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Caros leitores 

 

É com enorme satisfação que apresentamos o primeiro número da 

Protagonista Revista Científica, que nasce da obstinação dos membros da 

Associação Mineira de Pesquisa e Iniciação Científica (AMPIC) em trabalhar 

pela melhoria da qualidade da educação básica no Brasil. Acompanhamos, 

através de vários projetos, o desenvolvimento de trabalhos de iniciação científica 

nas escolas e acreditamos no potencial dessas atividades para uma formação 

mais sólida e cidadã dos estudantes. 

A Protagonista inova em valorizar a produção de jovens estudantes da 

educação básica, e seus professores, que participam de Feiras de Ciências e 

Mostras Culturais. Destacamos a abrangência do periódico em relação às áreas 

do conhecimento, pois podem ser publicados trabalhos de todas as áreas 

(Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e 

da Terra, Engenharias, Multidisciplinares, Ciências Humanas, Ciências Sociais 

Aplicadas e Linguísticas, Letras e Artes). Nesse sentido, esperamos fazer da 

Protagonista uma vitrine das melhores pesquisas desenvolvidas pelos jovens 

cientistas! 

Apresentamos, agora, as principais temáticas contidas nos sete artigos 

que compõem esse número da Protagonista, sendo elas a questão social da 

mulher, saúde, ensino, sustentabilidade e tecnologia. 

Nessa edição dois dos artigos versam sobre a questão social da mulher 

no tocante à inclusão e protagonismo e, também, à gravidez na adolescência. O 

artigo FESTA DAS SOLTEIRONAS: inclusão e protagonismo da mulher 

analisa a Noite das Solteironas, no município de Barbalha-CE, que ocorre às 

vésperas da festa de Santo Antônio. A pesquisa apresenta a festa como um 
espaço de resistência feminina na sociedade patriarcal, afirmando que a mulher 

se organiza e cria espaços onde ela possa atuar como construtora, e, empoderada, 

tornar-se protagonista. Já no trabalho PERFIL SOCIAL DAS JOVENS MÃES 

DO DISTRITO DE AMARANTINA – OURO PRETO os pesquisadores 

investigam o perfil social das mães e gestantes entre 14 e 25 anos do distrito, 

buscando compreender as relações existentes entre essas jovens e suas famílias, 

seus parceiros e o entendimento que possuem sobre métodos contraceptivos, 

haja vista que a gestação precoce é uma das maiores causas de evasão da 

principal escola estadual local.  
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O tema saúde é abordado em dois artigos, que apresentam experimentos 

relacionados à risco de intoxicações exógenas e sobre um composto fitoterápico. 

No trabalho LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DAS INTOXICAÇÕES 

EXÓGENAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS os pesquisadores investigam 

as intoxicações exógenas ocorridas no estado entre 2010 e 2014. Entre os 

resultados alcançados tem-se que a ingestão de medicamentos foi responsável 

pela maioria dos casos de intoxicação, sendo indicada a necessidade de 

programas de prevenção para diminuição das intoxicações exógenas. O artigo 

COMPOSTO BIOATIVO TIROSOL apresenta estudo das propriedades do 

Tirosol de modo a entender seus benefícios, onde é encontrado e fazer sua 

extração, divulgando e produzindo um fitoterápico capaz de prevenir doenças 

como Alzheimer, Parkinson, Cardiovasculares e Câncer, podendo atuar também 

na prevenção do envelhecimento precoce.  

Na área de ensino, apresentamos dois artigos que trazem contribuições 

para o ambiente escolar, sendo um deles voltado para a criação de um facilitador 

para o ensino de química e matemática e outro voltado para a divulgação dos 

benefícios do composto Tirosol. No trabalho DA GALALITE ÀS FIGURAS 

GEOMÉTRICAS: o uso da Química no ensino da Matemática os pesquisadores 

apresentam um polímero plástico chamado galalite, feito a partir da caseína do 

leite, sendo utilizado na fabricação de figuras geométricas para um melhor 

entendimento do conteúdo ensinado nas aulas de Matemática, realizando uma 

interdisciplinaridade com a Química. O trabalho intitulado COMPOSTO 

BIOATIVO TIROSOL, apresentado anteriormente, também possui uma 

interface com o ensino, já que uma parte do projeto se relaciona à divulgação 

científica, apresentando os benefícios do Tirosol para a comunidade escolar de 

forma educativa.  

Por fim, esse número da revista contempla dois artigos sobre 

sustentabilidade e tecnologia, em que são desenvolvidos produtos tecnológicos 

sustentáveis, tais como aplicativos e protótipos. O trabalho ECOAPP - 

PLATAFORMA SUSTENTÁVEL desenvolveu o EcoApp a partir da “Fábrica 

de Aplicativos”. O aplicativo funciona como uma plataforma educacional sobre 

sustentabilidade contendo dicas e mapas informando os endereços e as rotas para 

os locais que realizam a destinação correta dos resíduos. O trabalho 

AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DAS FIBRAS DE EUCALIPTO NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL: Fabricação de Telhas Fibrocimento tem como foco 

proporcionar maior conforto térmico a partir da redução da temperatura 

ambiente por meio da fabricação de telhas de fibrocimento sustentáveis. Os 

pesquisadores utilizam fibras de eucalipto para fabricar a placa da telha 

fibrocimento, garantindo resistência à telha. 

Feitas as apresentações, convidamos os leitores a se envolverem no 

universo da iniciação científica destacado nesse primeiro número da 

Protagonista. Esperamos que apreciem! 
 

Mateus Leme, 22 de outubro de 2019. 

Fernanda Aires Guedes Ferreira 

Fernanda Nobre Amaral Villani 

Gláucia Soares Barbosa 

Editoras 
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PERFIL SOCIAL DAS JOVENS 
MÃES DO DISTRITO DE 

AMARANTINA – OURO PRETO  
_____________________________________ 
RESUMO 

Este trabalho objetiva traçar o perfil social das jovens mães do distrito 

de Amarantina, Ouro Preto, haja vista que esta situação é uma das 

maiores causas da evasão na principal escola estadual local. Para 

isso, realizou-se a aplicação de questionários semiestruturados a 

todas as atuais e futuras (grávidas) progenitoras do distrito com 

menos de 25 anos, buscando assim entender melhor esta situação. 

Pudemos concluir que o número de jovens grávidas na comunidade 

é percentualmente relevante e o percentual mais alto de gestantes 

concentra-se entre as jovens que são negras e possuem baixo grau 

de escolaridade. Para atenuação desses dados indica-se que os 

métodos de prevenção à gravidez sejam mais abordados nos 

espaços formais e não formais de ensino, além de como uma melhor 

distribuição de preservativos pelo posto de saúde local. Nota-se 

ainda, que situações como estas aqui descritas, são típicas de locais 

com políticas públicas de saúde deficitárias, como parece ser o caso 

do município de Ouro Preto. 

 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Gravidez na adolescência. 

Levantamento Socioeconômico. 

_____________________________________ 
ABSTRACT 

This paper aims to outline the social profile of young mothers in the 

district of Amarantina, Ouro Preto, as this is one of the major causes 

of evasion of the main local state school. To do this, we apply semi-

structured questionnaires to all current and future (pregnant) 

progenitors of the district under 25 years of age, in order to better 

understand this situation. We can conclude that the number of young 

pregnant women in the community is percentage relevant and that 

black and little schooling are the range with the highest number of 

pregnant women. Pregnancy prevention methods should be more 

addressed in formal and non-formal educational settings, as well as 

better distribution of condoms. We also note that situations such as 

the one described here are typical of places with poor public health 

policies, as appears to be the case of the municipality of Ouro Preto. 

 

Keywords: Health Education. Pregnancy in adolescence. 

Socioeconomic Survey. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a década de 1970, o número de 

adolescentes grávidas vem aumentando no país 

(BRASIL, 1999; 2018), evidenciando como esse é um 

problema de saúde pública importante de ser 

pesquisado.  

A adolescência pode ser descrita como a fase 

entre os 11 e 19 anos de idade, período em que as 

mudanças físicas e psicológicas acontecem graças a 

maturações fisiológicas (KAHHALE, 1997). Essas 

alterações podem levar ao aparecimento frequente de 

comportamentos e atitudes outrora inesperadas, em 

geral de tom desafiador e até mesmo provocativo 

(BANACO, 1995), caracterizando assim 

questionamentos sociais importantes (MUUSS, 1996), 

muitas vezes confundidos com rebeldia juvenil. 

 Atitudes impensadas decorrentes desta fase, 

que somente no fim do século XIX passou a ser 

reconhecida como uma fase do desenvolvimento 

humano (REINECKE et al., 1999), podem também se 

mostrar presentes na vida sexual. Um bom exemplo da 

inconsequência adolescente é a gestação não planejada. 

Santos Júnior (1999) demonstra em seu 

trabalho que uma das maiores causas para a gestação 

não planejada, está relacionado ao mal-uso de 

contraceptivos, que mesmo disponíveis, são mal 

utilizados pelos jovens por não saber como usá-los 

corretamente. 

Em Amarantina, distrito de Ouro Preto, não é 

diferente. A gravidez não planejada é m dos maiores 

problemas registrado na única escola estadual de 

ensino médio local, uma vez que, segundo informações 

do corpo de funcionárias da secretaria da instituição, 

esta é uma das principais causas da evasão escolar das 

estudantes. 

Assim, entender melhor como e porque 

acontecem tantas gestações inesperadas, são temas 

relevantes a serem pesquisados, seja nos grandes 

centros urbanos, seja em pequenas localidades, como é 

o caso do distrito em questão. 

Embasando-se nesses aspectos, resolveu-se 

realizar a pesquisa ora exposta em que se buscou traçar 

o perfil social das jovens mães amarantinenses, 

objetivando assim compreender melhor esta questão, 

sendo possível, assim, tentar buscar propostas de 

soluções efetivas para esse grave problema social. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho em questão foi realizado com a 

aplicação de questionários semiestruturados do tipo 

Survey a todas as moradoras do distrito entre 14 e 25 

anos (segundo a secretaria da escola pesquisada, essa 

era a principal faixa de abandono escolar sob esse 

argumento) que aceitaram responder voluntariamente. 

 
1 A 14ª pergunta aplicada versava sobre a autorização do 

entrevistado para a divulgação dos dados obtidos na pesquisa 

Totalizando 28 mulheres, e que corresponde ao total de 

jovens evadidas da instituição de ensino do distrito. 

Cabe destacar ainda que a coleta de dados foi 

realizada ao longo dos meses de agosto e setembro de 

2018 pelos membros do grupo de pesquisa “Perfil 

Social das Jovens Mães do Distrito de Amarantina” e 

registrado no projeto Territórios da Iniciação Científica 

(TICs), parceria da Secretaria Estadual de Educação 

(SEE) com a Secretaria Estadual de Juventude 

(SEJUVE).O projeto está registrado com o número de 

processo TIC-0017/351059 e aprovado pelo comitê 

científico de ambas as instituições. 

Os resultados obtidos foram tabulados com a 

ajuda da estatística descritiva do programa Microsoft 

Excel pelos próprios pesquisadores, garantindo assim 

uma análise conjunta e interpretação das respostas 

dadas sob a ótica científica. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As perguntas realizadas neste estudo foram 

quatorze1: qual sua idade ao ter (ou quando tiver) seu 

filho (Figura 1), qual seu nível de escolaridade no 

momento do nascimento da criança (Figura 2), qual seu 

tom de pele (Figura 3), qual o sexo da criança (Figura 

4), qual sua ocupação principal além de cuidar da 

criança (Figura 5), em qual parte do distrito você reside 

(Figura 6), com quem você mora (Figura 7), qual a 

idade da criança (Figura 8), se o pai da criança é 

presente (Figura 9),  se recebeu apoio familiar ao 

descobrir que estava grávida (Figura 10), se a gravidez 

foi planejada (Figura 11), se já tinha participado de 

palestras sobre relação sexual e métodos 

contraceptivos na escola (Figura 12) e se tinha fácil 

acesso aos métodos contraceptivos (Figura 13). As 

respostas obtidas foram organizadas em gráficos de 

modo que facilitassem a visualização e discussão dos 

resultados.   

 

Figura 1: Idade no momento do parto. 

 

 

 

desde que preservado o anonimato do respondente. Todas, 

sem exceção, responderam de forma positiva a este pedido. 
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Figura 2: Nível de escolaridade da mãe no momento do 

nascimento da criança. 

 

 

Figura 3: Tom de pele. 

 

 

 
Figura 4: Sexo da criança. 

 

 

 
Figura 5: Ocupação principal da mãe. 

 
Figura 6: Região de moradia. 

 

 

 
Figura 7: Com quem a entrevistada reside. 

 

 

 

 
Figura 8: Idade da criança. 

 

 

 

 
Figura 9: Presença do pai. 
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Figura 10: Apoio familiar ao descobrir a gravidez. 

 

 

 
Figura 11: Planejamento da gravidez. 

 

 

Figura 12: Participação em palestras de Educação Sexual. 

 

 

 
Figura 13: Facilidade de acesso a métodos contraceptivos. 

 

Com base nas Figuras 1 e 2, é possível afirmar 

que 39% das mães tem idade entre 15 e 19 anos e 50% 

possuem o ensino médio incompleto, evidenciando 

algo que se repete em todo o município de Ouro Preto, 

que é o fato de sua estrutura social ser extremamente 

desigual. Segundo o Núcleo de Estudos Aplicado e 

Sócio Políticos Comparados da Universidade Federal 

de Ouro Preto - NEASPOC (2003), 46% de sua 

população, de 15 anos ou mais, possui ensino 

fundamental incompleto. Levando-se em conta que 

51% da população têm até 34 anos, de acordo com o 

mesmo estudo, é possível deduzir que os resultados 

encontrados, provavelmente, se repitam em mais 

localidades da cidade. 

No caso da Figura 3, que apresenta o tom de 

pele das entrevistadas, cabe destacar o alto percentual 

de mulheres negras e pardas (68%), algo esperado, uma 

vez que a maior parte da comunidade periférica do 

município é negra (NEASPOC, 2003). Henshaw 

(1997), corrobora com esses dados, ao estudar jovens 

gestantes, destacando que a maior parte de suas 

amostragens são pessoas de origem negra, 

praticamente o triplo daquelas com o tom de pele 

branco. 

Acerca do sexo da criança (Figura 4), 54% são 

meninas, resultado diferente do encontrado na 

população de Ouro Preto, onde cerca de 51% são do 

gênero masculino, e também do encontrado no distrito 

de Amarantina, onde apenas 52% são meninos 

(NEASPOC, 2003). 

Já a ocupação dessas jovens mães (Figura 5), 

em 68% dos casos, se resume a cuidar da criança. Além 

dos óbvios cuidados que todo recém-nascido necessita, 

cabe refletir sobre a visão patriarcal da mulher, bem 

como seu papel na sociedade ocidental. Para Duarte 

(1995), esta ideia clássica de “mulher” contribui para a 

concepção acerca da família nuclear, bem como de 

grupo familiar. 

Esse modelo, onde cumpre à mulher a ideia de 

ser maternal, faz com que o papel feminino (recheado 

de interesses políticos e sociais) esteja relacionado ao 

da unidade familiar, onde ela é o ser agregador 

(FAVARO, 2007), corroborado, de modo especial pela 

Teoria do Patriarcado. 

Na referida teoria, a relação de poder do 

homem sobre a mulher se dá de modo vertical 

(PETERSEN, 1999), ocorre a chamada subordinação 

feminina, construída pela “necessidade masculina de 

dominar as mulheres. Esse desejo estaria em 

transcender sua privação dos meios de reprodução da 

espécie” (PETERSEN, 1999: 15). 

Na Figura 6, apontou-se em qual região do 

distrito a maioria das entrevistadas residiam. Com 

54%, a área principal (sede), foi a de maior prevalência 

de jovens mães. Isso pode ser explicado, por óbvio, 

pela própria densidade demográfica, já que o número 

de moradores nas áreas urbanas brasileiras passou a 

possuir maior contingente populacional que as rurais 

desde a década de 1970 (CAMARANO e 

ABRAMOVAY, 1999). 

Observando-se a Figura 7, que retrata com 

quem mora a entrevistada, notou-se que 57% das 

mulheres moravam com o pai da criança, o que, 

segundo Lévi-Strauss (1972), poderia ser definido 

como exemplo de família “clássica”, ou seja, um 

agrupamento social originado pelo matrimônio e 

100%
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32%

68%
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Não

93%

7%
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Não

89%

11%
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formado pelo marido, mulher e filhos. Osório (2002), 

vai além de Lévi-Strauss, incluindo neste conceito três 

tipos de relações: aliança (casal), filiação (pais/filhos) 

e consanguinidade (irmãos). 

Obviamente, a ideia de ambos os autores, além 

de conservadora, não representa o que se observa no 

período contemporâneo. De acordo com Strey (2007), 

não existe uma única forma de considerar o que é 

família, sendo possível pensá-la como a “associação 

entre pessoas, com a finalidade de construírem a sua 

vida privada, não em oposição à vida pública, mas em 

complemento a ela” (STREY 2007, p.18). 

Dessa forma, é possível pensar, de maneira 

correta, que maternidade (ou paternidade) não é 

filiação, portanto, o fato de se gerar filhos durante a 

juventude não pode ser pensado como fator social 

capaz de julgar (ou subjugar) alguém, em especial as 

mulheres, maiores vítimas desta visão arcaica, que não 

entende a gravidez na adolescência, como deve ser: um 

problema de saúde pública, e não de ordem social. 

Em relação à idade das crianças, descritas na 

Figura 8, nota-se que 39% dos filhos possui entre 0 e 1 

ano, evidenciando como é atual, para a comunidade, o 

debate acerca de gestação não planejada. Esses 

números são similares ao relatório State of the World's 

Mothers (MAYOR, 2004), nele percebe-se que cerca 

de um décimo dos nascimentos do planeta são oriundos 

de mulheres abaixo de 20 (vinte) anos, sendo que, deste 

total, aproximadamente 90% se dão nas nações em 

desenvolvimento. Merece destaque, ainda, a triste 

marca, de acordo com a mesma pesquisa, da gestação 

de risco e parto como a principal causa da morte de 

jovens mães entre 15 e 19 anos. 

