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Prezados Leitores e Autores;

É com muita satisfação que escrevemos esta breve introdução para a 11ª Edição da
revista FATECNOLÓGICA, onde gostaríamos de destacar que a representatividade de uma
revista científica é demonstrada por aspectos técnicos que determinam sua relevância para a
promoção e o progresso da ciência, mas também pela participação plural de Instituições de
Ensino Superior (IES) públicas e privadas, também pela multidisciplinaridade das áreas
abordadas nos trabalhos, além é claro do número de autores e trabalhos apresentados para
avaliação pelos seus pares.
Nesta 11ª edição da Revista FATECNOLÓGICA da FATEC-JAHU, podemos notar
estas particularidades presentes, principalmente quando os trabalhos trazem autores
representando inúmeras IESs, que devem ser destacadas: quatro unidades da FATEC (JAHU;
BAURU; JACAREÍ e ZONA LESTE), três da UNESP (BAURU, ILHA SOLTEIRA e
OURINHOS); a EESC/USP, a Unicamp, a Unifesp e também a Universidade de LisboaPortugal. Todas engrandecendo em muito a publicação.
Esta representatividade traz consigo uma demonstração de que os objetivos científicos
da FATECNOLÓGIA estão sendo buscados aumentando assim sua visibilidade enquanto
veículo científico.
E, isto se deve, aos esforços de seus Organizadores, Corpo de Editores, Revisores e
todos os colaboradores que direta ou indiretamente contribuem para o seu sucesso.
Sucesso este que alavanca a FATEC-JAHU, para a busca da consolidação de sua tão
valorosa marca para Jaú e sua microrregião, no contexto do Ensino, Pesquisa e Extensão,
tripé de qualidade que deve ser buscado incessantemente por toda a comunidade que
compõe nossa Unidade.
Boa Leitura!
Jahu, dezembro de 2018.

Robson Antonio Moreira
Diretor da FATEC-JAHU

Marcos Antonio Bonifácio
Vice-Diretor da FATEC-JAHU
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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA E USABILIDADE DE ANDADORES PARA IDOSOS –
MODELOS COM E SEM RODÍZIOS (FIXO)
SILVA, Guilherme A. da. FATEC – JAHU
BÜRGER, Vivian. FATEC - JAHU
SANTOS, Rosangela M. dos. FATEC – JAHU
VENTURA, Flávio C. FATEC – JAHU
RESUMO
Nas últimas décadas a estimativa de vida aumentou consideravelmente. O processo de envelhecimento
pode ocasionar restrições da capacidade motora, fazendo com que muitos idosos necessitem de um
auxílio para locomoção. O objetivo desse trabalho foi realizar duas adaptações em um andador (fixo)
comum, avaliar a eficiência das adaptações do produto de tecnologia assistiva e sua usabilidade,
levando em conta a ergonomia, as atividades do dia-a-dia dos idosos e suas limitações. Foi realizada
uma pesquisa tecnológica onde o participante é um idoso de 66 anos. Verificou-se que para o
participante em questão, todos os modelos foram funcionais, porém o modelo mais eficiente foi o
original, pois através dos testes de eficiência do produto e usabilidade notou-se resultados mais
positivos em relação a segurança e estabilidade durante a locomoção.
Palavras-chave: Idosos. Locomoção. Adaptações. Usabilidade. Limitações.
ABSTRACT
In the last decades the estimate of life has increased considerably. The aging process can cause motor
capacity restrictions, causing many elderly people to need mobility assistance. The objective of this work
was to make two adaptations in a common (fixed) walker, to evaluate the efficiency of adaptations of
the assistive technology product and its usability, taking into account the ergonomics, the daily activities
of the elderly and their limitations. A technological research was carried out where the participant is a
66 year old. It was verified that for the participant in question, all the models were functional, but the
most efficient model was the original one, because through the tests of product efficiency and usability
we noticed more positive results regarding the safety and stability during the locomotion
Keywords: Seniors. Locomotion. Adaptations. Usability. Limitations.
1. INTRODUÇÃO
As pessoas idosas são mais vulneráveis a sofrerem acidentes e limitações decorrentes da
idade, pois o envelhecimento é um fator que apresenta modificações ao corpo humano, provocando
mudanças nas funções e estrutura do organismo. Há perda de força muscular, aumento na
possibilidade de quedas e doenças decorrentes da idade.
A população idosa representa um número crescente de pessoas ao redor do mundo,
especialmente nos países em desenvolvimento. À medida que envelhecem as pessoas apresentam
um risco significativamente maior de experimentar um evento de queda e de sofrer uma lesão como
consequência deste evento, particularmente as fraturas (PERRACINI, 2009).
Sabe-se que com o avanço da idade ocorrem diversas alterações fisiológicas no organismo.
Podem surgir algumas doenças tais como artrite, artrose, tendinites, osteoporose, Acidente Vascular
Cerebral (AVC), que, em alguns casos, podem reduzir a mobilidade e levar à necessidade de auxílio à
locomoção, tais como: cadeira de rodas, andador, muletas e bengalas (CORDEIRO, 2006).
O equilíbrio corporal tende a comprometer-se com o avanço da idade, ocasionando dificuldades
no desenvolvimento da marcha humana (FERREIRA DE ALMEIDA, 2013). Diante do constante
crescimento da população de idosos com limitações físicas, se faz necessário projetar produtos
ergonômicos que ofereçam maior estabilidade e segurança, principalmente que auxiliem a locomoção,
como por exemplo, os andadores.
O andador ideal é prescrito considerando a força muscular, altura da pessoa, equilíbrio corporal, e
alguns aspectos que limitam o idoso. O ambiente onde o usuário utilizará o andador, também necessita
ser analisado para a prescrição.
Os problemas encontrados ao se escolher um andador são: Peso: materiais utilizados que
elevam o peso do andador, prejudicando o andar do idoso; Transporte: andadores que não oferecem
a opção de dobra para facilitar seu transporte; Ergonomia: não oferecem os requisitos básicos de
conforto ao usuário e Usabilidade: oferecem dificuldade para uso.
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Considerando as informações acima sobre as limitações e necessidades dos idosos o objetivo
geral desse artigo é fazer duas adaptações em um andador comum, avaliar a eficiência das adaptações
do produto de tecnologia assistiva e sua usabilidade.
Os objetivos específicos são: avaliar a usabilidade do modelo original (A1); avaliar a usabilidade
da adaptação 1(A2) (com 4 rodízios: dois anteriores giratórios e dois posteriores fixos e um sistema de
freio) e avaliar a usabilidade da adaptação 2 (A3) (com 2 rodízios anteriores fixos e dois pontos fixos
de borracha na parte posterior).
O local escolhido para a realização do estudo foi o Abrigo de Idosos São Vicente localizado no
município de Jaú, Estado de São Paulo (distante 300 km da capital). O abrigo atende em média 60
idosos, desse total foi selecionado 1 usuário para participar da pesquisa. No momento da pesquisa, o
usuário apresentava idade de 66 anos, o mesmo foi selecionado pelo assistente social da instituição,
de acordo com a necessidade e dificuldade na locomoção. O idoso sofreu um Acidente Vascular
Cerebral (AVC) e como resultado carrega sequelas leves, mas não perdeu o controle da força,
coordenação motora e equilíbrio.
2. METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa tecnológica com a finalidade de realizar duas adaptações diferentes
em um andador original (A1) e avaliar a usabilidade. A pesquisa tecnológica constitui-se em um sistema
adaptado ao ambiente em função de determinado propósito humano, um objeto (artefato) com
propriedades desejadas, idealizado e fabricado conforme desenho e projeto (design) (CUPANI, 2006).
O andador original (A1) que era utilizado anteriormente pelo abrigo São Vicente (Instituição de
longa permanência, que acolhe em média 60 idosos na cidade de Jaú) é constituído de uma estrutura
metálica, regulagem de altura para oferecer a possiblidade de uso de vários idosos, pernas anteriores
e posteriores com ponteira em borracha. A adaptação 1 (A2) é constituída de: 4 rodízios: 2 anteriores
giratórios e 2 posteriores fixos e um sistema de freio e a adaptação 2 (A3) possui: 2 rodízios anteriores
fixos e dois pontos fixos de borracha na parte posterior. O andador original oferece segurança aos seus
usuários, contudo seu modo de uso não é o mais fácil, pois há a necessidade de se elevar o andador
ao caminhar, e muitos idosos não possuem a força necessária, tornando uma atividade lenta e
cansativa. Pensando nisso, foram realizadas as adaptações com rodas que exclui a necessidade de se
erguer o andador facilitando o caminhar dos idosos. A Figura 01 apresenta o andador original e as
adaptações realizadas.
Figura 01: Modelo original (A1), Adaptação 1 (A2) e Adaptação 2 (A3).

Fonte: Autores
Ao participante foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), também
foi aplicado um questionário sobre a satisfação do dispositivo de Tecnologia Assistiva (TA), mais
especificamente, o andador.
Neste projeto foram realizados dois tipos de análise dos andadores: Teste de eficiência dos andadores
e Teste de satisfação de uso. O teste de eficiência do andador, consistia do usuário se locomover por
30 metros em um piso cerâmico plano.
Foram realizados testes em 3 andadores, o primeiro andador modelo original (A1) com 4 pontos
de apoio fixos, sem rodízios, o segundo andador (A2) com 4 rodízios (2 anteriores giratórios e
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2 posteriores fixos e um sistema de freio), o terceiro andador (A3) apresenta 2 rodízios (sendo
localizados na parte anterior, na parte posterior apresentam-se 2 ponteiras em borracha).
Para o teste de satisfação de uso foi utilizado um questionário adaptado, o Quebec User Evaluation of
Satisfaction with Assistive Techonology (Quest), que aborda os seguintes tópicos: As Dimensões; Peso;
Facilidade de ajustes; Estabilidade e Segurança; Durabilidade; Facilidade do Uso; Conforto do Recurso
e Eficácia.
No questionário há a possibilidade de notas de 1 a 5 onde:
1- Insatisfeito, 2 - Pouco Satisfeito, 3- Mais ou Menos Satisfeito, 4 - Bastante Satisfeito e 5 - Totalmente
Satisfeito.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A Revisão Bibliográfica aborda os temas sobre: Abrigo São Vicente de Paulo-Jaú e o processo
de envelhecimento; Tecnologia Assistiva, Andadores (Dispositivo de auxílio à mobilidade) e
Usabilidade.
2.1 - Abrigo São Vicente de Paulo-Jaú e o processo de envelhecimento
O Abrigo São Vicente de Paulo, localizado na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, foi fundado
em 10 de outubro de 1939. O espaço é voltado para o atendimento assistencial de acolhimento aos
idosos, com capacidade em média de 60 idosos. A população de Jaú e da região colabora para a
manutenção da vila, que tem déficit mensal de cerca de R$ 50 mil (COMÉRCIO DO JAHU, 2017).
Durante o envelhecimento, observa-se uma gradativa perda de força e mobilidade, tornando os
movimentos musculares mais fracos, lentos e de amplitude menor. Isso se deve aos processos de
perda da elasticidade das cartilagens e de calcificação (IIDA, 2005). Essas alterações favorecem a
ocorrência de quedas, que estão associadas ao aumento da fragilidade, da restrição de atividades e
consequente isolamento social, do medo de cair e as quedas com lesão aumentam a chance de
institucionalização pelo comprometimento da independência funcional e da autonomia (PERRACINI,
2009).
Elas são as principais causas de lesões dos idosos. Quando caem uma vez, a probabilidade de caírem
durante o ano seguinte pode ser de duas ou três vezes mais, e cerca de 25% das pessoas que sofrem
a queda acabam sofrendo com lesões que afetam sua mobilidade e independência (PALMA, 2011).
Neste contexto, aumenta a probabilidade de agravar a capacidade funcional do idoso e também de
ocorrer outras doenças secundárias que possam prejudicar a independência dos idosos.
Segundo Bernardes (2013) a doença articular é responsável por 30,1% dos casos de
comprometimento da funcionalidade de idosos que passaram a apresentar dificuldades de mobilidade
e para realizar atividades da vida diária (AVDs).
Outro fator responsável pela incapacidade do idoso é o Acidente Vascular Cerebral, que segundo
Coelho (2018), também é chamado de derrame ou simplesmente de AVC, e ocorre quando há bloqueio
ou rompimento de alguma artéria do cérebro.
Segundo o mesmo autor as sequelas mais comuns são as motoras, como: dificuldade para
andar; dificuldade para manter o equilíbrio; dificuldade para realizar atividades utilizando os membros
superiores, como pegar objetos e realizar atividades mais meticulosas com as mãos.
Em todas as situações apresentadas, são prescritos a utilização de recursos que aumentam a
capacidade funcional dos idosos, principalmente no processo de locomoção, estes são chamados de
tecnologias assistivas.
2.2 - TECNOLOGIA ASSISTIVA, ANDADORES (DISPOSITIVO DE AUXÍLIO À MOBILIDADE)
E USABILIDADE
A Tecnologia Assistiva é entendida como um auxílio que promove a ampliação de uma
habilidade funcional deficitária ou possibilitará a realização da função desejada e que se encontra
impedida por circunstância de deficiência ou pelo envelhecimento. Podemos então dizer que o objetivo
maior da TA é proporcionar à pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e
inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente,
habilidades de seu aprendizado e trabalho (BERSCH, 2013).
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Vários tipos de TA têm sido propostos e implementados para atender aos idosos fragilizados e
dependentes que têm necessidade de manter sua capacidade funcional, autonomia e qualidade de vida
(LEITE, et al., 2014).
O projeto de desenvolvimento destes recursos são fundamentos nos princípios do Design
Inclusivo, que tem por principal objetivo prover produtos ou serviços que auxiliem de maneira
satisfatória nas atividades que pessoas com deficiência executam, promovendo a autonomia e
qualidade de vida para estes (ROCHA, 2017). Dessa maneira, é um aliado importando para o
desenvolvimento de tecnologias assistivas.
Duas fortes tendências têm impulsionado o crescimento do Design Inclusivo (também
conhecido como Design for All e como Desenho Universal nos EUA): o envelhecimento da população
e o crescente movimento de integração de pessoas com deficiência na sociedade (DUPONT, 2017).
São vários os motivos que levam um indivíduo a necessitar do uso de um dispositivo de auxílio à
mobilidade. Um acidente, um derrame, uma lesão ou problemas relacionados à idade. O auxílio do
andador traz independência a idosos que possuem a mobilidade reduzida, já que esses proporcionam
a oportunidade de se locomover com facilidade e sem o auxílio de uma pessoa. O trabalho tem objetivo
de avaliar esse bem-estar aos idosos do abrigo, adaptando o melhor andador, visando a ergonomia e
a usabilidade para melhor adaptação do idoso.
A mobilidade pode ser auxiliada por bengalas, muletas, andadores, carrinhos, cadeiras de
rodas manuais ou elétricas, scooters e qualquer outro veículo, equipamento ou estratégia utilizada na
melhoria da mobilidade pessoal (BERSCH, 2013).
É importante mencionar que dentro dos equipamentos de TA, como o andador, o projeto deve
ser fundamentado nos parâmetros de ergonomia tais como a funcionalidade, segurança, durabilidade,
e também devem ser considerados seus atributos estético-formais, pois o mesmo é utilizado no
convívio social, e em muitos casos os dispositivos de TA não apresentam cuidados quanto a este
aspecto, e em consequência, pela falta de opções, a pessoa opta por continuar numa cadeira de rodas,
retardando o alcance de uma maior autonomia (HENKEL, et al., 2015).
Os idosos são os que mais sofrem as consequências da utilização de produtos projetados sem
a aplicação dos princípios de ergonomia e, considerando que a idade avançada provoca limitações
físicas e às vezes cognitivas que impedem ou dificultam a boa interação do usuário com o produto. A
aplicação de tais princípios no design de produtos pode evitar que o usuário se sinta frustrado com o
uso do produto, além de prevenir acidentes e problemas de saúde (GOBBI et al., 2014). O
desenvolvimento do projeto baseado em tais pressupostos favorece a boa usabilidade.
A usabilidade relaciona-se com o conforto, mas também com a eficiência dos produtos. A
usabilidade não depende apenas das características do produto. Depende também do usuário, dos
objetivos pretendidos e do ambiente em que o produto é usado. Portanto, a usabilidade depende da
interação entre o produto, o usuário, a tarefa e o ambiente. Assim, o mesmo produto pode ser
considerado adequado por uns e insatisfatório por outros (IIDA, 2005).
Ao se projetar um produto de uso destinado à um idoso, deve-se haver a preocupação de oferecer
conforto, segurança e eficiência. Buscou-se aplicar os princípios da ergonomia e usabilidade para
atender as necessidades de cada usuário, visando a estatura e o peso.
3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 - Análise do problema
Foi realizada uma visita ao Abrigo São Vicente. Analisou-se o ambiente em que o idoso se
locomove e quais as maiores dificuldades ao se utilizar um andador.
O processo de coleta de informações de dados abrangeu conversas com o Assistente Social do abrigo
e com os idosos. Detectou-se a dificuldade de locomoção com andadores de pés fixos, tornando-se
necessária a adaptação com rodas para facilitar as atividades do dia-a-dia.
Atualmente, no mercado são encontrados vários modelos de andadores e alguns similares ao protótipo,
como mostrado nas Figura 02.
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Figura 02: Modelos similares ao protótipo.
A)

B)

C)

A) Andador 2 barras fixo. Fonte: ortopediabrasil (2017).
B) Andador com rodízios. Fonte: AdaMedical (2016).
C) Andador com rodízios e freios. Fonte: bisturi (2017).
3.2 - Geração de ideias
A Figura 03 apresenta um andador com cinco rodízios, com o propósito de aumentar a
segurança do usuário.
Figura 03: Andador com rodízio adicional

Fonte: Autores.
Foram gerados esboços para auxiliarem na geração de ideias, desde sistemas de freio até
rodízios giratórios, apresentados na Figura 04.
Figura 04: Esboços

Fonte: Autores.
Alguns fatores foram levados em conta, como: materiais a serem utilizados, medidas dos
usuários, dificuldade de cada usuário, local de deslocamento.
3.3 - Seleção de ideias
Após a geração de ideias, foram selecionadas as que mais atendiam aos critérios do usuário,
que possuem um pouco de dificuldade na locomoção e força, dificultando o uso de um andador sem
rodízios e que oferecessem facilidade ao se deslocar com segurança, representado pelos rodízios que
em contato com o solo são de fácil manuseio, visto que não há necessidade de erguer o andador
durante seu uso.
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3.4 – Prototipagem
Para o desenvolvimento do estudo, foi utilizado um andador original, modelo fixo, apresentado
na Figura 05.

Figura 05: Andador original

Fonte: Autores.
A partir do andador original, foram incrementados os elementos para a realização da Adaptação
1 (A2). Um sistema de freio e 4 rodízios (posteriores fixos e anteriores giratórios), apresentado na Figura
06.

Figura 06: Rodízio para Adaptação 1 (A2) (rodas de silicone) e sistema de freio

Fonte: Autores
Primeiramente, foi definido as rodas a serem utilizadas (dimensões e material), assim como o
sistema de freio, para a realização do primeiro protótipo.
Foram inseridos 4 rodízios de silicone (anteriores giratórios e posteriores fixos) e um freio manual. A
Figura 07 apresenta as adaptações realizadas.
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Figura 07: Adaptação 1 (A2)

Fonte: Autores
Após os testes da Adaptação 1 (A2), foi realizada a Adaptação 2 (A3), nesse caso, foram retirados os
rodízios e o sistema de freio. Foram inseridos rodízios maiores fixos na parte anterior do andador, de
acordo com a Figura 08 e a parte posterior voltou a forma do modelo original com duas pontas fixas de
borracha.
Figura 08: Rodízio para Adaptação 2 (A3)

Fonte: Autores
Foram realizados furos para inserção e acoplagem das rodas anteriores que passaram a ser fixas e
constituídas de outro material e design, bem como a eliminação do sistema de rodas posteriores e os
freios. A Figura 09 apresenta o protótipo após as modificações.

Figura 09: Adaptação 2 (A3)

Fonte: Autores
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3.5 - Testes
Para realizar o teste foram analisados a eficiência dos andadores com o foco nos aspectos práticos do
produto e a usabilidade dos andadores.
Foram avaliados os 3 tipos de andadores em um tipo de solo plano (piso cerâmico), onde o usuário se
locomoveu por 30 metros.
Para testar a eficiência do produto foi utilizado o método de observação. Foi analisada a segurança e
estabilidade, através da capacidade do usuário em levantar o andador, firmar o andador no solo para
iniciar e finalizar as fases da marcha e equilíbrio através da oscilação do corpo e o ritmo/velocidade da
marcha.
Para analisar a percepção do usuário quanto à usabilidade de cada andador, foi aplicado o questionário
QUEST após a locomoção.
Teste de eficiência do produto
Os testes foram realizados nos 3 andadores por um único usuário. Testes futuros devem ser realizados
com mais usuários para melhor avaliação.
 Teste de eficiência do andador com 4 pontos fixos (A1).
Mesmo com a necessidade de elevar o andador a cada passo junto a marcha, foi o teste onde mais se
percebeu autoconfiança no caminhar, pois, sem a presença de rodízios, o usuário não sente receio em
relação a velocidade que o aparelho pode atingir.
 Teste de eficiência do andador com 4 rodízios (A2).
O usuário conseguiu mover-se com auxílio do andador, porém o andador se mostrou instável
quanto ao controle em relação às direções tomadas pelo usuário, pois encontrava-se desbalanceado,
fato que levou o idoso a diminuir sua marcha e sentir-se inseguro ao caminhar.
 Teste de eficiência do andador com 2 pontos fixos (A3).
A experiência com o teste da adaptação 1 (A2) pode ter interferido no teste com a adaptação 2 (A3),
que fez com que o usuário tivesse alguma cautela em manusear o andador. Mas no decorrer do teste,
já habituado com a adaptação 2, o usuário conseguiu manter o ritmo desejado e teve controle de
velocidade e direção.

