que trabalhar representa uma fase especial para qualquer pessoa, pois 

no desenvolvimento humano que se denomina adolescência, torna-se um momento 

de dúvidas e tensão, caracterizando-se como um dilema a ser enfrentado (Soares, 

2002). 

Isso se dá por meio de diversos fatores que podem influenciar, no processo de 

escolha de cada um. Dentre eles, existem motivos relevantes: projeção de carreira e 

salário, a cultura familiar, aptidões e/ou interesses pessoais, perspectiva de trabalho, 

além dos aspectos relevantes de sua história de vida. 

É importante mencionar que, à medida em que a sociedade avança num 

contexto em geral, o mercado de trabalho fica mais complexo e exige, cada vez mais, 

de pessoas mais bem qualificadas. Neste sentido, o estudante necessita, de fato, em 

preparar-se para atender as expectativas esperadas. 

Assim, este processo de escolha dos jovens do ensino médio técnico, é 

discutido por Bastos (2005), que identificou fatores relativos à trajetória profissional e 

educacional, já que ao analisar a exigência do mercado de trabalho, a dificuldade para 

pagar um cursinho pré-vestibular ou uma faculdade, e principalmente em concorrer 

de igual para igual com estudantes de classes econômicas favorecidas, podem 

significativamente pesar na decisão deste público. 

Com isso, diversos cursos técnicos vêm surgindo, em que buscam atender a 

alta demanda de mercado de trabalho, onde o principal foco consiste em 

profissionalizar e qualificar, tendo em vista a real necessidade de profissionais que 

possam responder ativamente às demandas atribuídas. No âmbito educacional, onde 

o professor é visto como um aliado, e que suas ações visam promover o crescimento 

do adolescente, acredita-se que determinados comportamentos venham a despertar 

o interesse do estudante. 

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo principal, em identificar se os 

cursos influenciaram na escolha profissional dos estudantes de 3º ano de nível médio 

técnico em Administração, Agroindústria e Informática, da E.E.E.P. Professor Plácido 

Aderaldo Castelo, localizada na cidade de Mombaça/CE. Esta prática ocorreu 
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buscando traçar perfis que correspondessem ou não com o atual curso que estão 

matriculados. 

O restante deste trabalho está dividido da seguinte forma: na Seção 2, 

apresentam-se os trabalhos relacionados; na Seção 3, foram abordados os 

procedimentos e métodos aplicados para se encontrar os resultados esperados; na 

Seção 4, são apontados resultados extraídos da base de dados; e ao final, na Seção 

5, são apresentadas as conclusões e possíveis trabalhos futuros. 

 

2.TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Embora a escolha do curso técnico seja importante, esta escolha tratando-se 

do nível superior tende a ser ainda mais difícil como explica Oliveira and Melo-Silva 

(2010) “A escolha de uma carreira ou de um trabalho confere uma identidade social 

significativa para o indivíduo ao permitir que ele contribua produtivamente para a 

comunidade”. Esta decisão engloba diversas variáveis, escolher a área de atuação, a 

profissão desejada e principalmente conseguir alcançar a vaga almejada não é uma 

tarefa fácil, e pode ser direta ou indiretamente afetada por diversos fatores como pode 

ser constatado pelos trabalhos relacionados a seguir.  

Os estudos acerca da Mineração de Dados (MD) juntamente com a aplicação 

da ferramenta Waikato Enviroment for Knowledge Analysis (WEKA) podem constatar 

alguns destes aspectos. Assim como no trabalho de Bomtempo et al. (2005), onde “foi 

promovido um agrupamento desses motivos, segmentando-os em três categorias: 

Fatores Sociais, Fatores Psicológicos e Fatores Econômicos.”  para demonstrar 

possíveis influências em tal escolha. 

Como ressalta Sobrosa et al. (2015), “O contato com situações de insegurança 

profissional e a exposição a discursos negativos sobre o mundo trabalho, 

possivelmente experienciados nesses ambientes familiares, podem diminuir o 

investimento escolar do indivíduo.” e Almeida et al. (2006) "A trajetória escolar dos 

alunos parece ter um impacto significativo no tipo de curso e estabelecimento de 

ensino que os alunos escolhem frequentar. “Mostram a relevância dos fatores sociais 

na possível decisão tomada pelos alunos. 

A respeito dos fatores psicológicos consideram-se principalmente a influência 

exercida pelos familiares, em especial os pais, como explica Almeida and Melo-Silva 

(2011) “Considerando a influência que os pais exercem sobre o desenvolvimento 
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vocacional dos filhos, mais especificamente sobre o processo da primeira escolha 

profissional na adolescência, estudos referentes às Teorias de Desenvolvimento de 

Carreira indicam que o assunto vem sendo abordado por diferentes referenciais 

teóricos, sob múltiplos focos de análise.” Mostra-se que principalmente na 

adolescência que é uma fase de mudanças e incertezas, período em qual os jovens 

estão prestes a cursar ou ainda cursando o ensino médio, a influência dos pais pode 

ter grande relevância assim como dos profissionais que os guiam como mostra Ferenc 

et al. (2022) “efeitos sala de aula ou efeito mestre são geralmente mais importantes 

que o efeito escola”, mostrando que o professor também pode ter seu papel nessa 

escolha. 

Nesta escolha os fatores econômicos podem ser tão importantes quanto família 

e até mesmo sociais,  como afirmado por BARROS and OLIVEIRA (1999) “achamos 

primeiramente que o educando na sua maioria iria procurar um curso  que o 

satisfizesse economicamente; Segundo que de acordo com a renda, situação 

financeira do educando, se esta fosse alta, ele procuraria um curso que lhe oferecesse 

status; contudo, se esta renda fosse baixa, a procura seria pela maneira “mais fácil” 

de ingressar na universidade”. 

Mostra-se também relevante o uso da ferramenta WEKA, junto com a MD e 

algoritmos de Clusterização, como mostram Ochi et al. (2004) “As técnicas de 

clusterização vêm sendo tratadas com frequência na literatura para a solução de 

vários problemas de aplicações práticas em diversas áreas do conhecimento” e 

Fonseca and Beltrame (2010) “Os algoritmos de clusterização são utilizados com 

muita frequência em aplicações que necessitem de busca por padrões, como por 

exemplo, MD e análise de dados.” Usando-se assim destes métodos para obter-se os 

resultados desejados. 

 

3. PROCEDIMENTOS E MÉTODOS 

 

Com relação ao método aplicado, este trabalho é visto como descritivo, 

aprovado através de um estudo de caso, realizado na E.E.E.P Professor Plácido 

Aderaldo Castelo, Mombaça/CE. E a abordagem desta pesquisa, classifica-se como 

quantitativa.   

A análise dos dados é baseada em um processo de identificação de padrões 

que, segundo Fayyad et al. (1996), sejam novos, válidos e que possam ser úteis, 
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buscando melhorar possíveis problemas ou apoiar na tomada de decisão. Esse 

processo se dá por meio da aplicação de MD, na utilização de algoritmos que realizam 

a preparação dos dados, detecta padrões e facilita na extração dos resultados. Para 

Webber et al. (2013), os dados devem ser tratados através de casos, cenários ou 

instâncias. 

No trabalho, foram utilizadas as etapas Knowledge Discovery in Databases 

(KDD) para explorar, processar e analisar os dados. Desta forma, foi necessário 

prever algumas atividades, como experimento. Primeiro, buscou-se procurar possíveis 

problemas que influenciariam nos resultados futuros, assim, os dados foram tratados 

através da planilha eletrônica utilizada para o pré-processamento, na sequência os 

dados foram carregados na ferramenta Waikato Enviroment for Knowledge Analysis 

(WEKA) formada por um conjunto de implementações de algoritmos de diversas 

técnicas de MD (UNIVERSITY OF WAIKATO, 2010), é um software livre sob domínio 

da licença General Public License (GPL). 

Para obter os resultados confiáveis de acurácia, se fez necessário a execução 

do algoritmo de clusterização, em torno de sete (7) vezes. Assim, depois de alguns 

parâmetros serem ajustados no K-Means, a última iteração foi considerada como 

melhor resultado encontrado. Posteriormente ao período de estudo da pesquisa, os 

dados foram pré-processados (limpeza e normalização dos dados) e algumas 

respostas foram descartadas, pois eram adversas e comprometia a precisão da 

acurácia esperada.  

Ao todo, três (3) tuplas foram excluídas.  Duas tuplas foram retiradas, pois 

apresentaram a mesma problemática nas seguintes indagações: “Você pretende 

ingressar no ensino superior?” na qual o aluno respondeu: "Ainda não decidi" e em 

seguida na pergunta: “Qual área do conhecimento pretende ingressar?” o estudante 

assinala uma das áreas, quando novamente sua resposta deveria ser: “Ainda não 

decidi”. Ainda nas mesmas perguntas, outro estudante assinalou que pretendia seguir 

para o ensino superior, porém na pergunta seguinte sobre a área do conhecimento 

que pretendia seguir, assinalou que não pretendia. Os dados passaram por esse 

processo de ajustes na plataforma Calc do LibreOffice, no sistema operacional Linux, 

por motivo de formatação do UCS Transformation Format 8 (UTF-8), pois no sistema 

operacional Windows 10, os dados estavam desformatados. 

Depois de serem utilizados os algoritmos para realização de testes, através dos 

métodos de agrupamento: EM, Filtered e K-Means, em seguida, decidiu-se continuar 
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a análise utilizando o K-Means para se aplicar na etapa de MD, já que obtém melhores 

padrões do que os demais, com alto nível de acurácia. O K-Means, também conhecido 

como K-médias, é um algoritmo de agrupamento bastante eficaz, que é baseado em 

análises e comparações dos resultados presentes nos dados e fornece uma 

classificação automática sem nenhuma pré-classificação existente.  