Os casos descritos nas Figuras 9 e 10 talvez 

sejam alguns dos mais emblemáticos, pois apontam 

que 96% dos pais são considerados, pelas 

entrevistadas, presentes e que em 100% dos casos, a 

família apoiou a jovem na gestação não planejada. Por 

óbvio, que não se pensa que essas respostas retratem a 

realidade, entretanto, baseado na ideia já apresentada 

do que vem a ser patriarcado, é possível apontar uma 

explicação plausível para esta situação. 

Devido aos valores impregnados pelo 

patriarcado, muitas mulheres são vistas, literalmente, 

como “bens, constituindo-se na característica 

fundamental da sociedade patriarcal o estrito controle 

da sexualidade feminina” (BADINTER, 1986, p. 20). 

Assim, famílias chefiadas por mulheres, precisam lidar, 

além dos valores patriarcais, com a precária inserção 

no mercado de trabalho (MONTEIRO et al., 1998), que 

as colocam na base da desigualdade econômica e 

social. Portanto, se tornarem protagonistas, significa 

conviver, na maior parte das vezes, com o abandono do 

companheiro, que não sabe lidar com essa “nova” 

relação de poder, o que explicaria responder que o pai 

é presente, mesmo que não de fato não seja ou que a 

família apoiou a gestação não planejada. 

A Figura 11 (Planejamento da Gravidez) é 

extremamente curiosa, pois cerca de 32% das mulheres 

responderam ter planejado a gravidez. Um dos pontos 

importantes sobre este tema que pode ajudar a 

interpretar essa situação se dá acerca do entendimento 

do que vem a ser infância e idade adulta na sociedade 

moderna.  

Mudanças nas concepções geracionais, 

familiares e sociais, bem como a dificuldade de 

manutenção dos jovens no mercado de trabalho, 

aumentam, cada vez mais, a dependência dos pais. Para 

Galland (1997), o que ele chama de "prolongamento da 

juventude" pode ser determinado de acordo com a 

concepção de infância e idade adulta (já explicados), 

nas quais o alongamento da dependência parental não 

impede a maturação e vivência da sexualidade, criando, 

portanto, um novo problema social, que não estava 

presente até os três primeiros quartos do século XX. 

Destacamos que para chegarmos ao raciocínio 

e conclusão presentes no parágrafo anterior, foi 

fundamental compreender duas importantes 

definições: autonomia e independência, sendo a 

primeira percebida como autodeterminação pessoal e a 

segunda como autossuficiência econômica (SINGLY, 

2000). 

Assim, se tornar autônomo, para as gerações 

atuais, passou a ser algo cada vez mais precoce, e a 

independência, cada vez mais tardia, situação inversa 

àquela dos anos 1950-1960, período em que autonomia 

e independência estavam interligadas quando se 

pensava em liberdade jovial. O resultado disso, por 

óbvio, é uma nova relação social no seio familiar, 

muito mais complexa que cerca de 60 (sessenta) anos 

atrás... 

No caso das situações descritas nas Figuras 12 

e 13, nas quais cerca e 90% das mães relataram ter tido 

acesso a palestras sobre gravidez na adolescência, bem 

como facilidade de acesso a métodos contraceptivos, 

retrata uma curiosa conjuntura, pois se existe tanta 

facilidade de acesso, como explicar a maternidade não 

planejada? 

O que pode ajudar a interpretar tamanha 

dicotomia, pode ser o fato de como estes temas estão 

sendo abordados na escola, ou seja, assistir palestras, 

não significa construir, no sentido freireano, a 

aprendizagem, pois essa, está relacionada com o 

“conhecimento crítico da realidade”, bem como a “uma 

leitura crítica do mundo” (FREIRE, 1987, p. 86).  

Portanto, é preciso repensar como assuntos 

relacionados à saúde reprodutiva e sexualidade estão 

sendo trabalhados, sejam nos espaços formais, como as 

instituições escolares, sejam nos espaços informais de 

educação (GOHN, 2006), como quadras 

poliesportivas, museus e unidades básicas de saúde 

(UBS), pois se estes não forem pensados como temas 

geradores, originados de uma ideia dialógica e 

problematizadora capaz de se relacionar diretamente 

com a realidade social dos alunos (FREIRE, 1987), o 
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efeito esperado será quase nulo, que é o que parece 

acontecer neste estudo de caso. 

Assim, cabe ressaltar que os resultados 

apresentados, apesar de esperados, são bastante 

preocupantes, pois evidenciam políticas públicas de 

saúde deficitárias (ou praticamente inexistentes) no 

distrito de Amarantina.  

Como forma de tentar mitigar este problema 

observado, indica-se que os métodos de prevenção à 

gravidez, sejam abordados sob outra ótica no âmbito 

escolar e social, fazendo com que temas, hoje 

considerados polêmicos, sejam de fato abordados como 

coloca Freire (1987). 

Outro ponto chave, perpassa por garantir uma 

maior e melhor distribuição gratuita de preservativos 

masculinos e femininos. É fundamental, inclusive, que 

se tenham mais lugares além da UBS realizando esta 

distribuição, pois relatos orais indicam que mesmo 

sabendo onde adquirir as chamadas “camisinhas”, 

muitos jovens não se sentem à vontade para buscá-la, 

ou seja, o local não acolhe de maneira adequada muitos 

de seus usuários, indicando uma urgente necessidade 

de, também, repensar como tem sido feito o 

acolhimento aos usuários do serviço básico de saúde. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos do trabalho em questão foram 

alcançados com êxito, evidenciando como a pesquisa 

acadêmica, mesmo no ensino básico, pode e deve ser 

incentivada como ferramenta de relevante impacto 

social, como o caso deste estudo.  

Análises que sejam capazes de contribuir para 

um melhor funcionamento e combate a ineficiência dos 

serviços públicos de saúde e educação, inclusive 

apontando saídas, como é o caso desta pesquisa, 

precisam ser cada vez mais incentivadas, ainda mais 

em Amarantina, distrito de Ouro Preto, cidade 

patrimônio mundial, mas que infelizmente, mostra ser 

ainda muito desigual do ponto de vista de políticas 

públicas (PP), com destaque para a prevenção da 

gravidez na adolescência. 

Somente com ações conjuntas do poder 

público, da iniciativa privada e da sociedade civil 

organizada é possível pensar, de fato, em se resolver a 

problemática aqui descrita, entretanto, para isso, é 

fundamental que se pense em uma lógica inversa 

daquela historicamente construída, fazendo com que os 

usuários dos serviços públicos (sejam espaços formais 

ou não formais de educação e saúde) se tornem 

protagonistas, e não mais os coadjuvantes de suas 

próprias ações.  
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FESTA DAS SOLTEIRONAS: 
INCLUSÃO E PROTAGONISMO DA 

MULHER  

_____________________________________ 
RESUMO 

Há tempos a mulher já era entendida como um ser frágil e inferior, 
e, por isso, teria que receber pena e proteção. Assim, elas 
estavam destinadas à procriação, ao lar, e à satisfação do querer 
de segundos, e, dessa maneira, discriminações entre homens e 
mulheres se tornaram corriqueiras; consequentemente a mulher 
foi impedida de ter sua própria voz e de construir sua identidade. 
Essa temática visa várias ações com o intuito de incluir a mulher 
na sociedade, como o evento da “Noite das Solteironas”, para se 
procurar as causas e as raízes da dificuldade de inclusão 
feminina. Iniciou-se, então, uma jornada de pesquisas, entrevistas 
e questionários, além da participação no evento “Noite das 
Solteironas” que levou a vivenciar e sentir como se realiza, 
tornando ainda evidente que a mulher se entende como excluída 
da sociedade pelo fato de não encontrar um parceiro. 
 

Palavras-chave: Mulher. Inclusão. Discriminação 
 

_____________________________________ 
ABSTRACT 

From a long time ago women were already conceived as fragile 
and inferior beings, and therefore should receive compassion and 
protection, being destined to procreation, to the home, and to the 
satisfaction of the will of others; as a result, discrimination between 
men and women became commonplace. Women were thus kept 
from having their own voice and building their identity. This issue 
brings several actions in order to include women in society, such 
as the "Singles Night" event, which aim at finding the causes and 
roots of the obstacles regarding female inclusion. A series of 
research, interviews and questionnaires began, as well as the 
participation in the "Singles Night" event, which led to experiencing 
and feeling how it is done, making it clear that women feel 
excluded from society because they can not find a partner. 
 
Keywords: Woman. Inclusion. Discrimination 
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1. INTRODUÇÃO 

Barbalha, cidade cearense com mais de 50 mil 

habitantes e berço da cultura popular, atualmente, 

dentre sua infinidade de bens materiais e imateriais, se 

destaca na ascensão e fortificação de costumes e 

expressões populares, os quais são voltados 

principalmente à Festa de Santo Antônio, o padroeiro 

do município, que por costume, é celebrado no mês de 

junho. Todavia, ao analisar os movimentos culturais 

presentes na cidade e com a frequente participação em 

tais festejos, foi observado que a “Noite das 

Solteironas”, não se encontra inserida no cronograma 

oficial dos festejos de Santo Antônio, apesar de 

reforçar a ideia de empoderamento e protagonismo da 

mulher por meio de sua realização.  

As mulheres, em amplo sentido, lidam com 

padrões diariamente, independentemente da raça ou 

etnia. Fato comum eram os julgamentos ao vê-las 

participando de algo que não se encaixasse no dizer 

“lugar de mulher é na cozinha”, porém existem 

padrões que elas mesmas, ao seguirem, se excluem, 

como como é o caso do cuidado com a estética. Um 

tipo de padrão que é muito seguido atualmente ou 

desde sempre, é a beleza, a “boa aparência”, que não é 

algo definido e sim um conceito, dependente da época 

e do lugar que alguém está vivendo. Cada período da 

nossa história mostra o tipo de padrão referido e 

"adequado". Um desses padrões que, se fossem vistos 

pelas pessoas da antiguidade e seria alvo de espanto, é 

o bronzeamento, pois naquela época bronzear-se 

remetia ao trabalho no campo, quando o padrão era ter 

uma pele pálida. Daí a origem do termo sangue azul, 

uma vez que os nobres de pele bronzeada usavam 

maquiagens com metais pesados para deixar a pele 

mais branca. Já na modernidade, o poeta Vinicius de 

Moraes também exalta um tipo de beleza ao escrever 

o verso "me desculpem as feias, mas a beleza é 

fundamental". 

Um outro tipo de padrão bem conceituado é o 

do casamento, que se tratava de suprir necessidades, 

no qual a união conjugal é formada por meio de um 

contrato. O casamento era principalmente uma 

aquisição em que o noivo "adquiria" a noiva, a 

transação era finalizada após o pagamento de uma 

moeda de prata ou de ouro. Na maioria das vezes, o 

casamento era arranjado pelos pais do casal, o que 

tornava a união muitas vezes involuntária. O eixo da 

estabilidade social era bem mais importante e levado 

em conta do que o amor. Hoje, percebe-se também que 

ser mulher solteira não tem o peso que tinha há 40 ou 

50 anos, em que havia um tempo determinado para o 

matrimônio, especificamente para a mulher. Hoje, a 

mulher, aos poucos, mas, com muita luta, conquista o 

seu espaço, seu poder de escolha e de decisão, como 

pode-se observar na contemporaneidade, em que é 

celebrado, por exemplo, o Dia Internacional da 

Mulher, entre outros direitos. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Vivendo a noite das solteironas 

Partindo do princípio que a memória e história 

andam juntas e ambas são as produções singulares e, 

ao mesmo tempo, sociais, no qual a história é tecida 

por acontecimentos que foram registrados e que, ao 

serem narrados, são afetados pelo tempo decorrido, e, 

no tempo presente, oferecem novas possibilidades de 

compreensão (ARANTES, 2010), o momento inicial 

foi vivenciar o evento. Não apenas ler sobre, mas 

sentir e ver como ocorre e quem participa, fazer o 

registro fotográfico. Dentro da pesquisa exploratória, 

é preciso realizar o registro para depois, com 

questionários, verificar como a “Noite das 

Solteironas” é vista e conhecida. A festa tem como 

principal objetivo desencalhar as mulheres que têm 

dificuldade para o matrimônio, e, assim, de acordo 

com a tradição, a inclusão da mulher no âmbito social. 

O evento é realizado na cidade de Barbalha, 

Ceará, às vésperas, um dia antes dos festejos do Pau 

da Bandeira de Santo Antônio, que faz homenagem ao 

santo padroeiro da cidade, também considerado como 

o santo casamenteiro. Essa forma de comemorar às 

vésperas é um antiquíssimo costume cristão de 

importantes datas a serem comemoradas. Como por 

exemplo, temos A Noite de São João, A Noite de 

Natal, A Noite de Ano Novo, e resumindo: para 

qualquer ocasião especial, os primeiros cristãos 

faziam vigílias preparatórias. Apenas os homens são 

protagonistas nesse momento do grande dia da festa de 

Santo Antônio, o carregamento do pau da bandeira. 

Antônio, santo este que, apesar de conhecido como 

casamenteiro, era um frade franciscano, e não consta 

em seus sermões nada específico sobre casamentos, 

ficou conhecido por ajudar moças humildes a 

conseguirem dotes e enxovais a fim de se casarem. 

Reza a lenda que ele ajudou uma moça que 

não tinha condições de arrumar dotes, conseguindo o 

dinheiro com um comerciante que lhe devia, e por esse 

motivo, ficou bastante conhecido. O evento, 

organizado pelas mulheres na noite de vésperas, tem 

seu início ao cair da tarde com a coordenadora no seu 

lugar preparado (próximo aos kits e simpatias feitos 

por ela) e em um local onde seja possível fazer o seu 

discurso, (acrescido da imagem do santo milagroso). 

Em si, o momento proporciona um ambiente de 

inclusão e protagonismo feminino, já que as mulheres 

que se encarregam da parte de organização, também 

participam dela. Elas, nesse momento, ganham 

visibilidade, autoridade, vez. A noite foi a 

comprovação de todas as informações adquiridas após 

a leitura de textos e após a entrevista com a 

coordenadora da noite, vulgo “Festa das Solteironas”. 
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A mulher se organiza e cria espaços onde ela 

possa atuar como construtora, e, empoderada, tornar-

se protagonista. 

O que foi mais estranho constatar e que se 

colocou no processo metodológico inicial foi 

descobrir o quão é desconhecida a noite das 

solteironas. A maioria afirma não conhecer, e as etapas 

seguintes da pesquisa seguiram no confronto de tal 

fato. Esse aspecto da contradição é apresentado por 

vários autores e estudiosos sobre a festa local do 

padroeiro, como singular fruto de poder feminino. O 

processo de pesquisa ocorreu de acordo com o 

cronograma progressivo apresentado na Figura 1, e 

resultou do ponto de vista construtivo e reflexivo da 

ciência, no qual, neste caso, a mulher é o centro do 

protagonismo. A figura 2, mostra repostas para a 

questão: Sabia que a festa não está inclusa na 

programação oficial? 

 

 
Figura 1: Esquema mostrando as etapas da pesquisa.  

 

 
Figura 2: Repostas para a questão: Sabia que a festa 

não está inclusa na programação oficial?  

 

 

2.2 Pesquisa de campo e exploratória 

A primeira etapa foi a busca por sentir e ver, 

encontrar a inspiração para a produção do projeto, 

formando debates em grupo, que tornou possível 

descobrir novos horizontes. Juntamente com a 

visualização de vídeos inspiradores como “De onde 

vêm as boas ideias” de Steven Johnson, que fala que 

as ideias surgem, modificam-se e se concretizam 

através das informações, e que, conforme o ser 

humano vai entendendo a forma como as novas ideias 

são desenvolvidas, ele aprende a organizar, disciplinar 

e potencializar novas habilidades criativas. É essencial 

confrontar as ideias, os achismos e partir após para o 

que de fato é concreto. 

 

 

2.3 Pesquisa quantitativa e qualitativa 

Outro fruto do processo, que também se 

embasou na participação da “Festa das Solteironas”, 

do início ao fim da vivência, evento que tem influência 

cultural, porém não está incluso no cronograma 

festivo, foi o levantamento bibliográfico. Algum autor 

já havia se questionado sobre tal manifestação 

feminina? Por que a programação de tal evento não se 

encontra no cronograma oficial das festividades 

locais? O fato é que a mulher sempre esteve em busca 

de uma atividade cada vez maior na sociedade. 

Lutando por seus direitos e manifestando sua 

autonomia desde já, porém, isso não se fez suficiente 

para seu sentimento de segurança devido ao medo de 

não se enquadrar nos padrões impostos pela sociedade. 

Sucessivamente, a formulação de perguntas para uma 

possível entrevista com Socorro Luna, coordenadora 

do projeto “Noite das Solteironas”, foi aflorando nas 

mentes e pensou-se nas seguintes indagações: Como 

começou a Noite das Solteironas? Qual foi o alcance 

festivo desse evento? O que foi mudando ao longo dos 

anos na Noite das Solteironas? Acredita-se que esse 

momento é restrito às mulheres? Existia ou ainda 

existe algum preconceito para com as mulheres 

solteiras? É igual para os homens? Por que é solteira? 

As entrevistas em seu caráter quantitativo e qualitativo 

tinham por objetivo buscar mais informações sobre 

como a festa se encaixava no processo de inclusão 

feminina e quais os obstáculos que a festa já venceu 

tratando-se desse assunto, visto que ela existe desde 

1972. Dessa forma, construíram-se novos textos e 

olhares sobre o objeto de estudo. Como formadora da 

própria história, a mulher lida (vide diagrama abaixo) 

com seu protagonismo, circundada pela memória de 

todo um passado no qual os seus direitos e dignidade 

foram negados, isso ao longo da história que é 

memória de cada povo e cultura. Mesmo que tenha 

traços positivos ou não, a tradição é resultado de um 

processo que molda e sofre intervenções ao longo do 

tempo. O protagonismo da mulher surge do turbilhão 

rodeado por essas situações unidas à sua organização. 

 
Figura 3: Diagrama.  
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2.4 Em campo: documentos e com questionários 

Após um ciclo de conversas e debates, aí sim, 

documentar e organizar os fatos. Aplicar os 

questionários dentro do perímetro, durante e após o 

evento, para confrontar o quão duradouro é os seus 

efeitos como evento que inclui a mulher. Um 

segmento que participou efetivamente foi a juventude, 

assim como as pessoas de maior experiência etária 

com seus depoimentos avulsos e subjetivos, mas que 

deram ideia do alcance e do surgimento dessa noite. 