Diferenças de eficiência dos andadores.
O usuário demonstrou mais segurança no modelo original (A1) talvez por estar mais habituado e
treinado ao seu uso. A adaptação 1 (A2) apresentou o problema de velocidade e direção o que deixou
o idoso com receio de utilizá-lo, enquanto que a adaptação 2 (A3) se mostrou melhor em relação aos
níveis de autoconfiança e segurança do idoso, perceptível no decorrer do teste, o que mostra que se
houvessem novas avaliações o usuário se habituaria mais com a segunda adaptação.
3.5.1 - Teste de usabilidade dos andadores
O objetivo principal do teste utilizado é mensurar e avaliar o nível de satisfação do usuário após
a utilização do recurso de tecnologia.
Foi utilizado o Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Techonology (Quest) que avalia
as dimensões; Peso; Facilidade de ajustes; Estabilidade e Segurança; Durabilidade; Facilidade do Uso;
Conforto do Recurso; Eficácia.
O resultado do teste para o modelo original (A1) foi o mais satisfatório atingindo as maiores
pontuações nos critérios avaliados: dimensões, peso, estabilidade, durabilidade, facilidade do uso,
conforto e eficácia.
A adaptação 1 (A2), foi a adaptação que mais demonstrou insegurança por parte do usuário
principalmente em relação a estabilidade e controle de direções. Os melhores resultados foram para
as dimensões, peso e durabilidade.
Foi observado um ganho considerável relativo ao balanceamento e sensação de segurança do
usuário sobre a adaptação 2 (A3), porém, a maneira como foi realizada impossibilitou o ajuste de altura
contido originalmente. Estes dados podem ser visualizados através do gráfico 1.
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Gráfico 1: Resultados de usabilidade dos 3 modelos

Fonte: Autores
Através do teste de usabilidade, constatou-se que o andador original obteve melhor aceitação,
principalmente nos quesitos estabilidade e segurança, facilidade de uso, conforto e eficácia.
4. CONCLUSÕES
O objetivo desse estudo foi avaliar a eficiência e usabilidade de um andador convencional
denominado Andador original (A1), desenvolver dois tipos de adaptações no andador original (A1),
denominados A2 e A3, e avaliar a eficiência dessas alterações através de testes práticos durante a
locomoção do idoso e de usabilidade pelo Questionário Quest adaptado.
Notou-se que o mais eficiente e que proporcionou maior usabilidade foi o andador original (A1). A
adaptação 1 (A2) obteve resultados consideravelmente negativos, pois, a estabilidade (controle durante
a locomoção) e a sensação de segurança do usuário foram claramente prejudicados, principalmente
pela presença de rodas giratórias na parte anterior do andador.
Já na adaptação 2 (A3) o usuário transpareceu certo receio ainda pela presença de rodízios
(porém, somente na parte anterior do andador e com as duas pontas fixas originais retornando a parte
posterior do andador) mas, no decorrer do uso foi apresentando confiança juntamente com o retorno
do controle da marcha (estabilidade), o que mostra que se houvesse mais tempo para novos estudos
com outros tipos de materiais de rodas, talvez a aceitabilidade seria maior por parte do usuário.
Em relação aos aspectos de usabilidade, verificou-se que o andador original apresenta nível
máximo de satisfação com o produto em todos os aspectos, com exceção do fator de ajuste. Enquanto
os andadores com as adaptações apresentam nível de satisfação menor principalmente em relação a
estabilidade, facilidade de uso e conforto.
Observando os resultados de eficiência e usabilidade, nota-se que o andador original (A1) foi o mais
aceito pelo idoso, pois houve insegurança no uso das adaptações 1 e 2, principalmente pela presença
de rodas. Na adaptação 2 (A3) a aceitação foi melhor que a adaptação 1 (A2), e certamente com novas
modificações (testes com outras rodas) a adaptação poderia promover maior estabilidade e segurança
ao usuário.
Será necessário realizar outros testes, com mais pessoas, de modo que seja possível
generalizar os resultados com mais fidedignidade. Recomenda-se estudos futuros utilizando-se outros
participantes com patologias similares, em diversos tipos de pisos e com atividades de locomoção com
obstáculos e movimentos mais complexos.
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A IMPORTÂNCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS PARA A MELHORIA DA
COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS
Dra. Simone Cristina Mussio – FATEC-JAHU
Rodrigo Minutti Recchia (MBA, PMP, PSM, ITIL)
RESUMO
Em razão de um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, as empresas utilizam-se das boas
práticas de gerenciamento de projetos para obterem sucesso no planejamento, execução e conclusão
de seus projetos, assim como na melhoria da sua própria comunicação. Diante disso, a implantação de
um Escritório de Projetos passa a ser de grande valia para as empresas que, para atender às demandas
e exigências mercadológicas atuais, precisam desenvolver técnicas e estratégias adequadas para a
promoção de bons projetos e empreendimento. Assim, este trabalho, pautado nos preceitos
estabelecidos no Guia PMBOK (2013), assim como em diversos autores pesquisadores de tal tema,
através de um estudo bibliográfico, tenciona definir o que é um Escritório de Projetos, de modo a expor
suas vantagens e limitações.
Palavras-chave: Escritório de Projetos, Comunicação, Empresas.

ABSTRACT
Due to an increasingly dynamic and competitive market, companies use good project management
practices to be successful in planning, executing and completing their projects, as well as improving
their own communication. Given this, the implementation of a Project Office is of great value for
companies that, in order to meet current market demands and demands, need to develop adequate
techniques and strategies for the promotion of good projects and projects. Thus, this work, based on
the precepts established in the Guide PMBOK (2013), as well as in several authors researchers of such
subject, through a bibliographic study, intends to define what is a Project Office, in order to expose its
advantages and limitations.
Keywords: Project Office, Comumunication, Companies.
1. INTRODUÇÃO
Com a tendência, cada vez maior, das empresas em aderirem às boas práticas de
gerenciamento de projetos, segundo as orientações do Guia PMBOK (2013), estas têm aumentado sua
maturidade em gerenciamento de projetos, muitas vezes, utilizando-se da implantação de um Escritório
de Projetos.
Neste cenário, o presente trabalho busca definir o que é um Escritório de Projetos, assim como quais
são suas funções, seus benefícios e seus valores. No entanto, apesar da sua grande importância, para
finalizar, serão introduzidos os fatores críticos para a sua implantação.
Cabe também ressaltar que, neste trabalho, será estudada a caracterização de um Escritório de
Projetos na visão de diversos autores, principalmente quanto às funções, tipologias e benefícios que
um Escritório de Projetos pode proporcionar a uma organização.
Partindo do princípio de que um método é uma forma escolhida para se chegar a um
determinado resultado, este artigo pauta-se em uma pesquisa teórico-bibliográfica, tendo como fontes
diversos textos encontrados em livros, artigos e sites sobre o tema.
2. O QUE É UM ESCRITÓRIO DE PROJETOS?
Segundo o Guia PMBOK (2013), o Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP, do inglês
PMO: Project Management Office) é uma estrutura organizacional que tem o intuito de padronizar os
processos de governança relacionados a projetos. Tem como caraterística facilitar a interação entre os
recursos humanos da empresa e difundir suas metodologias, ferramentas e técnicas utilizadas.
Prado (2003) contextualiza historicamente o PMO como tendo o seu início na década de 60, cuja
principal finalidade era apoiar o planejamento e monitoramento de grandes projetos com alta
complexidade. Este apoio era dado aos Gerentes de Projetos com o apoio de técnicas computacionais.
Já na década de 80, o conceito do PMO se expande, começando a se envolver com a metodologia de
gerenciamento de projetos, além da criação de normas, regulamentos, auditoria em projetos com foco
na qualidade, entre outros.
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Atualmente, os Escritórios de Projetos estão mais dinâmicos, podendo atuar em todos os setores
e níveis hierárquicos de uma empresa. Sua definição, no organograma de uma empresa, varia de
acordo com a finalidade de sua implantação e com a maturidade de gerenciamento de projetos que a
empresa possui.
Conforme pesquisa realizada pelo PMSURVEY.ORG (2012), a área da Tecnologia da
Informação ainda é a área com maior aplicação de Escritórios de Projetos, seguidos de projetos de
Engenharia. A figura abaixo ilustra esta a situação atual do mercado para Escritórios de Projetos.
Figura 1: Áreas da Organização que possuem PMO.

Fonte: PMSURVEY.ORG (2012) - Project Management Institute Chapters.
Nos próximos tópicos, serão detalhadas as diversidades que um PMO pode vir a ter em uma
empresa, suas diversas funções e tipologias, abordando também os principais benefícios
proporcionados às empresas que aderem a esta estrutura.
3. FUNÇÕES DE UM ESCRITÓRIO DE PROJETOS
Um PMO deve acompanhar um projeto do início ao fim, realizando seu monitoramento e
controle e reportando seus resultados para a alta direção da empresa ou seus patrocinadores
(sponsor).
Conforme Prado (2013), o PMO é o responsável pela evolução do gerenciamento de projetos
em uma organização, contribuindo para que uma organização atinja seus objetivos estratégicos,
fazendo, assim, que a sua situação melhore nos aspectos produtivos, administrativos e de negócios.
Entre as principais funções de um PMO, o autor acima citado destaca:
 Apoio do PMO ao Gerente de Projetos no planejamento, monitoramento e controle dos
projetos existentes;
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No PMO é onde melhor se conduz as boas práticas de gerenciamento de projetos nos
diversos setores de uma empresa;



O PMO divulga e incentiva as melhores práticas no gerenciamento de projetos;



No PMO estão as lições aprendidas de projetos, que auxiliam os gerentes de projetos nas
mais diversas situações.

Já o Guia PMBOK (2013) enfatiza que a principal função de um PMO é apoiar os Gerentes de
Projetos das mais diversas maneiras, como:


Gerencia os recursos da empresa compartilhando-os em todos os projetos por ele
administrados;



Realiza o desenvolvimento das melhores práticas, metodologia e padrões de
gerenciamento de projetos;



Promove a supervisão do projeto, dando orientação e aconselhamento aos gerentes de
projetos;



Tem o papel de auditor de projetos, verificando a conformidade do projeto com padrões,
políticas e procedimentos estabelecidos pela empresa;



Desenvolve procedimentos padrões, documentos compartilhados e políticas de
gerenciamento de projetos;



Coordena todo o processo de comunicação entre os projetos por ele administrados.

Conforme exposto, um PMO pode atuar de várias maneiras dentro de uma organização, sendo
o apoio aos Gerentes de Projetos um de seus objetivos mais importantes. Um PMO desenvolve a
metodologia a ser aplicada em um projeto, realizando o seu controle e chegando até o reporte do
resultado de um projeto à alta gerência da organização, apresentando indicadores de desempenho
com relação à produtividade e custos.
Em recente pesquisa realizada pela PMSURVEY.ORG no ano de 2012, as principais funções
de um PMO para as empresas são:
 Informar o status do projeto para a alta gerência;


Monitorar e controlar o desempenho dos projetos;



Desenvolver e implementar a metodologia padrão.

A figura abaixo mostra quais as principais ações de um PMO dentro de uma organização.
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Figura 2: Funções dos PMOs.

Fonte: PMSURVEY.ORG (2012) - Project Management Institute Chapters.
4- TIPOLOGIA DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS
Assim como a atuação de um PMO é muito abrangente em uma organização, os tipos de
Escritórios de Projetos também podem variar. Na literatura, encontramos diversas definições e
terminologias, as quais serão abordadas as mais utilizadas.
O Guia PMBOK (2013) define os três tipos de PMO:
De suporte: é um repositório de projetos. Seu nível de autoridade é baixo. Fornece treinamento,
melhores práticas e lições aprendidas, tendo um papel consultivo para o Gerente de Projetos;
De controle: exige conformidade do projeto de acordo com metodologias próprias. Seu nível de
autoridade é considerado médio. Neste Escritório de Projetos, é fornecido o suporte e o controle das
atividades exercidas nos projetos;
Diretivo: este PMO tem por característica controlar o projeto diretamente. Seu nível de autoridade é
alto.
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Já Vargas (2009) classifica quatro tipos de PMO:
Projeto Autônomo: é um PMO para um projeto separado das operações da empresa. Tem por
objetivo o gerenciamento de um projeto ou programa específico;
Escritório de Suporte a Projetos: é um PMO departamental, que exerce o papel de fornecer suporte,
ferramentas e serviços de planejamento, controle de qualidade, prazos. Este tipo de PMO ainda oferece
a metodologia de gerenciamento de projetos e de gestão de conhecimento;
Centros de Excelência: fornece à empresa liderança e conhecimento em gerenciamento de projetos.
Auxilia no desenvolvimento de gerentes de projetos e influencia os stakeholders quanto à importância
das boas práticas em gerenciamento de projetos;
Escritório de Suporte Corporativo: é situado na esfera corporativa da empresa. Atua
estrategicamente nos projetos, realizando o planejamento e gestão de projetos interdepartamentais.
Para Vianna Jr. (2013), os Escritórios de Projetos podem ser classificados de cinco formas:
Centro de Excelência: é um PMO que auxilia na divulgação da metodologia de gerenciamento de
projetos. Possui baixa autoridade na organização. Este tipo de PMO apoia os Gerentes de Projetos
fornecendo boas práticas em gerenciamento de projetos, apoio às equipes do projeto e capacitação de
recursos. Normalmente é observado em empresas no estágio inicial de maturidade em gerenciamento
de projetos;
Escritório de Apoio a Projetos: é, muitas vezes, responsável por conduzir os projetos. Realiza
trabalhos de planejamento e documentação dos projetos, podendo ser terceirizado. São comuns em
organizações que possuem cultura de processos, mas possuem projetos simultaneamente. Tem a
função de apoiar o projeto de forma individual;
Escritório de Projetos: este PMO tem por característica os Gerentes de Projetos se reportarem a ele,
sendo o corresponsável pelo resultado obtido em um projeto. Tem como função apoiar e coordenar os
gerentes de projetos. Acompanha também o desempenho físico-financeiro dos projetos de forma
integrada. Neste caso, a maturidade em gerenciamento de projetos da empresa é mediana;
Escritório de Programa: não possui responsabilidade na condução de cada projeto, mas faz a
sua gestão de riscos e benefícios. Este tipo de PMO seleciona os projetos que serão executados,
gerencia os riscos identificados em um projeto de forma integrada. O grau de maturidade em
gerenciamento de uma empresa com este tipo de PMO é elevado;
Escritório Executivo de Projetos: este PMO possui total autoridade sobre recursos e decisões
de um projeto. Está posicionado no nível estratégico da empresa e pode conduzir todos os projetos da
organização. Este PMO possui total responsabilidade e autoridade sobre os projetos em uma empresa.
O relatório do PMI intitulado Pulso da Profissão do PMI: Estruturas de PMO, de novembro de 2013,
através de pesquisa de mercado, procurou identificar os tipos de PMOs mais comuns utilizados nas
organizações atualmente e os definiu da seguinte forma:
PMO de Unidade Organizacional/PMO de Unidade de Negócios/PMO de Divisão/PMO de
Departamento: é o PMO responsável por uma divisão ou unidade de negócios de uma organização.
Oferece serviços de suporte a operação, governança e portfólio de projetos;
PMO Específico de Projeto/Escritório do Projeto/Escritório do Programa: oferece serviços a projetos ou
programas durante o seu ciclo de vida. Após isso, o mesmo é desfeito. Este tipo de PMO suporta o
gerenciamento de dados, governança e apoio à alta administração através de relatórios e indicadores;
Escritório de Suporte a Projeto/Serviços/Controles ou PMO: tem a finalidade de apoiar o projeto,
programa ou portfólio. Oferece apoio aos Gerentes de Projetos, com processos, práticas e ferramentas
de apoio. Pode também prover treinamentos, capacitação e aconselhamento para as equipes de
projeto;
PMO de Empresa/Organização/Estratégico/Corporativo/ Portfólio/Global: é o PMO de nível mais
elevado em uma organização, pois alinha a estratégia da empresa. Faz a integração entre projetos e
PMOs de nível mais baixo, realizando as ações necessárias para o cumprimento das metas
estratégicas da empresa;
Centro de Excelência/Centro de Competências: fornece padrões, metodologia e melhores práticas para
que os projetos possam ser executados da melhor maneira possível pelos gerentes de projetos.
Oferece também treinamento e aconselhamento para a equipe do projeto.
Além dos tipos de Escritórios de Projetos aqui citados, há várias outras tipologias encontradas na
literatura para a determinação das funções, nível hierárquico e responsabilidade que um PMO irá
ocupar em uma organização.
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5. BENEFÍCIOS DE UM ESCRITÓRIO DE PROJETOS
Os benefícios de um PMO para uma empresa são inúmeros e dependem de vários fatores
internos e externos à organização, como o nível de autoridade dado ao PMO, a sua colocação na
estrutura organizacional da empresa, o nível de maturidade de gerenciamento de projetos da empresa,
a cultura organizacional, a liderança adequada do responsável pelo PMO, as resistências às mudanças,
a falta de apoio da alta diretoria, enfim, a melhoria de toda a comunicação empresarial.
Segundo Quelhas e Barcaui (2004), os benefícios proporcionados pelo PMO refletem toda a
organização e podem ser exemplificados em quatro áreas:
Para o Gerente de Projetos: ambiente propício ao desenvolvimento dos projetos,
compartilhamento de recursos e melhores práticas, auxílio no controle e monitoramento dos projetos e
implementação de uma metodologia padrão;
Para a Gerência Executiva: o reporte para a alta gerência dos projetos de forma rápida e eficiente,
monitoramento do portfólio de projetos, menos necessidade de reuniões devido à informação estar
disponível de forma fácil, controle das mudanças em todos os níveis do projeto, acompanhamento e
reporte do status real do projeto;
Para a Organização: alinhamento com o planejamento estratégico da organização, avaliação e
auditoria dos projetos tornando-os mais previsíveis e melhor alocação de recursos entre projetos e
programas;
Para o cliente: contato com o cliente, menor probabilidade de haver retrabalho, diminuição dos
riscos do projeto, aumento da qualidade do resultado do projeto e clientes mais satisfeitos com o
acompanhamento realizado durante o ciclo de vida do projeto até seu encerramento.
Para Kerzner (2003), os benefícios estão ligados ao acesso eficiente e dinâmico a informações
com maior acuracidade, à padronização das operações, à diminuição de reuniões, à possibilidade de
priorização de programas e projetos com maior assertividade, à preparação de novos Gerentes de
Projetos e às decisões coorporativas tomando como base informações realistas apuradas pelo
Escritório de Projetos.
O PMO deve ser considerado um parceiro constante dos Gerentes de Projetos, conforme
analogia citada por Quelhas e Barcaui (2004), ao compará-lo a um jogo de xadrez em que os Gerentes
de Projetos são os jogadores, e o PMO auxilia-os olhando o jogo do lado de fora, ou seja, munindo os
Gerentes de Projetos com ideias e decisões que poderiam ser tomadas para a resolução das situações
encontradas durante um projeto.
6- VALOR PROPORCIONADO PELO ESCRITÓRIO DE PROJETOS
O PMO é um investimento que a organização deve fazer para gerir a lacuna entre os Gerentes
de Projetos e a sua gerência executiva, ou seja, o nível estratégico da empresa. A implantação de um
Escritório de Projetos não irá gerar renda para a empresa, mas sim, viabilizar a melhoria de
desempenho dos projetos em todos os seus níveis, fazendo com que os mesmos obtenham sucesso e
corresponda às expectativas da organização, gerando a lucratividade esperada.
Sotille (2013, p. 41) demonstra o valor que um PMO pode agregar para os negócios de uma empresa,
considerando os principais fatores que auxiliam a organização em todas as etapas e níveis de decisão.
Desse modo, o valor de um PMO dentro de uma organização pode ser visto na figura a seguir.
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Figura 3: Cadeia de Valor de um PMO.

Fonte: Sotille (2013).
A percepção do valor que um PMO gera para uma organização estabelece se o PMO será ou
não bem-sucedido, sendo reconhecido como um investimento que gera retorno. É primordial que o
valor agregado que o Escritório de Projetos proporciona seja claramente verificado pela alta gerência,
de modo a dar continuidade e mais recursos para o desenvolvimento do seu trabalho.
Conforme pesquisa do PMSURVEY.ORG (2012), 33% das organizações não percebem o valor gerado
pelos PMOs. A figura abaixo demonstra o valor dos PMOs por parte das Organizações.
Figura 4: Percepção de Valor dos PMOs por parte das Organizações.

Fonte: PMSURVEY.ORG (2012) - Project Management Institute Chapters.
Projetos que fracassam, projetos inadequados que não geram valor, projetos que são
cancelados ou mesmo que não atinjam o resultado esperado são inúmeros. Com isso, as organizações
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têm prejuízos monetários e de imagem perante a sociedade e o mercado. Portanto, é de suma
importância que a alta gerência patrocine um PMO para, assim, poder estabelecer métricas e
indicadores que minimizem o risco de fracassos em projetos, por todo o benefício já citado como parte
de um PMO consolidado e atuante em uma organização.
7- FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM ESCRITÓRIO DE PROJETOS
A implantação de um Escritório de Projetos deve ser considerada como um projeto dentro da
organização, dessa forma, deve possuir: um sponsor (patrocinador), um plano de projeto para sua
execução, recursos humanos, financeiros e materiais, um Gerente de Projetos e a definição dos
processos que deverão ser aplicados para a implantação de um PMO, ou seja, seu escopo.
Para se obter sucesso com a implantação de um PMO, é necessário primeiramente ter a infraestrutura
adequada, para isso deve ter o tempo necessário para que este novo projeto possa desenvolver seu
trabalho e apresentar resultados a seus patrocinadores.
Entre os principais fatores que inviabilizam o sucesso de um PMO estão: resistência da
organização às mudanças, falta de apoio de um sponsor ou da alta administração, recursos humanos
e financeiros insuficientes para a implantação adequada do Escritório de Projetos, falta de capacidade
e de competências necessárias dentro da equipe do PMO.
Outro fator relevante é a falta de clareza do objetivo da implantação de um PMO para os
membros da organização. Como vimos anteriormente, não há uma forma única de implantação ou de
atuação de um PMO, portanto, é de suma importância que seja determinado para todos na empresa o
que se espera do PMO. Deve-se definir qual a sua tipologia, seu nível de autoridade e qual a finalidade
deste departamento dentro da organização.
O Escritório de Projetos deve se adequar à realidade da empresa, sendo inserido e aceito em sua
cultura organizacional, promovendo, dessa maneira, mudanças benéficas e claras para todos, tendo o
apoio da alta direção e cumprindo os objetivos estabelecidos por ela.
Assim como em um projeto complexo, o Escritório de Projetos não é de fácil implementação e
requer tempo para que seus resultados sejam percebidos e os clientes internos e externos estejam
satisfeitos com sua atuação, todavia, os benefícios podem ser inúmeros.
8- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, este trabalho procurou expor a importância do Escritório de Projetos para a
melhoria da comunicação nas empresas. Nesse sentido, pautado no Guia do PMBOK (2013),
apresentou a definição de um Escritório de Projetos, suas funções, tipologias e benefícios, além de
promover qual o valor proporcionado deste tipo de Escritório, bem como os fatores enfrentados para a
sua implantação.
A presença de um Escritório de Projetos dentro de uma empresa promove inúmeros benefícios
não apenas para o gerenciamento das informações de cada projeto, mas também melhorias em sua
própria comunicação. Cerca de 90% do tempo dispendido de um gestor de projetos é gasto com
atividades que abarcam questões comunicacionais, afinal, a habilidade de se comunicar se faz presente
do início ao fim de um projeto.
A identificação das necessidades, a relevância das informações e a definição da abordagem
comunicacional podem ser trabalhadas em um Escritório de Projetos de modo a garantir que as
informações cheguem às partes interessadas e os projetos sejam conduzidos de maneira segura e
eficaz.
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RESUMO
A movimentação e armazenagem tratam-se de etapas fundamentais do fluxo logístico, isto é, da
preparação, da colocação e do posicionamento dos materiais de forma que os processos logísticos
sejam facilitados, levando em conta os equipamentos e os sistemas empregados em cada operação.
Estes itens são constituídos por um conjunto de funções como a recepção, descarga, carregamento,
organização e conservação de matérias-primas, e se houver um criterio de planejamento em cada uma
dessas etapas, pode-se obter redução significativa no custo do transporte e da armazenagem.Uma
tecnica bastante utilizada é o sistema Just-In-Time, que determina que nada deve ser comprado,
produzido e transportado antes do momento certo. Esse artigo pontua atraves de um estudo de caso
realizado na empresa FortSola, tendo como objetivo ressaltar os aspectos positivos e negativos da
utilização do sistema Just-In-Time em função das caracteristicas da empresa, que a aplicação do
sistema em questão, pode trazer resultados como redução de tempo e otimização dos estoques.
Palavras Chave: Armazenagem. Movimentação. Just-in-time
ABSTRACT
The handling and storage are fundamental steps in the logistics flow, that is, the preparation, placement
and positioning of the materials so that the logistics processes are facilitated, taking into account the
equipment and the systems used in each operation. These items consist of a set of functions such as
receiving, unloading, loading, organizing and conserving raw materials, and if there is a planning
criterion in each of these stages, a significant reduction in the cost of transportation and storage. A
widely used technique is the Just-In-Time system, which dictates that nothing should be bought,
produced and transported before the right moment. This article presents a case study carried out at the
company FortSola, aiming to highlight the positive and negative aspects of using the Just-In-Time
system in function of the characteristics of the company, that the application of the system in question,
can yield results such as reducing time and optimizing inventories.
1. INTRODUÇÃO
Atualmente nota-se uma tendência nas empresas de evitar custos com estoque e movimentação
buscando aplicar o sistema Just-in-time, que se trata de um termo em Ingles para um um sistema de
administração da produção de produtos e serviços, na hora certa para o uso imediato, com objetivo da
melhoria do processo produtivo. Entretanto é muito importante que a demanda por produtos acabados
seja conhecida com alto grau de precisão e com fornecedores confiáveis, a fim de obter um suprimento
adequado à demanda, caso contrário os resultados não seriam adequados. Moura (2007) considera
que armazenagem é simplesmente o ato de se manter os materiais até que seja solicitado, sendo que
isso pode ocorrer por um período de tempo curto ou longo.
Nesse sentido, a finalidade desse trabalho é de entender e demonstrar os principais aspectos desse
processo, que se inicia na identificação da demanda até a expedição ao cliente final, sempre com o
claro propósito de aperfeiçoar custo e recursos satisfazendo a necessidade do cliente com um preço
justo e produto de qualidade.
2. HIPÓTESE
O artigo em questão levanta a hipótese de que o planejamento e a gestão correta de um sistema de
movimentação e armazenagem de materiais com um sistema integrado modelo Just-In-Time pode-se
aumentar a eficiência operacional e administrativa, consequentemente reduzindo custos, otimizando
os lucros e redirecionando os recursos e investimentos.
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3. METODOLOGIA
Foi realizado primeiramente uma ampla revisão de literatura acerca do assunto em questão,
seguido de um estudo de caso aplicado, com a respectiva análise qualitativa de resultados encontrados.
4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
De acordo com Wanke (2003), um dos elementos principais de definição de estoque é a
visibilidade da demanda entendida, ou seja, o ponto até o qual a demanda real entra numa sequência
de operações em direção ao fornecedor final, sendo conhecido como ponto de desacoplamento da
demanda.
A política de reagir ou planejar na gestão de estoques também está diretamente relacionada ao estágio
da cadeia onde é gerada a informação para a tomada de decisão, sendo observados também os
tempos de resposta das operações para reagir a demanda, outro ponto observado é a quantidade de
produto a ser movimentado entre os estágios, podendo ser igual às necessidades reais/estimadas.
Figura 1 - Como planejar/reagir e antecipar/postergar restringem os modelos de gestão de estoque.
ANTECIPAR

REAGIR (PUXAR)

Produção e distribuição: tamanho de lote
econômico e ponto de pedido nível de reposição
e intervalo de revisão

PLANEJAR
(EMPURRAR)

Produção: MRP(Materials Requirements
Planning – Planejamento das Necessidades de
Materiais)
Distribuição: DRP (Distribution Requirements
Planning – planejamento das Necessidades de
Distribuição.