De início, foi desenvolvido um questionário com quatorze (14) questões, em 

que foram aplicados aos alunos(a) da E.E.E.P Professor Plácido Aderaldo Castelo, 

em Mombaça/CE, com o propósito de saber se os atuais cursos de nível médio técnico 

em Administração, Agroindústria e Informática influenciariam ou não na escolha 

profissional futura. Para a aplicação do questionário impresso, o diretor da instituição 

ficou responsável em analisar e corrigir possíveis falhas, e em seguida, depois de sua 

autorização, foi aplicado aos alunos(as) da instituição. 

As questões foram objetivas, podendo marcar somente uma resposta para 

cada assunto, dentre elas indagações avaliativas sobre o curso, qual curso pertencia, 

se pretendia seguir para o ensino superior e qual área do conhecimento desejava 

seguir. O interrogatório teve um total de cento e dez (110) respostas e foi aplicado em 

torno de quarenta e cinco (45) minutos. Esses dados foram analisados 

estatisticamente, como pesquisa descritiva, que aplica-se na utilização de 

questionários, e sua linha de pesquisa é definida a partir de fontes primárias e 

secundárias; e por meio do método empírico, foi realizada através de comprovações 

em  campo, levando em consideração o conhecimento prévio, e as experiências 

vividas, sem a necessidade de métodos científicos, como descreve Epstein and King 

(2014) “O que faz uma pesquisa ser empírica é que seja baseada em observações do 

mundo – em outras palavras, dados, o que é apenas um termo para designar fatos 

sobre o mundo”. 

Importante ressaltar, que os dados utilizados foram de alunos(a) que estão 

matriculados no ano de dois mil e vinte e dois (2022), em seus respectivos cursos da 

instituição. As variáveis que foram avaliadas neste trabalho foram: gênero sexual, 

curso matriculado, se cursou ensino fundamental em escola pública ou particular, 

situação socioeconômica, se pretende cursar nível superior, se o curso influenciaria 

na escolha profissional, se os pais e professores poderiam influenciar e qual a área 

que pretende cursar. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção, são apresentados os principais resultados obtidos através da 

base de dados. Foram analisados em duas (2) etapas: a primeira, que foi realizada 

por meio de análises dos formulários aplicados. Em seguida, são abordados os dados 

da aplicação do algoritmo K-Means, através da ferramenta WEKA, apresentando os 

clusters. 

 

4.1 Variáveis Exploradas 

 

Inicialmente, ao analisar as características do perfil de cada estudante - 

momento após a coleta de dados realizada por meio de formulários impressos - os 

resultados apresentam que, setenta e quatro (74) entrevistados, o que corresponde à 

sessenta e sete vírgula vinte e sete por cento (67,27%) de alunos(as), moram na zona 

urbana. Os trinta e dois vírgula setenta e três por cento (32,73%) restantes, no total 

de trinta e seis (36), moram na zona rural. 

 

Figura 1. Total por gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca-se ainda que, como pode ser visualizado na Figura 1, dos alunos(as) 

entrevistados, uma grande parcela é representada por mulheres, que corresponde a 

cinquenta e nove vírgula um por cento (59,1%), totalizando sessenta e cinco (65); já 

os homens, um total de quarenta vírgula nove (40,9%), com quarenta e cinco (45). 

Estes dados tornam-se importantes, à medida em que os perfis são previamente 
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encontrados, e que são levados em consideração os resultados futuros, na criação de 

clusters. 

Na Figura 2, os resultados encontrados por meio da separação de gêneros, mostra 

a diferença em total por cada processamento realizado. Com isso, quanto ao tipo de 

escola no nível fundamental que o aluno estudou, acentua-se que aproximadamente 

quarenta e oito vírgula dezoito por cento (48,18%) das mulheres vieram do ensino 

público e dez vírgula noventa e um por cento (10,91%) do privado, no total de 

cinquenta e três (53) e doze (12) respectivamente. Os homens estão divididos da 

seguinte forma: estudaram no ensino público trinta e oito vírgula dezoito (38,18%), 

com quarenta e dois (42); e ensino privado, totalizando três (3), ou dois vírgula setenta 

e três por cento (2,73%). 

 

Figura 2. Tipo de escola 

 

 

  

 

 

 

 

 

No Quadro 1, são apresentados dados socioeconômicos, que foram extraídos 

da ferramenta WEKA durante a seleção dos dados, em que mostra o seguinte: 

 

 

 

 

Quadro 1. Total por Renda 

Pode-se perceber que, com um total de cento e dez (110) entrevistados, a 

divisão de perfis por renda, é bastante dividido, e que não veio a influenciar na escolha 

por ingressar no nível superior, com um total de noventa (90) respostas positivas, 

dados que são apresentados na Figura 3. 
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Figura 3. Ingresso no nível superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale ressaltar algumas informações essenciais para o entendimento do 

subtópico seguinte sobre as possíveis influências durante o momento de escolha, que 

são descritos a seguir: dos cento e dez (110) alunos(a) entrevistados, divididos entre 

os três (3) cursos técnicos, foi realizada uma extração de dados, em que apenas trinta 

e oito vírgula dezoito por cento (38,18%), ou quarenta e dois (42), dos pais apresentam 

direta ou indiretamente, influenciar em ingressar no nível superior. Com relação à 

influência por meio dos professores, o resultado é menor, com o total de vinte e cinco 

vírgula quarenta e cinco por cento (25,45%), ou vinte e oito (28), que são possíveis 

fontes de motivação para determinada escolha (Figura 4). 

 

Figura 4. Total por influências 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Aplicação do algoritmo K-means sobre os dados 

 

No processo de aplicação, foram definidos dois (2) clusters, em que o cluster 

1, busca saber se o curso influencia no momento de escolha de nível superior, já o 

cluster 2, visa identificar qual curso não tem influência naquele momento, onde esta 
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pesquisa foi realizada na E.E.E.P Professor Plácido Aderaldo Castelo, na cidade de 

Mombaça/CE. Importante ressaltar que, após a execução do algoritmo, foram obtidos 

resultados diferentes, até que se estabilizou com oitenta e dois virgula trinta e dois por 

cento (81,32%) de acurácia, ficando como última iteração. 

É possível verificar na Figura 5 que, após extrair os dados do WEKA, os clusters 

foram definidos da seguinte forma: Administração em não possuir influência, e o curso 

de Informática, em possuir, na decisão final. Ademais, são apresentados os resultados 

mais detalhados, em que foram definidas as descrições de cada cluster, o 1 e o 2. 

 

Figura 5. Extração de dados por influência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2. Descrição dos Clusters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cluster 1 representa a influência do curso, em que foi definido o Curso de 

Informática como principal grupo. Nos resultados apurados, é importante ressaltar a 
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importância que os pais e professores tiveram, nesse processo. Com uma análise 

aprofundada, percebe-se que as mulheres, que apresentam serem as influenciadas, 

desejam seguir Ciências Exatas e da Terra, que é uma área com graduações 

semelhantes ao curso atual que estão matriculadas. E mais interessante ainda, é que 

residem na zona rural, em sua maioria. 

O cluster 2, que representa a não influência do curso, definiu o Curso de 

Administração, com sua grande maioria de mulheres. Percebe-se que, além do curso 

que estão matriculados, que não tem influência na sua decisão, os pais e professores 

também não têm participações na escolha futura, que apresenta a área de Ciências 

da Saúde. Nessa definição de cluster, a residência ficou para sua maioria, em morar 

na cidade, além de virem de escola pública, e a renda mensal de sua família estar 

entre mil reais (R$1.000,00) e dois mil reais (R$2.000,00). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esse estudo, buscou-se traçar perfis de possíveis egressos no ensino 

superior oriundos do ensino médio técnico profissionalizante, levando em 

consideração influências internas e externas à sala de aula, numa visão macro para a 

micro, separando a base de dados coletada previamente em alunos que pretendem 

ingressar no ensino superior e os que não demonstram interesse. A maioria dos 

alunos entrevistados pretende ingressar no nível superior, nas mais diversas áreas, 

sendo um público em sua maioria formado por mulheres que concluíram o ensino 

fundamental em escola pública, residem na zona urbana, tem renda mensal entre mil 

reais (R$1.000,00) e dois mil reais (R$2.000,00) e que pretendem ingressar na área 

de Ciências da Saúde. 

Uma análise nos dados coletados, tendo em vista os alunos que não pretendem 

cursar um nível superior ou ainda não decidiram em que área ingressar nos traz um 

questionamento: Por que o número de alunos que concluem o ensino médio não é 

relativamente proporcional ao número de egressos no ensino superior? Os resultados 

obtidos revelaram que a formação do estudante de escola pública é permeada por 

dificuldades, dentre as quais, destacam-se a falta de estrutura e recursos, a 

desmotivação dos professores, o desinteresse dos alunos talvez motivado pela rotina 

exaustiva de aulas em dois turnos, seja pelo cansaço físico ou pela falta de 

perspectivas para o futuro ou até mesmo por outros fatores que não foram abordados 
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dentro do estudo de caso proposto, mas que podem influenciar no não ingresso na 

universidade. 

Ressalta-se que, embora existam divergências nas respostas coletadas, o 

retorno positivo de que os estudantes pretendem cursar nível superior, foi realmente 

significativo para os resultados. Ou seja, além de identificadas as motivações, 

influências e dificuldades, pode-se compreender que, mesmo que parte dos 

estudantes não tenham sido influenciados pelo curso técnico, o ingresso em uma 

graduação é predominante. 