Vale ressaltar a busca por informações nas instituições 

históricas que abrigam a Biblioteca, Secretaria de 

Cultura, Escola de Saberes etc. Todo esse apanhado 

para, possivelmente, quebrar o paradigma de que a 

noite é para quem se encontra aflito para casar. Hoje, 

há outros olhares sobre a configuração familiar e as 

atitudes da mulher. Nos documentos referentes à Festa 

de Santo Antônio de Barbalha, Ceará, nenhum dos 

livros, dissertações de mestrado ou doutorado 

abordam a temática com profundidade, apenas a parte 

masculina do evento no carregamento do pau, no 

folclore, nas danças. A Noite das Solteironas merece 

apenas uma alusão como integrante, mas com olhar 

superficial dos significados que contém. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 “Festa para que te quero?”, daremos a 

resposta: Te quero para escrever e viver com mais 

leveza a tragédia e a dor da existência” 

(ALBUQUERQUE JR. 2011, p. 149) 

Apesar de acontecer em paralelo com a 

programação oficial, a “Noite” destinada às 

solteironas é aberta a todos. Em pesquisa feita com 

questionário objetivo, dividido em duas partes: 

primeiro, estabelecemos o perfil dos entrevistados 

(Figura 4, 5 e 6), e, em outros pontos, os 

posicionamentos, diretos ou indiretos, caso quisessem 

ser colocados. 

 

 
Figura 4: Gênero dos entrevistados. 

 

 
Figura 5: Faixa etária dos entrevistados. 

          

 
Figura 6: Estado civil dos entrevistados.  

 

A maioria dos que participam, de acordo com 

a figura 4, são do sexo masculino, e estão na faixa de 

0 a 15 anos, seguidos dos adultos dos 15 aos 60 anos. 

Isso leva à reflexão: há aceitação da festa, e 

reconhecimento popular pelos casais de namorados, 

visto que os jovens estão em maioria. Mas leva a 

outras reflexões: a mulher não é mais coagida 

socialmente a se casar para ser inclusa. Ela pode 

escolher ficar solteira, e participar do evento para 

manifestar sua decisão, e com isso atenua-se a “neura” 

do relógio biológico, do ser mãe, do “estar passada”, 

do “ficar pra titia”. 

          Uma outra constatação é que um número 

significativo dos que participam são solteiros e 

solteiras, sentindo-se, pois, acolhidos no evento. 

Agora há um contraponto, de acordo com as figuras 7 

e 8, pois outros já conhecem e afirmam não ter 

participado. 

 
Figura 7: Reposta dos entrevistados para a questão: 

Conhece a festa das solteironas? 

 

 



 FESTA DAS SOLTEIRONAS: INCLUSÃO E PROTAGONISMO DA MULHER 

Protagonista Revista Científica | Vol.1 | Nº. 1 | Ano 2019 | p. 17 

 

 
Figura 8: Reposta dos entrevistados para a 

questão: Você já participou da festa das 

solteironas? 
 

 

Outro ponto que deve Ser incluso e 

respondido pela pesquisa, é: como tantos conhecem o 

evento de uma cidade mediana, e não participam dele? 

Não aceitam? Ou melhor, não assumem e se sentem 

excluídos, pois participar da festa significa que estão 

“encalhados”? Motivo de vergonha assumir que estão 

querendo o matrimônio? Ou motivo de vergonha, 

querer assumir a solteirice? Esses são 

questionamentos para uma pesquisa mais 

aprofundada.  

 

 
Figura 9: Reposta dos entrevistados para a questão: 

A festa das solteironas empodera a mulher? 

 

          Por último, como a festa empodera a mulher? 

De fato, possibilita a mulher se organizar sob a tutela 

de uma coordenadora corajosa que o faz há mais de 40 

anos? A grande maioria acredita que sim, cerca de 

80% respondeu que o evento torna a mulher 

protagonista em seu momento de preparação. 

Comenta-se que as festas, sobretudo em lugares como 

o nosso diverso Brasil, tendem a ser vistas como 

“válvulas de escape”, espaços para divertimento, 

liberação das tensões acumuladas no cotidiano. Seria 

um fenômeno que é fruto das contraposições 

provocadas pelo poder dominante, ou ainda, um dos 

processos de reorganização das relações sociais, em 

que ocorreria uma transgressão simbólica da ordem, 

que daria passo e espaço, permitindo a atenuação das 

pressões sociais, liberadas por meio dos rituais 

presentes na festa, ou por ela mesma em sua totalidade 

(MARTINS, 2002). Pode ser bem provável, e é 

possível perceber que, nessas brechas da válvula de 

escape, a mulher vai aos poucos conquistando o seu 

espaço e construindo nele sua visão: chá da casca do 

pau da bandeira para ajudar a casar, cachaça cata 

marido, kit casamento, simpatias, etc. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentre a infinidade de bens culturais 

imateriais que constituem o Cariri como “caldeirão da 

cultura popular” está a “Noite das Solteironas”, no 

município de Barbalha, fora da programação oficial, 

porém frequentada por mais de 50% dos entrevistados 

(em um total de 178 entrevistados), e por outra grande 

maioria não abordada. Esse comportamento, é fruto de 

uma resistência e da organização da mulher, que busca 

direcionar suas vivências de modo mais partilhado do 

que outros eventos de maior porte. Importante 

ressaltar que, acontecendo quase que à revelia, mostra 

o poder de organização e persistência feminina, 

independentemente de ser oficializado ou não. Outra 

percepção é que a festa cultural, empodera, sim, a 

mulher, sem extremismos quanto ao homem, que 

também participa do momento, e sem o peso de ter que 

ser casada para ser reconhecida, resquício de uma 

realidade na qual o casamento era a porta de inclusão. 

Entretanto, atualmente, é uma força de expressão 

cultural, que culmina com o casamento de partícipes 

de anos anteriores, pessoas que realizaram as 

simpatias, levaram os kits casamento para as famílias, 

num público de várias faixas etárias.  

Um importante ponto a destacar é a 

possibilidade de aprofundamento nos campos 

antropológicos e sociológicos da questão, já que quase 

nada há escrito sobre esse momento cultural. Em 

contrapartida, há muito material sobre o momento 

cultural de cunho masculino, como o pau da bandeira 

e os desfiles folclóricos da Festa de Santo Antônio de 

Barbalha. Nunca se está completo, pois o horizonte 

sempre vai um passo mais rápido. 
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LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DAS 
INTOXICAÇÕES EXÓGENAS NO ESTADO 

DE MINAS GERAIS    
_____________________________________ 
RESUMO 

A capacidade do agente tóxico de induzir efeitos nocivos no 
organismo é dependente da concentração, via de administração, 
propriedades físico-químicas, tempo e frequência de exposição. A 
portaria Nº 204 de 18/02/2016 estabelece que as intoxicações 
exógenas devem ser notificadas e registradas no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Por isso, o 
objetivo do presente trabalho é realizar um levantamento 
epidemiológico das intoxicações exógenas ocorridas em Minas 
Gerais de 2010 a 2014. Os dados sobre intoxicações exógenas 
foram obtidos do TABNET/DATASUS, através da seleção das 
notificações registradas no SINAN de 2010 a 2014. Nossos 
resultados demonstraram aumento de casos de intoxicação 
exógena de 2010 a 2014, sendo que a maior variação ocorreu 
entre 2010 e 2011 registrando um aumento de 32% de casos. Em 
todos os anos a ingestão de medicamentos foi responsável pela 
maioria dos casos de intoxicação. Portanto, há necessidade de 
programas de prevenção para diminuição das intoxicações 
exógenas.  

Palavras-chave: Intoxicações exógenas; Saúde; Minas 
Gerais; SINAN 

_____________________________________ 
ABSTRACT 

The ability of the toxic agent to induce harmful effects in the body 
is dependent on the concentration, route of administration, 
physicochemical properties, time and frequency of exposure. 
Ordinance No. 204 dated 18/05/2016 establishes that exogenous 
intoxications must be notified and recorded in the Notification of 
Injury Information System (SINAN). Therefore, the objective of the 
present study is to carry out an epidemiological survey of the 
exogenous poisonings that occurred in Minas Gerais from 2010 to 
2014. Data on exogenous intoxications were obtained from 
TABNET/DATASUS, selecting the notifications registered at 
SINAN from 2010 to 2014. Our results showed an increase in 
cases of exogenous intoxication from 2010 to 2014, with the 
highest variation occurring from 2010 to 2011, registering a 32% 
increase in cases. In every year, the intake of medication was 
responsible for most cases of intoxication. Therefore, there is a 
need for prevention programs to reduce exogenous poisoning. 
 

Keywords: Exogenous intoxications; Cheers; Minas Gerais; 

SINAN 
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1. INTRODUÇÃO 

As intoxicações são ocasionadas por 

substâncias endógenas e exógenas, as quais são 

capazes de alterar a fisiologia do organismo e 

proporcionar alterações bioquímicas (THORNE, 

2013).  Segunda a Organização Mundial de saúde 

(OMS) as intoxicações exógenas acometem cerca de 

1,5 a 3% da população mundial. No entanto, estes 

números podem ser maiores devido a subnotificações 

de casos (WHO, 1990; 2002). No Brasil, cerca de 

4.800.000 casos são notificados anualmente levando 

à óbito cerca de 0,1 a 0,4% dos indivíduos 

(ZAMBOLIM et al., 2008). A facilidade de acesso a 

substâncias tóxicas, a falta de controle e prevenção, 

aumentam a gravidade das intoxicações.  

 A portaria Nº 204 de 18/02/2016 estabelece 

que as intoxicações exógenas (por substâncias 

químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e 

metais pesados) devem ser notificadas e registradas 

no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN).  

O SINAN tem como objetivo coletar e 

processar dados sobre agravos em todo o território 

nacional, contribuindo para gestão e decisões 

referente à saúde nos municípios, estados e país, além 

de informar o perfil da morbidade e disponibilizar um 

banco de dados para consulta das notificações 

registradas (SVS SINAN, 2005).  
 

A concepção do SINAN foi norteada pela 

padronização de conceitos de definição de 

caso, pela transmissão de dados a partir da 

organização hierárquica das três esferas de 

governo, pelo acesso à base de dados 

necessários à análise epidemiológica e pela 

possibilidade de disseminação rápida dos 

dados gerados na rotina do Sistema Nacional 

de Vigilância Epidemiológica do Sistema 

Único de Saúde - SUS (LAGUARDIA et al., 

2004).  

 

A implantação gradual do SINAN teve início 

em 1993, mas devido à falta de coordenação e 

monitoramento dos gestores em saúde, não ocorreu 

de forma homogênea, dificultando o agrupamento das 

informações (LAGUARDIA et al., 2004). 

 As intoxicações exógenas podem ocorrer por 

diversas substâncias químicas, estando muitas vezes 

relacionadas a acidentes domésticos envolvendo 

crianças (faixa etária mais comum). Além disso, as 

tentativas de suicídio por ingestão de medicamentos 

e as intoxicações ocupacionais pela exposição a 

agrotóxicos demonstram a necessidade de projetos 

que reúnam e analisem estes dados com o intuito de 

desenvolver programas de prevenção. Assim o 

objetivo deste trabalho é realizar um levantamento 

epidemiológico das intoxicações exógenas ocorridas 

em Minas Gerais de 2010 a 2014 por meio de dados 

obtidos no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN).   

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os dados sobre intoxicações exógenas foram 

obtidos do TABNET/DATASUS. Foram 

selecionadas as notificações registradas no SINAN de 

2010 a 2014 e essas foram transferidas para planilhas 

do Microsoft Excel para análise posterior no próprio 

programa. Foram analisadas as categorias de idade, 

sexo, escolaridade, região e substância química 

responsável pela intoxicação exógena.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram notificados de 2010 a 2014, 

67.604 casos de intoxicação exógenas no estado 

de Minas Gerais registrados no SINAN. Houve 

um aumento de casos de intoxicação exógena de 

2010 a 2014, sendo que a maior variação ocorreu 

entre 2010 e 2011 registrando-se um aumento de 

32% de casos. Em todos os anos a ingestão de 

medicamentos foi responsável pela maioria dos 

casos de intoxicação e estava relacionada à 

tentativa de suicídio.  Os casos de intoxicação por 

drogas estão relacionados ao abuso e o perfil 

modificou ao longo dos anos, sendo que em 2010 

ocupava o 4º lugar e 2014 subiu para o 2º lugar 

(Figura 1). 
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Figura 1: Agentes tóxicos responsáveis pelas intoxicações exógenas em Minas Gerais de 2010-2014. 

 

A faixa etária de 20 a 39 anos (Figura 2) apresentou maior número de intoxicações exógenas na maioria 

das áreas citadas, seguido da faixa etária de 49 a 59 anos e de 15 a 19 anos, enquanto as outras idades apresentaram 

um número bem menor de intoxicações. Indivíduos com grau de escolaridade de 5º ao 9º ano apresentaram maior 

número de casos de intoxicação exógena na maioria das áreas citadas e à medida que a escolaridade aumenta as 

intoxicações diminuem, demonstrando a influência da escolaridade em relação as intoxicações. Em relação à idade, 

Entre adolescentes de 15 a 19 anos as intoxicações variaram de 12% a 14%, enquanto na faixa etária de 10 a 14 

anos as intoxicações variaram de 4% a 5% (Figura 2). 
 

 

Figura 2: Faixa etária das intoxicações exógenas ocorridas em Minas Gerais de 2010-2014. 
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A análise demonstrou que as intoxicações foram maiores em mulheres variando de 56% a 59% de 2010-

2014, enquanto a variação das intoxicações em homens foi de 41% a 44% (Figura 3). 

 

 
 

Figura 3: Intoxicações exógenas ocorridas entre homens e mulheres em Minas Gerais de 2010-2014. 

 

As intoxicações por medicamentos e raticida é maior em mulheres, enquanto a intoxicação por drogas de 

abuso é maior entre os homens (Figura 4-6).  Em 2010, a ingestão por medicamentos foi responsável por 31% das 

intoxicações em mulheres e 13 % em homens (Figura 5). As drogas de abuso foram responsáveis por 5% das 

intoxicações em homens e 1% em mulheres no ano de 2010 (Figura 4). 

 

 
 

Figura 4: Agentes tóxicos responsáveis pelas intoxicações exógenas no sexo feminino e masculino em Minas Gerais em 

2010. 
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Em 2011, as intoxicações por medicamentos prevaleceram no sexo feminino (34%). Enquanto em homens 

os números foram idênticos a 2010 (13%).  As intoxicações por medicamentos no sexo feminino em 2011 foram 

de 34%, aumentando para 36% em 2012 (Figura 5). As drogas de abuso foram responsáveis pela intoxicação de 

5% dos homens e 2% das mulheres (Figura 5). Houve aumento das intoxicações por drogas de abuso no sexo 

masculino (6%) em 2012.   

 

 
 

 
Figura 5: Agentes tóxicos responsáveis pelas intoxicações exógenas no sexo feminino e masculino em Minas Gerais em (A) 

2011 e (B) 2012. 

 

Nos anos de 2013 e 2014 os resultados foram similares aos anos anteriores. As intoxicações por 

medicamentos foram maiores no sexo feminino (Figura 6). Enquanto as intoxicações por drogas de abuso foram 

A 
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maiores no sexo masculino (Figura 6). As intoxicações por raticida foram responsáveis por 3% dos casos, tanto no 

sexo masculino quanto no feminino em 2013, diminuindo os casos entre homens em 2014 (2%) (Figura 6).  

A facilidade de acesso às substâncias tóxicas, a falta de controle e de meios de prevenção aumentam a 

gravidade dos casos de intoxicações. Nossos dados evidenciaram que a intoxicação medicamentosa foi responsável 

pela maioria dos casos registrados em todos os anos. Segundo Morais e colaboradores (2008), as intoxicações por 

medicamentos ocupam o primeiro lugar, sendo uma intoxicação tipicamente urbana com 81,6% dos casos 

registrados. Nossos resultados confirmaram o perfil urbano das intoxicações exógenas, as quais foram de 88,5% 

em 2014, 86,15% em 2013, 88,09% em 2012, 87,62% em 2011 e 88,16% em 2010, o restante das intoxicações 

foram rurais e periurbanas. Em todos os anos a intoxicações por medicamentos foram prevalentes nas regiões 

urbanas apresentando uma média de 89% de 2010-2014. Quanto as intoxicações por agrotóxicos, nossos resultados 

apontaram que a maioria das notificações foram realizadas na região urbana, fato que pode ser explicado pela falta 

de capacitação dos profissionais da saúde, contribuindo assim, para a subnotificação dos casos de intoxicação em 

todas as áreas como descrito por Matos (2013). As mudanças na legislação sobre o uso de agrotóxicos podem 

aumentar os casos de intoxicação devido ao potencial tóxico dos agentes que foram liberados pelo governo 

brasileiro (LOPES; ALBUQUERQUE, 2018). 

 As maiores incidências dos casos são em pessoas do sexo feminino (65,4%), na faixa etária de 20 a 29 

anos (28,8%) e relativo à tentativa de suicídio corresponde a 46,4 % dos casos, similar aos resultados obtidos por 

Vieira e colaboradores (2015) em um estudo realizado no Mato Grosso, corroborando os resultados obtidos no 

presente estudo em Minas Gerais.  
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Figura 6: Agentes tóxicos responsáveis pelas intoxicações exógenas no sexo feminino e masculino em Minas Gerais em (A) 

2013 e (B) 2014. 

 

 

Os efeitos nocivos do agente tóxico no 

organismo são dependentes de diversos fatores que 

contribuem para o agravo do quadro clínico, sendo 

eles: via de administração, propriedades físico-

químicas, tempo e frequência de exposição 

(LAURENCE et al., 2010; THORNE, 2013). Os 

grupos dos neuropsicofármacos, analgésicos e 

antialérgicos são os principais agentes tóxicos 

(MORAIS et al., 2008; Vieira et al., 2015), enquanto 

Magalhães e colaboradores (2013) apontam que a 

maioria das intoxicações ocorrem por 

benzodiazepínicos, seguido de anticonvulsivantes, 

neurolépticos e antidepressivos. Percebe-se a 

notoriedade da necessidade de sistemas de controle e 

prevenção no caso das intoxicações, já que 

constituem um problema de saúde pública. O uso 

indiscriminado de medicamentos, está comumente 

relacionado a automedicação, acidentes e as 

tentativas de suicídio (MORAIS et al, 2008).  Mesmo 

com os protocolos padronizado nos atendimentos, na 

região sudeste foram relatados 39 óbitos relacionados 

à intoxicação por medicamentos (FIOCRUZ 

SINITOX, 2009). De acordo com Santos e colabores 

(2015) as intoxicações medicamentosas estão 

relacionadas a problemas psiquiátricos e depressão. 