POSTERGAR

Produção: Just-In-Time
Distribuição: De acordo com a
demanda

Caso inviável

Fonte: Wanke, Peter (2003, p.20).
A política de reagir à demanda ou planejar por previsões de venda depende das circunstancias,
os empresários tendem de fazer escolhas entre as políticas de reagir à demanda ou planejar por
previsões de venda, sendo que neste contexto existem alguns fatores que podem influenciar nas
decisões. Segundo Wanke (2003) deve-se observar primeiramente a visibilidade da demanda,
entendida sob o prisma do ponto de desacoplamento. O desacoplamento em seu contexto tem dois
tipos a serem analisados.
 Desacoplamento pelo direcionamento pela demanda.
 Direcionamento pela previsão da demanda.
Wanke (2003) ressalta que sob condições bastante específicas, reagir à demanda na produção
e na distribuição, ou planejar a produção e a distribuição através de previsões de venda podem ser a
política de gestão de estoque mais adequada.
A Política de antecipação ou postergação em relação ao consumo, tem o cenário econômico e seu
comportamento como base para que os administradores possam planejar a gestão de seus estoques,
podendo fazer as escolhas entre antecipar ou postergar. Uma análise detalhada sobre o consumo
poderá dar uma resposta bem eficaz para fazer a escolha correta.
Segundo Wanke (2003) O estoque seria movimentado com antecedência ao consumo real, tendo como
base previsões de futuras vendas.
Quando realizadas previsões de vendas bem elaboradas, estas podem dispor resultados para
quantificar o estoque de antecipação necessário para suprir a demanda de mercado prevista, com base
no que foi exposto pelos autores, esses estoques são importantes, pois quando usados pelas
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organizações essas têm seus custos reduzidos. Essa redução dos custos se dá porque não haverá a
necessidade de pedir produtos de última hora.
I
nteração entre as políticas reagir/planejar e antecipar/postergar depende das condições de como
se mantém o mercado e são essenciais para que se possa obter um melhor resultado, adotando a
política mais adequada a realidade da empresa.
Wanke (2003) ressalta alguns exemplos das possíveis combinações:

Exemplos de reação à demanda com a movimentação de quantidades iguais ao consumo real,
são dados pelos modelos de gestão de estoque Just in Time na produção.

Exemplos de reação à demanda com a movimentação de quantidades superiores ao consumo
real são os modelos reativos não-enxutos Tamanho de Lote Econômico/ Ponto de Pedido e Nível de
Reposição/Intervalo de Revisão.

Com relação ao planejamento, se as quantidades de produtos movimentadas são iguais ao
consumo previsto, está-se diante de modelos de programação das necessidades de consumo como o
MRP na produção (Materials Requirements Planning – Planejamento das Necessidades de Materiais)
e o DRP na distribuição (Distribution Requirements Planning – planejamento das Necessidades de
Distribuição.
De acordo com Moura (2004), gerenciar o estoque significa um conhecimento amplo das necessidades
da empresa. O estoque é muito mais do que armazenar, porque direciona a vida da empresa, tornandoa ou não, mais competitiva, afinal o estoque tem uma vital importância para o desempenho da produção
da empresa. Nesse sentido, estoque, armazenagem e produção devem andar juntos
Armazenagem e Recebimento
Conforme Rodrigues (2007), é possível estabelecer alguns princípios básicos de armazenagem:
Planejamento; Flexibilidade Operacional; Simplificação; Integração; Otimização do Espaço Físico;
equipamentos e mão de obra; Verticalização; Mecanização; entre outros, bem como também os
elementos das operações de armazenagem tais como; descarga conferência e recebimento. As
atividades básicas da armazenagem consistem em receber materiais de um fornecedor, estocá-los até
que seja solicitado por um usuário (MOURA, 2003).
Conforme o ponto de vista estritamente logístico, a armazenagem de produtos pode ter funções
diversas, dependendo dos objetivos da empresa e do papel desempenhado pela instalação (armazém,
depósito, centro de distribuição) no sistema logístico. Suas principais funções são as seguintes:
(ALVARENGA, 2000, p.121).
 Armazenagem propriamente dita: esta é a função mais óbvia, com sua duração dependendo do
papel logístico da instalação no sistema. Nos casos em que há necessidade ou conveniência de estocar
os produtos por um tempo relativamente grande, o armazém ou depósito deve apresentar layout e
equipamentos de movimentação adequados a esse tipo de função. No entanto, em situações que a
armazenagem é apenas de passagem, como ocorre nos depósitos de triagem e distribuição, a solução
técnica é diferente. Há também situações mistas (ALVARENGA, 2000, p.121).
 Consolidação: é o processo de reunir cargas parciais provenientes de origens diversas para
formar carregamentos maiores. Isso ocorre porque é mais barato transportar lotações completas e
maiores para médias e longas distâncias, do que enviar a carga em lotes pequenos, diretamente a
partir das várias origens. (ALVARENGA, 2000, p.121)
 Desconsolidação: é o processo inverso da consolidação, em que carregamentos maiores são
desmembrados em pequenos lotes para serem encaminhados a destinos diferentes. (ALVARENGA,
2000, p.121).
Nem sempre um depósito ou armazém apresenta apenas uma das funções indicadas acima, podendo
desempenhar todas ao mesmo tempo ou parte delas, podendo ocorrem situações combinadas.
(ALVARENGA, 2000, p.121).
Contudo, o armazenamento não representa apenas um local de união ou seleção de cargas, a atividade
de armazenagem, caso não tenha um sistema eficiente pode ser fonte do aparecimento e do
agravamento de uma ampla série de inconvenientes, como: o congestionamento do tráfego, dificuldade
na rotatividade de materiais, excesso de movimentos e deslocamentos, má utilização dos meios e do
pessoal, etc.
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Funções do recebimento
Segundo Moura (1997) o recebimento inclui todas as atividades envolvidas no fato de aceitar
materiais para serem adotados, o processamento imediato é o principal objetivo desta função, que
geralmente envolve:
 Controle e programação das entregas
 Obtenção e processamento de todas as informações para o controle dos itens, estocagem
especial; localização do estoque existente;
 Considerações de estocagem FIFO (primeiro que entra, primeiro que sai) ou LIFO (ultimo que
entra primeiro que sai).
Just-In-Time
Segundo Corrêa (2009) o Just In Time surgiu no Japão, nos meados da década de 70, sendo
sua idéia básica e seu desenvolvimento creditado à Toyota Motor Company, a qual buscava um sistema
de administração que pudesse coordenar a produção com a demanda especifica de diferentes modelos
e cores de veículos com o mínimo atraso.
Esta filosofia é composta de práticas gerenciais que podem ser aplicadas em qualquer parte do mundo.
Algumas expressões são geralmente usadas para traduzir aspectos da filosofia Just In Time tais como:
 Produção sem estoque
 Eliminação do desperdício
 Manufatura de fluxo continuo
 Esforço continuo da resolução de problemas
 Melhorias dos processos
De acordo com Slack, Chambers, Johnton (2002), Just In Time “é uma abordagem disciplinada,
que visa aprimorar a produtividade global e eliminar os desperdícios". Os mesmos autores alegam que
o Just In Time possibilita que a produção de bens ou serviços da empresa seja feita de forma eficaz
em termos de custo, pois fornecendo a quantidade correta, no momento e locais corretos, a empresa
utilizará o mínimo de instalações, equipamento, materiais e recursos humanos. Porém a eficácia é
alcançada mediante o envolvimento total dos funcionários e trabalho em equipe e parceria com os
fornecedores.
Matriz SWOT
A Matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) é uma ferramenta estrutural da
administração, que possui como principal finalidade avaliar a empresa e seus ambientes internos e
externos, facilitando formular estratégias de negócios para a empresa com finalidade de aumentar seu
desempenho no mercado que atua.
Para Wright et al. (2000) apud Castro et al. (2008), o objetivo da matriz SWOT é possibilitar que a
empresa se posicione para tirar vantagem das oportunidades do ambiente e evitar ou minimizar as
ameaças ambientais. Com isso, a empresa tenta enfatizar seus pontos fortes e moderar o impacto de
seus pontos fracos, além de revelar pontos fortes que ainda não foram inteiramente utilizados e
identificar pontos fracos que podem ser corrigidos.
5. DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA: ESTUDO DE CASO
A Empresa Fabiana Renata Carnaval ME (FortSola) é uma empresa especializada na área de
componentes para calçados.
Em entrevista com a gestora da empresa, foi constatado que a política em relação ao consumo é de
reagir / postergar a aquisição de matéria prima, política que de acordo com a revisão bibliográfica seria
a filosofia Just In Time, e também por pesquisa de demanda e know how do negócio, nota se que a
demanda de componentes de calçados varia muito, de acordo com a moda e estação do ano por
exemplo.
Mesmo com a pesquisa de demanda e conhecimento de mercado, o ponto de desacoplamento
da demanda é quando o cliente efetiva o pedido na fábrica, a FortSola faz uso de um software de
gerenciamento, um ERP (Enterprise Resource Planning) que integra as informações utilizando os
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parâmetros e especificações dos produtos acabados para fazer o cálculo de matéria-prima a ser
utilizada em cada pedido recebido, dessa forma já se elimina a possibilidade de gastos desnecessários
com matérias-primas excedente e ganha agilidade em se obter informações para produção do produto.
Com Pedido enviado ao fornecedor, é necessário que o mesmo tenha a capacidade e
comprometimento de entregar o que foi solicitado pela empresa, no momento certo para poder atender
a demanda, ressaltando que é feito um planejamento dessa produção no momento do pedido. Tal
procedimento permite o melhor aproveitamento do espaço físico da empresa, recebendo matéria prima
que já está na programação de produção e otimiza o fluxo dos materiais dentro da empresa, sendo
recebimento de matéria prima ou expedição de produto acabado esse planejamento associado a um
controle rígido nas entradas e saídas, permite que o processo utilize a filosofia Just-In-Time.
Esse sistema também permite que tenha um melhor aproveitamento dos funcionários, pois
evita o retrabalho.
Fachada da empresa e seu endereço podem ser observadas na figura 2.
Figura 2 – Empresa de componentes de calçados FortSola

Fonte: Google Maps (2011)
A empresa em questão utiliza os mesmos sistemas citados por Moura (1997), como o controle e
programação de entregas visando à qualidade e tempo, sistemas FIFO (primeiro que entra, primeiro
que sai).
A FortSola tem um fluxo de materiais muito simples, processo começa com a compra e o envio
das matérias primas, como a empresa trabalha de acordo com suas demandas de pedidos, o
recebimento é feito através dos pedidos em ordens de entrada, facilitando o recebimento e a separação
dos materiais para o processo de produção dos produtos acabado e seus despachos de maneira que
atenda os clientes no tempo estabelecido, como pode ser observado na figura 3.
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Figura 3 - Fluxo de Materiais
Compra de
materiais

Envio dos
materiais pelos
Fornecedores

Recebimento e
separação dos pedidos
em ordem de entrada

Produção
do produto
acabado

Despacho
produto
acabado

Fonte: Autores (2018)
As matérias-primas da FortSola, são enviadas pelos fornecedores por transportadora em sacos
de 25kg, que são estocados em paletes em um pequeno espaço, já prontos para o uso, por ser uma
matéria-prima leve dependendo da quantidade utilizada no lote, é manuseado por paleteiras manuais
ou até mesmo manualmente, para alimentar as máquinas. Os produtos acabados saem do processo
produtivo e são encaixotados ou ensacados e separadas em lote, se a entrega tem como destino Jaú
e proximidades, é entregue pelo próprio motorista da empresa via caixas se for sola, ou em sacos se
for salto, se for de fora da região é carregado em caminhões de transportadoras escolhidas pelos
clientes, em paletes com caixas ou sacos e enviado ao seu destino.
A aplicação de Just-in-time, possibilitada pelo uso de gerenciamento ERP, incide as seguintes
vantagens e desvantagens abaixo relacionadas;
Vantagens – Custos de armazenagem e transporte são baixos, empresa trabalha com a demanda do
mercado, sem risco de produzir mais do que possa vender.
Desvantagens – Depende dos fornecedores como grandes aliados, a resposta tem que ser rápida para
não gerar atrasos. Requer um alto grau de controle, para que não ocorra retrabalho ou maquinas
paradas
6. FLOXOGRAMA
Através da entrevista feita com a proprietária da empresa, Fabiana Carnaval, houve um detalhamento
do funcionamento de todos os processos da empresa, demonstrada no fluxograma abaixo na figura 4.
Figura 4 – Fluxograma

Fonte: autores (2018)
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Como visto no fluxograma, confirma-se que a FortSola trabalha de acordo com a demanda de
seus clientes,com base na filosofia Just-In-Time, considerando portanto o planejamento, o pilar da
empresa. A figura 5 a seguir, demonstra por exemplo, como é simples a armazenagem da matéria
prima em lotes enquanto aguarda sua vez de passar pelo processo produtivo, podendo ficar disponivel
para o carregamento e ser encaminhado ao cliente.
Figura 5 – Fotos dos estágios produtivos

Fonte: Autores (2018)
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A: Matéria prima entregue pelo fornecedor
B: Quantidade de matéria prima para confeccionar o produto.
C: Matérias primas separadas por lotes após sair do processo produtivo aguardando (Injeção e
resfriamento), aguardando para serem embaladas para despacho.
D: Produto acabado separado por lotes de pedidos, prontos para serem retirados.
7. RESULTADOS OBTIDOS
Com base na literatura acompanhada do estudo de caso, podemos utilizar o conceito MATRIZ
SWOT também conhecida como MATRIZ FOFA (Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças) para
levantar os seguintes resultados.
Figura 6: Matriz SWOT da empresa FortSola
Forças

Fraquezas

Processos Padronizados, qualidade no
produto Rapidez na produção e na entrega.

Depende muito da parceria com
fornecedores para poder produzir e entregar
o produto no prazo para o cliente final.
Correndo o risco de ficar sem produzir se o
fornecedor falhar.

Oportunidades

Ameaças

Com seus processos padronizados e rapidez
na produção do produto, aumenta-se a
rapidez para entregar o produto até o cliente
final, ganhando nome no mercado.

Preço baixo da concorrência por utilizar
matéria prima e mão de obra sem
capacitação, produzindo com menor
qualidade e mais barato.

Fonte: Autores (2018)
Como demonstrado na Figura 6, a empresa em questão tem uma boa estratégia para seu
mercado, suas forças estão nos seus processos padronizados, que aumentam a qualidade de seu
produto mesmo com a fraqueza de depender da parceria de fornecedores para que possa produzir e
entregar seus produtos nos prazos.
Com seus processos padronizados e a rapidez de entrega de seus produtos, a empresa ganha
nome no mercado, para atuar contra as empresas concorrentes que tem um produto mais barato com
menor qualidade. A oportunidade de atuar de acordo com a demanda, possibilita ganhar em custo de
estocagem, armazenagem e movimentação, diminuindo também o risco de produzir e acabar não
vendendo, baixando o risco de se ter capital empacado.
8. CONCLUSÃO
Nota-se que atualmente há um investimento considerável por parte das empresas em relação
aos seus processos de recebimento e o gerenciamento de forma integrada principalmente para buscar
reduzir tempo e aumentar a qualidade.
Esse artigo procurou demonstrar a importância estratégica de uma armazenagem e movimentação
planejada e organizada, de acordo com sua demanda, através da filosofia Just-In-Time.
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A metodologia utilizada partiu do levantamento de dados realizados, primeiramente com
entrevista face to face entre os autores e a proprietária, seguido de visita técnica ao local e de uma
revisão teórica básica sobre o processo Just-In-Time e a necessidade de se reduzir tempo e estoque.
A partir dessa premissa pode-se observar que os procedimentos adotados pela empresa estão na sua
grande maioria de acordo com o recomendado pelos autores, se tornando uma boa estratégia para a
empresa, porém é importante ressaltar a necessidade de um alto grau de comprometimento dos
fornecedores, funcionários e outros envolvidos no processo, sob pena de comprometer todo o processo
como demonstrado na matriz SWOT.
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RESUMO
A eletrocirurgia é uma das tecnologias eletromédicas que se desenvolveu muito nos últimos anos e se
tornou um instrumento de grande importância na cirurgia moderna. O bisturi elétrico é um equipamento
eletrocirúrgico, cuja sua finalidade é desempenhar simultaneamente, o trabalho de corte e cauterização
do tecido biológico, reduzindo assim a perda de sangue do paciente e o risco de contaminação do corte
cirúrgico. A partir de levantamento bibliográfico através de livros, apostilas e manuais técnicos de
utilização dos equipamentos, este trabalho tem como objetivo demonstrar a evolução dos
equipamentos de eletrocirurgia, comparando um equipamento de modelo mais antigo, de controle
analógico, ajustes em painel com potenciômetros, com um modelo atualmente comercializado, de
controle microprocessado, painel digital, demonstrando a evolução tecnológica havida e o seu impacto
nos procedimentos cirúrgicos, como também a importância do Tecnólogo em Sistemas Biomédicos
neste processo.
Palavras chave: Eletrocirurgia, unidade eletrocirúrgica, bisturi elétrico.

ABSTRACT
The electrosurgery is one of the electromedical technologies that has developed a lot in recent years
and has become an instrument of great importance in modern surgery. The electric scalpel is an
electrosurgical equipment whose purpose is to simultaneously perform the work of cutting and
cauterizing the biological tissue, thus reducing the patient's blood loss and the risk of contamination of
the surgical cut. From a bibliographical survey through books, manuals and technical manuals of
equipment utilization, this work aims to demonstrate the evolution of electrosurgery equipment,
comparing an older model equipment, analog control, panel adjustments with potentiometers, with a
model currently marketed, microprocessor control, digital panel, demonstrating the technological
evolution and its impact on surgical procedures, as well as the importance of the Technologist in
Biomedical Systems in this process.
Key words: Electrosurgery, Electrosurgical unit, electric scalpel.
1. INTRODUÇÃO
Segundo Mühlen ([2008]) a prática do uso de calor para estancar hemorragias é utilizada desde os
povos primitivos, sendo seu registro a partir de 3000 a.C., no qual utilizavam ferramentas aquecidas no
fogo para tratamento de hemorragias devido a lesões. Em 1981, D’arsonval registrou que a passagem
de corrente elétrica de alta frequência pelo corpo humano, não provocou dor ou excitação
neuromuscular no paciente. Em 1909, foi construído o primeiro oscilador eletrônico à base de válvulas
termoiônicas, sendo que após vinte anos, precisamente no ano de 1929, William T. Bovie, desenvolveu
o primeiro equipamento comercial de corte e coagulação utilizando corrente elétrica de alta frequência.
Na década de 70, devido a evolução na eletrônica com a utilização de transistores, os equipamentos
se tornaram menores, compactos, se adequando as necessidades dos centros cirúrgicos e
ambulatórios. Já na década de 90 com o avanço da tecnologia, os equipamentos eletrocirúrgicos se
tornaram mais sofisticados, com o emprego de microprocessadores, possibilitando condições de
monitoramento e controlando a potência que passa pelo paciente, melhorando a segurança e eficiência
do equipamento.
Florence e Calil (2005) afirmam que há uma constante preocupação dos profissionais de saúde
com a segurança de suas equipes e dos pacientes no ambiente hospitalar, desta forma a utilização de
equipamentos eletromédicos estão entre os fatores que podem afetar a segurança e à medida que os
equipamentos evoluem tecnologicamente, aumentam as exigências quanto aos níveis de segurança
na utilização dos mesmos.
O objetivo deste trabalho é apresentar a evolução dos tecnológicas dos equipamentos de
eletrocirurgia, através de um comparativo entre um equipamento de modelo mais antigo, de controle
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analógico, ajustes em painel com potenciômetros, com um modelo comercializado atualmente, dotado
de controle microprocessado, painel digital, destacando a evolução tecnológica havida e o seu impacto
nos procedimentos cirúrgicos, como também destacar a atuação do Tecnólogo em Sistemas
Biomédicos no processo de avaliação de tecnológicas.
2. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ELETROCIRÚRGICA
Calil et al. (2002) cita que as unidades de eletrocirurgia são equipamentos destinados a produzir
um aquecimento local, através de correntes elétricas de alta frequência e alta potência de maneira
instantânea e controlada eletronicamente, com objetivo de realizar cortes e/ou a diminuição de perda
sanguínea (hemostasia). Para tanto, se faz necessário que as correntes elétricas atravessem o corpo
ou uma parte dele.
Ainda de acordo com os autores, quanto da passagem de corrente elétrica através dos tecidos
vivos, os efeitos provocados são determinados por fatores relacionados tanto com o tecido, ou seja,
sua impedância, que significa a relação entre a queda de tensão através do elemento de um circuito
(neste caso, o tecido vivo), e a corrente elétrica que o atravessa; a condutividade térmica e a umidade,
como da forma como a corrente elétrica utilizada, dependem da sua intensidade, frequência –
Albuquerque (2013) define frequência como a quantidade de ciclos de um sinal alternado por segundo
- e sua forma de onda.
Mühlen ([2008]) descreve que na eletrocirurgia o calor necessário para a destruição dos tecidos não é
obtido pelo contato direto de um metal aquecido, porém é obtido através da conversão da energia
elétrica em calor no tecido, normalmente obtida através de temperaturas superiores a 100 OC.
De acordo com Mühlen ([2008]) no decorrer de uma cirurgia, os efeitos cirúrgicos verificados
são divididos em:
•
Corte elétrocirúrgico;
•
Fulguração eletrocirúrgica e;
•
Corte misto ou Blend.
2.1. CORTE ELETROCIRÚRGICO
No corte elétrocirúrgico as células são aquecidas de forma rápida e explodem em razão do calor,
deixando uma cavidade. O calor neste caso é dissipado pelo vapor, assim o calor não afeta às células
das redondezas, o corte do tecido é obtido através de centelhamento, ou seja, eletrodo não toca o
tecido vivo, pode ser obtido com eletrodos de pequena área, para aumentar a densidade de corrente e
concentrar o calor em um único ponto, sendo que a lâmina não toca no tecido, como pode ser visto na
figura 1 e um corte do tipo loop (alça de ressecção) de fio, usado em laparoscopia, como vemos na
figura 2 (Calil et al., 2002).
Figura 1 – Corte tipo lâmina.