Para trabalhos futuros, se faz necessário a inserção de novas variáveis, 

visando maiorias informações por parte dos alunos(as): como vivem, se usam ônibus 

escolar, a escolaridade de seus pais, qual cidade pretendem cursar nível superior, 

entre outras. Ademais, em consequência desta pesquisa, é importante a criação de 

novas estratégias por parte da instituição, com o objetivo de apresentar e, ao mesmo 

tempo, influenciar no processo de escolha futura, no ingresso de seus discentes em 

determinada área de graduação. 
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RESUMO: As ligações com barras de aço coladas em madeira vêm sendo estudadas 
em diversos pólos de pesquisa no mundo. O objetivo deste trabalho é verificar se as 
normas ABNT NBR 7190:1997 e ABNT NBR 8800:2008 são adequadas para o 
dimensionamento destas ligações. Através da revisão bibliográfica normas 
supracitadas e dos trabalhos experimentais publicados no Brasil, foi possível 
estabelecer critérios de dimensionamento para este tipo de ligação e verificar a 
viabilidade do dimensionamento destas ligações. Os resultados encontrados mostram 
que as normas de dimensionamento apresentaram valores de cálculo das forças de 
ruptura inferiores em relação aos resultados experimentais em cerca de 60% e 80%, 
garantindo, para as condições dos estudos analisados, a segurança estrutural das 
conexões. 
 
Palavras-chave: Estruturas de Madeira, Ligações Coladas, Barras de Aço, 
Dimensionamento. 
 
ABSTRACT: Glued-in-rods joints have been studied in several research sites along 
the world. The focus of this paper is to assess the suitability of ABNT NBR 7190:1997 
and ABNT NBR 8800:2008 standards for glued-in rods design. Through a bibliographic 
review including brazilian standards and studies was possible to establish design 
criteria and assess it suitability. The results showed that brazilian standards provide 
lower values (between 60% and 80%) than experimental results, which ensures 
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structural safety of this kind of joints, within the same conditions of the studies 
considered. 
 
KEYWORDS: Timber structures, glued joints, steel bars, design. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Uma ligação estrutural tem como função transferir esforços de um elemento da 

estrutura para outro. Dias (2015) expõe que o comportamento mecânico das ligações 

é de difícil previsão, visto que as mesmas estão expostas à influência de fatores 

geométricos, materiais que compõem a conexão e às condições de contorno (por 

exemplo: teor de umidade, classe e tipo de produto de madeira e ângulo entre a 

solicitação e as fibras da madeira). O projeto e a execução das construções de 

madeira no Brasil são regidos pela norma ABNT NBR 7190:1997 – Projeto de 

estruturas de madeira. A ABNT NBR 7190:1997 apresenta algumas lacunas, 

especialmente no que diz respeito ao dimensionamento de ligações. Como exemplo 

de comparação, a norma Eurocódigo 5:2004 – Design of timber structures apresenta 

dezoito situações de ruptura de ligações com parafusos, baseados da teoria de 

Johansen, enquanto que a norma ABNT NBR 7190:1997 apenas considera duas 

situações de colapso da ligação (embutimento do parafuso na madeira e flexão do 

parafuso). Segundo a ABNT NBR 7190:1997, o dimensionamento das ligações de 

peças estruturais com elementos metálicos também deverá respeitar os critérios 

presentes na ABNT NBR 8800:2008 – Projetos de estruturas de aço e de estruturas 

mistas de aço e concreto de edifícios. 

A necessidade do estabelecimento de critérios de dimensionamento válidos 

para estas ligações é fundamentada pelas diversas vantagens: facilidade e baixo 

custo de execução, boa estética – visto que as juntas são discretas – versatilidade de 

utilizações, rapidez de execução, boa resistência ao fogo e eficiência na transmissão 

de esforços. (TLUSTOCHOWICZ et al., 2011; AZINOVIĆ et al., 2018; BULHÕES et 

al., 2020a). A ausência de prescrições normativas para o dimensionamento de 

ligações compostas por barras de aço coladas em madeira se deve à complexidade 

do comportamento mecânico que envolve a interação de três elementos: a peça de 

madeira, o adesivo e a barra de aço(DIAS, 2015; BULHÕES et al., 2020b). Embora 

não existam prescrições na normatização brasileira quanto ao dimensionamento de 

ligações com barras de aço coladas em madeira, surge a necessidade de verificar se 

os critérios disponíveis nas normas ABNT NBR 7190:1997 e ABNT NBR 8800:2008 

fornecem ou não valores adequados para o dimensionamento destas conexões 

estruturais. Por conseguinte, o objetivo deste trabalho é verificar se as normas ABNT 

NBR 7190:1997 e ABNT NBR 8800:2008 são adequadas para o dimensionamento 
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destas ligações. Foi realizada uma revisão bibliográfica das normas supracitadas, dos 

trabalhos experimentais realizados no Brasil, do mecanismo de funcionamento destas 

conexões e dos fatores que nele influem. Posteriormente, estipularam-se os critérios 

de dimensionamento das ligações e, com os resultados experimentais dos trabalhos 

publicados no Brasil, verificou-se a adequabilidade dos critérios das normas para o 

dimensionamento destas conexões.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

As ligações compostas por barras de aço coladas em madeira possuem três 

elementos: a peça de madeira, o adesivo e a barra de aço. Segundo Dias (2015), a 

transmissão de esforços entre elementos estruturais de madeira conectados por este 

tipo de conexão é realizada através da conjugação de esforços que atuam em cada 

elemento da ligação. Conforme apresentado na Figura 1, a barra de aço está sujeita 

a tensões normais de tração (ou de compressão), uma vez que a sua seção 

transversal é perpendicular à direção da solicitação. A transferência de esforço da 

barra de aço para a madeira é realizada através do cisalhamento do adesivo nas 

interfaces barra-adesivo e adesivo madeira. Nestas regiões ocorrem tensões de 

cisalhamento, uma vez que estas superfícies são paralelas ao esforço solicitante 

(DIAS, 2015).  

 

Figura 1 – Mecanismo de transferência de esforços 

 
Fonte: Dias (2015). 

 

Em relação ao bloco de madeira, para entender a distribuição dos esforços, é 

importante também compreender o princípio de Saint-Venant (FIGURA 2). Este 

fenômeno de distribuição de tensões em um corpo sujeito a uma carga concentrada 

consiste na existência de deformações (e consequentes tensões normais) não 
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uniformes ao longo do comprimento da peça solicitada, até uma distância 

suficientemente afastada dos pontos de aplicação das forças. Essa heterogeneidade 

da distribuição das tensões atuantes é maior junto aos pontos de aplicação da carga 

e, à medida que nos afastamos desses pontos, as deformações tendem a assumir 

uma distribuição homogênea na seção transversal da peça solicitada. Segundo 

Hibbeler (2009), uma vez que este fenômeno é de difícil previsão, no entanto é comum 

assumir-se que a distribuição das deformações pode ser considerada homogênea a 

uma distância do ponto de aplicação da carga concentrada igual à maior dimensão da 

seção transversal (dimensão b) do corpo solicitado. 

 
Figura 2 – Distribuição das tensões pelo princípio de Saint-Venant. 

 
Fonte: Hibbeler (2009). 

 

Atendendo às considerações supracitadas em relação ao princípio de Saint-

Venant, é possível recorrer ao esquema de distribuição de tensões apresentado na 

figura 3. Desta forma, é possível afirmar que o bloco de madeira está sujeito a tensões 

normais de tração (ou compressão) nas regiões 1 (𝜎t1) e 2 (𝜎t2) da figura 3 quando a 

barra de aço está submetida à uma tração F. 
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Figura 3 – Tensões no bloco de madeira 

 
Fonte: Os autores. 

 

Tlustochowicz et al. (2011) afirma que o comportamento mecânico das ligações 

com barras de aço coladas em madeira são influenciadas por diversos fatores, tais 

como: características do carregamento à qual a ligação está submetida (por exemplo: 

cíclico ou constante, duração curta ou longa, etc.), os materiais utilizados, a geometria 

das peças e as condições de contorno. No Quadro 1 estão apresentados os vários 

fatores que podem influenciar a resistência mecânica da ligação, inseridos em cada 

elemento da conexão. 

 
Quadro 1 – Fatores que influenciam a resistência das ligações 

Material Fatores que podem influenciar a resistência mecânica da 
ligação 

Madeira Densidade, teor de umidade, propriedades mecânicas, dimensões 
do corpo de prova, defeitos de crescimento, defeitos de secagem 

Adesivo Espessura, material, temperatura, viscosidade 

Barra de aço Diâmetro, superfície, tipo de aço, ângulo de inserção, comprimento 
de ancoragem, número de barras na ligação 

Adaptado de: TLUSTOCHOWICZ et al. (2011) 

 

Serrano e Steiger (2008) e Azinović et al. (2018) apontam que a distância da 

barra às bordas, o comprimento de ancoragem, a espessura do adesivo, a inclinação 

da barra, o número de barras e o diâmetro da barra interferem na resistência final da 

ligação. A discussão em relação aos parâmetros geométricos abrange os três 

elementos, pois as dimensões da barra, do adesivo e da madeira são dependentes 

entre si. A Figura 4 expõe os parâmetros geométricos que influenciam a ligação, onde 
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Lb é o comprimento da barra, L é a distância de embutimento/ancoragem, Li é a 

distância entre os comprimentos de embutimento das barras, d é o diâmetro da barra, 

D é o diâmetro da barra acrescido da espessura do adesivo, b é a distância do eixo 

da barra para as bordas e a largura do corpo de prova. 

 
Figura 4 – Parâmetros geométricos 

 
Fonte: CHANS et al. (2008) 

 

A relação entre o comprimento de embutimento L (mm) e o diâmetro da barra 

d (mm) é chamada índice de esbeltez da ligação (𝜆). Essa relação é importante para 

a resistência da ligação e influencia o seu modo de ruptura. (TLUSTOCHOWICZ et 

al., 2011). Quanto ao comprimento mínimo de ancoragem L, Chans et al. (2008) 

apresentam em seus resultados que, para valores de L até 10d, a resistência da 

ligação aumenta não linearmente. No trabalho de Dias (2015), o aumento de L até ao 

limite de 20d foi registrado um aumento da resistência mecânica da ligação, no 

entanto, acima deste limite, o autor constatou decréscimos da força de ruptura média. 