Uma revisão bibliográfica realizada por Justo e Calil 

(2006) demonstrou que os casos de depressão são 

maiores entre as mulheres, podendo ser uma das 

explicações para a prevalência das intoxicações no 

sexo feminino. Um estudo realizado por Veloso e 

colaboradores (2017) em um serviço de emergência 

na cidade de Teresina no Piauí  constatou que a 

maioria das intoxicações exógenas estavam 

relacionadas ao suicídio, descrevendo tal 

comportamento como violência autoinfligida. As 

intoxicações exógenas também são recorrentes entre 

crianças e na grande maioria estão relacionadas a 

medicamentos, como demonstrado por Domingos e 

colaboradores (2016). Entre 2010-2014 a maioria das 

intoxicações em crianças ocorreram de maneira 

acidental devido ao armazenamento incorreto do 

agente tóxico, muitas embalagens permitem que as 

crianças tenham fácil acesso a substância como 

apontado por Bortoletto e Bochner (1999). Neste 

mesmo trabalho, os autores citam que o gosto de 

fruta, formato de bichinhos, medicamentos 

adocicados e coloridos acabam atraindo criança a 

ingerir a medicação ocasionando a intoxicação.   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise das ocorrências de intoxicações 

exógenas na população de Minas Gerais de 2010 a 

2014 relatadas ao SINAN, demonstrou-se que  

a maioria das notificações eram relacionadas a 

ingestão de medicamentos e eram mais prevalentes 
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entre as mulheres. Estes dados evidenciam a 

necessidade da criação de programas de prevenção 

visando a diminuição das intoxicações exógenas, 

principalmente nas populações de maior risco. 
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COMPOSTO BIOATIVO TIROSOL  
_____________________________________ 
RESUMO 

O estudo do Composto bioativo Tirosol iniciou-se com a intenção de 

divulgar e esclarecer à população sobre seus benefícios e onde pode 

ser encontrado. A substância possui propriedades antioxidantes 

capazes de prevenir doenças como Alzheimer, Parkinson, 

Cardiovasculares e Câncer, podendo atuar também na prevenção do 

envelhecimento precoce. Realizou-se levantamento de dados para a 

obtenção de informações que descrevam o Composto, seus 

benefícios e onde é encontrado. Depois de coletados, os dados 

foram apresentados para a comunidade escolar de forma educativa. 

Após o período de exposição foram intensificadas as pesquisas com 

o intuito de fazer a extração do Tirosol e posteriormente foram 

realizados experimentos para fazer a extração. Os objetivos dessa 

pesquisa são fazer a divulgação do Tirosol e produzir um fitoterápico 

que seja capaz de prevenir as doenças citadas. 

Palavras-chave: Composto Bioativo. Tirosol. Extração. 

_____________________________________ 
ABSTRACT 

The Bioactive Compound Tyrosol research was started with the 

intention of disseminating and clarifying the population about its 

benefits and where it can be found. This substance has antioxidant 

properties capable of preventing diseases such as Alzheimer's, 

Parkinson's, Cardiovascular and Cancer, and can also act to prevent 

premature aging. Data were collected to obtain information describing 

the compound, its benefits and where it is found. After being 

collected, data were presented to the school community in an 

educational way. After the exposure period, the investigations were 

intensified with the purpose of extracting the Tyrosol and later 

experiments were carried out to make the extraction. The objectives 

of this research are to publicize Tyrosol and produce an herbal 

medicine that is capable of preventing the mentioned diseases. 

Keywords: Bioactive Compound. Tyrosol. Extraction. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Tirosol é um composto bioativo antioxidante 

presente na azeitona, no vinho, azeite de oliva, erva 

verde e folhas da oliveira. É uma substância fenólica 

originada do metabolismo secundário das plantas, 

responsável pela defesa contra patógenos, atração de 

agentes polinizadores com o odor, entre outras funções. 

Os compostos fenólicos são derivados do ácido 

chiquímico ou ácido mevalônico, possui em sua 

estrutura química um anel aromático com um ou mais 

substituintes hidroxílicos. (ANGELO & JORGE, 

2007). A fórmula molecular da substância é C8H10O2, e 

sua massa molar é: 138.164 g/mol.  

 

 
Figura 1: Fórmula molecular do Tirosol 

             

 

A extração de substâncias fenólicas dos vegetais e 

derivados tem aumentado significativamente devido 

às propriedades benéficas à saúde humana encontrada 

nestes compostos (COELHO & MELLADO, 2014). 

No entanto ainda não foi desenvolvido um método 

satisfatório para a extração de compostos fenólicos 

devido à variabilidade da solubilidade, a polaridade 

dos solventes utilizados, complexidade entre as 

substâncias e os reagentes (ANGELO & JORGE 

2007). 

Os principais solventes utilizados para extração de 

compostos fenólicos são etanol, metanol, álcool de 

cereais, acetona, acetado de etila, propanol, 

dimetilformaldeído e suas combinações (SOUZA-

SARTORI et al, 2013). 

Por se tratar de um composto antioxidante que atua 

na prevenção de doenças como Câncer, 

Cardiovasculares, Parkinson e Alzheimer, sua 

extração e estudos sobre sua ação no organismo 

humano é relevante, visto que a população 

desconhece os seus benefícios e onde encontrá-lo. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Realizou-se levantamento bibliográfico em sites da 

internet e em artigos científicos sobre o Tirosol e 

posteriormente esses dados foram utilizados para 

divulgação do composto na comunidade escolar, que 

abrange os bairros Petrópolis, São João, Monte Verde 

e Jardim Casa Branca através de feiras científicas e 

um jogo didático. 

No laboratório da escola foram realizados 

experimentos químicos utilizando diversas qualidades 

de azeite de oliva, azeitonas e folhas de oliveira para 

extrair o Tirosol (Tabela 1). 

Foram realizados ao todo onze procedimentos de 

extrações utilizando diferentes tipos de solventes, 

sendo estes 550 ml de álcool etílico, 5 ml de 

diclorometano, 550 ml de álcool de cereais, 70 ml 

acetato de etila, e 20 ml etanol. Foram utilizados 

também os seguintes materiais: manta aquecedora, 

béquer, gral, pistilo, seringa, tubos de ensaio, funil de 

separação, funil de vidro, peneira, freezer e pipeta. Os 

procedimentos foram combinados de diferentes 

formas, levados a altas e baixas temperaturas ou 

mantidos em repouso por determinado tempo.  

 

 
Figura 2: Experimento com as folhas de oliveira. 

 
Tabela 1: Dados das extrações. 

Matéria Prima Solvente Ação 

Azeitonas Álcool Etílico Maceração 

Azeite A 

(acidez 0,5) 
Diclorometano 

Aquecimento 

90° 

Azeite B 

(acidez 0,5) 

Acetato de 

Etila 

Aquecimento 

90° + 

Movimentos 

Azeite C 

(acidez 0,2) 
Álcool Etílico 

Arrefecimento 

por 72 horas 

Azeite C 

(acidez 0,2) 

Álcool de 

Cereais 

Aquecimento 

+ Repouso 

Folhas de 

Oliveira 
Álcool Etílico 

Maceração + 

Repouso (48 

horas) 

Folhas de 

Oliveira 

Álcool de 

Cereais 

Maceração + 

Repouso (72 

horas) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro experimento foi a maceração de azeitonas 

misturadas ao álcool etílico, não ocorreu nenhuma 

mudança em sua propriedade visível a olho nu, 

mantendo a amostra intacta após o período de 30 

minutos. Não foi possível identificar o Tirosol neste 

experimento. 

As amostras contendo azeite e álcool etílico não 

apresentaram mudanças significativas, não foi 

identificado separação de substâncias. 
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Os experimentos utilizando diclorometano e acetado 

de etila não demonstraram separação de substâncias, 

mas apresentaram mudança na coloração, não sendo 

possível identificar o Composto Bioativo. 

Após tentativas com o azeite de oliva e azeitonas, 

foram utilizadas folhas da oliveira e álcool de 

cereais, realizado a maceração no qual ocorreu a 

separação de substâncias e ancenúbio, acredita-se 

que o Tirosol foi extraído e encontra-se em uma das 

substâncias resultantes devido à ação do álcool de 

cereais na extração de compostos fenólicos 

comprovados em diversos artigos e também por 

produzir o melhor resultado apresentando separação 

de substâncias. 

 
Tabela 1: Dados das extrações e resultados 

Matéria 

Prima 
Solvente Ação Resultados 

Azeitona 
Álcool 

Etílico 
Maceração 

Nenhum 

resultado 

nítido 

Azeite A 

(acidez 

0,5) 

Dicloro-

metano 

Aquecimento 

90° 

Houve a 

diminuição 

do óleo 

armazenado 

Azeite B 

(acidez 

0,5) 

Acetato 

de Etila 

Aquecimento 

90° + 

Movimentos 

Coloração 

mais clara 

Azeite C 

(acidez 

0,2) 

Álcool 

Etílico 

Arrefecimento 

(72 horas) 

Mancha 

branca 

viscosa 

Azeite C 

(acidez 

0,2) 

Álcool 

de 

Cereais 

Aquecimento 

+ Repouso 

Nenhum 

resultado 

nítido 

Folhas 

de 

Oliveira 

Álcool 

Etílico 

Maceração + 

Repouso 

(48 horas) 

Mudança na 

coloração 

Folhas 

de 

Oliveira 

Álcool 

de 

Cereais 

Maceração + 

Repouso 

(72 horas) 

Resíduos 

escuros que 

obteve maior 

resultado 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Dentre as amostras analisadas o azeite de oliva 

apresenta maior complexidade de extrair compostos 

fenólicos independente dos solventes e métodos 

utilizados. Dos experimentos realizados com o fruto da 

oliveira constatou-se que o melhor solvente foi o álcool 

de cereais e o método eficaz foi a maceração, obtendo 

uma solução branca quando em repouso e uma 

substância viscosa quando levado ao freezer. A partir 

das folhas da oliveira, notou-se que as extrações 

realizadas ofereceram os melhores resultados, 

utilizando métodos simples como maceração e a junção 

das folhas, álcool e o repouso por 72 horas. 

As extrações de compostos fenólicos apresentam 

melhores resultados com a utilização de solventes 

polares, por exemplo, o álcool de cereais, por ser 

próprio para a indústria farmacêutica. A azeitona e as 

folhas de oliveira reagem aos solventes com maior 

efetividade comparados ao azeite de oliva. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho proporcionou analisar a eficácia dos 

diferentes solventes na extração de substâncias 

fenólicas. Não foi possível identificar se a substância 

estudada esteve presente nos resultados dos 

experimentos realizados, mas de acordo com pesquisas 

sabe-se que é possível extraí-lo com uma estrutura 

laboratorial devidamente equipada. 

A extração do composto bioativo Tirosol de forma 

eficaz proporcionará meios de extrair inúmeras 

substâncias presentes nos vegetais e derivados 

utilizando métodos semelhantes. Estas substâncias 

poderão ser utilizadas em diversos segmentos como 

farmacêutica, cosméticos, tecidos, etc. 

Este projeto permitiu a divulgação dos benefícios e a 

importância do Tirosol na comunidade escolar, nos 

locais onde a pesquisa foi apresentada e para todas as 

pessoas que estão diretamente e indiretamente 

envolvidas com o grupo. 

Comprovou-se que a população desconhece o 

composto bioativo e seus benefícios, portanto é 

relevante a continuação das pesquisas, a divulgação do 

tema e a elaboração do fitoterápico comprovando sua 

eficácia. Observou-se que o tema é pouco abordado 

pela comunidade científica, o que dificultou encontrar 

informações devido à falta de pesquisas e divulgação 

do Tirosol.  
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DA GALALITE ÀS FIGURAS 
GEOMÉTRICAS: o uso da Química no 

ensino da Matemática 
_____________________________________ 
RESUMO 

A Geometria é um ramo da Matemática que analisa as formas planas e 
espaciais. Os métodos de ensino tradicionais, baseados em quadro 
negro e/ou branco e aulas centradas no professor, podem tornar esse 
processo cansativo e desmotivador para os alunos, causando falhas no 
processo de ensino e aprendizagem. Dado que o principal construtor 
desse ambiente em sala de aula é sem dúvida o professor, ele não 
poderá esquecer que cada aluno é um indivíduo com qualidades únicas 
e com ideias e valores próprios. As dificuldades para se trabalhar com a 
Geometria atualmente ainda são muitas. Buscando tornar as aulas mais 
dinâmicas, interessantes, atrativas e acima de tudo fazer com que os 
alunos aprendam sobre as figuras geométricas, este projeto envolveu a 
produção de um material plástico chamado galalite, a partir da caseína, 
uma proteína presente no leite integral. A galalite produzida foi utilizada 
na produção de figuras geométricas como: círculos, triângulos, 
quadrados, retângulos, pentágonos, esferas, entre outras, para um 
melhor entendimento do conteúdo ensinado nas aulas de Matemática. 
As figuras geométricas obtidas a partir da galalite foram de boa 
qualidade, durabilidade e baixo custo. O material plástico produzido 
possui características como: resistência, tenacidade e leveza. Em suma, 
é um produto acessível para ser utilizado pelos docentes a fim de tornar 
suas aulas mais atrativas e diversificadas e, consequentemente, 
contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Galalite. Figuras Geométricas. Ensino de Matemática. 

_____________________________________ 
ABSTRACT 

The Geometry is a branch of mathematics that analyzes flat and spatial 
forms. Traditional blackboard and / or white-based teaching methods and 
teacher-centered lessons can make this process tiring and demotivating for 
students, causing failures in the teaching and learning process. Given that 
the principal constructor of this classroom environment is undoubtedly the 
teacher, he cannot forget that each student is an individual with unique 
qualities, with ideas and values of their own. The difficulties in working with 
geometry today are still many. Aiming to make classes more dynamic, 
interesting, attractive and, above all, to make students learn about geometric 
figures, this project involved the production of a plastic material called 
galalite, from casein, a protein found in whole milk. The produced galalite 
was used in the production of geometric figures such as circles, triangles, 
squares, rectangles, pentagons, spheres, among others, for a better 
understanding of the content taught in mathematics classes. The geometric 
figures obtained from galalite were of good quality, durability and low cost. 
The plastic material produced has characteristics such as strength, 
toughness and lightness. In short, it is an affordable product to be used by 
teachers in order to make their classes more attractive and diverse and, 
consequently, contribute to the teaching and learning process. 
 
Keywords: Galalite. Geometric figures. Mathematics Teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Geometria está por toda parte, mas é 

preciso conseguir enxergá-la, mesmo não 

querendo. Isto porque lida-se no cotidiano com as 

ideias de paralelismo; perpendicularismo; 

semelhança; proporcionalidade; medição 

(comprimento, área, volume etc.); simetria; seja 

pelo visual (formas) ou pelo uso no lazer, na 

profissão, na comunicação oral etc. A Geometria 

faz parte da vida do ser humano desde a 

antiguidade, sendo um dos ramos mais antigos da 

Matemática e é a área responsável por estudar o 

espaço e as formas que podem ocupá-lo. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) destacam a importância desse ramo da 

Matemática que também serve como instrumento 

para outras áreas do conhecimento, dado que o 

aluno desenvolve uma maneira de pensar lhe 

permitindo compreender, descrever e representar 

de forma organizada o mundo em que vive. O 

trabalho com noções geométricas contribui para a 

aprendizagem de números e medidas, pois estimula 

o estudante a observar, perceber semelhanças e 

diferenças, identificar regularidades e vice-versa. 

Além disso, se esse trabalho for feito a partir da 

exploração dos objetos do mundo físico, de obras 

de arte, pinturas, desenhos, esculturas e artesanato, 

permitirá ao aluno estabelecer conexões entre a 

Matemática e outras áreas do conhecimento. 

Ademais, dependendo de como são trabalhados os 

conceitos geométricos, existem muitas 

possibilidades para que o discente explore, 

represente, construa, discuta, investigue, perceba, 

descubra e descreva propriedades, o que é 

fundamental no processo de ensino e aprendizagem 

da Matemática. Assim, a Geometria pode 

contribuir para o desenvolvimento da capacidade 

de abstrair e generalizar. Pode também propiciar o 

desenvolvimento de habilidades de percepção 

espacial. É cada vez mais indispensável que as 

pessoas desenvolvam a capacidade de observar o 

espaço tridimensional e elaborar modos de 

comunicar-se ao seu respeito, pois a imagem é um 

instrumento de informação essencial no mundo 

moderno. Por meio da exploração de formas 

geométricas, o aluno desenvolve a percepção do 

mundo em que está inserido, descreve-o, 

representa-o e aprende a se localizar. 

Muitos tópicos de Matemática não são 

planejados ou ensinados. Portanto, não são 

aprendidos ao nível das séries iniciais e 

consequentemente causam reflexos ao longo do 

percurso formativo. Segundo Duval (1988), os 

problemas de Geometria apresentam uma grande 

originalidade em relação a muitas outras tarefas 

que podem ser propostas aos alunos. 

Com relação às dificuldades de ensinar 

conceitos geométricos, destacamos a relação do 

professor com o saber matemático que depende de 

sua formação e de sua experiência profissional. 

Diante disso, a primeira omissão geométrica é que 

muitos professores da Educação Básica não 

possuem os conhecimentos necessários de 

Geometria para aplicar em suas atividades 

pedagógicas. A segunda deve-se à exagerada 

importância dada ao livro didático. Para tanto, 

Lorenzato (1995) apresenta duas grandes 

evidências como causas do baixo desempenho de 

professores, quer devido à má formação, quer 

devido à exaustiva jornada de trabalho a que estão 

submetidos. 