Fonte: Mühlen, [2008]
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Figura 2 - Corte usado em laparoscopia.

Fonte: Mühlen, [2008].
2.2. FULGURAÇÃO ELETROCIRÚRGICA
Segundo Mühlen e Button ([2007]) na fulguração (coagulação) acontece a aplicação de pulsos de
energia de alta frequência, provocando centelhamento. Desta forma o aquecimento é intermitente,
como pode ser visto na figura 3, as faíscas são longas (no caso as linhas claras) dispersando mais
calor, lembrando que o eletrodo não toca o tecido, assim a temperatura não provoca explosão das
células, provocando uma desidratação mais lenta, com isso não produzirá o corte, porém a coagulação
será apenas superficial formando uma capa marrom clara, impedindo a hemorragia.
Figura 3 – Fulguração eletrocirúrgica.

Fonte: Mühlen e Button, [2007]
2.3. CORTE MISTO OU BLEND
Segundo Hermini (2008), as unidades eletrocirúrgicas (UE) se destinam a procedimentos de corte
e coagulação, desta forma, quando utilizamos a função corte misto ou Blend estamos em uma situação
intermediaria, produzindo hemostasia simultaneamente ao corte do tecido.
A figura 4 apresenta o sistema de corte misto (Blend).
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Figura 4 – Blend (corte misto)

Fonte: Mühlen e Button, [2007].
Hermini (2008) afirma que em algumas UE apresentam três níveis de “Blend”, com diferentes níveis
corte e hemostasia que são expressos geralmente em:
•
Blend 1- Alto nível de corte e baixo nível de hemostasia;
•
Blend 2- Médio nível de corte e de hemostasia;
•
Blend 3- Baixo nível de corte e alto nível de hemostasia.
A figura 5 apresenta as formas de onda da corrente elétrica na situação de corte, coagulação
(fulguração) e corte misto (Blend).
Figura 5 – Formas de ondas da corrente elétrica nos três efeitos citados.

Fonte: Hermini, 2008.
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3. EFEITOS DA CORRENTE NO CORPO HUMANO
As unidades eletrocirúrgicas são baseadas na passagem da corrente elétrica pelo corpo humano,
como pode ser visto na figura 6.
Figura 6 - Caminho da corrente elétrica pelo corpo humano em um procedimento cirúrgico.

Fonte: Mühlen e Button, [2007].
Para o melhor entendimento de como os tecidos vivos reagem quando a corrente elétrica os
está atravessando, resumidamente temos cinco fatores básicos, responsáveis pela grande maioria dos
efeitos causados pela passagem de corrente elétrica no corpo humano, conforme segue (Hermini,
2008):
•
Intensidade da corrente elétrica (em Ampères);
•
Duração do choque (em segundos);
•
Frequência da corrente elétrica (em Hertz);
•
Densidade da corrente (em miliampères por milímetros ao quadrado - mA/mm²);
•
Caminho percorrido pela corrente (exemplo: entre braços, perna-braço).
3.1. INTENSIDADE DA CORRENTE ELÉTRICA
Segundo Webster (1992), a intensidade de corrente elétrica ao passar pelo corpo humano,
produzirá um efeito fisiológico, conforme ilustrado no quadro 1.
Quadro 1 - Efeitos da corrente de 60 Hz no corpo humano.
Intensidade de Corrente
Efeito
elétrica
Menor que 1 mA
Imperceptível se aplicada externamente; se aplicada no miocárdio
20 uA pode causar fibrilação ventricular.
Entre 1 e 10 mA
Limiar de percepção.
Entre 10 e 30 mA
Perda de controle motor.
Entre 30 e 75 mA
Parada respiratória.
Entre 75 e 250 mA
Fibrilação ventricular (parada cardiorrespiratória).
Entre 250 mA e 4 A
Contração cardíaca sustentada.
Maior que 4 A
Queimadura dos tecidos.
Fonte: Webster, 1992.
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Estes efeitos apresentados são para corrente de 60 Hz, aplicadas a um homem de 70 kg, com
duração de 1 a 3 segundos (Calil et al., 2002).
3.2. DURAÇÃO DO CHOQUE
A duração da corrente elétrica, ou seja, o tempo de exposição ao risco, é um fator importante
nos efeitos da passagem de corrente pelo corpo humano. Não se pode falar de valores de intensidade
sem relacioná-los com o tempo, pois quanto maior o tempo de exposição, piores são as consequências
(Calil et al., 2002).
A figura 7 apresenta o gráfico entre a corrente de fibrilação em função da duração do choque.
Figura 7 – Limiar de fibrilação ventricular em função da duração do choque de corrente alternada em
60 Hertz (Hz).

Fonte: Adaptado de Webster, 1992
Na figura 7 podemos observar que os valores limites para a ocorrência da fibrilação ventricular
(parada cardiorrespiratória) em corrente alternada diminuem quanto maior a duração do choque elétrico
(Hermini, 2008).
3.3. FREQUÊNCIA DA CORRENTE ELÉTRICA
Na frequência da corrente elétrica, os músculos esqueléticos e o tecido cardíaco respondem a
estímulos elétricos, por isso são classificados como tecidos excitáveis, pois apresentam uma resposta
em frequência característica, isso quer dizer que para cada nível de corrente, a resposta vai ser
diferente para cada faixa de frequência da corrente utilizada (Hermini, 2008). Quando as correntes
elétricas estiverem com frequências acima de 10 kHz não produzem sensação de dor, mas podem
provocar efeitos térmicos nos tecidos (Gerhard, 1988). Segundo as prescrições da Norma IEC 60479,
2006, não se tem registros de estimulação neuromuscular ocasionadas por correntes elétricas de
frequências superiores a 100 kHz, fato este que justifica a operação de equipamentos eletrocirúrgicos
com operação nesta faixa de frequência.
3.4. DENSIDADE DA CORRENTE ELÉTRICA
Expressa a relação entre a área do corpo do paciente na qual a corrente será aplicada no corpo do
paciente. O quadro 2 apresenta a relação entre a densidade de corrente elétrica e os efeitos causados
na pele (Hermini, 2008).
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Quadro 2 - Efeitos teciduais em função da densidade de corrente
Densidade da corrente
Abaixo de 10 mA/mm²
Entre 10 e 20 mA/mm²
Entre 20 e 50 mA/mm²
Acima de 50 mA/mm²
Fonte: IEC 60479, 2006.

Efeito
Em geral não são observadas alterações na região de contato.
Vermelhidão da pele na região de contato.
Coloração marrom na pele na região do contato. No caso de
períodos maiores que 10 segundos, são observadas ocorrências
de pequenas bolhas na região de contato.
Possibilidade de carbonização dos tecidos.

Hermini (2008) cita que para análise de segurança das unidades eletrocirúrgicas, apenas são
considerados os efeitos da densidade de corrente ocorridos no ponto de contato, neste caso, nos locais
de aplicação de corrente, onde talvez seja o fator de maior importância ao entendimento e utilização
de forma segura da eletrocirurgia, pois determina-se os pontos limites onde será executada a destruição
do tecido devido ao efeito térmico, assim como estabelecerá referência para a circulação de corrente
nas regiões onde não se deseja qualquer efeito térmico no paciente.
3.5. CAMINHO DA CORRENTE ELÉTRICA
O caminho percorrido pela corrente elétrica é um fator importante nos efeitos da passagem de
corrente elétrica pelo corpo humano, pois os órgãos são afetados de forma diferentes pela passagem
de corrente elétrica. A fibrilação ventricular é um dos efeitos mais perigosos da corrente elétrica no
corpo humano, sendo assim essa não deve passar pelo coração pois tem maiores chances de fibrilação
ventricular, devendo ser evitados. Quando as correntes circulam nessas direções as lesões poderão
ser maiores, como demonstrado nas figuras 8 e 9 (Hermini, 2008).
Figura 8 - Caminho a ser evitado

Fonte: Hermini, 2008.
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Figura 9 - Caminho correto da corrente elétrica.

Fonte: Hermini, 2008.
4. CONFIGURAÇÕES DE SAÍDAS ELETROCIRÚRGICAS
As unidades eletrocirúrgicas podem operar nas configurações Monopolar e Bipolar, nas quais
a classificação é dada em função do tipo de eletrodo utilizado e da configuração dos circuitos elétricos
de saída (Hermini, 2008).
Segundo Mühlen ([2008]), na configuração monopolar o tecido é cortado ou coagulado por fazer parte
de um circuito elétrico que inclui um gerador de sinais de altas frequências (RF), amplificador, cabos e
eletrodos, como visto na figura 10.
Figura 10 – A unidade eletrocirúrgica operando na configuração monopolar.

Fonte: Mühlen, [2008].
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A corrente de alta frequência é conduzida através de um cabo e um eletrodo, chamado de ativo
(caneta de cirurgia), daí surge o termo monopolar (Mühlen, [2008]).
Segundo o mesmo autor, o retorno desta corrente é realizado através de um eletrodo de dispersão,
conhecido como placa de retorno – colocada em local afastado da área de cirurgia – e pelo cabo de
retorno.
Ainda de acordo com o mesmo autor, a configuração bipolar, consiste na utilização de dois eletrodos,
ou um acessório chamado pinça bipolar, onde a corrente elétrica circula entre um braço e outro do
dispositivo, não sendo necessário o uso de placas de retorno, já que o percurso da corrente fica
direcionado entre as hastes da pinça. Esse tipo de procedimento apresenta maior nível de segurança,
que a monopolar, por usar valores mais baixos de potência e a corrente circula por pequenas regiões
do corpo do paciente, com isso reduz muito o risco de queimadura devido a circulação de corrente por
caminhos adversos.
A figura 11 apresenta a unidade eletrocirurgica operando na configuração bipolar.
Figura 11 – A unidade eletrocirúrgica operando na configuração bipolar.

Fonte: Mühlen, [2008].
4.1. RISCOS E PRECAUÇÕES QUANTO DA UTILIZAÇÃO DA PLACA DE RETORNO
Eletrodo de dispersão, também chamado de placa de retorno, deverá ser posicionado de forma
eficiente, ou seja, superfície de contato deverá estar totalmente em contato com o corpo do paciente,
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desta forma, deve ser evitado a instalação sobre escaras, cicatrizes, saliências ósseas, próteses
metálicas, eletrodos de eletrocardiograma (ECG) e cabos. Sempre posicionar a placa o mais próximo
possível do local da cirurgia, posicionando o eletrodo de ECG, e/ou outros pequenos pontos de contato
aterrados, o mais distante possível do caminho entre o local da cirurgia e a placa de retorno, reduzindo
o risco de queimaduras (Manual... 2015).
Outro detalhe importante é a realização prévia da tricotomia (eliminação de todos os pelos) no
local de instalação da placa de retorno, a fim de melhorar o seu contato com o paciente (Manual...
2015).
Caso seja utilizada placas de retorno rígidas de aço inoxidável (figura 12), limpar e secar o local
de instalação, e efetuar o mesmo preparo de tricotomia, porém o contato entre a placa de retorno e o
paciente deverá ser feito através da aplicação de gel eletrolítico. É indispensável a observação da
condição da umidade do gel durante o procedimento cirúrgico, porque ao secar, o gel passa a
apresentar alta impedância elétrica - observação muito válida, principalmente em procedimentos
cirúrgicos de longa duração e grande utilização da unidade eletrocirúrgica (Manual... 2015).
Porém, não é recomendada a utilização desta placa, uma vez que o equipamento não é capaz
de realizar o monitoramento de resistência de contato (Manual... 2015).
Figura 12 - Placa de retorno em aço inoxidável.

Fonte: Hermini, 2008.
Caso seja utilizada placa de retorno adesiva – descartável (figura 13), não se faz necessário
adicionar gel condutor, pois a placa já possui gel. Verificar frequentemente as condições do cabo de
placa e se a placa está adequadamente posicionada no corpo do paciente e retornar a verificar toda
vez que o paciente for mudado de posição (Manual... 2015).
Figura 13 - Placa de retorno descartável.

Fonte: Hermini, 2008.
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5. MATERIAL E MÉTODOS
Para o desenvolvimento deste trabalho, analisou-se o princípio de funcionamento das unidades
eletrocirúrgicas, com ênfase na comparação de tecnologias ainda empregadas nos hospitais, como
também em equipamentos atualmente comercializados, buscando avaliar os recursos disponíveis nos
equipamentos, visando a melhor operacionalidade e segurança destes equipamentos.
No contexto deste trabalho, foi realizada a pesquisa através de livros, apostilas e manuais técnicos
operacionais de unidades eletrociúrgicas.
Este trabalho foi dividido em duas etapas:
• Analise de características técnicas de um modelo de unidade eletrocirúrgica com controle
analógico, disponível no Laboratório de Análise de Equipamentos Médicos da Faculdade de
Tecnologia de Bauru;
• Analise de características técnicas de um modelo de unidade eletrocirúrgica com controle
digital/microprocessado.
5.1. UNIDADE ELETROCIRÚRGICA COM CONTROLE ANALÓGICO
Os bisturis elétricos são equipamentos que surgiram por volta de 1929, e os avanços tecnológicos
que têm surgido têm provocado melhoras substanciais que aparecem nas novas gerações de
equipamentos (Mühlen, [2008]).
Para contextualizar a análise de uma unidade eletrocirúrgica com controle analógico, foi analisado
o equipamento, cito figura 14, disponível no Laboratório de Análise de Equipamentos Médicos da
Faculdade de Tecnologia de Bauru. O referido aparelho de procedência nacional, possui uma caixa de
controle que transforma a corrente alternada de baixa frequência, em uma corrente contínua de alta
frequência, por meio de retificadores e transistores. Esta caixa de controle contém dois botões
seletores, um utilizado para a seção do corte (em amarelo), e outro destinado a coagulação ou modo
bipolar (em azul), ambos com opções de seleção de 1 a 10, sendo cada seleção correspondente a 10%
da potência total disponível do equipamento, neste caso sua potência máxima atinge 300 Watts. O
equipamento possui seleção para corte (pure ou puro) e três opções de corte misto – blend – (BL1, BL2
e BL3), dispõe ainda de um conector para o pedal, um conector para o eletrodo ativo e conector para
eletrodo bipolar. Para indicar os modos de operação ou falha o equipamento dispões de indicadores
luminosos (Manual... [2002]).
Figura 14 – Unidade Eletrocirúrgica de controle analógico.

Fonte: Bisturi..., 2017.
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A unidade eletrocirúrgica necessita de fonte de energia disponível pela rede elétrica em 127 ou
220 Volts, seleção está realizada de forma manual, através de uma chave localizada na parte traseira,
sendo transformada em corrente contínua pela fonte de alimentação interna. Sua maior dificuldade é o
acerto da sua regulagem, que através de seus potenciômetros, não é possível identificar o valor exato
da potência emitida pelo equipamento, pois o valor ajustado pelo potenciômetro apenas possui variação
de 10 em 10% do valor total da potência máxima do equipamento (Manual... [2002]).
O modelo de equipamento em questão já possui o monitoramento de resistência de contato
(PPM) o qual tem por objetivo o monitoramento do contato entre a placa de retorno e o paciente,
alarmando e desabilitando a função monopolar quando é percebido 40% do descolamento da placa
junto ao paciente.
5.2. UNIDADE ELETROCIRÚRGICA COM CONTROLE DIGITAL OU MICROPROCESSADO
Na figura 15 é apresentado um equipamento com tecnologia microprocessada, que permite diferentes
combinações de corte, coagulação e modos bipolares, permitindo ajustes precisos de potência através
de painel digital, possibilitando memorização dos parâmetros utilizados nos procedimentos cirúrgicos,
o que permite ao usuário a seleção do padrão memorizado para uma determinada cirurgia (Manual...
2015).
Figura 15 - Unidade eletrocirúrgica de controle microprocessado.

Fonte: SS-601mca..., 2017.
O equipamento possui o sistema de controle sensível à impedância do tecido (TISC – Tissue
Impedance Sensitive Control), na qual o equipamento realiza leituras da impedância do tecido (em torno
de 2000 leituras por segundo), garantindo a entrega da potência real selecionada ao procedimento, ou
seja, o equipamento realiza um controle em tempo real (Manual... 2015).
Manual... (2015) cita que o equipamento microprocessado, de um modo geral, atua com a potência
máxima de 300 Watts, porém existe a possibilidade de aquisição deste mesmo equipamento com
gerador de potência máxima de 400 Watts e ainda aquisição do equipamento com gerador duplo
independente de 400 Watts cada. Esta modalidade permite a utilização do equipamento por dois
cirurgiões ao mesmo tempo, no mesmo paciente, porém com controles independentes.
O modelo de equipamento em questão possui o monitoramento de resistência de contato
(PPM) e através de um gráfico de barras (bargraph), cujo objetivo é indicar o nível de contato entre a
placa e o paciente, mostrando através do gráfico o nível de contato, sendo que para indicar o pleno
contato, indicará todas as barras no display, caso contrário as barras irão se apagando conforme o
descolamento muito antes do alarme de monitoramento seja acionado (Manual... 2015).

46
REVISTA FATECNOLÓGICA – FATEC-JAHU - ISSN 1980-8526 Nº 11 VOL. 1 2018

A unidade eletrocirúrgica citada possui seleção automática de tensão de rede, permitindo a
instalação em redes de 127 ou 220 Volts, sem a necessidade de juste prévio, evitando acidentes ou a
queima do próprio equipamento (Manual... 2015).
Possui como novidade a compatibilidade com a Sala Integrada, que reúne todos os comandos e
informações de uma cirurgia em apenas uma tela de computador, outra característica, produz, através
da função para corte pulsado, ideal para procedimentos endoscópicos (Manual... 2015).
6. CONCLUSÃO
Este trabalho tem como objetivo a análise dos equipamentos de eletrocirurgia, realizando a
análise técnica de dois equipamentos, sendo um modelo mais antigo, ainda utilizado em hospitais, e
outro atualmente comercializado.
Podemos concluir que o equipamento atualmente comercializado, possui sistemas e modos de corte e
coagulação mais precisos e controlados em tempo real, diferente do modelo antigo, ao qual o ajuste se
dá por potenciômetros, assim o ajuste se dá de forma estimada, ou seja, não se tem a leitura da medida
real da potência transferida ao paciente.
A tecnologia microprocessada, traz para o cirurgião equipamentos precisos, maior segurança
operacional e consequentemente menor risco ao paciente, pois uma vez memorizada o modo de
operação no equipamento, o médico pode voltar a fazer o mesmo procedimento, com a mesma
configuração anteriormente utilizada, já que todas as funções foram memorizadas.
Através da comparação dos equipamentos, concluímos que o monitoramento constante do nível de
corrente que chega na placa de retorno, minimiza o risco de queimaduras no paciente, em comparação
com a tecnologia anterior.
Este trabalho também possibilita destacar a importância do Tecnólogo em Sistemas
Biomédicos na avaliação e comparação das tecnologias existentes no mercado, buscando a melhor
tecnologia para a utilização dentro das instituições no que tange o melhor custo benefício e a segurança
do paciente.
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RESUMO
As filas estão presentes em diversas atividades de nossa vida, mas quando são mal dimensionadas e
controladas podem se tornar e um fator preocupante para a garantia da qualidade neste mercado
extremamente competitivo. O estudo da teoria das filas e simulação mostra-se como uma ferramenta
auxiliar no melhor dimensionamento para o atendimento dos clientes evitando gargalos e melhorando
processos, garantindo a qualidade a curto e longo prazo. Esse estudo tem como intuito a aplicação da
teoria das filas e simulação em uma loja de revenda de peças de caminhão. Utilizou-se o software
Arena para a realização da modelagem, análise e avaliação dos resultados. O objetivo do estudo foi
analisar o nível de atendimento na loja de peças para evitar ou diminuir gargalos, verificando a
capacidade de atendimento e formação de filas, proporcionando assim um diagnóstico de qual ação
tomar com base no estudo apresentado.