O mesmo autor refere também que nem todas as normas de dimensionamento de 

estruturas de madeira apresentam valores mínimos para L, exceto a DIN 1052:2004, 

que estipula o mínimo em 10d ou 0,5d².  

Dias (2015) e Azinović et al. (2018) referem que pelo fato de serem compostas 

por três materiais de comportamentos distintos (aço, madeira e adesivo), as ligações 

não podem ser regidas pelas leis básicas da resistência dos materiais, válidas apenas 

para materiais homogêneos. Para compreender seu desempenho mecânico exato, é 

necessário recorrer aos fundamentos teóricos da mecânica de fratura elástico-linear 

e da mecânica de fratura elasto-plástica. Devido à complexidade da teoria da 

mecânica de fratura, o dimensionamento destas conexões consideram apenas o 

regime elástico dos materiais (DEL SENNO, PIAZZA e TOMASI, 2004) e, 

consequentemente, tem-se em consideração menores valores cargas de ruptura. O 

fato de não serem válidas as premissas da resistência dos materiais, como por 

exemplo, o princípio da superposição dos efeitos para o dimensionamento em regime 

plástico, o dimensionamento deverá favorecer o escoamento da barra em regime 
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elástico (DIAS, 2015), o que permite com que a variabilidade da resistência mecânica 

das ligações seja menor. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para verificar a adequabilidade das normas ABNT NBR 7190:1997 e ABNT 

NBR 8800:2008, foram comparados os valores provenientes do dimensionamento das 

ligações através destas normas e os resultados experimentais de trabalhos 

envolvendo as ligações com barras de aço (nervurado ou rosqueado) realizados no 

Brasil. Foram pesquisados teses, dissertações, trabalhos publicados em congressos, 

artigos de periódicos e trabalhos de conclusão de curso. Desta forma, os resultados 

experimentais foram recolhidos dos trabalhos de: Pigozzo (2004), Molina (2005), Goto 

(2014), Dias (2015) e Júnior e Góes (2016). Foi estabelecida uma relação entre a força 

de ruptura (𝐹𝑟𝑢𝑝𝑡) e o índice de esbeltez da ligação (𝜆) em todos os estudos, exceto 

Molina (2005), que manteve seu índice de esbeltez constante e variou parâmetros 

como umidade e espécie de madeira. Para cada trabalho, foram aplicadas as 

condições de dimensionamento pertinentes, em função das condições de emprego 

das ligações: características do carregamento, materiais envolvidos, barras utilizadas 

e condições de contorno. Os valores de resistência mecânica das espécies de madeira 

foram retirados da ABNT NBR 7190:1997, exceto os valores apresentados por Dias 

(2015), cujo trabalho contemplou ensaios que determinaram as resistências 

mecânicas dos materiais utilizados.  

Considerando uma ligação solicitada à tração, a sua força máxima de cálculo 

equivalerá ao valor de cálculo da resistência mecânica (𝑅𝑑), sendo obtida através do 

menor valor obtido pelas Equações de 1 a 5. Considerando que o bloco de madeira 

está sujeito a tensões normais de tração em duas regiões (𝜎t1 e 𝜎t2), conforme 

apresentado na Figura 3, as Equações 1 e 2 apresentam os valores de cálculo das 

forças de tração em função de um ângulo α em relação às fibras da madeira (𝐹𝑡𝛼𝑑) 

que originam a ruptura na extremidade embutida da barra (região 1) e a uma distância 

onde ocorre a distribuição homogênea das tensões normais de tração (região 2). 

Considerando a distribuição de esforços presentes na Figura 2, outro critério de 

ruptura é o cisalhamento da madeira (Equação 3), o qual fornece um valor de cálculo 

de uma força atuante que poderá provocar o cisalhamento da madeira junto à interface 

adesivo-madeira (𝐹𝑣𝑑). Conforme já referido, uma vez que a solicitação é 
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perpendicular à seção transversal da barra, a Equação 4 fornece o valor de cálculo da 

força de tração que provoca o escoamento da barra (𝐹𝑡𝑑) de aço rosqueado (Equação 

4) ou nervurado (Equação 5). Para que ocorra o escoamento da barra de aço, deverão 

ser garantidos valores de L mínimos para que a condição de ruptura seja dada pelo 

escoamento da barra de aço (Equações 4 e 5). 

 Onde: 

- 𝑓𝑡𝛼𝑑 é a resistência de projeto à tração inclinada num ângulo α às fibras; 

- 𝑓𝑣𝑑 é a resistência de projeto ao cisalhamento da madeira; 

- 𝑓𝑢𝑘  é a resistência à tração do aço rosqueado; 

- 𝑓𝑦𝑘  é a tensão de escoamento à tração do aço rosqueado ou nervurado; 

- 𝛾𝑎1  é o coeficiente de ponderação para Estados Limites de Serviço do aço, igual 

a 1,10; 

- 𝛾𝑎2  é o coeficiente de ponderação para Estados Limites de Últimos do aço, igual 

a 1,35; 

- 𝛾𝑠  é o coeficiente de ponderação do aço nervurado, igual a 1,15; 

- ∅𝑓𝑢𝑟𝑜 é o diâmetro do furo no qual se inserem a barra e o adesivo; 

- b é a largura da seção transversal do bloco de madeira; 

- L é o comprimento de ancoragem da barra de aço; 

- 𝐴𝑔  é a área bruta da seção perpendicular da barra de aço. 

 

Considerando que a barra de aço poderá ser inserida até atingir o fundo do 

furo, poderá ocorrer a ausência de adesivo entre a madeira e a barra nesta área. Desta 

forma, a Equação 1 poderá ser desconsiderada. Foi desconsiderado o tipo de adesivo 

utilizado, assim como sua espessura, uma vez que as ligações coladas entre barras 
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de aço e madeira não têm seu desempenho mecânico afetado por este elemento, 

desde que a sua espessura seja maior que 0,5 mm (DIAS, 2015) e inferior a uma 

espessura que não comprometa sua resistência devido à retração HARVEY et al. 

(2000) e BROUGHTON e HUTCHINSON (2001). Para analisar as diferenças entre os 

resultados experimentais (valores mínimos de Frupt) e os valores provenientes das 

Equações de 1 a 5, foram calculados os valores mínimos de L mínimos para cada 

trabalho experimental, considerando a necessidade de ocorrência do escoamento da 

barra e as características geométricas e materiais de cada estudo.  

 

4. RESULTADOS 

 

Cada trabalho experimental apresentou resultados superiores às forças de 

ruptura de cálculo obtidas pelas equações estipuladas na metodologia e as previsões 

normativas apresentaram tendência linear, com pequenas variações. Considerando o 

fato da necessidade de salvaguardar a segurança das estruturas, é preciso que os 

valores de cálculo não excedam os valores experimentais mínimos. No entanto, por 

questões de economia, não é desejável que exista uma discrepância excessiva entre 

os valores experimentais e de cálculo. Os Gráficos de 1 a 4 apresentam os valores 

mínimos das forças de ruptura obtidos experimentalmente e os valores calculados 

pelas normas de dimensionamento.  

A Tabela 1 apresenta as diferenças médias entre os resultados experimentais 

e os valores de cálculo obtidos através das normas ABNT NBR 7190:1997 e ABNT 

NBR 8800:2008. É possível constatar que as diferenças entre os valores 

experimentais e de cálculo variam entre 52,19% e 80,86%, para os estudos de Molina 

(2005) e Pigozzo (2004), respectivamente. Excluindo os estudos de Molina (2005), as 

diferenças entre os valores médios e experimentais estão aproximadamente entre 60 

e 80%. O fato dos valores de cálculo estarem abaixo dos valores experimentais se 

deve à presença dos coeficientes de segurança utilizados nas Equações de 1 a 5. No 

caso do estudo de Dias (2015), onde foram constatados erros de execução, verifica-

se que os resultados experimentais permanecem acima dos valores de 

dimensionamento. Desta forma, é possível verificar que, para os estudos analisados, 

as normas de dimensionamento garantem valores inferiores aos resultados 

experimentais. 

 



Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.12, p. 116145-116158 dec. 2021 ISSN: 2525-8761 325 

Gráfico 1: Resultados experimentais e valores de cálculo de Frupt para PIGOZZO (2004) 

 
Fonte: Os autores 

 

Gráfico 2: Resultados experimentais e valores de cálculo de Frupt para Goto (2014) 

 
Fonte: Os autores. 
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Gráfico 3: Resultados experimentais e valores de cálculo de Frupt para Dias (2015) 

 
Fonte: Os autores 

 

Gráfico 4: Resultados experimentais e valores de cálculo de Frupt para Júnior e Góes (2015) 

 
Fonte: Os autores. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o levantamento bibliográfico feito, conclui-se que fatores como teor de 

umidade, densidade da madeira, tipo e espessura do adesivo, parâmetros 

geométricos (comprimento de embutimento, quantidade de barras na ligação e 

distância entre estas), tipo e resistência do aço, entre outros, influem diretamente nas 

propriedades mecânicas das ligações com barras de aço coladas em madeira. A partir 

das normas ABNT NBR 7190:1997 e ABNT NBR 8800:2008 foram estipulados os 
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critérios para dimensionamento das ligações, onde se justificou que as mesmas 

devem ter resistência ao cisalhamento da madeira superior à resistência ao 

escoamento do aço, para que seu rompimento seja dúctil. As normas de 

dimensionamento apresentaram valores de cálculo das forças de ruptura inferiores 

em relação aos resultados experimentais em cerca de 60% e 80%, garantindo, para 

as condições dos estudos analisados, a segurança estrutural das conexões. 
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ABSTRACT: This study's main objective is verifying the influence of the storage time 

of collectors reagents, obtained from Amazonian vegetable oils (Buriti and Babassu 

Coconut), in the apatite's floatability. Collectors were obtained by the oils' alkaline 

hydrolysis (saponification), made with aqueous and alcoholic solutions of sodium 

hydroxide at room temperature. The floatability of the apatite was evaluated through 

microflotation tests, done in a modified Hallimond tube, using a height extender to 

avoid entrainment. Approximately 1 g of the pure mineral (apatite) was used, with 

granulometry between 300 and 106 μm, pH 9.5, conditioning time of 4 minutes and 

aeration time of 1 minute. These microflotation tests were done every 2 days, from 

time 0, after the oils' saponification, up to 30 days of storage. The collector 

concentration used was 6 mg / L, defined from previous experiments. The results 

showed that the collector reagent, obtained from buriti oil’ saponification in an alcoholic 

solution of NaOH, presented better results. 
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1. INTRODUCTION 

 

Finding new sustainability processes is something that grows every day in 

different sectors of production, and at mining it is not different. Searching for reagents 

that have high efficiency and selectivity for use in the concentration of phosphate ores 

(apatite) is quite challenging in Brazil. 