Essas evidências como possíveis causas da 

omissão geométrica, certamente contribuem para o 

fracasso do processo de ensino e aprendizagem de 

conceitos geométricos e consequentemente para o 

baixo desempenho de alunos ao longo de diferentes 

gerações. Nesse sentido, diversos trabalhos de 

pesquisadores brasileiros, entre eles Dante (1988), 

Perez (1991) e Pavanello (1993), corroboram com 

tal afirmativa. 

Em busca de possíveis soluções para tal 

problema foi desenvolvido o projeto “Figuras 

Geométricas”, no qual foram produzidas algumas 

figuras a partir de um material plástico chamado 

galalite. Esse material foi produzido a partir da 

caseína, uma proteína presente no leite. Ele é de 

baixo custo, sustentável, durável, resistente, entre 

outras características. Portanto, a utilização desse 

material com este fim se mostra favorável. Além 

disso, acreditamos ser possível diminuir a 

defasagem com relação à aprendizagem da 

Geometria que infelizmente é apresentada por parte 

dos alunos nas séries finais do Ensino Fundamental 

II. 

De modo a auxiliar o professor a colocar um 

ponto de equilíbrio dinâmico entre o intuitivo e o 

dedutivo, o concreto e o abstrato, o experimental e 

o lógico e tendo em vista uma aprendizagem 

significativa da Geometria, surgiu a ideia de 

produzir as “Figuras Geométricas” a partir da 

galalite. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a produção da galalite foram utilizados 

1000 mL de leite integral, o qual foi aquecido sem 

fervura e acrescentado aos poucos vinagre de 

álcool, até a formação de grumos de um material 

branco. A seguir, o material foi filtrado e prensado 

para separação do soro do leite. Na sequência, as 

galalites foram feitas utilizando moldes 
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geométricos variados (Figura 1). O tempo 

necessários para armazenamento foram de doze 

dias, após esse período as galalites ficam 

completamente secas e compactas.  

 
Figura 1: Processo de secagem da galalite. 

 

Após a secagem é necessário aplicar uma 

base de formol, para impedir a proliferação de 

fungos nas galalites. Mesmo com a aplicação do 

formol, o material plástico produzido, a partir da 

caseína, proteína presente no leite, ainda 

permanece características como: cheiro “forte de 

queijo” e textura oleosa. Durante o armazenamento 

das figuras geométricas no processo de secagem é 

necessário o controle da umidade e completa 

higienização do ambiente.  

Após a secagem da base de formol (48 

horas), as galalites foram lixadas para obtenção de 

uma textura lisa e em seguida foram pintadas com 

tinta na cor azul fosca (Figura 2). 

 
Figura 5: Em a) Aplicação de formol nas figuras 

geométricas. Em b) Processo de lixamento das figuras 

geométricas. Em c) Figuras geométricas após aplicação 

de formol. Em d) Figuras geométricas prontas para uso 

educacional. 

 

O tempo mínimo para a produção das figuras 

geométricas é de quinze dias.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As galalites produzidas se constituíram 

num material pedagógicos de boa qualidade, com 

características como: tenacidade, resistência, 

durabilidade, além de serem sustentáveis e de custo 

acessível.  

As galalites foram utilizadas de forma 

satisfatória no processo de ensino-aprendizagem de 

uma escola pública da cidade de Santo Antônio do 

Amparo, Minas Gerais. Em sala de aula as galalites 

foram importantes tanto na perspectiva do/a 

professor/a quanto dos alunos envolvidos.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho com as noções geométricas deve 

instigar os alunos a serem observadores, a 

perceberem semelhanças e diferenças e a 

identificarem regularidades. Dessa forma, a 

Geometria pode apresentar-se para o aluno de 

forma prática. Ele constrói suas primeiras noções 

espaciais por meio dos sentidos e dos movimentos. 

Essa construção ocorre de forma gradual e tem 

como início a percepção do próprio corpo, a 

presença no mundo e o seu redor. Somente em um 

momento posterior, o aluno atinge a compreensão 

do espaço representado em desenhos, mapas e 

outras configurações.  

O aluno realiza suas primeiras experiências 

de vida quando vê, ouve e manuseia com a ajuda 

da linguagem, mas principalmente com o auxílio da 

percepção espacial iniciando suas descobertas. É 

importante ressaltar que o estudante deve ser 

incentivado a explorar o espaço em que vive, 

porque a aprendizagem efetiva acontece pelas 

ações mentais que o aluno realiza quando compara, 

distingue, separa e monta. São essas habilidades 

que podem estimular sua percepção visual e 

permitir que ele se localize no espaço à sua volta. 

O pensamento geométrico desenvolve-se 

inicialmente pela visualização: o discente é capaz 

de identificar uma figura apenas por sua forma, 

aparência física e geral e, enfim, por sua imagem. 

A partir daí, têm início as representações mentais 

que lhe permitirão trazer à memória objetos e 

espaços ausentes.  

Dessa maneira, acreditamos que o projeto 

“Figuras Geométricas”, mais especificamente, o 

produto obtido a partir do mesmo, isto é, as figuras 

geométricas produzidas a partir da galalite; 

possibilitaram aos estudantes o desenvolvimento 

de algumas das habilidades apresentadas 

anteriormente. Além disso, o desenvolvimento de 

tal projeto possibilitou a relação de uma abordagem 

comumente utilizada no ensino de Química como 

estratégia para o ensino de Matemática, e ela se 

mostrou eficiente. 
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ECOAPP - PLATAFORMA SUSTENTÁVEL  

Aplicativo para smartphones como alternativa para a 
promoção de sustentabilidade na sociedade 

contemporânea 

_____________________________________ 
RESUMO 

Aproximadamente 78,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos 
urbanos são geradas anualmente no Brasil, destas, cerca de 30 
milhões são destinadas aos lixões e aterros controlados após 
coletadas, segundo o Panorama de Resíduos Sólidos do Brasil de 
2017. Entretanto, para o Ministério do Meio Ambiente, ambos não 
possuem sistemas e medidas que protejam o meio ambiente contra 
degradações. O Compromisso Empresarial para Reciclagem 
(CEMPRE) defende ainda que 31,9% destes resíduos é reciclável. 
Assim, visando principalmente amenizar o descarte incorreto de 
resíduos sólidos para reduzir os impactos ambientais decorrentes 
desta ação, desenvolveu-se a partir da “Fábrica de Aplicativos”, o 
EcoApp. Ele funciona como uma plataforma educacional sobre 
sustentabilidade contendo dicas e mapas informando os endereços e 
as rotas para os locais que realizam a destinação correta dos 
resíduos. Disponível na Play Store, já possui mais de mil downloads, 
ampliando o acesso a este tipo de informação e auxiliando a promover 
sustentabilidade. 
 
Palavras-chave: Descarte. EcoApp. Reciclável. Resíduos. 
Sustentabilidade. 
 

_____________________________________ 
ABSTRACT 

Approximately 78.4 million tons of solid waste are generated annually 
in Brazil, of these, approximately 30 million are destined to dumping 
ground and controlled landfills after being collected according to the 
Brazilian Solid Waste Survey of 2017. However, for the Ministry of the 
Environment, both do not have systems and measures that protect the 
environment against degradation. The recycling business center 
(CEMPRE - Centro Empresarial de Reciclagem) further argues that 
31.9% of this waste is recyclable. Therefore, aiming primarily to soften 
the incorrect disposal of solid waste to reduce the environmental 
impacts consequent of this action, it was developed from the 
“Application Factory”: the EcoApp. It works as an educational platform 
on sustainability, containing tips and maps informing the addresses 
and routes to the places that carry out to the correct destination of the 
waste. Available on the Play Store, it already has more than a 
thousand downloads, expanding access to this kind of information and 
helping to promote sustainability. 
 
Keywords: Discard. EcoApp. Waste. Recyclable. Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os seres humanos, naturalmente, ainda que por 

seus hábitos alimentares e necessidades fisiológicas, 

desde o princípio de sua existência, geram resíduos. 

Por volta de 10 mil a.C com a transição humana para 

a vida nômade e a constituição das primeiras 

comunidades, a geração de resíduos se intensificou e 

assim persistiu ao longo dos séculos. Entretanto, a 

intensificação da formação de resíduos sólidos, na 

maioria das sociedades, não foi discutida até o início 

das Revoluções Industriais, quando a geração e 

descarte destes rejeitos acabou se tornando um 

problema sanitário e, portanto, um perigo à sociedade 

(WILSON, 2007; WORRELL e VESILIND, 2011). 

Contudo, a temática dos resíduos sólidos só foi 

discutida com maior relevância no contexto brasileiro 

posteriormente a Conferência de Estocolmo, que 

aconteceu na década de 1970 e a ECO 92 no Rio de 

Janeiro. Os dois eventos de escala mundial, embora 

não tivessem o assunto como tema principal, 

levantaram discussões e proposições a respeito, 

ressaltando a gestão de resíduos sólidos como uma 

questão ambiental em evidência no cenário mundial 

(VELLOSO, 2008; WILSON, 2007). Assim, na 

década de oitenta, em 31 de agosto de 1981, foi 

sancionada pela Política Nacional do Meio Ambiente, 

a Lei Nº 6.938, instituindo em seu art. 3, inciso III, 

alínea e, que seria considerado degradação do meio 

ambiente lançar matéria ou energia no meio, fosse 

direta ou indiretamente, desrespeitando os padrões 

ambientais estabelecidos (BRASIL, 1981).  

Entretanto, o Governo Federal só evidenciou a 

temática da gestão de resíduos sólidos no Brasil como 

uma questão ambiental verdadeiramente essencial, ao 

decretar no dia 02 de agosto de 2010 a Lei Nº 12.305, 

que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 

PNRS (DEUS, 2015). De acordo com o Art. 4 desta 

lei, ela reúne o conjunto de princípios, objetivos e 

ações do Governo Federal, Estados e Municípios com 

vistas ao gerenciamento ambientalmente adequado 

dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

Contudo, apesar da PNRS segundo seu art. 7, 

inciso II, objetivar a não geração de rejeitos, o uso de 

medidas alternativas de destinação (reutilização), e a 

disposição final ambientalmente adequada dos 

mesmos se o descarte for inevitável (BRASIL, 2010), 

dados revelam que a problemática persiste. Eles são do 

Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil de 2017, 

divulgados em 2018 pela Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE). Estes dados, demonstram que a geração 

de resíduos sólidos no Brasil tem crescido e que a 

quantidade destes rejeitos que ainda é disposto de 

maneira ambientalmente inadequada, persiste como 

uma problemática da gestão de resíduos sólidos no 

país.  

Segundo o Panorama de Resíduos Sólidos do 

Brasil de 2017, estão sendo geradas anualmente cerca 

de 78,4 milhões de toneladas de Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) no país, um aumento de 

aproximadamente 1% (784 mil toneladas) com relação 

a 2016 (ABRELPE, 2018). O aumento no volume 

produzido pode em grande parte ser explicado pelos 

hábitos consumistas cultivados pela sociedade 

brasileira atualmente (GODECKE et al., 2012). 

No contexto de uma sociedade capitalista, o 

intenso incentivo ao consumo realizado no Brasil 

pelas mídias sociais de cunho publicitário, e a 

disseminação de padrões sociais pautados na aquisição 

de bens materiais, têm sido um fator contribuinte para 

a elevação da geração de RSU no país. Esta mudança 

se dá devido aos hábitos consumistas já incorporados, 

que possibilitaram que empresas na busca de 

benefícios econômicos usassem estratégias 

capitalistas de cunho social para aplicarem a 

obsolescência programada e perceptiva aos mais 

diversos tipos de artigos industriais (ARAÚJO et al., 

2017; GODECKE et al., 2012; POLON, 2011). 

Com a redução da vida útil dos materiais 

(obsolescência programada) as empresas conseguiram 

estabelecer um curto espaço de tempo entre a 

aquisição, descarte e nova aquisição de cada produto, 

o que apesar das vantagens econômicas para os 

empresários, tem elevado exponencialmente a 

formação de resíduos sólidos urbanos. Assim como, 

através da obsolescência perceptiva, a indústria do 

comércio tem induzido o descarte de mercadorias mais 

antigas para realizar a aquisição de produtos novos 

para substituí-las. Este novo cenário brasileiro revela 

uma incessante busca social por status através do 

consumo de cada vez mais bens e serviços, 

construindo um ciclo vicioso de consumo e descarte 

na sociedade brasileira (ARAÚJO et al., 2017; 

GODECKE et al., 2012; POLON, 2011). 

O Instituto Akatu, uma organização brasileira 

não governamental sem fins lucrativos, divulgou em 

2018 o Teste do Consumo Consciente (TCC) do 

Brasil. A pesquisa foi realizada entre 09 de março e 02 

de abril de 2018, foram entrevistados 1.090 pessoas, 

homens e mulheres, com mais de 16 anos, de todas as 

classes sociais e de 12 capitais e/ou regiões 

metropolitanas de todo o País. Os resultados da 

pesquisa retratados nas figuras 1 e 2 abaixo, revelaram 

que 76% da população brasileira realiza um consumo 

não consciente de bens e serviços, sendo consideradas 

pela pesquisa como consumistas. A pesquisa revelou 

ainda que essa parcela da população é 

majoritariamente composta por indivíduos de 16 a 49 

anos, os principais consumidores da sociedade 

brasileira (INSTITUTO AKATU, 2018). 
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Figura 1: Gráfico da razão dos consumidores inconscientes 

ou consumistas e os conscientes no Brasil. 

Fonte: INSTITUTO AKATU, 2018 

 

 

  
Figura 2: Gráfico da razão de consumidores inconscientes 

ou consumistas por faixa etária no Brasil. 

Fonte: INSTITUTO AKATU, 2018 

 

Além disso, como mostra a tabela 1 a seguir, 

dados da Pesquisa Mensal de Comércio – PMC – de 

dezembro de 2018 realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), revelaram que o 

comércio varejista brasileiro apresentou um 

crescimento de 2,3% em comparação ao período dos 

12 meses anteriores. Embora tenham sido 

apresentadas taxas de crescimento diversificadas nos 

diversos setores da sociedade, artigos de uso pessoal 

apresentaram um crescimento de 7,6%, 

hipermercados, supermercados e produtos 

alimentícios com alta de 3,8% e equipamentos de 

informática e comunicação, com leve alta de 0,1%, 

essa foi a maior taxa geral de crescimento verificada 

nos últimos cinco anos (IBGE, 2019). 

 

 
Tabela 1: Pesquisa Mensal de Comércio – PMC de 

dezembro de 2018. 

 
Fonte: IBGE, 2019 

Os dados do IBGE apontam, portanto, um 

aumento geral do comércio varejista, ou seja, do 

consumo populacional dos mais diversos tipos de 

produtos, desde alimentícios, até mesmo eletrônicos e 

automotivos. Devido a este aumento no consumo, 

consequentemente há o aumento do descarte de todos 

os tipos de resíduos sólidos urbanos, orgânicos, 

metálicos, plásticos, papéis e outros materiais, dos 

quais são coletadas toneladas pelas empresas de 

limpeza pública diariamente no Brasil (ROTH e 

GARCIAS, 2009). 

Sendo assim, analisando a composição do 

volume total de RSU coletado no país, obtém-se 

segundo os dados brasileiros mais recentes de 2012 

divulgados no Diagnóstico de Resíduos Sólidos 

Urbanos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), que mais da metade de tudo que é descartado 

pela sociedade, 51,4%, é composto por matéria 

orgânica e 31,9% são materiais recicláveis. Os dados 

estão representados na figura 3 abaixo (IPEA, 2012). 

 

 
Figura 3: Gráfico da estimativa da composição 

gravimétrica dos resíduos 

 sólidos urbanos do Brasil. 

Fonte: IPEA, 2012 

 

Dessa forma, considerando que a composição 

gravimétrica dos resíduos sólidos brasileiros tenha se 

mantido nos últimos anos sem grandes alterações 

percentuais, é possível dizer que aplicando os 

percentuais de 51,4% e 31,9% no total de 78,4 milhões 

de toneladas de resíduos sólidos descartados no Brasil 

em 2017, isso indicaria que aproximadamente 40,3 

milhões dessas toneladas seriam de matéria orgânica e   

25 milhões seriam de resíduos recicláveis. 

Além disso, a gestão de resíduos sólidos no 

Brasil é uma problemática contemporânea, porque 

como mostra a figura 4, grande parte do volume de 

RSU descartado anualmente no país ainda tem 

disposição final ambientalmente inadequada. Em 2017 

segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil, 

16.381.565 toneladas dos rejeitos coletados foram 

destinadas à aterros controlados, e 12.909.320 foram 

para lixões, sendo que ambos são locais de disposição 
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desprovidos de sistemas e medidas capazes de 

proteger o meio ambiente contra os mais diversos tipos 

de danos e degradações, além de tornarem-se um 

problema sanitário e oferecerem eventualmente riscos 

à saúde pública ao favorecerem a proliferação de 

vetores de doenças (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE et al., 2005; ABRELPE, 2018). 

 

 
Figura 4: Gráfico da disposição final dos resíduos sólidos 

urbanos coletados no Brasil em 2017. 

Fonte: ABRELPE, 2018 

 

Portanto, mediante os dados mais recentes é 

possível, identificar os três pilares da problemática da 

gestão de resíduos sólidos no Brasil: o elevado número 

de resíduos gerados no país, os tipos de materiais que 

essencialmente compõem estes rejeitos, e a disposição 

final ambientalmente inadequada deles. Entretanto, 

apesar dos pilares desta problemática já terem sido 

identificados, o desafio para a construção de uma 

gestão sustentável dos resíduos, proposta pela PNRS, 

persiste tanto no âmbito ambiental, quanto no sanitário 

e de saúde pública. E a atual proporção deste desafio, 

se deve aos inúmeros impactos negativos já causados 

pelos déficits do sistema atual (GOUVEIA 2012; 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2019). 

Ao analisar a disposição inadequada de resíduos 

sólidos urbanos no Brasil, é necessário levar em 

consideração dois tipos de rejeitos essenciais que 

funcionam como os pilares desta problemática, os 

orgânicos e os recicláveis, onde se destacam o plástico 

e o papel (CEMPRE, 2019). 