Palavras-chave: Teoria das filas. Simulação. Arena.
ABSTRACT
Queues are present in various activities of our life, but when they are poorly sized and controlled they
can become a worrisome factor for quality assurance in this extremely competitive market. The study of
queuing theory and simulation shows itself as an auxiliary tool in the best dimensioning for customer
service, avoiding bottlenecks and improving processes, guaranteeing quality in the short and long term.
This study intends to apply the queuing and simulation theory in a truck parts resale store. The Arena
software was used to perform the modeling, analysis and evaluation of the results. The objective of the
study was to analyze the level of attendance in the parts store to avoid or reduce bottlenecks, verifying
the capacity of attendance and formation of queues, thus providing a diagnosis of which action to take
based on the presented study.
Keywords: Row theory. Simulation. Arena.
1. INTRODUÇÃO
A competitividade enfrentada pelas empresas nos mais diversos setores da economia têm requisitado
respostas cada vez mais rápidas às necessidades do consumidor e consequentemente maior
flexibilidade para mudanças de cenários. Assim, decisões precisam ser tomadas com rapidez e o
planejamento tem se tornado cada vez mais necessário. Nesse sentido, os tomadores de decisões de
diversos setores buscam ferramentas e métodos para tornar o processo decisório mais assertivo, mais
dinâmico e menos oneroso. Dentre as diversas opções, destaca-se o uso da simulação a eventos
discretos, o qual permite que os problemas sejam analisados virtualmente sem interferir diretamente
no sistema real, fazendo com que soluções sejam encontradas de forma rápida e econômica quando
comparadas com situações em que o sistema real é alterado.
A simulação de eventos discretos, segundo Pidd (2002), utiliza modelos que são representações de
algum sistema de interesse e que são utilizados para investigar possíveis alterações ou para descobrir
os efeitos de diferentes políticas nele, permitindo a análise do com pouca, ou nenhuma interferência
direta. Torna-se, portanto, uma ferramenta poderosa para os gestores no atual mercado globalizado,
podendo ser empregada para a análise de métodos, implantação e alteração de arranjo físico, análise
do impacto na variação do tamanho do lote de fabricação, controle da produção, controle do estoque
em processo, planejamento da cadeia de suprimentos, programação da produção, previsão de gastos,
avaliação de cenários e várias outras situações.
Entre as aplicações citadas pelo autor, o emprego da simulação na implantação de novos arranjos
físicos de atendimento possui grande impacto na melhoria, na medida em que se pode conhecer,
estudar, avaliar e prever o novo sistema antes deste entrar em funcionamento. Os benefícios dessa
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ferramenta podem ser acessíveis a todo tipo de empresa, não importando seu ramo, produtos ou
tamanho, trazendo ganhos em produtividade e competitividade.
Trazendo o foco para uma loja de autopeças de caminhões onde é muito difícil controlar o estoque,
pois há grande variedades de peças, e procura especifica o que torna a gestão do estoque muito difícil
já que a demanda não conhecida e prevista, evidenciou-se que a aplicação da ferramenta de simulação
de eventos discretos pode trazer ganhos em produtividade e competitividade no mercado.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
O estudo é aplicação em forma de simulação gráfica em uma organização, apresentando uma visão
ampla e realista dos componentes, pois, segundo a Paragon (2005), a simulação “é a técnica de estudar
o comportamento e reações de um determinado sistema através de modelos, que demonstram as
propriedades e comportamentos de um sistema em uma escala menor, permitindo a sua manipulação
e estudo detalhado”.
A ferramenta de simulação que foi utilizada neste trabalho é o software ARENA, que proporciona
análises precisas através de diversos recursos, diante das situações modeladas, sem a necessidade
de intervenção imediata (FREITAS FILHO, 2008)
2 .1. Teoria das filas
A teoria das filas é o desenvolvimento de estudos que objetivam interpretar a dinâmica e o
comportamento dos sistemas de filas. Segundo Prado (2014, p. 20), “a teoria das filas é um método
analítico que aborda o assunto por meio de fórmulas matemáticas”. “Filas compreendem uma grande
variedade de situações características por chegadas, esperas e tempo de serviço”.
As filas não precisam, necessariamente, referir-se somente a pessoas. Podem envolver atividades da
vida diária, como supermercados, bancos, casas lotéricas e lojas. Ao estudo de sistemas de produção
com a finalidade de encontrar e mitigar os possíveis gargalos. Podem da mesma forma, abranger
recursos abstratos. Como sequenciamento de tarefas, inclusive computacionais. Sendo assim, a teoria
das filas possui grande variedade de aplicações. (PRADO, 2014)
Segundo Fogliatti (2007), a teoria das filas consiste na modelagem analítica de processos ou sistemas
que resultam em espera e tem como objetivo determinar e avaliar quantidades, denominadas medidas
de desempenho, que expressam a produtividade/operacionalidade desses produtos, e de posse destas
informações buscar meios para minimizar os impactos negativos das esperas nos processos.
Teixeira e Pinheiro (2010), apresentam uma visão mais específica, quando afirmam que a teoria das
filas é um ramo da probabilidade que estuda a formação de filas, através de análises matemáticas
precisas e propriedades mensuráveis das filas. Ela provê modelos para demonstrar previamente o
comportamento de um sistema que ofereça serviços cuja demanda cresce aleatoriamente, tornando
possível dimensioná-lo de forma a satisfazer os clientes e ser viável economicamente para o provedor
do serviço, evitando desperdícios e gargalos. Sobre a utilização da ferramenta, a utilização da teoria
das filas e simulação não são técnicas de otimização, mas sim determinam medidas do desempenho
das filas, como taxa de utilização, tempo médio de espera na fila, tempo médio no sistema, entre outros.
Sendo importante informação para o planejamento estratégico de um negócio, seja para criação,
ampliação ou melhoria no atendimento. (TAHA, 2008)
O objetivo da teoria das filas é encontrar o nível ideal de serviço, e ao mesmo tempo, minimizar os
custos decorrentes de dois fatores: o custo de clientes à espera por unidade de tempo e o custo
operacional da instalação de serviço por unidade de tempo. (TAHA, 2008). É também a procura pelo
melhor dimensionamento (PRADO, 2014)
Segundo Moreira (2007), o processo de chegadas dos usuários é especificado pelo comportamento do
fluxo de chegadas dos mesmos ao sistema. Se forem conhecidos o número de chegadas e os instantes
de tempo em que elas acontecem, esse processo é denominado determinístico; caso contrário, tem-se
um comportamento aleatório constituindo um processo estocástico caracterizado por uma distribuição
de probabilidade. Para essa distribuição, é necessária a especificação de um parâmetro denominado
taxa de chegadas, que representa o número médio de usuários que chegam ao sistema por unidade
de tempo. Moreira (2007) exemplifica: “Se um posto de atendimento pode atender um cliente a cada 5
minutos, em média, o tempo médio de atendimento será de 5 minutos/clientes.”.
Segundo Dávalos (2012, p. 4) a teoria parte do seguinte pressuposto “a formação de filas excede a
capacidade de fornecer determinado serviço” e envolve o estudo matemático utilizando ferramentas de
tratamento estatístico ou estocástico.
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Teoria das Filas é uma modelagem analítica que aborda as filas por meio de fórmulas matemáticas
(PRADO, 2014), caracterizando as filas pelo tempo de espera e tempo de atendimento, aliado a
características peculiares como capacidade de atendimento, capacidade máxima do sistema, tamanho
da população e disciplina da fila (PRADO, 2014). A teoria das filas não se limita as filas de espera para
atendimento, Andrade (2002) cita várias aplicações da teoria das filas: As aplicações em administração
são muitas: Estabelecimento de uma política de atendimento ao público, em empresas concessionárias
de serviços públicos, determinando o número de atendentes e a especialização de cada um.” Esses
são os casos mais previsíveis para a Administração e de grande importância para o marketing da
empresa. Andrade (2002) cita outros vários exemplos em que o estudo da teoria das filas é pertinente:
Estudo de um sistema de almoxarifados, de modo a determinar os custos totais de operação.
2.2 Principais Ferramentas do Software Arena
O software Arena é a composições de vários padrões que compõem a formação da modelagem
desejada, são conhecidos de templates, que nada mais é do que um grupo de elementos que ajudam
a ilustrar por meio de fluxograma o cenário atual da área semelhante, como afirma Paragon (2005).
Acrescentando para Prado (2014) destaca o Arena como “um grupo de “Blocos (ou módulos) que são
utilizados para se descrever uma aplicação real”. Existem dois tipos de módulos no Arena, são eles:
Módulos de fluxograma e Módulos de dados.
Os módulos de fluxograma, segundo Prado (2014) “são usados para produzir o “Diagrama de blocos
ou fluxograma no meio da área de trabalho.”
Dentro desses processos de simulação são encontramos os seguintes templates: Create, Process,
Decide, Batch, Separate, Assign, Record e Dispose. A função de cada um desses templates é descrita
pela Paragon (2005) como:
 Create: Utilizado na abertura dos procedimentos;
 Process: Retrata a operação dentro do processamento da simulação, prazo gasto em suporte ou
processo pelo operador; o Decide: Aplicado para ramificar o processo e mudar o rumo dos elementos;
 Batch: Utiizado para criar agrupamentos de elementos;
 Separate: Aplicado para desfazer o conjunto temporário criado pelo template Batch;
 Assign: Aplicado para modificar ou agregar valores às variáveis, qualidades de elementos,
modificarem a figura das entidades;
 Record: Aplicado para reunir estatísticas em pontos escolhidos pelo cliente;
 Dispose: Aplicado para remover os elementos do sistema.
Todas essas ferramentas estão acessíveis na Barra de Projetos e são determinados como Módulos
dos Template Basic Process. Além dos significativos módulos que montam planos gráficos dos
modelos, o Arena ainda possui duas outras ferramentas relevantes:
Input Analyzer e Output Analyzer, onde Prado (2014) define da seguinte forma: Input Analyzer permite
pesquisar informações reais do funcionamento do processo e escolher a melhor classificação
estatística que se utiliza a eles. Essa Classificação pode ser integrada diretamente ao modelo e Output
Analyzer “é um instrumento com numerosos recursos que permite pesquisar informações.”
Pode ser compreendido como uma linguagem de simulação oferecendo um ambiente de trabalho
propício para testes, oferecendo várias ferramentas de análise e recursos avançados de animação
permitido aos gestores simular diversos cenários envolvendo a interação de vários elementos do
processo em estudo, como pessoas, equipamentos, insumos, matéria-prima e regras de
comportamento. Com o software, os gestores podem testar novas ideias e projetos, além de prever os
resultados, auxiliando assim na tomada de decisão. Outra vantagem do software é a possibilidade de
seu uso em diversas atividades e processos, permitindo a simulação desde o “chão-de-fábrica” até ao
front-office das organizações, podendo portanto, ser utilizado em diversos ambientes.
3. ESTUDO DE CASO
O estudo foi realizado em uma empresa da cidade de Lençóis Paulista no ramo de revenda de peças
e assessórios para caminhão, com o objetivo de atender ao público da cidade, e o fluxo de caminhões
que há no local, a empresa fica a margem da rodovia Marechal Rondon, a empresa conta com dois
colaboradores, procurando sempre satisfazer o cliente da melhor maneira possível. Atualmente é uma
empresa de pequeno porte, está há apenas seis meses no mercado, mas fazendo o seu melhor
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colocando o cliente em primeiro lugar, buscando sempre a melhor qualidade de seus produtos e
serviços, realizando um trabalho sério e empenhado.
3.2 Coleta de dados
A coleta de dados foi realizada na cidade de Lençóis Paulista entre os dias 25/04/2018 a 07/05/201,
foram atendidos nesse período 103 clientes com um tempo médio de chegada de 48 minutos
aproximadamente. Nesse período simulamos 13 dias de trabalhos sendo que houve dias que o
atendimento foi efetuado em meio período que nos levou a simular 5040 minutos visto que alguns
desses dias não foram trabalhados integramente o que mudaria o cenário da pesquisa em questão.

3.3. Analisando o Cenário Atual
O tempo de execução da simulação foi de 5040 minutos que equivalem a 13 dias de trabalho. No
primeiro cenário, que é o cenário atual nele são atendidas em média oito pessoas por dia.

Tabela 1 – Cenário real
Número saída
116

Tempo de espera

Tamanho da fila

Atendimento:

Atendimento:

Conferencia
Armazenagem:
1,1563
Vendas:
1,222
Compra produto:
2,3379
Não compra produto:
0,5062

e

Taxa utilização
Felipe:
0,1820

Conferencia
e
Armazenagem:
0,00137653
Vendas:
0,2812439
Compra produto:
0,04128517
Não compra produto:
0,00271202

Fonte: Autores, 2018.
Figura 1 – Fluxograma cenário real

Fonte: Autores, 2018.

52
REVISTA FATECNOLÓGICA – FATEC-JAHU - ISSN 1980-8526 Nº 11 VOL. 1 2018

Discussão: Conforme representado na figura acima, não houve gargalo em nenhum processo. No
fluxograma introduzimos um create onde após a chegada do possível cliente colocamos um decide
onde 95% são clientes e 5% entrega de mercadorias, foram atendidos nesse período 110 clientes
destes 89 efetuaram a compra e 27 não, devido falta de mercadoria ou apenas cotação do produto no
mesmo período foram recebidos 6 entregas de mercadoria que passaram pela conferência e depois
foram armazenados, todos os possíveis clientes que entraram no estabelecimento foram atendidos,
dentre eles 110 sendo clientes e 6 sendo entregas de mercadorias.
Cenário 2: (Proposta 1)
Simulamos um fluxo maior de fornecedores e clientes tentando assim minimizar o tempo de filas
geradas pela deficiência de colaboradores da empresa, visto que a empresa conta apenas com um
atendente o que poderia acarretar em filas e espera pelos clientes e fornecedores, no segundo cenário
simulamos a entrada de um provável cliente a cada 10 minutos, foram simulados os mesmos 5040
minutos ou seja 13 dias de trabalho com um atendimento de 48 clientes por dia apenas 1 cliente não
foi atendido.
Tabela 2 – Cenário proposto
Número saída

504

Tempo de espera

Tamanho da fila

Atendimento:
Conferencia
Armazenagem:
18,9835

Taxa utilização

Atendimento:
e

Conferencia
Armazenagem:
0,0929

Felipe:
0,7710
e

Vendas:
22,9072

Vendas:
0,3014

Compra produto:
20,9072

Compra produto:
1,6816

Não compra produto:
17,2610

Não compra produto:
2,2953

Fonte: Autores, 2018.
Figura 2 – Fluxograma cenário propsto

Fonte: Autores, 2018.
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Tabela 3 – Comparação dos cenários
CENARIO 1

CENARIO 2

116

504

0,32661762

4,3712

TAXA
ATENDENTES

18,20%

77,10%

TEMPO MÉDIO

5,22224

80,0589

SAÍDA

FILA

Fonte: Autores, 2018.
6. CONCLUSÃO
Após serem concluídas todas as simulações e analisar os processos dentro da loja, é possível notar
que o software arena é uma ótima ferramenta a ser utilizada para proporcionar um alto conhecimento
do que acontece no dia a dia da empresa e ter uma noção mais ampla sobre as falhas nos processos
e tomar as decisões que possam solucionar os problemas ocorridos. A empresa onde foram realizados
os estudos de caso, foi possível observar que mesmo com o aumento chegada dos clientes os
funcionários conseguiu suprir a demanda e atender todos, pois se utilizou apenas 77% da capacidade
do atendente ficando assim com um tempo ocioso de 23%, houve um aumento expressivo no tamanho
da fila assim como no tempo médio de espera o cenário proposto apenas um cliente não foi atendido o
que mostra a necessidade de que a empresa nessas circunstancia provavelmente irá necessitar da
contratação de outro um colaborador para suprir ao aumento do fluxo de clientes.
7. REFERÊNCIAS
ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à Pesquisa Operacional – Métodos e Modelos para
Análise de Decisões. 3° Edição. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2002.
DÁVALOS, R. V. Pesquisa Operacional II. Palhoça: Universidade Sul de Santa Catarina, 2012, 26p.
FOGLIATTI, M. C.; MATTOS, N. M. C. Teoria de Filas. Editora Interciência. Rio de Janeiro, 2007.
PARAGON. Introdução à Simulação. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO.
Porto Alegre, 2005. Anais... Porto Alegre: ENGENEP, 2005
FREITAS FILHO, Paulo José de. Introdução á modelagem e simulação de sistemas com aplicações
em Arena. Florianópolis: Visual Books, 2008.
PIDD, Michael. Tools for thinking: Modelling in Management Science. Wiley, 2002.
PRADO, Darci Santos do. Teoria das filas e da simulação. 5. ed. São Paulo: Falconi, 2014.
PRADO, Darci Santos do. Usando o ARENA em simulação. 5. ed. São Paulo: Falconi, 2014.
MOREIRA, Daniel Augusto. Pesquisa Operacional: curso introdutório. São Paulo: Thomson Learning,
2007.
TAHA, Hamdy A. Pesquisa operacional: uma visão geral. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2008.
TEIXEIRA
e
PINHEIRO.
Teoria
das
Filas,
2010.
Acessado
em
15/05/2018
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_das_filas;
“Os autores declaram estar cientes quanto a responsabilidade pelo conteúdo do artigo”

54
REVISTA FATECNOLÓGICA – FATEC-JAHU - ISSN 1980-8526 Nº 11 VOL. 1 2018

ANALYSIS OF PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS IN SANTA MARIA
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ABSTRACT
This manuscript addresses the analysis of physical-chemical parameters of the water quality in the
Santa Maria Madalena river basin- São Carlos / SP (10,69 km²) and the influence of land use in these
characteristics. The main watercourse of the basin is the Santa Maria Madalena Stream, where analyses
were performed near the urban area and in the rural area. Spontaneous values of the samples were
collected monthly from 02/2015 to 01/2016. Analyses of pH, conductivity, dissolved oxygen, water
temperature, and turbidity were conducted in situ. The results show variations in the parameters in
relation to the land use at each sampling point, however, the values are within the limits allowed and
considered stable. Regarding the degree of linear relation, the dispersion graphs and the Pearson
correlation coefficients were calculated between the variables. Most parameters showed a weak
correlation, which indicates their variations are not related to the change flow.
Keywords: River basin; Water quality; Land use.
1. INTRODUCTION
Our society has faced a growing demand for natural resources. Water is an essential and indispensable
natural biochemical component of life and livelihood for plants and animals.
The quality and amount of water are influenced by natural characteristics of the environment, such as
climate, geomorphology, vegetation and geochemical conditions of both the drainage basin and aquifer
that supply the rivers and human interventions, as deforestation of areas adjacent to water bodies,
changes in the use of urban and rural land, release of pollutants in systems, and change in the river
system (Shrestha & Kazama, 2007).
Anthropogenic activities improperly modify the natural physical characteristics of the basin and cause
an intense and prolonged deterioration of the water quality. In contrast, the presence of vegetation
contributes to the protection of soil against erosion, sedimentation, excessive nutrient leaching and other
processes that affect the quality of water.
Due to spatial and temporal variations in the chemical physical parameters of the water, which are often
difficult to interpret, their monitoring provides a representative and reliable estimate of the quality of
surface water (Singh et al., 2005). It also contributes to the management of water resources for the
avoidance of problems from water pollution and minimizes the negative impacts on the environment
(Braga et al, 2002).
The present paper addresses an analysis of physical and chemical parameters pH, conductivity,
dissolved oxygen - DO, water temperature and turbidity and their relation with the use and occupation
of the basin and spontaneous flow values. The results were compared with the limits established by
CONAMA Resolution 357/05. Although limited and general (Chapman, 1996), the variables chosen to
provide an overview of the space compartments of the river and its temporal and spatial behavior
regarding physical, chemical and biological processes inferred from the values for each field.
2. MATERIALS AND METHODS
The area of Hydrographic Basin Stream Santa Maria Madalena, located in São Carlos, comprehends
10.69 km² and belongs to Unit Water Resources Management - UGRHI 13 - Tietê-Jacaré in the central
region of São Paulo (See Figure 1) The Stream Santa Maria Madalena is a direct tributary of the
Monjolinho River. It is approximately 43.25 km long and rises in the eastern highlands of São Carlos,
SP.
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Figure 1 - Location of the Hydrografic basin of stream Santa Maria Madalena, São
Carlos, São Paulo State.

According to Costa et al. (2012), a significant part of watershed Monjolinho River is cleared and used
for grazing, poultry farming and urban sprawl. According to the authors, this scenario will be aggravated
by the increasing discharge of effluents and domestic and industrial sewage.
SIGRH (2000) reported the situation of water resources in UGRHI 13 is far from ideal, due to a large
remnant of organic, industrial and urban material constantly discharged in water bodies.
Regarding the study area, a significant part of the basin is in the urban area and urban expansion area
of São Carlos and reflects the critical situation of the quality of water.
Topographic sheets and Landsat 8 orbital images (2015) were used in the preparation of the use and
land occupation map of the watershed stream Santa Maria Madalena. The data were processed on
ArcGIS 10.0 software.
Spontaneous values of water quality parameters and flow measurement were acquired monthly from
February 2015 to January 2016 in the rainy and dry seasons. Samples were collected at two points in
Stream Santa Maria Madalena (Figure 2), i.e., upstream and downstream the confluence with the
Monjolinho stream.
Figure 2 - Location of a sample point (1 and 2) in stream Santa Maria Madalena, São Carlos, São Paulo
State
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Point 1 is located near Washington Luis Highway, in the urban expansion area surrounded by riparian
vegetation whose upstream land is degraded by pasture. Point 2 is located at the confluence of Santa
Maria Madalena and Monjolinho stream, near densely occupied urban areas. The bed is natural, and its
shores are protected by stones and fence for the prevention of erosion.
Variables pH, conductivity, dissolved oxygen - DO and temperature of the water were determined in situ
by a YSI multiparameter probe Model 6820. The instant flow rates were measured by the area
integration method and the velocities were collected with water speed meter kind of Newton by
Hidromech measuring flow rates model Newton made by Hidromech.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1 Occupation of land
The land use in the Basin of the Stream Santa Maria Madalena (Figure 3) is distributed as follows: 0.33
square kilometers (3.10%) of the area are occupied with permanent and temporary agriculture, 3.54
square kilometers (33.11%) correspond to pasture areas, 1.96 square kilometers (18.33%) are above
ground or under preparation for planting, 0.81 square kilometers (7.58%) correspond to roads, 1.61
square kilometers (15.06%) are occupied by forests and natural vegetation, 0.031 square kilometers
(0.28% ) correspond to waterways and 2.41 square kilometers ( 22.54% ) are densely urbanized areas.

Figure 3 - Map of land occupation in the hydrographic basin stream Santa Maria Madalena in
São Carlos/SP.

3.2. Physical and Chemical Parameters of Water
Silva et al. (2008) reported that physical and chemical parameters of water in Brazilian rivers are related
to seasons. The distribution of precipitation and size particles presents relationship with pH, electric
conductivity, dissolved oxygen and turbidity.
3.3. pH
PH directly influences natural aquatic ecosystems due to their effects on the physiology of the different
species. Therefore, restrictions on pH ranges are established for the various classes of natural waters
by both federal and São Paulo State laws. According to CETESB (2009), pH should range between 6.0
and 9.0 for the protection of aquatic life.
The pH of the stream Santa Maria Madalena water (Figure 4) showed oscillating values between 6.38
and 7.48, however, the concentration is within the range recommended by CONAMA Resolution 357/05.
In most natural waters, the pH is influenced by the concentration of H+. The dissociation of carbonic
acid generates low pH. Otherwise, the ion reactions with carbonate and bicarbonate molecules of water
raise the pH to the alkaline range. PH can also be influenced by external occurrences, as precipitations
(Silva, 2008).
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According to Silva (2008), a small pH decrease may be associated with an increase in the organic matter
content, which leads to a drop in the amount of dissolved oxygen available in the waterbody.
The pH of water may influence electric conductivity. In water whose pH is in extreme ranges below 5 or
above 9, the ions concentrations may be related, most of them, the electrical conductivity values.

Figure 4 - Variation in the pH of the stream Santa Maria Madalena, February 2015 to
January 2016.

3.4. Electric conductivity
CONAMA Resolution 357/2005 fixed values for electric conductivity. The average value of the collection
points was 40.87s/cm, which is within the expected range for Brazilian rivers, i.e., between 10 and
100s/cm. Conductivity is sensitive to variations in the dissolved solids and most minerals and depends
on the amount of electrical charge in each ion, ion mobility and temperature (Chapman, 1996).
Rainfall can promote either an increase, or a decrease in the conductivity, depending on the amount
and type of ion carried by runoff. According to Carvalho et al. (2000), the relationship between higher
temperatures and electrical conductivity in the water is determined by reactions in the aquatic fauna.
Figure 5 shows variations in monthly spontaneous electrical conductivity values obtained from
collections.

Figure 5 - Variation in the spontaneous values of the eletrical condutivity of the stream Santa
Maria Madalena, São Carlos – SP. February 2015 to January 2016.

3.5. Dissolved Oxygen – DO
Dissolved Oxygen (DO) is one of the basic chemical elements of water and must be determined for the
evaluation of the conditions under which biological activities are developed. The largest source of DO
in an aquatic ecosystem is the photosynthesis of algae and aquatic plants. DO indicates the degree of
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pollution by organic matter, destruction of organic substances and the self-purification level of water.
The natural factors that influence the DO level are temperature, season, and particularly flow velocities
for rivers (Silva et al., 2008).
In aquatic ecosystems, DO is essential for the respiration of most organisms and its loss is often
associated with the organic pollution of water, where the oxygen consumption is proportional to the
decomposition of organic matter.
CONAMA Resolution 357/2005 established a minimum 5.0 mg/L concentration of DO for Class 2 water.
In this study, the average value of DO was 6.68 mg/L at the two points (Figure 6).

Figure 6 - Variation in the spontaneous DO values of the stream Santa Maria Madalena, São
Carlos – SP. February 2015 to January 2016.

3.6. Temperature (ºC)
Temperature is a heat intensity measurement and one of the most important variables in the water
quality due to its potential to alter the levels of dissolved oxygen and chemical and biological processes
(metabolism, growth and reproduction of species). It also affects a number of physico-chemical
parameters.
The Temperature of the stream Santa Maria Madalena water (Figure 7) showed oscillating values
between 17.7 ºC and 24 ºC. The temperature of surface waters is influenced by latitude, altitude, time
of day, air circulation, cloud cover and flow and depth of the water body (Chapman, 1996). The
temperature rise in a body of water for anthropic activities is usually caused by industrial effluents and
power plants (CETESB, 2009).
According to Chapman (1996), an increase in the water temperature can decrease the solubility of gases
in water, such as O2, CO2, N2, and CH4, and increase the demand for oxygen and decomposition of
organic matter.
The analysis of temperature is often used in the characterization of water bodies and raw sewage.
Regarding bodies of water, the temperature should be analyzed together with other parameters, as DO
(Von Sperling, 1996).