The Amazon region has plant species that are huge candidates to be used as 

collector reagents in the flotation of ores. These species have as main characteristics 

the high availability and the fact that they are not used industrially in a significant 

amount yet. Furthermore, these inputs come from renewable and biodegradable 

sources, which would avoid problems of environmental aggression and adapt to the 

new scenario sought by the mineral industry. The use of these inputs would also add 

value to Amazonian species, contributing to the socio-economic development of the 

region (OLIVEIRA, 2013). 

Researches have already proved the technical feasibility of using Amazonian 

vegetable oils as collector reagents for phosphate ores (COSTA, 2012). However, to 

use them as collectors in flotation, it is necessary to make them soluble in water 

through the saponification reaction, which is performed at high temperature and long 

reaction time. In addition to energy costs, the costs associated with the reagents used 

in this technique make its use economically unfeasible. In this sense, it is important to 

evaluate alternatives to do the economic viability of using them as collectors. 

This way, this work had as main objective to evaluate the storage time of 

saponified vegetable oils in the apatite flotation. The oils chosen in this work were buriti 

oil and babassu oil because they have a vegetable origin and are predominant in the 

North and Northeast regions of Brazil. 

 

2. MATERIAL AND METHODS 

 

The mineral used was apatite, whose chemical composition obtained by X-ray 

Fluorescence (FRX), is P2O5 - 38.49%; K2O - 4.20%; CaO - 54.02%; SiO2 - 1.10%). 

This mineral was purchased from Mineração Zé da Estrada-MG and underwent the 

following operations: comminution, magnetic separation, homogenization, and sample 

splitting. The particle size was between 300 µm and 106 µm.  
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The vegetable oils used (babassu and buriti) were acquired at a fair in the city 

of Marabá, southeastern Pará. Through Gas Chromatography (GC), the following fatty 

acid composition was obtained: a) babassu (43.92% of lauric acid; 16.07% myristic 

acid; 14.77% oleic acid; 8.52% palmitic acid; 3% stearic acid; 2.1% linoleic acid); b) 

buriti (70.55% oleic acid; 17.44% palmitic acid; 7.03% linoleic acid; 2.17% stearic acid; 

1.08% linolenic acid). 

The apatite floatability curves were made as a function of the concentration of 

the collector reagent (figure 1) to define the concentration used in the microflotation 

tests. For this curve, the alkaline hydrolysis (saponification) of each oil was performed 

using 2 g of oil and 50 mL of 2% (w / w) NaOH alcoholic solution. The reaction was 

performed in a three-necked round-bottom flask, in a heating blanket at 75ºC, for 30 

minutes. After the reaction, the alcohol was evaporated and the hydrolysis product was 

transferred to a 1 L volumetric flask, made up with water. 

The highest floatability was achieved at the concentration of 6 mg / L for both 

collectors. Therefore, this collector concentration was chosen to evaluate the influence 

of the storage time of the reagents on the recovery of apatite. 

 

Figure 1. Apatite floatability as a function of collecting agent concentration. 
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Once the concentration used in the microflotation tests was defined, the 

subsequent hydrolysis reaction were performed at room temperature, using aqueous 

and alcoholic NaOH solutions, for each oil used. For the reactions in aqueous solutions 

of buriti and babassu, 2 g of oil, 1 g of NaOH, and 1 L of distilled water were used. For 

reactions in alcoholic medium, 1g of oil, 0.5 g of sodium hydroxide and 0.5 L of alcohol 

were used. The four saponification systems were stirred for 45 minutes. 

The products (collectors reagents) were stored in sealed volumetric flasks at a 

temperature of approximately 25ºC. The microflotation tests to evaluate the correlation 

between the storage time of the saponified oil and its performance as collector agents 

were made every 2 days, for 30 days. To prepare the 6 mg / L solutions of each oil, 3 

mL of the 2000 mg / L solutions diluted in 1L of distilled water were used. 

The microflotation tests were carried out in a modified Hallimond tube, set up 

on a magnetic stirring plate, using 1 g of apatite, conditioning time of the collector 

reagent of 4 minutes and aeration time of 1 minute. After the test, the floatated and 

sunken fraction was collected, filtered using filter paper, placed in an oven to dry for 2 

days, and then weighed to calculate the floatability of the mineral. Tests with a high 

coefficient of variation were performed in triplicate. 

   

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

Figures 2 and 3 show the floatability of apatite as a function of the storage time 

of the collectors reagents for the two studied vegetable oils (buriti and babassu), 

obtained from hydrolysis reaction with NaOH in aqueous and alcoholic medium. 
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Figure 2. Apatite floatability as a function of storage time and hydrolysis method for the babassu oil. 

 

 
 

 

Figure 2 shows that there was no significant difference in the behavior of the 

apatite floatability using water or ethyl alcohol in the saponification reaction, evidenced 

by the similarity of the curves. It is also noted that the recovery of apatite was low, 

reaching a maximum of 22%. There was also no increase in floatability with the storage 

time of the collector. 
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Figure 3. Apatite floatability as a function of storage time and hydrolysis method for the buriti oil. 

 

 
 

 
Figure 3 show that the collector from buriti, obtained from the hydrolysis reaction 

in alcoholic medium, showed the best results for the apatite's floatability, reaching 

approximately 85% of recovery in the thirtieth day of storage. This fact shows that, for 

buriti oil, both storage time and the hydrolysis reaction in alcoholic medium, improved 

the performance of the reagent as apatite collector. According to Wang et al. (2009), 

this can be attributed to the alcohol presence which provides better contact between 

vegetable oil and NaOH.  

Figure 4 compares the performance of the buriti and babassu collectors 

obtained from hydrolysis in alcoholic medium. Buriti oil showed better results of 

floatability than babassu oil. 
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Figure 4. Apatite floatability as a function of storage time and collecting agent. 

 

 
 

This can be attributed to the fact that buriti oil contains some significant amount 

of oleic acid (approximately 70.00% of this unsaturated and long-chain fatty acid - 18 

carbons). Babassu oil, on the other side, has significant levels of saturated fatty acids 

(43.92% lauric acid and 16.07% myristic acid). Brandão et al. (1994) concluded that 

unsaturated fatty acid salts are better collectors than saturated ones in the apatite 

flotation. 

 

4. CONCLUSIONS 

 

Babassu oil showed a low recovery of apatite, probably due to the low amount 

of unsaturated fatty acids. 

In the buriti oil, both storage time of the reagent and the hydrolysis in alcoholic 

medium improved the hydrophobization of the mineral particles. 

Buriti oil showed better floatability results than babassu oil, possibly due to a 

significant bigger amount of oleic acid in its chain. 
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RESUMO: A mangueira merece destaque na questão ambiental, pois as suas folhas 
possuem elevada capacidade de interceptação das chuvas, o que reduz o volume 
precipitado no solo. A interceptação das águas pluviais pelas folhas das árvores reduz 
ou ameniza o escoamento superficial urbano e rural. Esta pesquisa fundamenta-se na 
hipótese de que a área foliar da mangueira possui essencial importância para diversos 
fins, dentre eles a avaliação do seu potencial para contribuir com o meio ambiente. O 
presente estudo teve como objetivo estimar a área foliar da mangueira por meio do 
programa computacional ImageJ e de modelos estatísticos. Assim, foram elaboradas 
e avaliadas diversas relações lineares e não lineares, bem como regressões múltiplas, 
obtidas a partir das medidas de comprimento e largura das folhas. A seleção das 
expressões mais apropriadas foi realizada com base em critérios estatísticos 
analíticos e gráficos. Os modelos elaborados foram satisfatórios para estimar a área 
foliar da mangueira, em função das suas dimensões, com adequada precisão e 
confiabilidade. Os valores determinados pelas relações apresentaram elevada 
correlação com os obtidos pelo programa computacional ImageJ. O comprimento da 
folha e a variável independente definida pelo produto entre o comprimento e a largura 
da folha propiciaram os melhores índices de desempenho e eficiência para os 
modelos lineares e potenciais. A regressão linear múltipla sem interação possibilitou 
estratificar e determinar os valores da área foliar, considerando-se simultaneamente 
o comprimento e a largura da folha, o que aumentou a qualidade do ajuste no modelo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise de Regressão; Testes de Normalidade; Qualidade de 
Ajuste. 
 