Os resíduos plásticos correspondem a segunda 

maior parcela dos rejeitos brasileiros.  Existem vários 

tipos e aplicações para este tipo de insumo. O plástico 

filme é uma espécie de película normalmente usada 

como sacolas de supermercados, sacos de lixo, 

embalagens de leite, e de proteção de alimentos na 

geladeira ou micro-ondas. E o tipo plástico rígido, é o 

material que compõe cerca de 77% das embalagens 

plásticas no Brasil. Ele é encontrado nas garrafas de 

refrigerantes, nos recipientes para produtos de limpeza 

e higiene, além de ser matéria-prima básica de 

calçados, eletrodomésticos, utensílios domésticos e 

outros produtos (CEMPRE, 2019). 

Contudo, os tipos de plástico mais comuns no 

Brasil são compostos principalmente pela resina de 

polietileno de baixa densidade (PEBD) e a de 

polipropileno (PP), ambos polímeros plásticos que 

devido às suas propriedades físico-químicas levam em 

torno de 400 anos ou mais para se decomporem na 

natureza. Aliado a este problema, vale ressaltar que 

segundo a ABRELPE, em 2017 foram geradas 21.153 

toneladas de resíduos plásticos por dia no Brasil, e 

destas somente 1.738 foram recicladas por dia, um 

índice de reciclagem menor que 8,2%.       

O plástico quando está se deteriorando 

transforma-se em micro plástico, capaz de absorver 

substâncias químicas perigosas, contaminando o solo 

e a água ao ser disposto em lixões e aterros 

controlados, e ainda inserido na cadeia alimentar caso 

seja ingerido pelos organismos. Sendo assim apesar de 

ser um exemplo da atualidade, o plástico acabou se 

tornando também um exemplo de poluição ambiental 

(ECYCLE, 2019; MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2019). 

Os RSU classificados como papel, papelão ou 

tetrapak, correspondem a 13,1% do volume total de 

resíduos gerados anualmente no Brasil (IPEA, 2012). 

No geral, é um dos produtos mais consumidos no país 

e, há séculos, faz parte do cotidiano das pessoas, como 

meio básico de educação, comunicação e informação, 

ou nas aplicações comerciais e residenciais. O papel 

compõe livros, jornais, revistas e documentos, além de 

caixas para transporte de mercadorias, e embalagens 

que protegem alimentos e inúmeros outros exemplos 

(IBÁ, 2019). 

Segundo o Compromisso Empresarial para 

Reciclagem (CEMPRE) 84,7% do papel ondulado 

consumido no Brasil em 2014 foi reciclado. Apesar de 

ser um dado positivo, este não é um padrão. O índice 

geral de reciclagem do papel é de pouco mais de 50% 

(ABRELPE, 2018). Em 2017, das 21.851 toneladas 

descartadas diariamente no Brasil, somente 11.437 

foram recicladas por dia de acordo com a ABRELPE. 

Além disso, alguns tipos de papel como o carbono, o 

celofane, o vegetal, os plastificados ou encerados, os 

higiênicos, dentre outros, não são recicláveis (IDEC, 

2009). 

Existem ainda duas divisões básicas para os 

impactos ambientais causados pelo papel, papelão ou 

tetrapak, os inerentes a sua etapa produtiva e aqueles 

relativos à sua disposição ambientalmente inadequada. 

Quanto a produção, é preciso salientar que além da 

quantidade excessiva de árvores derrubadas, a matéria 

orgânica residual do processo, embora não seja 

considerada tóxica, torna-se problemática devido à 

grande quantidade acumulada. Em contrapartida, 

alguns dos efluentes líquidos e das emissões gasosas, 

possuem alto nível de toxicidade, podendo, em 

eventuais falhas de alguma das etapas produtivas, 

ocorrerem vazamentos causando graves danos ao 

ambiente. Já em relação a disposição ambientalmente 

inadequada dos papeis, é necessário lembrar que o 

prazo médio de decomposição desses na natureza é em 

torno de 3 a 6 meses e que estes insumos facilmente 



 EcoApp – Plataforma Sustentável 

Protagonista Revista Científica | Vol.1 | Nº. 1 | Ano 2019 | p. 38 

 

acabam se contaminando ao entrarem em contato ou 

se agregarem a outros materiais, tornando-se 

poluentes para o meio ambiente e um risco a sociedade 

(MIRANDA, 2008). 

Os resíduos orgânicos representam 51,4% do 

volume total de resíduos sólidos urbanos gerados no 

Brasil (IPEA, 2012). Esses insumos descartados 

diariamente no país são constituídos basicamente por 

restos de animais ou vegetais resultantes de atividades 

humanas diversas, podendo ter origem doméstica, 

urbana, agrícola ou industrial, do saneamento básico, 

entre várias outras. Contudo, estes resíduos também 

podem ser tratados em várias escalas, desde a escala 

doméstica, passando pela escala comunitária, até 

atingir a escala industrial, por exemplo, na produção 

de fertilizante orgânico, que é amplamente utilizado 

pela agroindústria (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2019). 

Em ambientes urbanos os resíduos orgânicos, 

acabam se tornando um sério problema ambiental. As 

razões são diversas, mas destacam-se negativamente o 

grande volume gerado e os locais inadequados em que 

são armazenados ou dispostos. A disposição 

inadequada deles geram chorume, um percolado 

altamente tóxico e poluente, além da emissão de 

metano na atmosfera, e favorece a proliferação de 

vetores de doenças. Apesar do processo mais comum 

de reciclagem de resíduos orgânicos de compostagem 

ser extremamente eficiente, apenas 4% dos rejeitos 

recebe esta destinação de acordo com dados de 2010 

do IBGE (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2019). 

A sociedade brasileira, devido as inúmeras 

problemáticas ambientais diagnosticadas no país, 

necessita passar por um processo de transformação 

ideológica e social com relação a promoção de 

sustentabilidade, isso para reverter ou controlar esse 

intenso processo de degradação do meio ambiente.  

O uso de tecnologia no Brasil tem crescido 

consideravelmente nos últimos anos (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - 

PNAD Contínua de 2017). Os dados divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se 

baseiam no maior acesso da população em geral às 

televisões, computadores, tablets e smartphones. O 

destaque da pesquisa é voltado para o aumento 

significativo do uso da internet e dos smartphones 

pelos brasileiros, sendo que de acordo com a Pnad 

Contínua 2017, atualmente, 74,9% da população 

brasileira tem acesso a este recurso, e que 97% dos 

usuários a acessam por meio dos celulares. A pesquisa 

identificou ainda, que a internet, em conjunto com os 

smartphones, por meio de seus mais diversos 

aplicativos e funcionalidades, é hoje a principal 

ferramenta de comunicação e informatização dos 

brasileiros, essa informação foi confirmada por 81,1% 

dos usuários de ambos, comprovando que elas são um 

importante instrumento de transformação social 

(GOUVEIA, 2012; IBGE, 2017) 

Portanto, nota-se que, apesar da instituição da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, de alguns 

dados positivos relativos à reciclagem, e de certo 

avanço na disposição final dos rejeitos brasileiros, o 

cenário do país ainda é crítico. Descartando 

indevidamente resíduos recicláveis (31,9% do total 

coletado), e dispondo quase 41% de todos os rejeitos 

incorretamente no meio, o país necessita de 

intervenções acerca da temática. Tendo em vista as 

novas tendências tecnológicas, o uso dos smartphones 

numa proposta de intervenção é o mais eficaz. 

Dessa forma, reduzir o descarte incorreto de 

resíduos sólidos urbanos e consequentemente 

amenizar os inúmeros impactos ambientais, que são 

decorrentes dessa ação, é o principal objetivo do 

EcoApp. Ao conseguir conciliar a praticidade dos 

smartphones com o conteúdo essencial de ecologia e 

sustentabilidade, através de um aplicativo para 

celulares, e assim inserir a temática no cotidiano das 

pessoas, o EcoApp pretende promover, além da 

conservação ambiental, melhora sanitária e de saúde 

pública, além de incentivar uma nova visão social 

acerca dos resíduos gerados, viabilizando o processo 

de desconstrução de uma sociedade geradora de lixo, 

para uma sociedade sustentável e transformadora. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa empregou o método quali-

quantitativo. Para que se pudessem ser obtidos as 

definições dos conceitos e o estágio em que o tema se 

encontra atualmente, foi realizada uma densa pesquisa 

bibliográfica prévia, com a leitura de livros, artigos 

científicos e websites que tratam sobre a temática 

abordada. Assim, foi possível a obtenção de material 

devidamente estruturado e de fontes confiáveis, e 

posteriormente feita a elaboração, confecção, 

amadurecimento, teste e efetiva aplicação da proposta 

de intervenção com o EcoApp. 

 

2.1 Primeira etapa de criação: Estudo do 

referencial teórico 

A partir da leitura e posterior análise da 

literatura científica e bancos de dados disponíveis 

sobre o tema, identificou-se os principais pontos da 

problemática e seu principal desencadeador. 

Determinando assim, que o caráter da proposta deveria 

ser informativo, o conteúdo da proposta de 

intervenção deveria ser sobre os impactos causados 

pelo descarte incorreto e as maneiras de amenizá-los e 

evita-los, e qual o método utilizado deveria ser o 

desenvolvimento de um aplicativo para smartphones, 

por ser um fator comum a maior parcela da população 

brasileira, expandindo assim seu alcance. 
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2.2 Segunda etapa: Desenvolvimento do EcoApp 

A primeira decisão dos desenvolvedores foi 

em relação ao nome do aplicativo. EcoApp é uma 

abreviação de Ecologic App, ou, em tradução, 

Aplicativo Ecológico, uma plataforma sustentável, 

representando no nome a própria ideologia do 

aplicativo. 

Após a definição do nome começou-se a 

trabalhar na parte técnica dele. Um aplicativo para 

smartphones é como um programa de computador 

concebido para processar informações 

eletronicamente, ou seja, um software. Assim foi 

necessário desenvolver primeiramente o projeto de 

construção do aplicativo e, posteriormente, aprimorar 

o projeto para que atingisse o funcionamento e 

finalidade desejados. A primeira questão a ser 

considerada foram as variações dos diversos tipos de 

dispositivos – Samsung Galaxy, Apple Iphone, 

Motorolla, - e/ou sistemas operacionais – Android, 

IOS e Windows por exemplo, para que assim pudesse 

ser decidido como fazer o desenvolvimento dos 

processos de dados que delimitassem sua configuração 

e promovessem de fato a sua existência. 

A configuração destes dados técnicos, 

demanda conhecimento e experiência com sistemas e 

mecanismos voltados para o programador e 

desenvolvedor de funcionamento HTML (Hypertext 

Markup Language, ou Linguagem de Marcação de 

Hipertexto) - que funciona essencialmente como a 

linguagem básica da internet. Nenhum dos integrantes 

do grupo possui formação profissional, técnica ou 

superior, voltada para a área de Tecnologia da 

Informação – TI – o que tornou necessário recorrer ao 

suporte técnico advindo de um plataforma on-line, 

chamada “Fábrica de Aplicativos”, a qual possibilita a 

confecção, no âmbito de programação e configuração 

do software em HTML, permitindo que o grupo 

trabalhasse somente no desing e conteúdo gráfico e 

textual do EcoApp. 

Definida a plataforma que seria utilizada na 

confecção prática do aplicativo, foram decididas em 

seguida as ferramentas/funcionalidades dele. Para 

atender a necessidade de possibilitar o descarte correto 

dos resíduos, decidiu-se criar uma funcionalidade 

denominada “Mapas”, responsável por fornecer o 

endereço e a rota dos locais que dão a destinação 

correta para cada tipo de material. Para atender a 

necessidade de instruir os usuários sobre 

sustentabilidade, impactos ambientais, e dar dicas 

sobre ecologia, a funcionalidade denominada “Dicas” 

também foi decidida. E para que os usuários também 

pudessem fazer contato com os desenvolvedores e ter 

acesso a opiniões de outros usuários, foi decidido que 

em conjunto com as demais funcionariam as 

funcionalidades; “Contato” e “Deixe sua opinião”. 

As informações que constituiriam a 

Ferramenta “Dicas”, foram obtidas no referencial 

teórico da pesquisa e em buscas on-line posteriores a 

decisão de sua criação. Sendo os desenvolvedores do 

EcoApp naturais da cidade de Divinópolis/MG, os 

locais para descarte dos materiais, disponibilizados no 

aplicativo, são em sua maioria dentro da própria 

cidade, ou, nos municípios próximos ou vizinhos, 

como Nova Serrana, Bom Despacho, Cláudio, Itaúna 

ou na capital do estado, Belo Horizonte. Estes foram 

obtidos em pesquisas na internet ou por sugestões da 

sociedade, contudo em seguida foram todos 

pessoalmente visitados pelo grupo para confirmar sua 

existência e ramo de atividade para inviabilizar a 

passagem de informações incorretas. 

Para dar início a real confecção do aplicativo, 

realizou-se primeiramente um cadastro, com login e 

senha, na plataforma on-line "Fábrica de Aplicativos". 

Em seguida, na plataforma, foi feito o acesso ao editor 

de aplicativos para configurar o visual - cores, formas 

e imagens do app – e o design (abas e 

funcionalidades). As imagens foram elaboradas e 

editadas pelo próprio grupo, no editor específico para 

imagens do Photoshop. Estas, compuseram o header, 

background e os ícones do aplicativo, além da página 

principal de download. 

Posteriormente, para funcionalidade ‘Mapas’, 

o aplicativo foi vinculado a plataforma ‘Google 

Maps’, que oferece os mapas em 2D e 3D e torna 

possível a função de GPS – Global Positioning 

System, ou Sistema de Posicionamento Global. A 

ferramenta Google Maps foi então vinculada ao 

EcoApp por meio da própria “Fábrica de Aplicativos”. 

Após a finalização do aplicativo, que 

envolveu a definição de mais uma ferramenta (Visite 

o nosso site), criada para dar acesso a um site, 

desenvolvido pelo grupo, que possui maiores 

informações sobre a temática do app, e a redefinição 

de outra funcionalidade, “Mapas”, dividida em: 

Descarte de recicláveis, Descarte de eletrônicos e 

Descarte de infectantes, foi-se colocado em debate a 

hipótese de inserir o aplicativo em plataformas de 

download universais. Isso, uma vez que a plataforma 

“Fábrica de Aplicativos”, apenas permite o download 

do app por meio de um código QR – sigla do inglês 

Quick Response, “resposta rápida” na tradução literal. 

Esse código, ao ser lido por um aplicativo 

especializado neste tipo de leitura, permite que a 

pessoa, ao apontar a câmera para o código na tela do 

computador, consiga baixar o EcoApp imediatamente. 

Porém, tendo em vista que esse método é complexo foi 

necessário buscar uma forma mais prática. 

A própria plataforma por meio da compra de 

uma conta Premium pelo grupo, converteu o código 

QR em um arquivo chamado de APK. Esse arquivo foi 

utilizado para viabilizar a compra de uma conta de 

desenvolvedor de aplicativos no site da Google Play. 

Com o domínio dessa conta foi possível inserir as 

informações do aplicativo em uma página do próprio 

Google Play e pós criação e edição da conta, a própria 

plataforma fez a postagem do aplicativo na PlayStore, 
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a segunda maior loja de downloads do mundo, para 

que o aplicativo ficasse disponível enfim para ser 

baixado e utilizado pela sociedade, finalizando sua 

etapa de construção. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após a disponibilização do EcoApp para 

download na PlayStore, todos aqueles que possuíssem 

um smartphone com sistema operacional Android 

interessados em adquirir o app puderam, sem 

problemas, fazê-lo. O funcionamento do aplicativo 

acabou apresentando falhas no início de sua 

disponibilização – os mapas para locais de descarte 

não estavam abrindo da forma correta, mas assim que 

o déficit em seu funcionamento foi diagnosticado, ele 

foi devidamente solucionado pelas ferramentas 

oferecidas pelo Google Play e atualmente funciona 

dentro do esperado. Seus usuários podem otimizá-lo 

facilmente através de atualizações feitas por eles em 

seus respectivos celulares. Estas atualizações 

periódicas sempre feitas pelos desenvolvedores e 

enviadas pela plataforma Google Play envolvem a 

inserção de novos endereços para descarte de vários 

tipos de resíduos, a inclusão de novas dicas e 

informações sobre ecologia e sustentabilidade.   

O EcoApp já possui mais de mil downloads e o 

retorno dos usuários, visualizado através da 

plataforma interativa do app “Deixe sua opinião”, 

foram os melhores possíveis. No geral, todos 

relataram o bom funcionamento do aplicativo, além de 

parabenizar o grupo pela iniciativa de cunho 

sustentável. De acordo com os comentários, ele tem 

ajudado e facilitado para a população como um todo o 

acesso fácil a informações como cronogramas da 

coleta seletiva e locais de descarte de materiais, além 

de medidas práticas de sustentabilidade incorporáveis 

ao cotidiano. 

Algumas alterações para o app foram sugeridas, 

pelos orientadores do projeto, usuários do aplicativo e 

pela sociedade que tem conhecimento do EcoApp. A 

maioria voltada para a otimização do funcionamento 

do app com a criação de novas funcionalidades ou com 

a facção de adaptações nas existentes. Entretanto, o 

grupo se vê limitado no processo de criação e edição 

devido aos dados de configuração do software em 

HTML, que apesar de fácil acesso e utilização, na 

fábrica possui ferramentas limitadas que ainda 

dificultam o progresso do aplicativo.  

Além disso, o método de visita ou ligações 

telefônicas, para comprovação dos locais de descarte 

dos materiais, evitando informações falsas no 

aplicativo, tem atrasado e dificultado a inserção de 

novos endereços na plataforma. Apesar de ser um 

método consciente e que aumenta a credibilidade das 

informações dadas, não é eficaz, já que dificulta a 

expansão do alcance do aplicativo, e 

consequentemente, a evolução dele. 

Dessa forma, o aplicativo está funcionando 

dentro do esperado, tem agradado os usuários e 

aparentemente tem cumprido o objetivo proposto que 

é reduzir o descarte incorreto de resíduos sólidos 

urbanos. Entretanto, ainda apresenta dificuldades para 

sua evolução, devido às limitações da plataforma de 

programação utilizada e aos métodos de busca de 

alguns dados e informações. Assim, ainda requer 

adaptações, mas já é considerado um sucesso pelos 

desenvolvedores. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Além da satisfação com o sucesso do aplicativo, 

os criadores do EcoApp persistem com o intuito de 

fazê-lo progredir. Tem-se trabalhado para englobar 

novas regiões à área de abrangência dos mapas do 

aplicativo. Espera-se dessa maneira, expandir seu 

alcance para outras regiões do estado de Minas Gerais, 

e futuramente, quem sabe, em escala nacional. 