Figure 7 - Variation in the spontaneous values of temperature of the stream Santa Maria
Madalena, São Carlos – SP. February 2015 to January 2016.
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3.7. Turbidity
Turbidity is the degree of interference determined by the passage of light through water. It is caused by
the presence of suspended materials in the water, such as sand, silt, organic matter and microscopic
organisms that absorb and scatter light beams rather than enable their passage.
The origin of such materials can be natural or anthropogenic (due to erosion and dumping of domestic
and industrial effluents).
Turbidity influences submersed aquatic biological communities that require light, since it reduces the
photosynthetic submerged rooted vegetation and algae (CETESB, 2009).
For class 2 bodies of water (stream of the basin under study), the turbidity value limited by CONAMA
resolution 357/05 is 100 NTU. For the stream of Santa Maria Madalena, the mean value obtained, i.e.
16 NTU, is lower than the limit recommended by the resolution (Figure 8).

Figure 8 - Variation in the spontaneous values of turbidity of the stream Santa Maria
Madalena, São Carlos – SP. February 2015 to January 2016.

3.8. Correlation between physical - chemical parameters and flow of the stream Santa Maria
Madalena
The relationship between chemical and physical parameters and flow was assessed by the coefficient
of determination (R²). It varies between 0 and 1 and indicates the percentage at which the values can
be explained by the model. The model is more explanatory when R² is near 1.
Figure 9 and 10 show the graphs of dispersions of four variables in relation to the flow obtained at each
time of collection at points 1 and 2, respectively.
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Figure 9 - Correlation between parameters of water quality and monthly value of the flow at point 1
at stream Santa Maria Madalena, São Carlos – SP.
Figure 10 - Correlation between the variables of water quality and monthly value of the flow at point
2 at stream Santa Maria Madalena, São Carlos – SP.

The R2 between the flow values and quality variables of water was not significant in many correlations.
The temperature and turbidity values in the two points corresponded to a weak relationship, i.e., the flow
rate did not influence the concentration of the parameters directly.
For point 1, the coefficient of determination between electric conductivity values and flow showed a
strong relationship (R2 = 0.520), which indicates the model explains the values. However, for point 2,
R2 was low, which means the following variables are not related.
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The DO, turbidity and pH analyzed in the two sampling points are not related to the flow values, as the
coefficient of determination remained close to zero. An apparent relationship can be observed between
the variations in temperature and instantaneous flow in points 1 and 2 of Stream Santa Maria Madalena
(Figure 11).

Figure 11 - Relation between temperature of the water and flow in the Point 1 (left) and point 2 (right).

3.9. CONCLUSIONS
The results show an apparent variation in the parameters in relation to the type of land occupation for
each sampling point. Electrical conductivity, pH and temperature are high in most collections at point 2
due to the influence of human activities.
The parameters are within the limits established by CONAMA resolution 357/05 for bodies of Class 2
water and were considered stable.
In most cases, the coefficient of determination calculated between variables and flow was close to 0.
However, the results can be attributed to the heterogeneity of variables and number of collected
samples.
The spontaneous flow values do not influence the water quality parameters directly. We recommend the
daily or weekly collection of data for an accurate inference of the influences of the chemical and physical
parameters on the water quality.
The strong influence of land use on the water quality was evidenced by the higher values of OD and
turbidity in point 2 of urban areas.
The authors acknowledge CNPq for the financial support and the Hydrometric Center of São Carlos
Engineering School at São Paulo University for the technical support.
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AUMENTO DE PRODUTIVIDADE NO ATENDIMENTO DE UMA AGÊNCIA
BANCÁRIA A PARTIR DE SIMULAÇÃO NO SOFTWARE ARENA
Alex Luciani Souza – FATEC-JAHU
Sabrina Letícia Camargo – FATEC-JAHU
Prof, Evandro Antonio Bertoluci
RESUMO
Este trabalho propõe modelar via simulação computacional o processo de atendimento em uma
agência bancária, à fim de reduzir o tempo de permanência do cliente na fila. Como objeto de pesquisa
tem-se a agência do Banco Bradesco no município de Igaraçu do Tietê - SP. Para a simulação utilizouse o software Arena, com dados coletados pela rotina operacional da agência para simular os cenários
(real e proposto pela pesquisa). Como principais resultados, além da geração dos cenários, ficaram
evidenciadas alternativas que diminuiriam os tempos de espera com apenas algumas alterações
pontuais. Possibilitando desta forma, o atendimento com tempo de espera máximo dentro dos padrões
estipulados municipalmente.
Palavras - chave: Simulação. Cenários. Fila.
ABSTRACT
This work proposes to model, through computer simulation, the service process in a bank branch, in
order to reduce the customer's time in the queue. As research object is the agency of Banco Bradesco
in the municipality of Igaraçu do Tietê - SP. For the simulation, the Arena software was used, with data
collected by the agency's operational routine to simulate the scenarios (real and proposed by the
research). As main results, besides the generation of the scenarios, alternatives were evidenced that
would reduce waiting times with only a few specific changes. In this way, it allows the service with
maximum waiting time within the stipulated municipal standards.
Keywords: Simulation. Scenarios. Row.

1. INTRODUÇÃO
Em decorrência da globalização, o mercado tornou-se progressivamente competitivo. As entidades
aceleram seu desenvolvimento através da busca incessante da produtividade, utilização da tecnologia,
do bem-estar do funcionário e da satisfação do cliente. Na combinação desses fatores, a empresa
encontra seu suporte de sustentação e, dessa forma, com o serviço bancário não é diferente. Preocupase encontrar a melhor maneira de executar as operações, sejam de máquinas ou de pessoas, buscando
reduzir ao máximo, ou até eliminar, o tempo ocioso e o trabalho desnecessário. Nesse estudo, se faz
necessário importantes instrumentos de análise, a Teoria de Filas e o Estudo de Tempos e Movimentos
podem contribuir com melhorias no cumprimento da Lei n° 2636/1998 (Lei dos Quinze Minutos) dos
bancos, através do estudo de caso de uma agência bancária em Igaraçu do Tietê, São Paulo.
O lucro tem sido crescente, porém os bancos continuam perdendo a credibilidade de seus clientes
no requisito atendimento. Preocupando-se apenas com o cumprimento das metas estabelecidas, as
instituições financeiras deixam de lado a qualidade do atendimento, levando as pessoas a esperas
excessivas nas filas, motivo de insatisfações e consequentes perdas de clientes. Este contexto
apresentado revela a necessidade de um estudo de otimização do atendimento, assunto foco do
presente trabalho. Além disso, este estudo mostra a importância da Logística no setor de serviços
bancários, ao levantar medidas de otimização do processo de atendimento, através de teorias
importantes na área industrial, contribuindo assim para que os bancos tenham um diferencial no
mercado competitivo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 – ATENDIMENTO AO CLIENTE
O relacionamento que é desenvolvido entre cliente e o banco é uma parte fundamental, que dirá se
a empresa terá sucesso ou fracasso. Atualmente são disponibilizados diversos canais e mecanismos,
que geram facilidade e interação dos consumidores com as transações desejadas, aumentando a
confiança e gerando facilidade do uso dos produtos e serviços contratados.
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Agências bancárias é o principal ponto de relacionamento entre o cliente e o banco, pois o cliente
possui contato humano com a instituição bancária, através de um espaço cativo entre ambos. No
entanto, esse canal está perdendo espaço no número de transações bancárias. Isso se deve ao fato
de que os correntistas vêm utilizando menos esse espaço como um canal transacional. Mas, ainda
sendo reconhecida como um centro de relacionamento e orientação financeira, os usuários prezam por
um atendimento rápido e eficiente.
2.2 – MODELAGEM
A modelagem é o modo de resolver problemas que ocorrem no mundo real, relatam que modelagem
é uma cópia restringida do verdadeiro mundo, e cada um tem de identificar os componentes mais
importantes do sistema, para construir modelos eficazes. Modelos são de uma maneira geral,
representações de situações do mundo real, onde geram a aquisição de novos conhecimentos e
facilitam o planejamento e previsões de atividades (CAIXETA-FILHO, 2004).
Prado (2009) trata o termo “modelo” como a representação de um sistema, onde pode ser de base
simbólica, quando tem como significado uma semelhança conceitual com o sistema em estudo, pode
ser de base matemática, quando se pode analisar por meio de equações matemáticas, ou diagramática,
onde o sistema possui uma representação por diagramas. De acordo com Prado (2009, p. 16) “o
objetivo da modelagem de sistemas é, conhecer o cenário, as características e as necessidades de
todos os envolvidos, obter o melhor dimensionamento”. Assim, a escolha do modelo é uma parte
importante para se obter a melhor análise da situação em questão.
2.3 – TEORIA DE FILAS
Grande é a importância da teoria de filas dentro das mais diversas áreas, sendo amplamente
utilizada em problemas relacionados ao estudo das enormes filas em bancos, supermercados, e assim
por diante. É definida por Andrade (2004) como sendo problemas de congestionamento de sistemas,
cuja característica principal é a presença de clientes solicitando serviços de alguma maneira.
Em sua expressão mais simples, um sistema de filas é composto de elementos que querem ser
atendidos em um posto de serviço e que, eventualmente, devem esperar até que o posto esteja
disponível.
Muitos outros autores também discorrem sobre tal teoria, é o caso de Taha (2008) que define a
teoria como sendo o estudo de filas trata da quantificação do fenômeno da espera em filas usando
medidas representativas de desempenho como o comprimento média de uma fila, o tempo médio de
espera em fila e a média de utilização da instalação.
2.4 – ARENA
A história do Arena, segundo Prado (2014, p. 33):
O ARENA foi lançado pela empresa americana systems Modeling em 1993 e é
o sucessor de dois outros produtos de sucesso da mesma empresa: SIMAN
(primeiro software de simulação para PC) e CINEMA, desenvolvidos em 1982 e
1984, respectivamente. O SIMAN é uma evolução da arquitetura do GPSS,
lançado pela IBM em 1961 e que, durante anos, foi o líder entre os produtos de
simulação de uso geral no mercado mundial. Em 1984 o SIMAN recebeu um
complemento chamado CINEMA (primeiro software de animação para PC), que
adicionava habilidades de animação gráfica. Esse conjunto foi continuamente
melhorado e, a partir de 1993, os dois programas foram unificados e aperfeiçoados
em um único software, o ARENA. A partir de 1998 a empresa Rockwell Software
incorporou o Systems Modeling.

O Arena constitui-se de duas partes, a parte lógica, que é a utilização de comandos e blocos,
semelhante à criação de um fluxograma; e a animação, em que são utilizados símbolos e desenhos
que representam as atividades do sistema real, além do movimento e tendência no decorrer do tempo
A tendência da chegada e do processo de atendimento é gerada através do método de Monte Carlo
(simulação), em que se geram números aleatórios baseados em uma distribuição de probabilidades,
que são obtidas através das amostras coletadas que descrevem o sistema real. Por isso, é importante
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coletar uma amostra com elevada confiança e de baixo erro, para evitar erros nas partes posteriores
da análise da simulação, no processamento e na leitura dos resultados.
3. ESTUDO DE CASO
A pesquisa foi caracterizada por um estudo de caso em uma agência bancária localizada na cidade
de Igaraçu do Tietê–SP. Para efetivar a pesquisa, foram levantados dados do histórico de atendimento
dos clientes da empresa, foram apresentados dados de quantos clientes passam pela agência, quantos
funcionários são responsáveis por esse atendimento e o tempo que cada funcionário realiza o
atendimento.
Hoje as agências prezam pelo rápido atendimento ao cliente então, por este motivo, para que haja
um atendimento rápido e minimização de filas, será feito uma análise dos possíveis gargalos que
influenciam na qualidade do atendimento.
Para representar o atendimento da agência bancária, construiu-se um fluxograma no software Arena,
abaixo sua representação:
Figura 1: Representação do atendimento na agência bancária

Fonte: Autores, 2018.
3.1 RESULTADO E SOLUÇÕES
Cenário 1: (Real)
O tempo de execução da simulação foi de 21.600 segundos que equivalem a um dia de trabalho.
No primeiro cenário, que é o cenário atual nele são atendidas em média 58 pessoas por dia. Conforme
representado na figura abaixo, houve um pequeno gargalo no processo caixa eletrônico e também no
processo na mesa classic e exclusive.

NUMBER OUT
(Total de pessoas que
passaram pelo sistema)
58

Tabela 1: Resultado da simulação
WAITING TIME (Tempo
NUMBER WAITING
médio na fila)
(Tamanho médio da fila)

Atendimento:
95.5134 s
Caixa Eletrônico:
2183.43 s
Mesa Classic:
41.4161 s
Mesa Jurídica:
2854.69 s

Atendimento:
0.3228 s
Caixa Eletrônico:
4.3385
Mesa Classic:
0.07393418
Mesa Jurídica:
2.2467 s

SCHEDULED
UTILIZATION (Utilização
média do atendente)
Nathália:
0.3140 s
Silvana:
0.5787 s
Vitor:
0.9471 s
Wesley:
0.9223 s

Fonte: Autores, 2018.
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Figura 2: Simulação do cenário 1 finalizada

Fonte: Autores, 2018.
Cenário 2: (Proposta 1)
Para melhorar o processo de atendimento, tentando assim minimizar o gargalo formado nos dois
processos acima, e possivelmente um maior atendimento de clientes foi proposto então uma diminuição
ao tempo do atendimento no caixa eletrônico, que passou de 600 segundos para 300 segundos, e do
atendimento na mesa jurídico que era de 900 segundos passou para 600 segundos.Com a aplicação
da diminuição do tempo de atendimento nos processos de atendimento no caixa eletrônico e na mesa
jurídico, passou então a existir um pequeno gargalo no tempo de atendimento feito ao entrar na
agencia, porém o número de pessoas atendidas, passou de 58 para 70.
Tabela 2: Resultado da simulação da proposta 1
NUMBER OUT
(Total de pessoas que
passaram pelo sistema)

WAITING TIME (Tempo
médio na fila)

NUMBER WAITING
(Tamanho médio da
fila)

70

Atendimento:
50.1002 s
Caixa Eletrônico:
78.7299

Atendimento:
0.1670 s
Caixa Eletrônico:
0.1203 s

SCHEDULED
UTILIZATION
(Utilização média do
atendente)
Nathália:
0.3453 s
Silvana:
0.7250 s

Mesa Classic:
5.8962 s
Mesa Jurídica:
862.98 s

Mesa Classic:
0.00409457 s
Mesa Jurídica:
0.9189 s

Vitor:
0.4727 s
Wesley:
0.8749 s

s

Fonte: Autores, 2018.
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Figura 3: Simulação do cenário 2 finalizada

Fonte: Autores, 2018.
Cenário 3: (Proposta 2)
Após as análises feitas no cenário 1 e 2, foi descoberto que havia um problema na distribuição
proposta para o atendimento, então ela passou de TRI (100, 200, 400) para TRI (40,80,120). Após essa
alteração o número de pessoas atendidas subiu para 71 e colocou então o fim do gargalo em qualquer
seção da simulação.
Tabela 2: Resultado da simulação da proposta 2
NUMBER OUT
(Total de pessoas que
passaram pelo sistema)

WAITING TIME
(Tempo médio na fila)

NUMBER WAITING
(Tamanho médio da
fila)

71

Atendimento:
10.3588 s
Caixa Eletrônico:
45.4840 s
Mesa Classic:
57.9761 s
Mesa Jurídica:
24.5455 s

Atendimento:
0.03705678 s
Caixa Eletrônico:
0.07791237 s
Mesa Classic:
0.04026118 s
Mesa Jurídica:
0.02272730 s

SCHEDULED
UTILIZATION
(Utilização média do
atendente)
Nathália:
0.3558 s
Silvana:
0.2384 s
Vitor:
0.3356 s
Wesley:
0.2798 s

Fonte: Autores, 2018.
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Figura 4: Simulação do cenário 3 finalizada

Fonte: Autores, 2018.
4. CONCLUSÃO
Uma agência bancária permite o estudo onde pode ser realizado o estudo nas filas dos clientes no
caixa eletrônico para sacar seu dinheiro, pagar contas na boca do caixa ou também quando necessitam
de atendimentos mais específicos como retirada de cartão, negociação de contas, cancelamento de
serviço entre outros. Em todos esses casos que ocorrem no banco vai ter o tempo de chegada do
cliente e o tempo de atendimento nos caixas, onde o modelo computacional do cenário encontrado no
Arena vai ser bem simples: chegada dos clientes como entrada, atendimento dos clientes no caixa ou
em outro setor como processo e a saída do setor de atendimento como a saída do sistema.
Após a simulação do atendimento na agência e a análise dos resultados, conclui-se que o objetivo
principal do trabalho foi alcançado, conseguindo-se assim demonstrar o funcionamento do local bem
próximo a sua realidade e sugerir alternativas mais eficientes por meio de outros modelos. Apesar das
dificuldades encontradas durante o desenvolvimento da pesquisa como a coleta de dados, a construção
dos cenários e da interpretação dos relatórios gerados pelo Arena obteve-se como resposta resultados
satisfatórios.
Por fim, durante o desenvolvimento deste artigo, percebeu-se que o mesmo método de pesquisa,
coleta e análise de dados usados neste estudo pode ser aplicado há outros tipos de serviços.
.
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DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO AMBIENTE MARINHO
Suzana de Almeida Prado Pohl Sanzovo – FATEC JH
Líria Baptista de Rezende – FATEC JH
RESUMO
O derramamento de óleo no mar é assunto de grande importância e preocupação dos ambientalistas e
da sociedade como um todo. A entrada do óleo no mar pode ser proveniente de navios, assim como
também da exploração e produção off-shore ou, ainda, decorrente de outras fontes. E se dá por
diferentes causas, tais como: descargas acidentais de óleo de navio e de outras atividades que ocorrem
em áreas portuárias ou nas vias navegáveis; derramamentos das plataformas, dos poços e dos
oleodutos; acidentes, entre outras. Além disso, vários fatores também podem contribuir para o
abrandamento ou agravamento desse problema: tipo e idade do navio, nível de manutenção dos navios
e das máquinas, existência de equipamentos de separação de óleo e água para reduzir os
derramamentos de óleo, o uso da prática de LOT (load-on-top), treinamento e supervisão da tripulação,
nível da atividade marítima, presença de instalações de recepção adequadas, descargas operacionais
de óleo ou água com óleo das instalações off-shore e das refinarias costeiras tanto nas suas atividades
operacionais como de vazamentos acidentais. Esse artigo tem como objetivo fazer uma breve
apresentação, segundo os mais recentes dados da pesquisa realizada pela GESAMP 2007 ( Group of
Experts on the Scientific Aspects of Marine Environment Protection - Grupo de Especialistas em Ciência
da Proteção Ambiental Marinha), dos principais agentes responsáveis pela presença de óleo no
ambiente marinho.
PALAVRAS-CHAVE: Derramamento de óleo; poluição marinha; método de análise.
ABSTRACT
The oil spill into the marine environment is an issue of great importance and concern of
environmentalists and society as a whole. The oil input into the sea may come from ships, as well as
from offshore exploration and production, or from other sources. And it is due to different causes, such
as: accidental discharges of oil from ships and other activities which occur in port areas or waterways;
spills from platforms, wells and pipelines; accidents, among others. In addition, a number of factors may
also contribute to the slowing down or worsening of this problem: type and age of the vessel,
maintenance level of ships and machinery, existence of oil and water separation equipment to reduce
oil spills, the use of LOT (load-on-top) practice, crew training and supervision, level of maritime activity,
presence of adequate reception facilities, oil and bilge oil discharges from offshore facilities and coastal
refineries both from their operational activities ands from accidental leaks. This paper aims to make a
brief presentation, according to the latest data from the research conducted by GESAMP 2007 (Group
of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection), of the main agents responsible
for the input of oil into the marine environment.
KEYWORDS: Oil spill; marine pollution; analysis method.
1 – INTRODUÇÃO
O derramamento de óleo no ambiente marinho proveniente de atividades marítimas ainda é uma
preocupação constante, apesar das diversas e bem sucedidas iniciativas regulatórias de prevenção e
dos esforços empreendidos pelas empresas petroleiras e marítimas para reutilizar e reciclar os resíduos
de óleos, assim como o empenho em evitar ou reduzir o número de acidentes dessa natureza.
Constata-se que grande quantidade de óleo existente no mar provém dos navios, da exploração e
produção off-shore, ou de outras fontes como, por exemplo, de refinarias e instalações costeiras e de
vazamentos acidentais. E diversas são as causas, tais como: descargas acidentais de óleo de navios
e de outras atividades que acontecem em áreas portuárias ou nas vias navegáveis; derramamentos
provenientes das plataformas off-shore, dos poços e oleodutos; de acidentes, etc.
Assim, muitos estudos têm sido realizados regularmente para detectar os principais agentes
causadores com a finalidade de se reduzir a entrada do óleo poluente no ambiente marinho (GESAMP
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1976, 1993, 2007; MEPC 1990; The National Research Council of USA, NRC 1975, 1985, 2003, entre
outros).
O presente artigo tem como objetivo fazer uma breve apresentação, segundo os mais recentes dados
da pesquisa realizada pela GESAMP 2007 (Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine
Environment Protection), dos principais agentes responsáveis pela entrada de óleo no ambiente
marinho. Para tanto, três áreas de atividades relacionadas a esse ambiente são analisadas:
derramamento de óleo proveniente de navios e do transporte marítimo; derramamento de óleo
resultante de atividades de exploração e produção petrolífera offshore; e vazamento de óleo
proveniente de outras fontes (ex.: refinarias costeiras, etc).
2 – MÉTODO DE ABORDAGEM DAS ESTIMATIVAS DA QUANTIDADE DE ENTRADA DE ÓLEO NOS
OCEANOS
A obtenção de dados atualizados e confiáveis sobre as quantidades de óleo que entram no ambiente
marinho provenientes dos mais diversos tipos de embarcações e de atividades marítimas correlatas
não é tarefa simples. Segundo os grandes grupos de pesquisadores, alguns países e regiões
geográficas mundiais não possuem uma coleta de dados rotineira e confiável e, inclusive, alertam para
a importância de se realizar um trabalho de obtenção, armazenamento e transmissão de um banco de
dados internacional referente a esse tipo de poluição marinha.
Além disso, algumas estimativas de derramamento de óleo devem ser calculadas, como por exemplo,
aquelas derivadas das atividades operacionais dos navios, ou seja, os vazamentos de óleo residual
das máquinas e dos resíduos de óleo combustível. Esses cálculos são constantemente revisados e
atualizados devido às mudanças contínuas nas frotas de navios (navios mais modernos são “mais
limpos” e o número crescente desse tipo de embarcações representa um fator favorável para o meio
ambiente marinho), e também aos avanços na legislação e exigências regulatórias.
Muitos dos dados utilizados na análise de derramamento das mais variadas fontes, incluindo
embarcações, oleodutos, instalações em terra e offshore, foram obtidos dos bancos de dados de órgãos
internacionais credenciados, como International Oil Spill Database (IOSD) da Cutter Information Corp.
e de Environmental Research Consulting (ERC) nos Estados Unidos; e da International Tanker Owners
Pollution Federation Ltd. (ITOPF). Contudo, tais órgãos possuem poucos ou nenhum dado referente ao
derramamento de óleo inferior a 34 toneladas, portanto, um ‘fator de estimativa de derramamento’ é
utilizado em incidentes dessa natureza, ou seja, aqueles que representem menos de 34 toneladas.
3 – ATIVIDADES RESPONSÁVEIS PELO DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO MAR
3.1- DERRAMAMENTO DE ÓLEO PROVENIENTE DE NAVIOS
Descargas de óleo no mar resultantes das operações dos navios dependem de vários fatores, entre
eles: tipo e idade do navio; nível de manutenção dos navios e das máquinas; existência de
equipamentos de separação de óleo e água para reduzir os derramamentos de óleo; treinamento e
supervisão da tripulação; nível da atividade marítima; presença de instalações de recepção adequadas;
e o uso da prática de LOT (load-on-top) que é a prática utilizada nos petroleiros para bombear resíduos
de óleo durante a limpeza do tanque, quando a mistura de água e óleo a bordo é bombeado para terra
em terminais de carregamento com recepção adequada, a fim de reduzir o risco de poluição por
hidrocarbonetos no mar.
Segundo os estudos da GESAMP (2007), para se estimar a quantidade de resíduo de combustível
descartada por todos os tipos de navios existentes, é necessário calcular o consumo de combustível
por todos os navios, incluindo os petroleiros, e a partir daí estima-se a quantidade de geração de
resíduo de acordo com a quantidade de descarga permitida pela MARPOL de 15ppm.
Desta forma, estima-se que a descarga de resíduo de óleo combustível e de resíduo de óleo das
máquinas no ambiente marinho resultante das operações realizadas em todos os navios é de
aproximadamente 188.000 toneladas/ano. Só as descargas da mistura de água e óleo resultantes da
limpeza dos tanques de combustível respondem por 900 toneladas/ano.
Somente em navios petroleiros, estima-se aproximadamente uma descarga de óleo de 19.000
toneladas/ano que entra no ambiente marinho resultante das operações relacionadas à lavagem de
tanque de carga e tanque de lastro. Além disso, também são consideradas nos cálculos, a poluição
causada pelas emissões de compostos orgânicos voláteis (COV). Essas emissões são resultantes das
operações de carregamento e transporte de cargas de petróleo e também das máquinas e chaminés
dos navios. Os COVs entram na atmosfera e uma fração (aproximadamente 1% de pentano –
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hidrocarboneto saturado presente no petróleo) precipita para a superfície do mar e, portanto, calculase que aproximadamente 68.000 toneladas de componentes do óleo provenientes de emissões desses
compostos (COVs) entram nos oceanos todo ano.
Há também que se considerar as descargas acidentais de óleo de navios e de outras atividades
marítimas. Considerando os derramamentos acidentais de todas as origens, nota-se que após o
aumento visto durante o período de 1968 a 1977, os números decresceram consideravelmente nos
últimos anos. As avaliações realizadas nas últimas três décadas mostram que a quantidade de
derramamento acidental de óleo diminuiu significativamente, embora haja ocorrências pontuais que
causam danos expressivos. Em 1979, o poço Ixtoc 1 no Golfo do México explodiu após uma falha numa
válvula de segurança, causando o maior vazamento da História; em 1983, no Golfo Pérsico, a colisão
entre a plataforma de Nowruz e um tanque, durante a guerra, derramou aproximadamente 260 mil
toneladas de óleo; e ainda, em 1991, o Iraque intencionalmente abriu as válvulas dos oleodutos,
permitindo que 1 milhão e 360 mil toneladas de óleo fossem derramados no Golfo Pérsico
(FIGUEIREDO, S.D.). Assim, as estimativas de derramamento anual de óleo no ambiente marinho
ocasionado por acidentes dos mais variados durante o último período de 10 anos (1988-1997)
analisado pelo GESAMP (2007) são:





163.200 toneladas provenientes de navios;
2.400 toneladas de instalações costeiras;
600 toneladas de produção e exploração de petróleo;
200 toneladas de outras fontes.

Perfazendo um total de aproximadamente 169.000 toneladas/ano, no que se refere a acidentes. A
poluição causada por atividades relacionadas a guerras, embora expressiva – 1.052.300 toneladas,
não foi levada em consideração nos estudos recentes.
A tendência geral é que a porcentagem anual média de óleo transportado por grandes petroleiros que
é derramado no ambiente marinho diminuiu nos últimos trinta anos, principalmente se comparada com
os das décadas anteriores.
A análise por região do globo da quantidade de vazamento acidental de óleo mostra que a grande
maioria dos derramamentos, principalmente provenientes de navios, ainda ocorre em áreas portuárias
ou nas vias de navegação. Com exceção de três regiões do mundo (África Oriental/ Oceano Índico;
Golfo Pérsico; Austrália e Nova Zelândia), todas as outras apresentaram uma diminuição na quantidade
média anual de vazamento acidental de óleo nos últimos anos analisados (1968-97). As regiões
excepcionais mostraram aumento na quantidade de vazamentos devido a uma expansão do tráfego
marítimo e também à ocorrência de guerras (caso do Leste Africano e Golfo Pérsico), ou não
apresentaram mudanças no índice de quantidade de óleo derramado nesse período (caso da Austrália
e Nova Zelândia).
Embora o número de navios afundados, tanto militares quanto mercantes, seja relevante - entre 1939
a 1997, um total de 21,486 embarcações foram registradas como perda total, assim como sua carga
de petróleo, combustível remanescente e óleos lubrificantes e hidráulicos – ainda não é possível obter
estimativas mais apuradas da quantidade total de óleo perdido no mar por embarcações afundadas.
Consequentemente, não é possível estimar os danos causados por esse tipo de incidente apesar dos
esforços para se mapear os locais desses navios para recuperar o óleo, ou ao menos, diminuir os
danos causados pelos acidentes de alto risco.
Outra fonte de poluição marinha são os óleos provenientes de navios nos diques para limpeza e
manutenção. Estima-se que a descarga anual de petroleiros nos diques é de 2.569 toneladas. Para
outras embarcações, tais como graneleiros, a estimativa é de 347 toneladas de descarga de óleo por
ano, portanto o total de descarga durante o período de docagem seca é de aproximadamente 2.900
toneladas/ano.
Outra fonte de poluição no ambiente marinho acontece durante a operação de reciclagem dos navios,
quando óleo pode ser descartado no mar se não houver o cuidado de se retirar todo o combustível e
óleos dos navios antes de se iniciar o procedimento de reciclagem e demolição. Duas categorias de
óleo podem ser estabelecidas para calcular as quantidades de óleo descartado no oceano durante as
operações de reciclagem:
(1) combustíveis, óleos hidráulicos e óleos lubrificantes (existentes em todos os navios); e
(2) resíduos de óleo de navios petroleiros.
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As estimativas de vazamento dessa natureza são 330 toneladas/ano provenientes da primeira
categoria, e 14.500 toneladas/ano no segundo caso. Assim, obtém-se um total de 14.830 toneladas/ano
de óleos poluentes provenientes da reciclagem de navios.
3.2 - DERRAMAMENTO DE ÓLEO CAUSADO PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO OFF-SHORE
As descargas operacionais de óleo ou água com óleo das instalações off-shore são expressivas.
Atualmente, há aproximadamente 6000 instalações de gás e petróleo instaladas no mar (a maioria
localizada no Golfo do México), que respondem pela entrada de hidrocarbonetos nos oceanos como
resultado das operações de maquinário, de perfuração e de produção de água, além das emissões de
COVs. Contabilizando os números do Golfo de México (2.900 toneladas/ano), Austrália (1.450
toneladas/ano) e Mar do Norte (12.000 toneladas/ano), o total anual estimado de derramamento de
óleo proveniente das operações off-shore é de 16.350 toneladas/ano. Isto, na verdade, corresponde a
um valor mínimo já que vários campos de extração de óleo não disponibilizam seus dados.
Há, ainda, que se considerar as descargas acidentais de óleo resultantes das atividades de exploração
e produção. Essas incluem derramamentos das plataformas, dos poços e dos oleodutos. (Os
derramamentos das tubulações são contabilizados à parte). Os maiores derramamentos acidentais
ocorreram em 1979 (Ixtoc, no Golfo do México) e em 1983 (Nowruz, no Irã). Felizmente, não tem
ocorrido grandes derramamentos acidentais (acima de 2.000 toneladas) nas últimas décadas, sendo
que, no período de 1988-97, as estimativas de entrada de óleo dessa natureza foi de 600
toneladas/ano. Contudo, embora a probabilidade de acidentes catastróficos tais como o ocorrido em
Ixtoc tenha sido reduzida grandemente devido aos atuais métodos e tecnologias, a possibilidade de tal
evento ocorrer ainda existe.
Ocorrem, também, as descargas acidentais das tubulações costeiras e off-shore. Esse tipo de
ocorrência tem aumentado nos últimos anos, de uma média de 47 ocorrências por ano no período de
1968-77, para 188 incidentes por ano entre 1978-87, e 288 no período de 1988-97. Essa aparente
tendência de crescimento deve-se, em parte, ao aumento do número de relatos referentes a
derramamento de quantidade moderada de óleo no mar. Grandes derramamentos (acima de 5.000
toneladas) são incidentes raros e correspondem a apenas 4.9% de todos os derramamentos dessa
natureza. Assim, a estimativa de entrada de óleo proveniente das tubulações costeiras e off-shore para
os anos de 1988-97 é de 2.800 toneladas/ano.
3.3 - OUTRAS FONTES DE DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO AMBIENTE MARINHO
As refinarias costeiras também são responsáveis pela entrada de óleo no mar tanto como resultado
das suas atividades operacionais como de vazamentos acidentais. Nos países mais desenvolvidos, os
efluentes contêm, em média, 5 ppm de óleo, enquanto que nos países em desenvolvimento ou
naqueles em que há maior descuido nas operações e falta de manutenção de suas refinarias, os
efluentes chegam a conter 25 ppm de óleo.
As estimativas são baseadas na capacidade total de refinamento das refinarias costeiras ou de estuário
e nas suas condições operacionais. Dessa forma, estima-se que o valor máximo total de derramamento
de óleo proveniente das operações das refinarias é de 180.000 toneladas/ano na pior das hipóteses
(considerando as operações das refinarias menos eficientes) e, na melhor das hipóteses, de 45.000
toneladas/ano. Estima-se, então, um valor médio de 112.500 toneladas/ano para os derramamentos
de óleo dessas refinarias.
Vazamentos acidentais de instalações costeiras também ocorrem. Embora o número de ocorrências
dessa natureza tenha diminuído nos anos 80 e 90, a quantidade de óleo derramado permaneceu
constante nas últimas décadas. 97% dos derramamentos acidentais em refinarias são considerados de
pequena quantidade (menos de 34 toneladas), e a estimativa de derramamentos de óleo que resultam
de acidentes ocorridos nessas instalações, incluindo refinarias, terminais marítimos e instalações de
armazenagem, durante o período de 1988-97, é de 2.400 toneladas/ano.
Embora haja necessidade de maior verificação e estudos mais aprofundados, o vazamento de óleo
proveniente de pequenas embarcações, predominantemente as de lazer e recreação, também devem
ser considerados. Segundo dados da NRC (2003) apud Gesamp (2007), elas respondem por 53.000
toneladas/ano e são uma fonte significativa de entrada de óleo e de seus componentes nas águas
costeiras. Da mesma forma, uma outra importante fonte de entrada de óleo no mar vem das infiltrações
naturais que ocorrem no leito marinho ou são consequência de processos erosivos nas terras
litorâneas. As infiltrações naturais são, geralmente, associadas a regiões de alta atividade tectônica,
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assim, esses escoamentos ocorrem, por exemplo, nas águas do Alasca, na América do Norte Central,
no Golfo do México, no Ártico Oriental e ao redor do Mar Mediterrâneo. Esses, porém, são os lugares
conhecidos e mensurados, embora possam existir outros ainda não descobertos. Embora seja uma
fonte natural de entrada de óleo bruto no mar, a quantidade é muito significativa e, segundo os mais
recentes levantamentos do Comitê da NRC (NRC, 2003) apud Gesamp (2007), estima-se que a
infiltração natural de óleo seja responsável por 600.000 toneladas de óleo que entram nos oceanos
todo ano.
Resumindo o que foi exposto acima, a Tabela 1 mostra a estimativa média anual de derramamento de
óleo no mar, em toneladas por ano, proveniente de navios e de outras atividades marítimas, segundo
os mais recentes estudos publicados (GESAMP, 2007).
Tabela 1 – Média anual estimada de derramamento de óleo no mar
1.

Descargas de navios
Descargas operacionais:
1.1Óleo residual de máquinas
1.2Resíduos de óleo combustível
1.3 Lastro oleoso (tanques de combustível)
1.4 Lavagem de tanque + óleo em lastro
1.5 Emissões de COV – petroleiros
Acidentes
1.6 Petroleiros
1.7 Não petroleiros
Outras casualidades
1.8 Navios afundados
1.9 Navios em doca seca
1.10 Reciclagem de navios
Subtotal
2. Produção e exploração offshore
2.1 Operacional
2.2 Acidentes
2.3 Tubulações
Subtotal
3. Instalações costeiras
3.1 Refinarias costeiras
3.2 Acidentes
Subtotal
4. Outros derramamentos
4.1 Atividades de pequenas embarcações
4.2 Infiltrações naturais
4.3 Outras fontes
Subtotal
Total Geral
Fonte: GESAMP (2007)

Valor estimado (ton/ano)
1.880
186.120
907
19.250
68.000
157.900
5.300
Não há estimativa
2.900
14.830
457.000
16.350
600
2.800
19.750
112.500
2.400
114.900
53.000
600.000
200
653.200
1.244.850

Na primeira coluna da tabela estão as causas de derramamento de óleo no mar, advindos de descargas
de navios; produção e exploração offshore; instalações costeiras e outros tipos de derramamentos. As
descargas de navios podem ocorrer devido às descargas operacionais, acidentes, ou outras
casualidades. A produção e exploração offshore pode ser por questões operacionais, acidentais ou
tubulações. As instalações costeiras podem ser das refinarias costeiras ou acidentes. Outros
derramamentos podem ocorrer por atividades de pequenas embarcações, infiltrações naturais ou
outras fontes. Na segunda coluna da tabela é indicado a estimativa de vazamento de acordo com o tipo
de ocorrência em toneladas por ano.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O petróleo, apesar de ser um recurso natural não renovável, é uma fonte de energia utilizada em
grande escala. O manejo inadequado e os acidentes ocasionados durante o transporte dessa
substância causam impactos tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana e, por isso, exigem
determinados procedimentos de resposta para a limpeza e contenção do óleo vazado. A contaminação
por óleo diesel é identificada pela presença de HTP e HPAs, os hidrocarbonetos que apresentam maior
toxicidade. A grande necessidade de controle da exposição humana a altos níveis de HPAs deve-se
ao fato de estarem associados ao aumento da incidência de tipos de câncer e esta exposição se dá
principalmente através da contaminação ambiental, podendo ser absorvidos pela pele, por ingestão ou
inalação (CARUSO E ALABURDA, 2008).
Este estudo mostrou a grande variedade de tipos e quantidades de derramamento de petróleo
no mar proveniente dos navios e das atividades marítimas A estimativa média anual de entrada de óleo
no ambiente marinho, em toneladas métricas, segundo os dados das pesquisas mais recentes (198897), pode, assim, ser resumida, Tabela 2.
Tabela 2 – Resumo de estimativa média anual de entrada de óleo no mar
 Navios
 Exploração e produção offshore
 Navios + offshore
 Instalações costeiras
 Navios + offshore + instalações costeiras
 Atividades de pequenas embarcações
 Infiltrações naturais
 Outras fontes
TOTAL GERAL

457.000
20.000
477.000
115.000
592.000
53.000
600.000
200
1.245.200 ton/ano

Fonte: GESAMP (2007)
Como é mostrado na Tabela 2, nota-se que o derramamento de óleo oriundo dos navios é muito
mais significativo do que aquele originário das atividades de exploração e produção offshore, que
frequentemente são vistas pelo público em geral como grandes agentes de contaminação marinha (na
verdade, representam apenas 1,6% do total). Já 45% do vazamento de óleo dos navios (208.157
toneladas) provém das descargas operacionais, e aproximadamente 36% (163.200 toneladas) de
acidentes, que ainda é uma quantidade preocupante, mesmo considerando o declínio do número de
acidentes graves com petroleiros nos últimos anos. Constata-se que a maioria desses acidentes
acontecem em áreas litorâneas e causam muitos danos para os ecossistemas marinhos,
frequentemente por muitos anos, independentemente da quantidade do vazamento.
As instalações costeiras também contribuem significativamente para a entrada de óleo no mar –
115.000 toneladas/ano ou 19.4% do total de contaminação causada pelos navios e instalações
costeiras e offshore juntos. Da mesma forma, as emissões COVs respondem por aproximadamente
15% do total de descarga originária dos navios. Outra fonte que deve ser considerada seriamente são
as contaminações causadas pelas atividades das embarcações de lazer e recreio que representam
uma entrada expressiva (53.000 toneladas/ano) de hidrocarbonetos no mar.
Embora os números mostrem que o derramamento de óleo no ambiente marinho é um assunto
muito sério e que medidas devam ser tomadas para reduzir essa contaminação, percebe-se , porém,
uma tendência de diminuição nas últimas décadas.
Estima-se que 6,1 milhões de toneladas de óleo atingiram os oceanos em 1973. Já em 1981 as
estatísticas indicavam uma diminuição substancial: 3,2 milhões de toneladas (GESAMP, 1993).
Informações atuais revelam que a quantidade de petróleo vazada no ambiente marinho continua a
decrescer, como mostram os números dos estudos mais recentes em que a média de óleo lançada nos
oceanos é de 1.245.200 toneladas.
Essa queda drástica associa-se a vários fatores. Sem dúvida, a prevenção de acidentes nos diversos
segmentos da indústria petrolífera — produção/exploração, transporte, transferência, armazenamento
e processo — foi o que mais contribuiu para esse resultado. A título de exemplo cita-se o
aperfeiçoamento das atuais embarcações que movimentam petróleo, minimizando a probabilidade de
vazamentos durante o transporte. Na última década, quase todo o óleo transportado para os Estados
Unidos por petroleiros alcançou seu destino sem incidentes (API, 2005). Além disso, a evolução das
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convenções e legislação também foi primordial para a proteção e preservação do meio ambiente
marinho.
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RESUMO
Neste artigo será apresentado uma revisão bibliográfica do Big Data aplicado na agricultura, ao qual
busca coletar informações sobre modelos e métodos de aplicação relacionados ao uso do Big Data,
porém que pode trazer grandes resultados pela assertividade das tomadas de decisões, através de
análises preditivas, e como são transformados e gerados os dados para que este conceito seja
implementado com as diversas fontes de dados que geram informações em variados formatos:
estruturados e não-estruturados.
Palavras Chave: Big data na agricultura; gestão da agricultura; logística agrícola
ABSTRACT
This article will present a bibliographical review of Big Data applied in agriculture, which seeks to collect
information on models and application methods related to the use of Big Data, but which can bring great
results through the assertiveness of decision making, through predictive analysis, and how the data are
transformed and generated so that this concept is implemented with the various data sources that
generate information in a variety of formats: structured and unstructured.
Keywords: Big data in agriculture; management of agriculture; agricultural logistics

1. INTRODUÇÃO
O Big Data nos últimos anos tem-se apresentado com um elevado crescimento devido ao
grande potencial que o conceito pode proporcionar na busca de novos desafios e oportunidades. A
capacidade das análises avançadas de dados viabiliza melhores tomadas de decisões na relação de
diferentes variáveis que antes não eram exploradas pela organização.
No estudo sobre o conceito de Big Data pode-se observar uma grande quantidade de
benefícios que podem ser desenvolvidas, devido ao grande impacto que as diferentes análises podem
apresentar na qualidade de vida da população, gerando-se “insights”, e assim, importantes avanços
sociais, econômicos e ambientais.
Mohanty et al. (2013), descreve que a era do Big Data permitiu que empresas de todos os
portes, com startup de pequenas empresas, se estabelecessem ou transformassem em grandes
empresas com a utilização de uma nova geração de processos e tecnologias, sendo que, em muitos
casos, a promessa de superar os desafios de escalabilidade e agilidade do gerenciamento de dados
tradicional, juntamente com o uso criativo de dados de várias fontes, faz com que os interessados em
empreendimentos levem a sério o potencial do Big Data, com uma crescente conscientização e
percepção de que as plataformas de análise de Big Data estão gerando novos modelos de negócios
que antes não eram possíveis ou muitas vezes difíceis de realizar.
Portanto, o conceito Big Data viabiliza novas oportunidades de negócios, a partir da perspectiva
operacional, em que, fornecem uma utilização mais efetiva dos ativos de dados proporcionando insights
rápidos sobre processos e aplicativos organizacionais, além de recursos analíticos aprimorados sobre
as estratégias de negócios, e exploração de oportunidades perdidas em áreas anteriormente
esquecidas.
O objetivo deste artigo será demonstrar a importância do Big Data, e avaliar alguns resultados
que o conceito vem alcançando, e justificar o aprofundamento do estudo para tomadas de decisões
cada vez mais distintas, e com prazos mais curtos, evitando-se o desperdício de tempo com escolhas
de definições mais assertivas sobre o relacionamento na concepção de diversos tipos de variáveis, ou
comportamentos, proporcionando uma melhor compreensão e confiabilidade nas tomadas de decisões.
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2. MÉTODO DE PESQUISA
Para descrever no estudo sobre a aplicação do Big Data na agricultura nas perspectivas
sociais, econômicas, e ambiental, procurou-se identificar artigos para apresentar e caracterizar
referências ligadas ao uso e prática do conceito que podem evidenciar e categorizar variadas análises
sobre a agricultura, justificando para o uso potencial que o conceito do Big Data pode colaborar, e
também direcionar futuros estudos sobre o assunto que pode conduzir e fornecer benefícios para a
sociedade.

3. CARACTERIZAÇÃO DO BIG DATA
Vashist (2015), descreve que o Big Data pode ser traduzido como um conjunto de dados
corporativos tradicionais, dados de máquinas ou dispositivos eletrônicos e dados sociais. E esse
conjunto extensos de dados são diferenciados dos dados estruturados tradicionais e são considerados
grandes pela variedade de dados que partem de diversas fontes, incluindo e-mail, mídias sociais e
dispositivos conectados na internet.
A definição para Oussous et al. (2017), que ao contrário dos dados tradicionais, o termo Big
Data refere-se a grandes conjuntos de dados e com formatos heterogêneos, que podem ser dados
estruturados e semiestruturados em que sua quantidade de dados estão em crescimento, e que esta
complexidade do Big Data exige tecnologias e algoritmos avançados.
Conforme Vashist (2015) e Oussous et al. (2017), dizem que muitos cientistas de dados dividem
o Big Data em três atributos principais, ou três Vs, como volume, variedade e velocidade, que são
mostrados na figura 1, porém ambos também descrevem que existem indicações de outros Vs.