ABSTRACT: The sleeve tree deserves to be highlighted in the environmental issue, 
as its leaves have a high capacity for intercepting rain, which reduces the volume 
precipitated into the soil. The interception of rainwater by the leaves of trees reduces 
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or ameliorates urban and rural runoff. This research is based on the hypothesis that 
the sleeve leaf area is of essential importance for several purposes, including the 
evaluation of its potential to contribute to the environment. This study aimed to estimate 
the sleeve leaf area using the ImageJ computer program and statistical models. Thus, 
several linear and non-linear relationships were elaborated and evaluated, as well as 
multiple regressions, obtained from leaf length and width measurements. The selection 
of the most appropriate expressions was performed based on analytical and graphical 
statistical criteria. The developed models were satisfactory to estimate the leaf area of 
the sleeve tree, as a function of its dimensions, with adequate precision and reliability. 
The values determined by the ratios showed a high correlation with those obtained by 
the ImageJ computer program. The leaf length and the independent variable defined 
by the product between the leaf length and width provided the best performance and 
efficiency indices for the linear and potential models. Multiple linear regression without 
interaction made it possible to stratify and determine leaf area values, considering 
simultaneously leaf length and width, which increased the quality of fit in the model. 
 
KEYWORDS: Regression Analysis; Normality Tests; Adjustment Quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A mangueira (Mangifera indica L.) pertence à família Anarcadiaceae, oriunda 

do Sul e Sudeste da Ásia desde o leste da Índia até as Filipinas, foi introduzida no 

Brasil pelos portugueses durante o século XVI. Essa árvore frutífera possui folhas 

perenes e pode alcançar grande porte. Adapta-se com facilidade às condições 

tropicais, sendo uma das frutas mais populares no Caribe e nas Américas Central e 

Sul, especialmente, no Brasil, uns dos principais produtores e exportadores dessa 

fruta. A propagação seminífera originou diversas variedades, as quais representavam 

a manguicultura brasileira até a década de 60 (SUBRAMANYAM et al., 1975; 

BOTREL, 1994; DONADIO, 1996; CARVALHO et al., 2004). 

Além da elevada importância socioeconômica, a mangueira merece destaque 

na questão ambiental, pois as suas folhas possuem significativa capacidade de 

interceptação das chuvas, o que reduz o volume precipitado no solo. A interceptação 

das águas pluviais pelas folhas das árvores reduz ou ameniza o escoamento 

superficial urbano e rural. Assim, no meio urbano, a interceptação contribui para as 

ações de drenagem e na zona rural para a proteção do solo. Estudo realizado por 

Alves (2015) indicou que a arborização urbana faz com que as copas, ramos, troncos 

e raízes funcionem como obstáculos naturais para as águas das chuvas, originando 

uma retenção temporária, a qual possibilita atingir os corpos receptores com maior 

lentidão, aumentando o tempo de concentração e retardando o tempo ao pico de 

vazão. 

Devido às excelentes características agronómicas, principalmente, o 

rendimento, a sobrevivência e a altura, a mangueira foi recomendada por Camargo 

(2018) dentre as espécies frutíferas como uma das possíveis soluções biogeográficas 

de geoconservação, visando contribuir com a preservação do cerrado e a geração de 

emprego para a população local da bacia hidrográfica do rio Pardo e seu entorno, em 

São Francisco. Além disso, as folhas da referida frutífera podem atenuar os efeitos 

erosivos das chuvas no solo, bem como elevar a evapotranspiração, interferindo 

positivamente no ciclo hidrológico, pois pode favorecer o aumento do regime de 

chuvas na região e em áreas próximas. Trabalhos conduzidos por GUARIM-NETO e 

AMARAL (2010); PEREIRA e ALMEIDA (2011); CELENTANO et al., (2014) e 

DOURADO (2016) destacaram a elevada capacidade de adaptação da mangueira ao 

bioma do Cerrado. 
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Os trabalhos citados mostraram a relevância de estimar a área foliar da 

mangueira, a qual pode ser obtida por métodos destrutivos e não destrutivos. O 

segundo método tem como principal vantagem que não há necessidade de retirar as 

folhas, preservando-se a sua integridade. Diversas pesquisas têm sido realizadas com 

a finalidade de estimar a área foliar de culturas agrícolas e árvores perenes por meio 

de equações e modelos alométricos (MALDANER et al., 2009; FIGUEIREDO et al., 

2010; SILVA et al., 2011; MORGADO et al., 2013; ZEIST et al., 2014; MATOS et al., 

2015; FONSECA et al., 2020; NASCIMENTO e FREIRE, 2020; PEREIRA et al., 2020; 

ALMEIDA JÚNIOR et al., 2021). Contudo, a partir desses estudos infere-se que os 

coeficientes e o tipo de modelo dependem das condições climáticas do local, classe 

de solo e variedade da cultura. 

Entretanto, uma alternativa viável e precisa para estimar a área foliar em 

plantas pode ser o processamento de imagens mediante programas computacionais, 

como por exemplo o ImageJ de código aberto, o qual possui inúmeras funcionalidades 

para analisar as dimensões, os formatos e as cores dos objetos. Esse programa tem 

sido aplicado com sucesso na área médica e odontológica, sendo muito promissor 

para as ciências agrárias (OLIVEIRA et al., 2010; MARTIN et al., 2013; PACHECO e 

FURUIE, 2013; SILVA et al., 2014; DUARTE et al., 2016; SILVA e DOTTO, 2017; 

WEBER e SANTOS, 2019; BARBOSA et al., 2020). 

De acordo com a bibliografia consultada, esta pesquisa fundamenta-se na 

hipótese de que a área foliar da mangueira possui essencial importância para diversos 

fins, dentre eles a avaliação do seu potencial para contribuir com o meio ambiente. 

Dessa forma, a sua estimativa poderá servir como subsídio para estabelecer os 

critérios necessários com relação aos projetos de arborização urbana e rural. A 

problemática abordada motivou a realização do presente estudo, que teve como 

objetivo estimar a área foliar da mangueira mediante programa computacional e 

modelos estatísticos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Durante o mês de fevereiro de 2021 foram coletadas 140 folhas de mangueira 

(Mangifera indica L.) cv. Bourbon, provenientes de quatro árvores, localizados no 

Campus da Universidade Federal de Mato Grosso, município de Cuiabá (MT), situado 

na latitude 15° 36’ 31.31” S e longitude 56° 3′ 49.44″ W com altitude e declividade 
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média em torno de 165 m e 7,5%, respectivamente. As folhas não apresentavam 

danos físicos ou sinais de ataque causados por doenças ou pragas, ou seja, 

fotossinteticamente ativas. O clima da região foi classificado como Aw (PEEL et al., 

2007; ALVARES et al., 2013). A temperatura média anual varia entre 18,6°C e 35,4°C, 

enquanto a pluviosidade média anual oscila de 1245 mm a 1768 mm (INMET, 2021). 

Em seguida, o material coletado foi levado ao Laboratório, onde as folhas foram 

colocadas sobre uma mesa coberta com fundo de papel branco e separadas em 5 cm 

aproximadamente, visando ressaltar o seu contorno. Posteriormente, as folhas foram 

fotografadas com câmara de 16 Megapixels e resolução de 4616x3464 pixels. Ainda, 

nesse local mediram-se o maior comprimento e a maior largura do limbo foliar com 

uma régua graduada em milímetros. O maior comprimento foi determinado ao longo 

da nervura central, distância entre a base da folha no ponto de inserção do pecíolo 

até o seu ápice, enquanto a maior largura foi obtida na parte mediana da folha. 

Na sequência, determinaram-se o comprimento, a largura e a área foliar real 

(AFR) de cada folha por meio digital, utilizando-se as respectivas fotos e o programa 

de código aberto ImageJ, Versão 1.51k para Java (RASBAND, 2017). Também, a área 

foliar foi estimada por diversos modelos lineares e não lineares, desenvolvidos com 

base nas medidas de comprimento e largura das folhas, conforme descrito a seguir: 

AF = a∙C + b   (Linear) 

AF = a∙eb∙C   (Exponencial) 

AF = a∙ln(C) + b  (Logarítmico) 

AF = a∙Cb   (Potencial) 

AF = a∙L + b   (Linear) 

AF = a∙eb∙L   (Exponencial) 

AF = a∙ln(L) + b  (Logarítmico) 

AF = a∙Lb   (Potencial) 

AF = a∙(C∙L) + b  (Linear) 

AF = a∙eb∙C∙L   (Exponencial) 

AF = a∙ln(C∙L) + b  (Logarítmico) 

AF = a∙ (C∙L)b  (Potencial) 

 

Ainda, foram avaliados os modelos de regressão linear múltipla, dados por: 

AF = a∙C + b∙L + c  

AF = a∙C + b∙L + c∙C∙L + d  
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em que: 

AF = Área foliar (cm2); 

C = Comprimento da folha (cm); 

L = Largura da folha (cm); 

a, b, c, d = Coeficientes de ajuste dos modelos (adimensional). 

 

Os procedimentos para determinar os coeficientes de ajustes foram realizados 

com as funções “lm” e “nls”, disponíveis no Programa R (R CORE TEAM, 2020). Além 

disso, foram utilizados diversos recursos desse programa para avaliar os modelos de 

forma analítica e gráfica. Logo, foram calculados o coeficiente de determinação (R²), 

o erro absoluto médio (MAE), a raiz do erro quadrático médio (RMSE) e a 

porcentagem média do erro absoluto (MAPE). Com base nesses índices foram 

selecionados os modelos com melhores resultados, visando reduzir o número de 

relações matemáticas. Em seguida, foi realizada uma análise de normalidade dos 

resíduos, oriundos dessas equações, aplicando-se os testes Kolmogorov-Smirnov, 

Lilliefors e Shapiro-Wilk. Finalmente, foi verificado o ajuste entre os valores 

observados e estimados, conforme o teste t-Student.  

Com base no produto dos coeficientes de correlação e de Willmott foi 

determinado o índice de desempenho. A eficiência dos modelos foi corroborada pelo 

coeficiente de Nash-Sutcliffe (NASH & SUTCLIFFE, 1970). Logo após, foi realizada a 

análise gráfica dos resíduos. Neste sentido foram elaborados o histograma dos 

resíduos, o diagrama quantil-quantil com os intervalos de confiança, o gráfico com os 

valores dos resíduos como função da variável dependentes e a distribuição dos 

valores observados com relação aos estimados, incluindo-se a bissetriz do primeiro 

quadrante. Os referidos procedimentos foram realizados com o Programa R (R CORE 

TEAM, 2020).  