Desenvolvedores e orientador têm buscado 

apoio e parcerias em órgãos como prefeituras e 

instituições não governamentais para o aplicativo. O 

intuito desta inciativa é alcançar uma maior 

visibilidade para o EcoApp e sua proposta, além de 

eventualmente conseguir investimentos para custeio 

das contas de desenvolvedor mencionadas na 

descrição do processo criativo. Mas acima de tudo 

objetiva-se obter informações e dados que possam 

contribuir para a evolução do conteúdo do aplicativo. 

Aliado a tudo isso, tem se voltado as atenções 

para encontrar uma solução para os déficits no nível 

de programação do aplicativo. Tem se estudado a 

vinculação de uma nova plataforma de desenvolvedor 

on-line, ou ainda, a contratação de um profissional da 

área de Tecnologia da Informação para reprogramar o 

software do app.  

Portanto, o EcoApp correspondeu às 

expectativas iniciais e segue progredindo mediante aos 

esforços de seus criadores. 
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AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DAS FIBRAS 
DE EUCALIPTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Fabricação de Telhas Fibrocimento  

_____________________________________ 
RESUMO 

O trabalho tem como foco proporcionar maior conforto térmico a 
partir da redução da temperatura ambiente por meio da fabricação 
de telhas de fibrocimento sustentáveis. Ao elaborar uma telha à 
base de fibras naturais, busca-se que essa seja tão eficiente 
quanto uma telha normal. Desta forma, questiona-se, “Como 
amenizar a temperatura ambiente a fim de proporcionar conforto 
térmico a partir da modificação ecológica da matéria prima de 
telhas de fibrocimento?”. O levantamento bibliográfico possibilitou 
compreender que as telhas atualmente comercializadas possuem 
fibras sintéticas obtidas a partir de produtos químicos. Ao contrário 
das fibras naturais, que se configuram uma opção sustentável, 
deste modo, analisaram-se fibras vegetais as quais poderiam ser 
agregadas a massa cimenteira considerando o objetivo 
estabelecido. Como resultado do trabalho tem-se a placa da telha 
fibrocimento feita com fibras de eucalipto, que por se 
apresentarem mais curtas e duras, evitam fissuras e garantem 
resistência à telha. 
 
Palavras-chave: Conforto Térmico; Telhas Fibrocimento; Fibras 
Naturais. 
 

_____________________________________ 
ABSTRACT 

This paper focuses on providing greater thermal comfort from the 
reduction of ambient temperature through the manufacture of 
sustainable fiber cement tiles. When making a tile based on natural 
fibers, it is sought that this is as efficient as a normal tile. In this 
way, we ask ourselves, "How to soften the ambient temperature in 
order to provide thermal comfort from the ecological modification 
of the raw material of asbestos cement tiles?". The bibliographic 
survey made it possible to understand that the tiles currently 
commercialized have synthetic fibers and are obtained from 
chemical products. Unlike natural fibers, which are a sustainable 
option, in this way, vegetable fibers were analyzed, which could be 
added to the cement mass considering the established objective. 
As a result of the work we have the fibrocement tile made of 
eucalyptus fibers, which, because they are shorter and harder, it 
is possible to avoid cracks and guarantee resistance to the tile. 
 
Keywords: Thermal comfort; Fiber Cement Tiles; Natural Fibers. 
 
 
  

Correspondência/Contato 

- Associação Mineira de Pesquisa e Iniciação 
Científica - AMPIC 
Rua. Emília Saraiva Diniz, 678, Santa Luzia, 
Mateus Leme, MG, 35670-000. Fone (31) 
988753498 
- Faculdade de Educação, Universidade do 
Estado de Minas Gerais – FaE-UEMG 
R. Paraíba, 29 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - 
MG, 30130-140. Fone: (31) 3239-5900 

 
 
revistaprotagonista@ampic.ong.br 
https://ampic.ong.br/revistaprotagonista/  

 

Editores responsáveis 

Fernanda Aires Guedes Ferreira 
fernandaguedes@ampic.ong.br  
 
Fernanda Nobre Amaral Villani 
fernandavillani@ampic.ong.br 
 
Gláucia Soares Barbosa 
glauciabarbosa@ampic.ong.br 



 Avaliação da Utilização das Fibras de Eucalipto na Construção Civil: Fabricação de Telhas Fibrocimento 

Protagonista Revista Científica | Vol.1 | Nº. 1 | Ano 2019 | p. 44 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este projeto consiste na modificação da 

produção de telhas de fibrocimento considerando a 

substituição de fibras sintéticas por naturais, ou a 

inclusão deste material na fabricação da telha, com 

o objetivo de produzir uma telha sustentável que 

proporcione ao ambiente uma temperatura amena, 

o que é favorável para a saúde humana (SAMPAIO 

et al, 2009). A proposta de trabalho, que se 

justifica, ponderando a utilização de fibras naturais 

e a possível redução dos gastos com energia 

elétrica, relacionados ao uso de reguladores de 

temperatura. Fatores defendidos pelo grupo de 

pesquisadores, que trabalham com o eixo de 

sustentabilidade. 

Considerando o objeto de estudo da 

pesquisa, foram elencados conceitos importantes 

para o desenvolvimento do trabalho. Primeiro a 

compreensão da telha fibrocimento, depois 

possíveis modificações as quais podem ser feitas, 

isto embasados nos levantamentos bibliográficos 

realizados. 

Fibrocimento é uma mistura de fibras 

(sintéticas ou minerais) com cimento e outros 

aditivos, portanto, telhas de fibrocimento são telhas 

constituídas por cimento e fibras sintéticas 

(MEHTA; MONTEIRO, 1994). 

Destaca-se que as fibras sintéticas utilizadas 

na fabricação de telhas de fibrocimento são 

produzidas, em processos industriais, por meio do 

beneficiamento do petróleo e de diferentes 

minerais.  Devido aos materiais utilizados na sua 

fabricação, ao sofrer desgaste, pode gerar prejuízos 

à saúde, e ao meio ambiente, pois o material 

sintético não é biodegradável. 

O fibrocimento substituiu a fibra de amianto, 

que é tóxica e responsável por cerca de 100 mil 

mortes por ano. Carri (2013) destaca que doenças 

como câncer podem ser provocadas em portadores 

de objetos fabricados com amianto. Este tipo de 

fibra mineral possui uma fina camada externa que 

devido ao processo de desgaste, há liberação de 

fibras no ambiente com o tempo, a inalação deste 

material é nociva à saúde (LEE, 2000). 

O uso de fibras naturais na construção civil 

tem aumentado gradativamente, segundo Tonoli 

(2009). Destaca-se que devido ao banimento do 

amianto, a solução encontrada para continuar a 

produção do fibrocimento foi a  

adaptação do principal processo 

produtivo, Hatschek – processo de 

fabricação de telhas de cimento-amianto 

mais utilizado mundialmente, patenteado 

em 1900 por Ludwig Hatschek, 

incorporando polpas celulósicas e/ou 

fibras poliméricas (TONOLI, 2009, p. 

33). 

O uso de telhas fibrocimento sem amianto se 

mantém devido a constantes aperfeiçoamentos das 

matérias-primas e processos produtivos, apesar da 

modificação com relação ao custo de fabricação do 

modelo banido no país que possuía amianto. 

Segundo Savastano (2000), as novas tecnologias 

para produção de fibrocimento sem amianto 

requerem altos investimentos, algumas vezes 

impraticáveis na realidade de países como o Brasil. 

O fato de existir a necessidade de busca por 

fibras alternativas, e considerando o interesse por 

um custo menor com uma eficiência similar, geram 

elementos de pesquisa, como a apresentada neste 

relato.  Neste sentido, a proposta de introduzir uma 

matéria prima natural, uma fibra, na fabricação da 

telha fibrocimento se justifica, amparando-se 

principalmente em dois aspectos: um deles a 

questão da substituição da fibra sintética ou a de 

amianto, que atualmente é um componente 

proibido na composição das telhas; outro fator se 

deve ao conforto térmico que pode ser 

proporcionado pela inclusão de componentes 

vegetais a infraestrutura e acabamento na 

construção civil (AGOPYAN, 1991). 

Considerando a revisão de trabalhos 

acadêmicos, cujo objeto de estudo é a relação da 

temperatura ambiente em espaços cobertos por 

telhas fibrocimento, apresentam dados referentes à 

mensuração feitas em termômetros, considerando 

experimentos de precisão, com resultados de 

temperaturas superiores a 40ºC, além da relação de 

sensação térmica mais quente em locais que 

utilizam a cobertura por telhas fibrocimento sem 

adição de fibras vegetais.  

Atrelados a isto, a busca por sensação 

térmica mais agradável pode acarretar, por 

exemplo, um gasto maior de energia, relacionado 

ao consumo com aparelhos de controle térmico. 

De acordo com Fedrigo, Ghisi e Lamberts 

(2009), em pesquisa relacionada ao uso final de 

energia elétrica no setor residencial no Brasil, os 

dados da região sudeste retratam um consumo de 

energia elétrica com aparelhos de controle de 

temperatura, no verão de aproximadamente 52%, e 

no inverno 21%. O consumo mensal médio por 

residência (kWh/mês) de ar condicionado, nessa 

mesma região do Brasil, durante o verão é 

aproximadamente 7,39kWh, e no inverno 

0,03kWh. 

O corpo humano não aguenta muitas 

variações de temperatura interna, sendo que a partir 

dos 42ºC o metabolismo e o funcionamento dos 

órgãos estariam comprometidos. Por volta dos 

20ºC os batimentos do coração e atividade cerebral 
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ficariam comprometidos. Esses níveis são 

influenciados pela temperatura externa, pela 

umidade, pelo vento, pelo tempo de exposição ao 

meio ambiente, dentre outros fatores. Com relação 

a temperatura de um ambiente, ela é considerada 

ideal para o conforto humano estando entre 22ºC 

ou 25°C (BRASIL, 2017). 

A temperatura interna de um ambiente 

também está relacionada com a temperatura 

externa. A relação baseia-se na variação de ambas 

as temperaturas, de forma diretamente 

proporcional, ou seja, uma irá influenciar a outra. 

Por exemplo, se a temperatura externa estiver 

elevada por consequência a temperatura interna 

também se elevará (BRASIL, 2017). 

Por isso a intensa utilização de ar 

condicionado em regiões onde o predomínio 

climático é quente, ou na utilização de materiais 

que retém o calor em regiões com um clima frio. A 

região em que os testes da pesquisa foram 

realizados, possui um clima na maior parte do ano 

quente. Considerando a adequação do material à 

locais de clima quente, um dos objetivos do 

trabalho será produzir um tipo de telha que não 

retenha muito calor. 

Deste modo este é um dos fatores de análise, 

realizado por meio de testes em laboratório, 

controlando-se a temperatura ambiente, 

considerando o comparativo entre as telhas 

convencionais e o produto em desenvolvimento. 

Neste sentido, a partir das argumentações 

expostas, observam-se fatores que endossam a 

realização da proposta de pesquisa, que será 

orientada na busca da resposta da questão: “Como 

proporcionar conforto térmico em ambientes 

cobertos por telhas fibrocimentos a partir da 

modificação ecológica da telha?”. Com o objetivo 

de produzir uma telha de fibrocimento que 

possibilite a redução da temperatura ambiente em 

construções, de modo a proporcionar conforto 

térmico, por meio da modificação da matéria prima 

utilizada, incluindo fibras naturais na mistura. 

Dentre os aspectos necessários para a 

compreensão do trabalho, por meio da leitura de 

estudos, buscou-se entender os seguintes tópicos: 

telha fibrocimento; tipos de fibras existentes, 

composição das telhas; modelos de telhas; sistemas 

de impermeabilização, problemas a serem 

evitados, como, por exemplo, a fissão; a 

compreensão das propriedades e resistência da 

matéria. Este processo foi realizado ao longo de 

todo o tempo de pesquisa, e foi ajustado segundo 

as dificuldades. O material da análise de artigos e 

testes realizados possibilitou a elaboração do diário 

de bordo do estudo e a confecção do relatório da 

pesquisa. Em decorrência da limitação de páginas 

do presente artigo optou-se por apresentar apenas 

parte da revisão e dos dados obtidos com a 

realização do estudo. 

2. TELHAS DE FIBROCIMENTO 

Existem vários tipos de telhas, como as de 

barro, cerâmica e fibrocimento. O fibrocimento é 

uma mistura de fibras com o cimento e outros 

aditivos, apresentando uma densidade relativa 

menor que os materiais cerâmicos e maior 

resistência ao impacto. 

As telhas de fibrocimento, encontradas no 

mercado, são telhas constituídas por cimento e 

fibras sintéticas, dentre essas destacam-se a 

presença das fibras químicas: o acrílico, o náilon, o 

poliéster, o polipropileno e a fibra elastomérica. 

2.1 Fibrocimento 

“Fibrocimento é um material à base de 

cimento, com adições minerais, sem agregados e 

com fibras de reforço distribuídas (ARTIGAS, p. 

2, 2013)”. A matéria prima consiste em 

aglomerantes, cargas minerais, e fibras. O principal 

componente na formação desse tipo de telha é o 

cimento Portland. 

2.1.1 Cimento 

O cimento é um dos materiais de construção 

civis mais utilizados, tendo sua descoberta a mais 

de mil anos antes de Cristo. 

O cimento é constituído por uma mistura de 

gesso calcinado, resultante de calcinação. Esse, é o 

processo de queima de substâncias variadas, reação 

química de decomposição térmica, usada para 

transformar o calcário (CaCO3) em cal virgem 

(CaO). Neste caso, entende-se decomposição 

térmica como a reação química onde uma 

substância se decompõe em pelo menos duas 

substâncias, quando submetida ao aquecimento. 

Considerando a compreensão dos 

componentes de uma telha fibrocimento 

convencional, buscou-se analisar as diferentes 

fibras buscando a definição da que mais se 

adequaria a massa cimenteira. 

3. FIBRAS 

Segundo Savastano (2000), as fibras são 

estruturas filamentosas presentes nos tecidos 

animais; vegetais; em algumas substâncias 

minerais, podem ser artificiais ou sintéticas, 

portanto, existem diferentes tipos de fibras: 

naturais, não naturais, inorgânicas, funcionais, 

nanofibras e multicomponentes. 
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3.1 Fibras Naturais  

As fibras naturais são aquelas que não são 

produzidas artificialmente e são encontradas 

''prontas'' na natureza. As fibras naturais podem ser 

de origem vegetal, animal ou mineral. Dentre os 

tipos de fibras apresentados, elencamos as fibras 

naturais porque são biodegradáveis. 

Dentre os tipos de fibras optou-se pelos 

vegetais, salientando que as mesmas apresentam 

extrações mais simples e melhores resultados em 

relação a custo, resistência e menor interferência na 

saúde humana, como alguns compostos minerais 

(AGOPYAN, 1991). Como destacado por Tonoli 

(2009), as fibras naturais apresentam diversas 

vantagens como conservações da energia, baixo 

custo, não são prejudiciais à saúde e são 

biodegradáveis.  

Como desvantagens das fibras naturais, 

podemos citar a baixa durabilidade e o 

enfraquecimento da adesão na matriz do composto 

quando adicionadas em seu estado natural. Tal fato 

tem grande impacto, pois procurou-se algo natural 

e sustentável, que seja resistente às ações do tempo, 

considerando o intuito de uma telha, deste modo, 

buscou-se analisar diferentes tipos de fibras, de 

modo a identificar uma que apresentasse maior 

potencial a ser utilizada no material confeccionado, 

agregando fatores positivos, com o menor impacto. 

Por apresentarem desvantagens em seu estado 

natural, determinou-se uma forma de conservação 

dessas fibras de modo a torná-las tão eficientes 

quanto às sintéticas. 

3.1.1 Fibras Vegetais 

Fibras vegetais são estruturas alongadas, de 

secção transversal arredondada, que podem ser 

classificadas, de acordo com a sua origem, em: 

fibras da semente, fibras do caule, fibras das folhas 

e fibras dos frutos (TONOLI, 2009). 

As fibras naturais são utilizadas para 

conferir ductilidade, propriedade física da matéria, 

que possibilita que a mesma possa ser moldada, em 

forma de fios, uma capacidade dos materiais de se 

deformarem sem se romperem. 

O banimento do amianto como matéria 

prima das telhas fibrocimento, possibilitou uma 

movimentação em relação as pesquisas, para 

inclusão de uma fibra que possibilitasse um 

produto competitivo no mercado. As fibras 

vegetais são materiais que podem suprir essa 

demanda, apesar de ainda exigirem alguns 

cuidados quanto a sua durabilidade em condições 

extremas, portanto, o desafio foi resolver esse 

problema. Dentre as fibras analisadas destaca-se: 

sisal, eucalipto, juta, coco, pinus e banana. 

Considerando o intuito desta pesquisa, foram 

realizadas análises de desempenho, optando por 

um destes materiais, o eucalipto. 

Em geral, polpas de madeiras coníferas, 

principalmente pinus, têm sido utilizadas em 

produtos de fibrocimento (TONOLI, 2009). Dentre 

as principais fibras as quais consideramos 

possíveis para utilização, destacamos a fibra de 

pinus e eucalipto. Segundo Tonoli (2009), temos 

que as fibras de pinus: são claras; longas; possuem 

aspecto “macio”; ao serem extraídas desgastam 

pouco o corte da ferramenta utilizada; precisam de 

acabamento em processo de pintura para 

conservação. Já as fibras de eucalipto: apresentam 

aspecto mais escuro; são mais curtas; destacam-se 

por serem mais “duras”; ao serem extraídas 

desgastam consideravelmente o corte da 

ferramenta utilizada; e necessitam de acabamento 

em processo de pintura. 

Considerando estes aspectos optou-se pela 

fibra de eucalipto. Os fatores que mais 

influenciaram a escolha foram o fato dela ser curta 

agregando com mais facilidade na massa 

cimenteira e por ser “dura” favorecendo a 

confecção de um material mais resistente. Destaca-

se também a relação de custo e pelo tempo de 

desenvolvimento deste tipo de árvore. 