Finalmente, foram gerados os diagramas de dispersão com os valores 

observados e estimados por cada modelo, conforme as variáveis independentes. No 

caso da regressão linear múltipla, optou-se pela representação bidimensional da 

variável dependente, em função de apenas uma independente, enquanto a outra 

assumiu valores constantes. Além disso, os valores observados foram agrupados em 

intervalos. Desse modo, foi formada uma família de linhas retas, o que facilitou a 

análise e interpretação do gráfico. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 apresentam-se as expressões dos modelos obtidos e os 

respectivos resultados do teste t (Student) para os coeficientes. De acordo com essa 

Tabela, todos os coeficientes evidenciaram uma elevada significância, exceto em dois 

modelos, a saber: o intercepto da regressão linear, cuja variável independente foi 

formada pelo produto entre o comprimento e a largura, bem como o coeficiente 

angular da largura e o intercepto, ambos correspondentes à regressão múltipla com 

interação. Deve-se ressaltar, ainda, que os restantes coeficientes dessa regressão 

não indicaram elevada significância. 

 

Tabela 1. Expressão do modelo e significância dos coeficientes de ajuste, conforme o teste t 
(Student). 

Expressão do modelo 
Coeficientes do modelo 

a b c d 

AF = 4,8705∙C – 36,5442 *** *** - - 

AF = 8,3048∙e0,09857 ∙ C *** *** - - 

AF = 80,856∙ln C  – 181,293 *** *** - - 

AF = 0,27635∙C1,79889 *** *** - - 

AF = 21,461∙L – 31,73 *** *** - - 

AF = 11,2071∙e0,3855 ∙ L *** *** - - 

AF = 76,997∙ln L  –  51,627 *** *** - - 

AF = 5,7885∙L1,6033 *** *** - - 

AF = 0,68803∙C∙L + 2,12266 *** ns - - 

AF = 20,60∙e0,0128 ∙ C∙L *** *** - - 

AF = 42,258∙ln (C∙L)  – 126,726 *** *** - - 

AF = 0,90514∙(C∙L)0,94641 *** *** - - 

AF = 3,2108∙C + 9,0287∙L –  41,5154 *** *** *** - 

AF = 1,5225∙C + 0,8185∙L + 0,4642∙C∙L – 12,4998 * ns ** ns 

 

Os modelos elaborados, a partir do comprimento da folha ou do produto entre 

o comprimento e a largura da folha como variável independente, mostraram os 

melhores índices utilizados para avaliar o ajuste, isto é, os maiores coeficientes de 

determinação e as menores métricas de erros (Tabela 2). Esse resultado foi 

semelhante ao obtido para as regressões múltiplas. Por outro lado, a largura da folha 

de mangueira não foi adequada para estimar a área foliar. 
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Tabela 2. Valores dos índices utilizados para avaliar o ajuste dos modelos. 

Expressão do modelo 

Coeficientes 
de 

determinação 
Métricas dos erros 

R² 
(-) 

Radj² 
(-) 

MAE 
(cm²) 

RMSE 
(cm²) 

MAPE 
(%) 

AF = 4,8705∙C – 36,5442 0,9103 0,9088 3,935 4,721 8,490 
AF = 8,3048∙e0,09857 ∙ C 0,9093 0,9078 3,864 4,752 8,926 

AF = 80,856∙ln C  – 181,293 0,8844 0,8825 4,521 5,359 10,19 
AF = 0,27635∙C1,79889 0,9157 0,9143 3,786 4,576 8,267 

AF = 21,461∙L – 31,73 0,8391 0,8364 4,651 6,323 9,287 
AF = 11,2071∙e0,3855 ∙ L 0,7876 0,7841 5,529 7,305 12,13 

AF = 76,997∙ln L  –  51,627 0,8281 0,8252 4,755 6,535 10,39 
AF = 5,7885∙L1,6033 0,8280 0,8252 4,896 6,550 9,959 

AF = 0,68803∙C∙L + 2,12266 0,9514 0,9506 2,607 3,475 5,208 
AF = 20,60∙e0,0128 ∙ C∙L 0,9010 0,8993 3,613 5,009 8,790 

AF = 42,258∙ln (C∙L)  – 126,726 0,9167 0,9153 3,262 4,550 7,617 
AF = 0,90514∙(C∙L)0,94641 0,9522 0,9514 2,599 3,447 5,155 

AF = 3,2108∙C + 9,0287∙L –  41,5154 0,9531 0,9515 2,812 3,414 6,148 
AF = 1,5225∙C + 0,8185∙L + 0,4642∙C∙L – 

12,4998 
0,9585 0,9563 2,678 3,211 5,548 

 

De acordo com os testes de Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk e Lilliefors, foi 

constatada a normalidade dos resíduos para todos os modelos baseados no 

comprimento da folha como variável independente (Tabela 3). Porém, os resíduos 

correspondentes aos modelos desenvolvidos, em função da largura da folha, não 

apresentaram normalidade, conforme o teste de Shapiro-Wilk.  Nota-se que, somente, 

os resíduos dos modelos linear e potencial, obtidos com base no produto de ambas 

as dimensões da folha, evidenciaram normalidade em todos os testes. Além disso, foi 

verificada a normalidade dos resíduos para as duas regressões lineares múltiplas. 

Contudo, a hipótese nula da média dos resíduos igual a zero, foi satisfeita, como 

indicaram os resultados do teste t (Tabela 3). 
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Tabela 3. Probabilidade de significância para os testes aplicados a cada modelo. 

Expressão do modelo 

Testes de normalidade 

Teste de 
hipótese 
(Student) 

K
o

lm
o

g
o

ro
v

-S
m

ir
n

o
v

 

S
h

a
p

ir
o

-W
il
k

 

L
il

li
e

fo
rs

 

AF = 4,8705∙C – 36,5442 
0,9121 

(ns) 
0,6311 

(ns) 
0,6623 

(ns) 
0,9992 

(ns) 

AF = 8,3048∙e0,09857 ∙ C 
0,9198 

(ns) 
0,3142 

(ns) 
0,6828 

(ns) 
0,9177  

(ns) 

AF = 80,856∙ln C  – 181,293 
0,5493 

(ns) 
0,4486 

(ns) 
0,1407 

(ns) 
0,9985 

(ns) 

AF = 0,27635∙C1,79889 
0,7670 

(ns) 
0,6167 

(ns) 
0,3771 

(ns) 
0,9961 

(ns) 

AF = 21,461∙L – 31,73 
0,5951 

(ns) 
0,0205 

(*) 
0,1767 

(ns) 
0,9993 

(ns) 

AF = 11,2071∙e0,3855 ∙ L 
0,7344 

(ns) 
0,0489 

(*) 
0,3300 

(ns) 
0,8360 

(ns) 

AF = 76,997∙ln L  –  51,627 
0,4367 

(ns) 
0,0235 

(*) 
0,0706 

(ns) 
0,9991 

(ns) 

AF = 5,7885∙L1,6033 
0,4295 

(ns) 
0,0173 

(*) 
0,0674 

(ns) 
0,8924 

(ns) 

AF = 0,68803∙C∙L + 2,12266 
0,4232 

(ns) 
0,3215 

(ns) 
0,0647 

(ns) 
0,9995 

(ns) 

AF = 20,60∙e0,0128 ∙ C∙L 
0,6516 

(ns) 
0,0138 

(*) 
0,2304 

(ns) 
0,7699 

(ns) 

AF = 42,258∙ln (C∙L)  – 126,726 
0,0181 

(*) 
0,0007 

(**) 
0,0000 

(***) 
0,9992 

(ns) 

AF = 0,90514∙(C∙L)0,94641 
0,6428 

(ns) 
0,3679 

(ns) 
0,2212 

(ns) 
0,9410 

(ns) 

AF = 3,2108∙C + 9,0287∙L –  41,5154 
0,4634 

(ns) 
0,0554 

(ns) 
0,0833 

(ns) 
0,9996 

(ns) 
AF = 1,5225∙C + 0,8185∙L + 0,4642∙C∙L – 

12,4998 
0,6979 

(ns) 
0,3021 

(ns) 
0,2828 

(ns) 
0,9997 

(ns) 

 

Os modelos desenvolvidos, em função do comprimento, bem como do seu 

produto pela largura da folha evidenciaram adequado desempenho. Contudo, todos 

os modelos indicaram elevada eficiência (Tabela 4). Nessa Tabela constata-se que os 

menores valores dos índices de desempenho e eficiência corresponderam aos 

modelos elaborados a partir da largura da folha. Dessa forma confirma-se que a 

largura da folha não deve ser a variável recomendada na estimativa da área foliar da 

mangueira. Já, o produto entre o comprimento e a largura indicou satisfatória 

correlação com a área foliar da mangueira, inclusive na regressão linear múltipla. Por 

outro lado, os coeficientes desse modelo não demonstraram adequada significância, 

principalmente os associados à variável largura da folha e ao termo independente, 

conforme indicado na Tabela 1. 
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Tabela 4. Resultados sobre o desempenho e eficiência dos modelos. 