3.1.1.1 Fibras de Eucalipto 

Por apresentar inúmeras vantagens em 

comparação às fibras de pinus, considera-se que as 

fibras de eucalipto seriam as mais viáveis 

tecnicamente, considerando o material a ser 

confeccionado.  

 

Figura 1: Fibras de Pinus e Eucalipto. 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.mfrural.com.br/detalhe/maravalha-po-

de-serra-po-de-mdf-fibra-de-eucalipto-

216766.aspx>. Acesso em junho de 2019. 

 

O eucalipto que será utilizado é o da espécie, 

Eucalyptus Regnans, classificado como uma 

madeira dura sendo que suas fibras apresentam 

grandes diferenças em relação a madeiras moles. 

Suas fibras são muito mais curtas, apresentam 
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parede celular mais espessa, uma maior quantidade 

de vasos de parede fina e menor diferença entre 

madeiras mais jovens e velhas (TONOLI, 2009). 

As fibras curtas permitem um reforço efetivo da 

matriz frágil, diminuindo a propagação das 

fissuras, o que contribuiu para o melhor 

desempenho mecânico dos compósitos após 

envelhecimento. 

4. CONFORTO TÉRMICO EM 

CONSTRUÇÕES COBERTAS POR TELHAS 

FIBROCIMENTO 

Considerando o objeto de estudo da 

pesquisa, a modificação dos componentes, na 

fabricação de telhas do tipo fibrocimento, de modo 

a possibilitar um ambiente com temperaturas mais 

amenas, e um bem-estar térmico, buscou-se na 

literatura estudos comparativos sobre o conforto 

térmico em estruturas cobertas por telhas do tipo 

fibrocimento.  

Com relação a temperatura e o conforto 

térmico de ambientes que utilizam telha 

fibrocimento, foram identificados diversos 

estudos, dentre eles destaca-se o trabalho de Peralta 

(2006), Lopes (2007), Vieira (2014). 

4.1 Conforto térmico  

A temperatura, conceito correspondente ao 

estado térmico de um corpo ou sistema. No que se 

refere a conforto térmico “é alcançado quando o 

estado mental é de satisfação em determinado 

ambiente (OLIVEIRA, SOARES, SANTOS, 2016, 

p. 36)”. 

As classificações dos índices de confortos 

térmicos são organizadas em biofísicos, 

fisiológicos e subjetivos. Os biofísicos 

caracterizam-se pela troca de calor entre o corpo e 

o ambiente, já os fisiológicos nas reações 

fisiológicas e por fim os subjetivos nas sensações 

subjetivas. 

4.2 Análise de Pesquisas: Temperatura de 

Telhas Fibrocimento 

Um dos aspectos de análise relacionados a 

telha listados é a temperatura, por isso compilou-se 

informações em artigos que apresentaram dados, os 

quais foram utilizados como parâmetros de 

comparação. 

Os estudos analisados iniciam sua 

apresentação considerando a compreensão dos 

conceitos básicos de temperatura e conforto 

térmico, bem como, de alguns dados quantitativos 

provenientes de testes sobre a temperatura de telhas 

do tipo fibrocimento e de ambientes revestidos por 

ela, e por fim em algumas noções de qualidade de 

vida proporcionada por este tipo de ambiente.  

Deste modo, elencou-se a análise de artigos, 

os quais se caracterizam principalmente pela 

comparação térmica de telhados com fibrocimento 

e outros tipos de telhados, onde a principal é com o 

telhado verde.  

4.2.1 Desempenho Térmico das Edificações: 

Estudo Comparativo Entre o Telhado Verde e 

Outros Tipos De Coberturas 

A pesquisa realizada por Oliveira, Soares e 

Santos (2016), possui como objetivo principal a 

determinação de qual tipo de cobertura (o telhado 

verde, de fibrocimento e de cerâmica), seria melhor 

com relação ao desempenho: térmico, ambiental e 

econômico. 

O levantamento bibliográfico da pesquisa 

foi dividido em desempenho térmico das 

edificações, e subdividido em conforto térmico, 

noções de clima e trocas térmicas. Nesse caso, não 

foram realizados testes práticos pelos autores, para 

concluírem a pesquisa eles retiraram dados de 

outras pesquisas e os comparam. 

Segundo a avaliação realizada conclui-se 

que o telhado verde apresenta melhor desempenho 

térmico, pois proporcionou temperatura interna 

agradável no decorrer do dia. O telhado verde 

também se apresentou melhor na questão 

ambiental, e só perdeu na questão econômica para 

o telhado de fibrocimento. 

4.2.2 Comparação da Variação de Temperatura 

Interna de um Ambiente Coberto com Telhado 

Verde e Outro com Telhado 

Vieira (2014) realizou o trabalho, na 

UTFPR, o problema que motivou a pesquisa, foi a 

redução significativa de áreas verdes por causa da 

crescente ocupação territorial e concentração de 

edificações em áreas urbanas, com isso o objetivo 

consistiu na apresentação de uma comparação da 

temperatura interna de um ambiente coberto por 

telhado verde com relação a um ambiente coberto 

por fibrocimento. 

Para que fosse possível a coleta dos dados, 

os quais, seriam utilizados na comparação, foram 

construídos dois cômodos idênticos, considerando 

as proporções e com o mesmo material. No relato 

destaca-se que o mesmo foi confeccionado com 

madeira de compensado naval. A única diferença 

das edificações, em miniaturas foi na cobertura, 

onde uma foi revestida com telhado verde e a outra 

com o fibrocimento convencional. 

Na captação das temperaturas foram 

utilizados dois termômetros, em cada cômodo, um 



 Avaliação da Utilização das Fibras de Eucalipto na Construção Civil: Fabricação de Telhas Fibrocimento 

Protagonista Revista Científica | Vol.1 | Nº. 1 | Ano 2019 | p. 48 

 

colocado no centro e o outro mais próximo a 

cobertura. Os testes foram realizados entre 16 de 

abril a 17 de julho de 2014.  Os testes resultaram, 

em que a temperatura máxima atingida pela telha 

foi de 34,1°C e a mínima 13,5°C, já comparado a 

temperatura do ar dentro da estrutura, obteve-se 

uma máxima de 33,4°C e uma mínima de 14,6°C. 

Outra informação apresentada na pesquisa foi que 

a telha fibrocimento quando está sob radiação solar 

irá se aquecer muito rápido, porém, no período 

subsequente perderá o calor muito rápido. Deste 

modo observa-se que este material não seria um 

bom isolante. 

Após a fase de testes, concluiu-se que o 

telhado verde obteve menor nível de variação com 

relação ao de fibrocimento, pois o telhado verde 

manteve a temperatura mesmo com maior ou nula 

radiação solar, já a de fibrocimento oscilou a 

temperatura de acordo com a mudança dos níveis 

de radiação solar. 

4.2.3 Análise do Comportamento Térmico de uma 

Cobertura Verde Leve (CLV) e Diferentes 

Sistemas de Cobertura 

O principal objetivo da pesquisa foi analisar 

o comportamento térmico do sistema de Cobertura 

Verde Leve (CVL) e de outros sistemas de 

cobertura, como o fibrocimento, aço galvanizado e 

outros. O estudo foi realizado por meio de testes, 

realizados na Universidade de São Paulo (USP), 

contando como pesquisadora responsável Lopes 

(2007). 

Para realização dos testes foram construídas 

as células de teste (nomeadas pela autora), elas 

possuíam pisos de concreto e paredes de tijolo 

cerâmico maciço, pintados de cor branca, as portas 

e janelas foram feitas com embalagem longa vida 

reciclada. E para captação das temperaturas foram 

utilizados termômetros localizados dentro das 

células.  

Nessa pesquisa, obtiveram-se dados sobre a 

temperatura de estruturas cobertas por telhas 

fibrocimento. A estrutura apresentou uma 

temperatura interna do ar de 29,78°C. 

4.2.4 Desempenho Térmico de Telhas: Análise de 

Monitoramento e Normalização Específica 

O artigo de Peralta (2006) possuía como 

objetivo de pesquisa avaliar o desempenho térmico 

de telhas através do monitoramento de células-

teste, comparando os resultados para correlacionar 

com as normas indicadas para o desempenho 

térmico da telha. 

Analisaram quatro células-teste, sendo 

cobertas por telha de aço, fibrocimento, cerâmica e 

de embalagens longa vida recicladas. Para isto 

foram mensuradas as temperaturas: interna das 

células-teste e da superfície da telha. Os testes se 

assemelham aos apresentados no estudo realizado 

por Lopes (2007). 

Os dados originados dos testes sobre a 

temperatura de telhas fibrocimento apresentaram 

48,99°C para temperatura máxima e 20,05°C para 

mínima. Ressalta-se que a temperatura atmosférica 

era de 34,67°C máxima, média 21º C, e mínima de 

16°C. 

A análise desses trabalhos possibilitou a 

percepção de aspectos, como a variação de 

temperatura acelerada em ambientes cobertos com 

telhas de fibrocimento, os quais embasaram a 

justificativa da pesquisa, proporcionar conforto 

térmico. 

5. TESTES: ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Posterior a definição do modelo da telha, a 

compreensão do processo de fabricação dela, a 

análise dos materiais a serem utilizados e a 

definição da fibra, iniciou-se a etapa de testes. 

Amparando-se em dados coletados dos estudos 

apresentados anteriormente, que foram 

norteadores, definindo a etapa de experimentação. 

Tendo em vista o objetivo de produção de 

um protótipo de telha capaz de possibilitar conforto 

térmico, definiram-se etapas dos processos de 

pesquisa. Dentre esses processos, estão a extração 

de fibras de eucalipto, preparação do material, 

processamento, trituração e tratamento. Assim 

como o processamento da fibra in natura, que 

possibilitaria comparação do material produzido 

com as fibras processadas. O que é fundamental 

para a análise térmica e análise das propriedades 

físicas, considerando a resistência dos materiais.  

Inicialmente, realizaram-se estudos, 

levantamentos bibliográficos e revisões de 

literatura para melhor compreensão do objeto de 

estudo. Após a realização destas atividades e 

elaboração de diários de bordos, iniciaram-se os 

processos de pesquisa, nos quais se encontram a 

parte prática do projeto. 

5.1 Extração da Fibra de Eucalipto 

As fibras de eucalipto foram extraídas de 

duas formas. Na primeira, por meio da raspagem 

do tronco da árvore. Na segunda, por meio de 

catação, pois optamos por utilizar fibras presentes 

nas folhas, isso devido à dificuldade apresentada 

para extração de fibras do tronco. Como 

apresentado no texto, a extração da fibra do tronco 

do eucalipto é complexa por fazer com que a 
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ferramenta de extração perca o corte com 

facilidade. 

5.2 Preparação das Fibras 

Durante a produção do primeiro protótipo, 

optou-se por utilizar fibras provenientes de toda a 

árvore de eucalipto incineradas e trituradas, bem 

como dos galhos e casca. Com este material foi 

confeccionada a massa que compôs a placa de 

fibrocimento. Como observamos nas pesquisas de 

desenvolvimento de telhas, primeiramente é 

confeccionado placas, as quais são testadas, para 

análise de desempenho técnico, para 

posteriormente ser desenvolvido o produto, 

moldado no formato determinado. 

Considerando o estudo comparativo foram 

produzidas diferentes placas com fibras (I-casca, 

folhas e galhos; II-folhas e galhos), preparadas de 

formas diferentes, para que fosse possível 

comparar e definir o protótipo que apresenta 

melhores resultados, baseado na forma a qual a 

fibra foi preparada. Destaca-se que as fibras 

incineradas foram também trituradas para obter-se 

melhor adesão dessas à massa. As fibras do tipo II 

apresentaram melhor resultado.  

5.3 Produção do Protótipo 

Devido à dificuldade na produção de um 

protótipo no formato da telha, produziram-se 

placas. A massa cimenteira com agregado de fibra 

do protótipo é constituída por cimento Portland, 

fibras, areia e água, dentre outros materiais. 

Considerando o registro intelectual, o andamento 

da patente de pesquisa, não serão divulgadas as 

medidas utilizadas para a confecção do material. 

Após realização de diferentes experimentos, 

conclui-se que as misturas as quais obtiveram 

melhores resultados foram: Mistura 1: 50% fibra e 

50% cimento; Mistura 2: 50% cimento, 25% areia e 25% 

fibra. Após comparação e avaliação das misturas, 

obtiveram-se os seguintes resultados:  

 

Tabela 1: Resultados das Misturas. 

Misturas Resultados  

Mistura 1 Melhor custo benefício; 

Material mais leve do que telhas de 

fibrocimento convencionais. 

Mistura 2 Maior resistência; 

Custo maior; 

Material mais leve do que telhas de 

fibrocimento convencionais. 

Fonte: Organizado pelos autores. 

 

Vale ressaltar, que ambas possuem tais 

resultados, mas não atendem todas as normativas 

de confecção e comercialização de um produto. 

Desta forma, ainda é necessário realizar testes 

oficiais para conclusão do projeto de pesquisa e que 

estão sendo realizados. Destaca-se que ele está 

sendo utilizado também na construção de caixas 

racionais, para o acondicionamento de abelhas em 

perímetros urbanos. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Amparado no estudo teórico da pesquisa, 

que consistiu na análise de diversas referências, 

definimos o modelo de telha, a fibra a qual foi 

utilizada, os testes os quais foram analisados. Desta 

forma considera-se que a fundamentação é uma 

etapa importante, independente da etapa de 

pesquisa, inclusive na parte prática. 

Deste modo, embasados na avaliação dos 

dados obtidos na parte teórica, e tendo realizado a 

parte prática (placas), conclui-se que é possível 

confeccionar uma mistura de fibrocimento, 

utilizada para produção de telhas a serem utilizadas 

na construção civil. 

Destaca-se que na mistura não há fibras 

sintéticas, pois o processo de fabricação e 

degradação deste material pode ser prejudicial ao 

ser humano e ao ambiente. Por isso optou-se pelas 

fibras naturais, as quais não oferecem riscos 

significativos e possuem propriedades favoráveis à 

telha, como custo e resistência. 

Com base no levantamento de informações 

sobre diversas fibras vegetais, definiu-se pela 

análise das fibras de eucalipto e pinus. Após análise 

delas, observa-se que as fibras de eucalipto são 

mais curtas, possibilitando melhor eficiência na 

adesão à matriz; mais duras, gerando maior 

resistência à telha; e já são utilizadas na estrutura e 

na alvenaria de construções civis. Portanto 

confirma-se a hipótese levantada no início do 

estudo que essa fibra é a melhor opção.  

Com relação aos diferentes tipos de 

impermeabilização, optou-se pela 

impermeabilização flexível, pois a telha estará 

exposta ao sol, sendo essa a forma mais adequada, 

tendo como base a dilatação térmica, variação 

térmica e umidade. Ressalta-se a preocupação com 

a fissão que é um problema relacionado ao risco de 

rachaduras ou rompimento da telha, causado pela 

dilatação térmica, que pode ser minimizado ou até 

mesmo evitado, considerando a 

impermeabilização. 

Nas etapas de pesquisa, elencaram-se 

possíveis testes, que se basearam na extração e na 
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preparação das fibras de eucalipto, produção do 

protótipo da telha, análise matemática para 

descobrir as dimensões da telha, análise da 

temperatura da construção coberta pela telha e 

análise das propriedades físicas.     

 Dentre esses testes listados, foram 

extraídas fibras de eucalipto do tronco e casca 

através de raspagem da árvore de eucalipto, um 

processo que apresentou dificuldades. Além disso, 

foram recolhidos folhas e galhos secos de eucalipto 

para utilizar as fibras presentes nesses. Os materiais 

(I, II) foram incinerados, triturados e peneirados. 

 Para produção do protótipo, foi necessária 

a fabricação de um molde, feito de gesso. Durante 

o processo houve problemas tais como a fixação do 

gesso na telha, mesmo impermeabilizada e a 

separação do gesso e telha convencional, devido a 

agilidade em que o gesso se tornava rígido, secando 

e fixando no material. Devido a estes fatos, optou-

se por produzir apenas uma amostra da massa, em 

forma de placa, similar as encontradas em outros 

estudos. 

 Considerando o modelo de telha escolhida 

foi realizada a modelagem, considerando a análise 

matemática referente as dimensões da telha, que 

consistiu na aplicação de conceitos matemáticos já 

vistos, principalmente considerando o ano de 

formação dos sujeitos envolvidos. Amparados na 

Modelagem Matemática, com base principalmente 

nos conceitos de Geometria Plana, Desenhos 

Geométricos e Teorema de Pitágoras, obteve-se as 

medidas de comprimento, área e volume da telha 

fibrocimento convencional, que foram utilizados 

como parâmetros do molde. A fabricação da placa 

foi amparada na massa de material e o volume. 

Destaca-se a importância desta etapa porque a telha 

comercializada possui comprimento ondulado e o 

protótipo é retilíneo, não sendo possível 

comparação sem esta etapa.  

 Quanto aos testes que se referem a 

propriedades físicas da matéria, priorizou-se as 

questões relacionadas a instalação do material. Nos 

testes realizados, a mistura 2 apresentou melhores 

resultados, não rompendo quando perfurada, além 

de suportar uma massa maior que a mistura 1. 

Considerando a avaliação de outros aspectos que se 

referem às propriedades físicas, estabeleceu-se 

parceria com a Universidade Federal de 

Uberlândia, de modo a utilizar equipamentos da 

área de Engenharia Civil sobre a resistência dos 

materiais. 

Os dados referentes à análise da temperatura 

das construções cobertas pela telha fabricada ainda 

não foram concluídos, desta forma, eles não estarão 

presentes neste relatório de pesquisa. Para a 

temperatura, embasados nos estudos relatados, 

pretende-se construir suportes de madeira para a 

telha e a utilização de termômetros eletrônicos que 

computam as temperaturas em graus Celsius. 

Salienta-se que os resultados da pesquisa 

podem impactar a região a qual vem sendo 

realizado o estudo, considerando a localização que 

possui como predomínio clima seco de temperatura 

quente, fatores determinantes para o 

desenvolvimento da telha de fibrocimento 

sustentável que poderá proporcionar conforto 

térmico aos ambientes. Bem como a redução do 

gasto com energia elétrica, desencadeada do uso de 

equipamentos reguladores de temperatura. 
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