Expressão do modelo 

Índices de desempenho e eficiência 

Desempenho Eficiência 

Correlação 
(r) 

Willmott 
(W) 

Produto 
(r ∙ W) 

Nash 
Sutcliffe 

AF = 4,8705∙C – 36,5442 0,9541 0,8479 0,8090 0,9911 

AF = 8,3048∙e0,09857 ∙ C 0,9536 0,8507 0,8112 0,9911 
AF = 80,856∙ln C  – 181,293 0,9404 0,8253 0,7761 0,9891 

AF = 0,27635∙C1,79889 0,9569 0,8537 0,8169 0,9921 
AF = 21,461∙L – 31,73 0,9160 0,8203 0,7514 0,9842 
AF = 11,2071∙e0,3855 ∙ L 0,8875 0,7863 0,6978 0,9794 

AF = 76,997∙ln L  –  51,627 0,9100 0,8162 0,7428 0,9833 
AF = 5,7885∙L1,6033 0,9100 0,8108 0,7378 0,9833 

AF = 0,68803∙C∙L + 2,12266 0,9754 0,8992 0,8771 0,9950 
AF = 20,60∙e0,0128 ∙ C∙L 0,9492 0,8604 0,8167 0,9901 

AF = 42,258∙ln (C∙L)  – 126,726 0,9574 0,8739 0,8367 0,9921 
AF = 0,90514∙(C∙L)0,94641 0,9758 0,8996 0,8778 0,9950 

AF = 3,2108∙C + 9,0287∙L –  
41,5154 

0,9763 0,8913 0,8702 0,9950 

AF = 1,5225∙C + 0,8185∙L + 0,4642∙C∙L – 
12,4998 

0,9790 0,8965 0,8777 0,9960 

 

De acordo com os resultados dos procedimentos analíticos, pode-se afirmar 

que, os modelos desenvolvidos, utilizando-se o comprimento da folha ou o seu 

produto vezes a largura da folha como variáveis independentes, evidenciaram 

adequado desempenho, precisão e eficiência nas estimativas da área foliar. O valor 

do índice de desempenho foi superior a 0,70 para esses modelos, limite inferior 

recomendado para a sua recomendação. Contudo, deve-se ressaltar a elevada 

eficiência de todos os modelos, pois esse índice foi superior a 0,97 (Tabela 4). 

Tomando como referência os critérios de desempenho e eficiência aplicados 

aos modelos obtidos, foram selecionados os quatro com melhores índices para a 

análise gráfica. Inicialmente, foram elaborados os histogramas de resíduos (Figura 1). 

Nota-se que, a probabilidade dos resíduos foi muito próxima à curva normal para todos 

os modelos. Entretanto, a equação potencial, tendo como variável independente o 

produto do comprimento pela largura da folha e a regressão linear múltipla 

apresentaram a melhor distribuição dos resíduos com relação ao valor zero. Por outro 

lado, a regressão linear e o modelo potencial, em função do comprimento, mostraram 

as maiores oscilações em torno do valor zero (Figura 1). 
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Figura 1. Histogramas da densidade de probabilidade correspondentes aos resíduos padronizados 
para os quatro modelos com resultados satisfatórios nos testes analíticos. 

 

 

Na Figura 2 apresenta-se o diagrama de probabilidade normal (Q-Q Normal) 

dos resíduos padronizados com as bandas do intervalo de confiança para 95%. Nessa 

Figura, nota-se que a maior parte dos pontos coordenados formados pelos valores 

dos quantis teóricos e dos resíduos ficaram muito próximos da linha de referência ou 

bissetriz e alguns pontos afastaram-se somente nas extremidades. Pela própria Figura 

constata-se, ainda, que todos os pontos permaneceram entre as bandas dos limites 

de confiança para 95%. Essas características indicam que os resíduos apresentaram 

distribuição normal, o que confere maior confiabilidade à estimativa dos valores de 

área foliar pelos quatro modelos representados. 
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Figura 2. Gráficos de probabilidade normal correspondentes aos resíduos padronizados com as 
bandas do intervalo de confiança de 95% para os quatro modelos com melhor desempenho e 

eficiência. 

 

 

A validade da suposição de independência pode ser qualificada por meio do 

gráfico de dispersão dos resíduos de acordo com a ordem dos valores da área foliar 

reais observados. Para essa finalidade foi implementado o gráfico dos resíduos 

padronizados, em função dos valores da área foliar, estimados pelos quatro modelos 

(Figura 3). Nessa Figura foram incluídas duas linhas horizontais passando pelos 

valores correspondentes aos resíduos padronizados -2 e 2 do eixo vertical, visando 

facilitar a identificação do número de pontos com os maiores desvios em relação aos 

dados observados. 
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Figura 3. Dispersão dos resíduos padronizados, em função da variável dependente, correspondentes 
aos quatro modelos com melhor desempenho e eficiência. 

 
 

Na Figura 3, verifica-se que a maioria dos resíduos estão localizados próximos 

da linha horizontal com valor 0, concentrando-se principalmente na faixa de -2 a 2 e 

poucos pontos fora deste intervalo para os quatro modelos desenvolvidos. Nessa 

Figura constata-se, ainda, a ausência de sequências de resíduos positivos e 

negativos, bem como não há padrões de alternância de sinais, isto é, os resíduos 

estão aleatoriamente distribuídos ao longo da linha horizontal de valor 0. Essas 

características confirmam a independência dos resíduos, o que corrobora a elevada 

eficiência dos modelos para estimar com adequada precisão a área foliar, em função 

do comprimento da folha ou da variável independente definida pelo produto do referido 

comprimento vezes a largura da folha.   

A dispersão dos valores da área foliar observados, em função dos estimados 

pelos quatro modelos, bem como a linha bissetriz, apresentam-se na Figura 4. Com 
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base nessa Figura, constata-se que os pontos coordenados se distribuem 

aleatoriamente ao longo da bissetriz, evidenciando-se elevada correlação entre os 

valores observados e os estimados pelos modelos. Além disso, a distância entre os 

pontos coordenados e a bissetriz foi menor no modelo potencial com o produto das 

duas dimensões como variável independente e no modelo correspondente à 

regressão múltipla, principalmente no intervalo compreendido entre 20 e 70 cm² de 

área foliar, onde se encontra a maioria dos pares de pontos. Contudo, esses modelos 

indicaram uma tendência para subestimar os valores de área foliar a partir de 70 cm², 

pois alguns pontos coordenados ficaram acima da linha bissetriz (Figura 4). 

 
Figura 4. Dispersão dos valores da área foliar observados, em função dos estimados pelos quatro 

modelos, bem como a linha bissetriz. 

 
 

A qualidade do ajuste dos modelos obtidos a partir do comprimento da folha e 

do produto entre as duas dimensões pode ser constatada na Figura 5. Em ambos os 
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casos, os modelos lineares e potenciais comprovaram a sua maior precisão nas 

estimativas da área foliar. As curvas correspondentes às relações funcionais linear e 

potencial, as quais têm o produto das duas dimensões como variável independente, 

ficaram superpostas ao longo de todo o intervalo. Ainda, nota-se nesse gráfico que, a 

dispersão dos pontos coordenados foi inferior, isto é, maior proximidade entre as 

curvas e os valores observados (Figura 5). Essa característica, associada à 

simplicidade das relações matemáticas de primeiro grau, pode servir como critério 

fundamental para estimar a área foliar da mangueira mediante o modelo linear, em 

função do produto das duas dimensões da folha. 

 
Figura 5. Dispersão dos valores observados de área foliar e as curvas dos valores estimados pelos 

modelos, em função do comprimento e do produto das duas dimensões da folha. 

 
 

Apesar de que os modelos lineares e potenciais mostraram-se mais 

apropriados nas estimativas da área foliar, também, os exponenciais e logarítmicos 

poderiam ser uma alternativa viável, sem erros significativos. Esses modelos 

revelaram elevada precisão no intervalo intermediário da variável independente, onde 

fica a maioria das observações. Entretanto, as mencionadas relações matemáticas 

superestimaram ou subestimaram os valores da área foliar nos extremos da variável 

independente (Figura 5).  

Na Figura 6 representa-se a dispersão dos pontos coordenados da área foliar, 

em função do comprimento e a largura da folha, bem como os correspondentes 

modelos de regressão múltipla. A área foliar foi determinada, em função do 

comprimento da folha, pois essa foi a variável de maior influência nos resultados. 

Porém, o valor da largura da folha foi substituído na equação original pelos valores 
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inteiros entre 2 e 6 cm para definir os diversos modelos lineares da Figura 6. Conforme 

essa Figura, os valores estimados da área foliar ajustaram-se de forma satisfatória às 

respectivas retas de cada grupo de valores de largura da folha, o que mostra a elevada 

precisão desse modelo. 

 

Figura 6. Dispersão dos valores observados de área foliar para diferentes valores de largura da folha, 
em função do comprimento da folha, bem como os modelos lineares provenientes da regressão 

múltipla. 

 
 

Os modelos estatísticos elaborados neste estudo foram semelhantes aos 

propostos por Guimarães et al. (2019), estimando a área foliar de diversos genótipos 

de mandioca. Esses autores constataram os melhores resultados com as relações 

lineares e potenciais, em função do comprimento e do produto do comprimento pela 

largura da folha, as quais foram definidas como variáveis independentes. Ainda, o 

modelo linear para determinar a área foliar, a partir do produto entre o comprimento e 

a largura da folha de capim-corrente, foi considerado por Sá Júnior et al. (2016) como 

satisfatório. Por outro lado, Maller et al. (2013) obtiveram os melhores resultados ao 

calcular a área foliar por meio de um modelo linear, em função da largura da folha de 

abobrinha italiana. Conforme essas discrepâncias, deduz-se a necessidade de 
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desenvolver equações específicas para estimar a área foliar de cada cultura, visando 

definir qual dimensão proporciona a maior confiabilidade. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os modelos estatísticos elaborados foram satisfatórios para estimar a área 

foliar da mangueira, em função das suas dimensões, com adequada precisão e 

confiabilidade. Os valores determinados pelos modelos apresentaram elevada 

correlação com os obtidos pelo programa computacional ImageJ. O comprimento da 

folha e a variável independente definida pelo produto entre o comprimento e a largura 

da folha propiciaram os melhores índices de desempenho e eficiência para os 

modelos lineares e potenciais. A regressão linear múltipla sem interação possibilitou 

estratificar e determinar os valores da área foliar, considerando-se simultaneamente 

o comprimento e a largura da folha, o que aumentou a qualidade do ajuste no modelo. 
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