Figura 1 - Três Vs do Big Data

Fonte: Adaptado Vashist, 2015
Em Vashist (2015), explica que para o Big Data o volume de dados é a característica atribuida
para a quantidade de dados em termos que as empresas possuem, onde para pequenas e médias
empresas referem-se a volumes de gygabytes ou terabytes de dados, e enquanto, grandes empresas
globais consideram petabytes ou hexabytes de dados, e esta quantidade de dados vem aumentando,
em que muitas empresas estão coletando uma variedade de fonte de dados, como dados biológicos e
médicos, genéticos, pesquisa facial, pesquisa psicologica humana e de comportamento, arqueologia e
artefato, entre outros, e devido a variedade de fontes, os dados podem ser estruturados,
semiestruturados, e não-estruturados, e com este volume e variedade de dados, significa com que
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frequência estes dados serão armazenados e recuperados, ou seja, determinando com que velocidade
estes dados se movimentam.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
A apresentação de pressupostos sobre o direcionamento de estudos da administração da
agricultura nota-se diferentes perspectivas de análises, revelando-se que a necessidade das
informações sobre o negócio são instrumentos essenciais
para
melhor
organização
e
planejamento de variados e complexos processos que envolvem a sua gestão, e sugerem
desenvolvimento e evoluções de modelos para aprimorarem a produtividade agrícola.
Para Brandt et al. (2017) o planejamento da adaptação da agricultura apoiados em informações
para a tomada de decisão apoiados em decisão especial multicritério pode auxiliar no direcionamento
dos objetivos da agricultura em termos nacional, com uma estrutura que visa avaliar informações
quantitativas explícitas espacialmente, através de indicadores de vulnerabilidade, como exemplo,
materiais orgânicos do solo, taxa de alfabetização, e acesso a mercados, e associado qualitativamente
a critérios de segmentação de uma grande quantidade de agricultores, pode ser implantado as práticas
de clima da agricultura inteligente (climate-smart agriculture - CSA) que analisa, por exemplo, melhoria
da fertilidade do solo, captação de água e agrossilvicultura, assim, contribuindo com informações
valiosas para o desenvolvimento de políticas que organizem o planejamento para implementar o CSA.
Em Jones et al. (2017), verifica que a ciência dos sistemas agrícolas, que são modelos de
sistemas agrícolas que avaliam em escalas espaciais e temporais, como as fazendas, paisagens
regionais e globais e também questões relevantes a períodos de tempos passados, atuais e futuros,
embora determinem uma grande quantidade de variáveis, todos os sistemas possuem limitações de
capacidades de análise e que precisam ser aprimorados, sugerindo melhorias nas aplicações dos
modelos, e concluindo que múltiplas plataformas e múltiplos modelos são necessários para aplicações
de modelo para diferentes propósitos.
Em outro, artigo de Jones et al. (2016), retrata de uma forma mais ampla em que a ciência dos
sistemas agrícolas gera conhecimento e permite que pesquisadores possam considerar analises de
problemas enfrentados pela sociedade cada vez mais complexos para as tomadas de decisões, em
que, a diversidade multidisciplinar de cientista torna-se importante, visto que, uma série de eventos
passados combinados com o progresso tecnológico geral com outros campos contribuirão fortemente
para a evolução da modelagem de sistemas agrícolas.
No artigo de Antle et al. (2017) apresentam ideias para uma nova geração de modelos de
sistemas agrícolas que podem atender às necessidades de uma comunidade crescente de usuários
finais, em que modelos específicos, que auxiliarão no processo de inovação para alcançar a meta de
segurança alimentar local, regional e globalmente sustentável seriam baseadas e avaliados em
modelos existentes com ligações de plataformas de integração com modelos para ferramentas de
gerenciamento e visualização de dados.
Os autores Wolfert et al. (2017), enfatizam o uso da tecnologia de informação no gerenciamento
agrícola, como Internet das Coisas e Cloud Computing, alavancadas com a introdução da inteligência
artificial na operação da agricultura, em que o fenômeno Big Data utiliza-se do grande volume com a
ampla variedade de dados que pode ser capturada, analisada para tomadas de decisões, e justifica em
identificar os desafios socioeconômicos relacionados a serem abordados com o assunto Big Data que
está sendo usado para fornecer insights preditivos em operações agrícolas, para impulsionar decisões
operacionais em tempo real e redesenhar processos de negócios para modelos de negócios,
influenciando toda a cadeia de suprimentos de alimentos.
Sabarina & Priya (2015), descrevem que o Big Data pode desempenhar um importante papel
na análise preditiva, facilitando de forma inteligente as tomadas de decisões sobre a agricultura na
coleta de dados em tempo real sobre o clima, qualidade do solo e do ar, maturidade da safra, custos e
disponibilidade de equipamentos e mão de obra. As diferentes fontes de dados entre estruturados e
não estruturados e de várias dimensões, com auxílio de um algoritmo para decomposição dos dados
simplificam o tamanho geral dos arquivos e as dimensões indesejadas, representando um ganho
significativo no tempo de análise dos dados. E avalia que o Big Data com a análise preditiva na indústria
agrícola atribui o fornecimento de informações aos produtores em prazos curtos, e considera que o
volume e a natureza heterogênea dos dados, devem ser bem definidos com algoritmos que reduzam
tamanhos de arquivos e o grande volume de dados para trazer desempenho na velocidade de
apresentação da informação para análise dos dados.
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Para Kamilaris et al. (2017), enfrentar os crescentes desafios na produção agrícola, justificado
pelo complexo ecossistema agrícola, a análise pode ser melhor compreendida com o uso de modernas
tecnologias digitais que monitoram continuamente o ambiente físico, produzindo grandes quantidades
de dados. A análise destes dados permitiria aos agricultores e empresas extraírem informações de
grande valor, melhorando sua produtividade. Destaca-se, no entanto, as grandes oportunidades da
implantação do Big Data na agricultura, e que esta abertura neste campo de pesquisa em fase inicial
de desenvolvimento, encorajará cada vez mais investimentos no estudo para acadêmicos
pesquisadores, iniciativas do setor público e empreendimentos comerciais no setor agrícola para
quebra de paradigmas na superação de barreiras.
Em Lokers et al. (2016), destaca que os recentes desenvolvimentos que surgiram com o Big
Data, mudaram efetivamente o objetivo dos métodos utilizados para o tratamento dos dados para o uso
da pesquisa agroambiental, justificado pelo aumento do uso da computação baseada em nuvem e que
envolvem uma grande quantidade de tecnologias, criou-se novas oportunidades para a ciência de
domínio multidisciplinar, conforme demonstra figura 2, e intensiva dos dados agroambiental que
buscam analisar a sua heterogeneidade e interdisciplinar para prover a confiança da informação, ou
seja, devido à variedade e veracidade da informação.

Figura 2 - Multidisciplinaridade do Big Data e características

Fonte: adaptado Lokers et al, 2015
5. DISCUSSÃO
A busca constante da competitividade é um fato que sempre persistiu, e ficar na frente não é
questão apenas do pioneirismo e sim das diferentes formas de aplicação dos modelos e análises das
informações para ampliar o conhecimento, e atribuir hipóteses, para validar de maneira conclusivas as
diversas situações que influenciam sobre os negócios.
Nas literaturas é percebido a necessidade de avaliações adequadas das informações, e
geralmente de domínios multidisciplinares para identificar problemas, conforme apresentado na figura
2, e auxiliar na formulação de estratégias que criem oportunidades e que sejam bem-sucedidas, ou
seja, para que encontrem métodos inteligentes para o processo de tomada de decisão.
Na análise sobre o ambiente estudado foi possível avaliar algumas dificuldades que atualmente
possui o setor agrícola e possíveis soluções que podem ampliar o desenvolvimento da produtividade,
porém, é requerido uma qualidade da informação. Nos artigos de Brandt et al. (2017), Jones et al.
(2017), e Antle et al. (2017), ambos descrevem sobre a necessidade de evolução nos modelos de
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sistemas agrícolas em que as práticas e conceitos sobre a administração do agronegócio exige
planejamento para aumentar a produtividade.
É uma realidade sobre a capacidade do que a informação pode fornecer nos diferentes meios,

e tornando perceptível que a competitividade existente no mercado traz como foco o
fortalecimento do Big Data, e favorecerá desta forma para evolução dos modelos de sistemas
agrícolas, e assim, potencializar os negócios. Nos artigos de Wolfert et al. (2017), Sabarina &
Priya (2015), Kamilaris et al. (2017) e Lokers et al. (2016) é avaliado a complexidade dos atributos que
possui o setor agrícola, caracterizando o sobre o potencial do Big Data, e como o progresso tecnológico
pode redesenhar de forma inteligente os modelos de processos de negócios agrícola.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A evolução dos recursos tecnológicos em conjunto com a ciência e a engenharia, proporciona
uma complexidade cada vez maior do gerenciamento da informação, e através disto disponibiliza
também soluções ainda mais avançadas que possibilita analises antes difíceis de serem implantadas.
O conceito do Big Data pertence a este conjunto de soluções avançadas que transforma e controla as
variadas complexidades de gerenciamento da informação que podem ser encontradas, eliminando-se
possíveis distorções, ou conflitos e subjetividades na análise das informações, focalizando nas
aplicações de estratégias que sejam mais favoráveis, devido as previsibilidades que as soluções em
Big Data trazem aos modelos de negócios. Portanto é realidade que muitas empresas estão
transformando os meios de competitividade, onde companhias no início pequenas, mas com uma visão
extremamente grande sobre seus negócios, e justamente, devido a proporcionalidade de sua
visibilidade transformam sua rentabilidade em vultuosas corporações em curto prazo de tempo, então,
percebe-se que o Big Data será uma inevitável maneira de manter a sobrevivência das organizações,
ou tornem-se, ainda mais competitivas.
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CARTA DE LIMITAÇÕES PARA O USO E OCUPAÇÃO DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO CAÇULA – ILHA SOLTEIRA/SP
Dra. Franciane M. dos Santos
Dr. José Augusto de Lollo - UNESP - Ilha Solteira
Faculdade de Engenharia (FEIS)
RESUMO
Este trabalho teve como objetivo elaborar a carta de limitações para o uso e ocupação da bacia
hidrográfica do Córrego Caçula (Ilha Solteira, Brasil) com base em metodologias de cartografia apoiada
em técnicas de tratamento digital de dados. A carta foi elaborada a partir das cartas de geomorfologia,
suscetibilidade a erosão, escoamento superficial e infiltração potencial baseados no método Soil
Conservation Service – SCS. As áreas foram classificadas como baixa, média e alta limitação para uso.
A partir dos resultados é possível verificar que nas áreas consideradas com alta limitação para uso
ocorre a expansão urbana, o que presume que para um futuro planejamento territorial deve-se investir
em preencher os vazios urbanos, a fim de evitar a ocupação indevida de outras áreas. Em relação às
Áreas de Preservação Permanente, em muitos trechos elas são inexistentes ou aparecem
fragmentadas, o que contribui com o assoreamento dos rios e poluição da rede de drenagem.Este
estudo permitiu fornecer as bases adequadas para detalhamentos posteriores para solução de
problemas locais, como: ocorrência de enchentes e processos de degradação física do solo, que podem
ser decorrentes da ausência de um planejamento territorial que tenha em vista a relação entre as
características do meio físico e o uso e ocupação.
Palavras-chave: Ilha Solteira. Planejamento territorial. Processos de degradação.
ABSTRACT
The objective of this paper was to elaborate the limitations map for the land use of Caçula basin (Ilha
Solteira, Brazil) based on cartographic methodologies supported by digital data processing techniques.
The map was elaborated from the maps of geomorphology, erosion susceptibility, runoff and potential
infiltration based on the Soil Conservation Service - SCS method. The areas were classified as low,
medium and high use limitation. From the results it is possible to verify that in the areas considered with
high limitation for use the urban expansion occurs, which presumes that for a future territorial planning
one must invest in filling the urban voids, in order to avoid the undue occupation of other areas.
Regarding Permanent Preservation Areas, in many areas they are non-existent or appear fragmented,
which contributes to the silting of rivers and pollution of the drainage. This study allowed us to provide
the adequate basis for further details for solving local problems, such as: flood occurrence and soil
physical degradation processes, which can be due to the absence of a territorial planning that has in
view the relation between the characteristics of the environment Physical and land use.
Keywords: Ilha Solteira.Territorial planning. Degradation processes.
1. INTRODUÇÃO
A Lei 9.433/97, em seu capítulo I, art.1º, define entre os fundamentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos que: “a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”, esta
definição apresenta um fato importante para administração brasileira que utiliza como unidades
territoriais os limites federativos, uma vez que a gestão e gerenciamento dos recursos hídricos muitas
vezes se deparam com bacias hidrográficas localizadas em mais de uma unidade territorial..
Desta forma, a adoção da bacia hidrográfica compõe um princípio básico para a gestão e recursos
hídricos e constitui a unidade físico-territorial para o planejamento dos recursos hídricos. Segundo a
definição de Christofoletti (1980) a bacia hidrográfica é “a área drenada por um determinado rio ou por
um sistema fluvial, funcionando como um sistema aberto”.
Para Guerra & Cunha (2000) as bacias hidrográficas integram uma visão conjunta do comportamento
das condições naturais e das atividades humanas nelas desenvolvidas uma vez que, os efeitos
hidrológicos e geomorfológicos de processos naturais ou antrópicos vão se refletir num determinado
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ponto de saída de uma bacia, e pode se propagar a jusante, por meio de bacias de drenagem
adjacentes.
Nesse sentido, os diversos tipos de usos e ocupações das terras nas bacias hidrográficas são muitas
vezes inadequados e contribuem com processos de degradação que diminuem a qualidade ambiental
da bacia, isso pode ser verificado em diversos trabalhos realizados pelo mundo (Wang, (2001); Qi e
Luo, (2005), Alemayehu et al., (2009), Baker e Miller, (2013)).
Mota (1995) complementa que a utilização de bacias hidrográficas para o planejamento territorial, com
base em princípios ambientais constitui o melhor método para evitar a degradação, principalmente de
seus recursos hídricos. Da mesma forma as medidas de controle do escoamento das águas
superficiais, de proteção da vegetação, de disciplinamento da ocupação do solo, e de controle da
erosão, são de suma importância para a proteção dos recursos hídricos.
Muitos dos processos de degradação ambiental têm origem em processos de degradação física do
solo, em particular a erosão, dificultando o uso das áreas. Para Pejon e Silveira (2007), a erosão do
solo, incluindo o resultante da atividade antrópica e manejo inadequado do solo, representa um grave
problema ambiental.
O manejo inadequado do solo segundo Brooks et al. (1991), em terrenos inclinados e solos frágeis,
pode causar sérios problemas erosivos. Além disso, a utilização de pesticidas e fertilizantes na
agricultura liberam substancias no solo que são levadas através de infiltração e escoamento superficial
para áreas de mananciais, e podem provocar problemas na qualidade da água.
Os principais fatores que influenciam a erosão do solo são o tipo de solo e sua origem, as características
do relevo, o nível de águas subterrâneas e a ausência de planejamento. A-Xing et al. (2013)
complementa que a erosão também degrada a qualidade da água, uma vez que, obstrui córregos, rios
e reservatórios com sedimentos que são despendidos do solo e transportados para fora do local.
Nesse contexto, a avaliação das atividades de uso e ocupação do solo que influenciam na qualidade
ambiental da bacia hidrográfica tornam-se cada vez mais importantes em pesquisas sobre o
planejamento territorial e a implementação de políticas públicas para proteção do meio ambiente natural
(Barreto et al., 2013).
Um exemplo é a pesquisa realizada por (Mendes e Lorandi, 2010) que realizaram uma análise espacial
dos principais atributos do território físico da área central urbana de São José do Rio Preto com objetivo
de minimizar ou reparar os problemas atuais de ocupação urbana irregular. De acordo com os autores
através de um banco de dados e cartas interpretativas poder-se-á orientar investigações locais,
permitindo, em determinadas circunstâncias, diminuir os custos, o tempo e o número de situações a
serem estudadas e investigadas.
Assim, o planejamento dos recursos hídricos e o ordenamento do território devem ser considerados
como dois problemas de gestão inter-relacionados para que as decisões sobre a água sejam feitas com
objetivo de melhorara distribuição das atividades produtivas e de proteção dos recursos
naturais(Grindlay et al., 2011).
Alguns dos problemas relacionados com a urbanização desordenada são elencados por (Tang, 2005)
como a diminuição da qualidade e quantidade dos recursos hídricos devido a substituição da vegetação
e de áreas úmidas em áreas urbanas, ou seja, áreas com superfícies impermeáveis que podem alterar
as condições hidrológicas naturais dentro das bacias hidrográficas.
Neste âmbito, o desenvolvimento das cidades sem um planejamento territorial adequado resulta em
prejuízos significativos para a sociedade. Portanto este estudo tem como objetivo através da
elaboração da carta de limitações para o uso e ocupação gerar informações que possam contribuir com
um futuro planejamento territorial que tenha como base o estudo das características físicas da área e
sua relação com o uso e ocupação da terra.
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A Bacia Hidrográfica do Córrego Caçula situa-se no município de Ilha Solteira/SP que pertence a
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 18 – São José dos Dourados, na região
noroeste do Estado de São Paulo (Figura 1). A UGRHI 18 é definida por uma série de bacias
hidrográficas de cursos d’água, a maioria de pequeno porte, que deságuam no reservatório formado
no rio Paraná pela barragem da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira (SIGRH, 2012).
O município de Ilha Solteira localiza-se entre os meridianos 51º00’ e 51º30’W e os paralelos 20º15’ e
20º45’S e apresenta uma população de 25.064 habitantes, sendo 23.520 na área urbana e uma área
de unidade territorial de 656,225 km² (IBGE, 2012).
O crescimento populacional e a expansão da ocupação urbano no município exigiram investimentos
em infraestrutura para atender a população o que potencializou a degradação do solo previamente
iniciada com as atividades pecuárias.

84
REVISTA FATECNOLÓGICA – FATEC-JAHU - ISSN 1980-8526 Nº 11 VOL. 1 2018

Tavares (2008) caracterizou o uso do solo no município como predominantemente pecuária (quase
87% da área do município). No entanto a expansão da indústria sucroalcooleira é crescente na região,
e o plantio de cana-de-açúcar na área da bacia criou novas condições de dinâmica hídrica na área que
carecem estudos detalhados (Santos e Hernandez, 2013).
De acordo com Santos e Hernandez (2013)os córregos encontram-se praticamente desprovidos de
mata ciliar, e a cobertura principal do solo é representada pelos campos antrópicos (pastagens) e
agricultura. Segundo os autores a presença de gado em APP inibe o desenvolvimento de brotos de
árvores e a ciclagem de nutrientes e acelera os processos de degradação do solo em virtude da
compactação, influenciando diretamente na qualidade dos recursos hídricos.
Neste contexto, Santos e Hernandez (2013) afirma que a má conservação solo e a expansão das áreas
urbanas associadas ao uso em conflito comas APP influenciam diretamente na qualidade ambiental da
bacia hidrográfica.
Figura 1 – Localização da área de estudo.

Fonte: Dados do próprio autor.
O Córrego Caçula, objeto de estudo desta proposta, possui como um de seus afluentes um importante
corpo d’água urbano que recebe a drenagem fluvial do município, o Córrego Sem Nome. Gonzaga et.
al. (2010) constatou problemas com a qualidade de água do recurso, fortemente influenciada pelo uso
e ocupação do solo, com indícios de ligações clandestinas de esgoto doméstico, escoamento superficial
urbano, e fluxos provenientes da rede de drenagem urbana, além da ausência quase que total de mata
ciliar nas Áreas de Preservação Permanente (APP) o que contribui diretamente com a degradação da
qualidade de água do Córrego Caçula que tende a piorar nos próximos anos com o aumento da
população.
Atualmente a prefeitura municipal de Ilha Solteira apresenta iniciativas com intuito de melhorar a
qualidade ambiental desta Bacia Hidrográfica como: Projeto de captação de água fluvial e controle de
erosão do município; Desenvolvimento do Programa Estadual de Microbacia Hidrográfica, que
vislumbra o acompanhamento de duas microbacias (Microbacia do Cinturão Verde e a Microbacia do
Córrego do Caçula); Projeto de controle de voçoroca na Microbacia do Córrego do Caçula além do
projeto de financiamento FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) de terraceamento e
recomposição da mata ciliar (PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA, 2012).
A maioria dos projetos citados não têm resultado o controle esperado nos processos de degradação
(erosão, em particular) simplesmente porque têm desconsiderado os atributos do meio natural
(geomorfológicos e hidrológicos) objeto deste projeto.
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A localização da bacia em relação à área urbana e área de expansão urbana de Ilha Solteira também
cria uma situação crítica, pois parte significativa da área da bacia se situa em área urbana ou de
expansão urbana (Figura 2).

Figura 2 – Posição da Bacia do Caçula em relação á área urbana de Ilha Solteira.

N.

Fonte: Prefeitura Municipal de Ilha Solteira (2012).
De acordo com Santos e Hernandez (2013) a expansão das áreas urbanas do município de Ilha Solteira
é preocupante visto que acarreta em inúmeros impactos ambientais.
É possível observar que a ocupação da terra na área de estudo possui parte da população localizada
próximo aos cursos d’água e suas nascentes devido à expansão urbana o que pode prejudicar a
qualidade e quantidade de água.
3. METODOLOGIA
3.1. GEOMORFOLOGIA (UNIDADES DE TERRENO)
As unidades de terreno da área de estudo foram classificadas segundo o trabalho realizado por Lollo
(1998). O autor, a partir da avaliação do terreno no município de Ilha Solteira reconheceu dois sistemas
de terreno (denominados A e B), cuja subdivisão permitiu o estabelecimento de cinco unidades de
terreno (duas pertencentes ao Sistema A denominada A.1 e A.2, e três pertencentes ao Sistema B,
denominadas B.1, B.2 e B.3).
Os resultados desse trabalho foram convertidos de arquivos de CAD para arquivos em formato
shapefile para sua inserção no banco de dados digitais no ArcGis 10.0.
Na bacia hidrográfica do Córrego Caçula, observa-se a presença das unidades de terreno denominadas
A.2, B.1, B.2 e B.3, a tabela 1 apresenta as principais características de cada uma das unidades.
Tabela 1 – Características das unidades de terreno definidas por Lollo (1998).
Unidades
Forma
Vales pequenos profundos com encostas convexas, evidências de processos erosivos
A.1
na porção inferior das encostas.
Colinas médias suave onduladas com encostas convexas com média frequência de
A.2
canais.
Vales amplos com encostas côncavas, alta frequência de canais, encostas abruptas
B1
suavizando-se em direção à drenagem, extensos depósitos aluviais na base.
Colinas médias a amplas, suave onduladas, com encostas convexas na sua metade
B2
superior a côncavas na metade inferior com baixa frequência de canais.
B3
Vales médios com encostas côncavas à retilíneas, média frequência de canais.
Fonte: Lollo (1998).
3.2. SUSCETIBILIDADE A EROSÃO
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Para diagnosticar a suscetibilidade da área de estudo aos processos erosivos, foi necessário analisar
as potencialidades dos recursos naturais pelo conhecimento de elementos do meio físico que mais
contribuem com esse processo, a declividade, os solos, a geomorfologia, além do uso e ocupação da
terra.
Inicialmente para a operação de integração dos mapas temáticos previamente elaborados, definiu-se
o grau de suscetibilidade aos processos erosivos das classes de cada um dos mapas a serem
integrados (Tabela 2). Assim, foi definido que o valor um (1) seria atribuído para classes com baixa
suscetibilidade, dois (2) para classes com média suscetibilidade e três (3) para classes com alta
suscetibilidade.
A realização da integração dos atributos ocorreu através das operações de álgebra de mapas no ArcGis
10.0, utilizando-se os mapas de declividade, de uso e ocupação da terra, pedológico e geomorfológico.
Tabela 2 – Valores de suscetibilidade a erosão para cada classe dos atributos,
Atributos
Potencial de suscetibilidade a erosão
Valor da Suscetibilidade a erosão
Geomorfologia

A.2
B.2
3
2
Pedologia
PVA – Argissolo
Vermelho Amarelo
3
Uso
e Preparo
Asfalto
ocupação da para
o
terra
plantio
e
solo exposto
3
2
Declividade
>10%
5 – 10
%
3
2
Fonte: Dados do próprio autor.

B.3
A.1
2
1
LV – Latossolo Vermelho

B.1
1

2
Telhad
o

Pastage
m

2
<5%

2

Agricultur
a perene e
temporári
a
1

Mata
e
vegetaçã
o natural
1

1

3.3. ESCOAMENTO SUPERFICIAL E INFILTRAÇÃO POTENCIAL
A carta de escoamento superficial baseado na metodologia curva-número elaborado pelo USDA-SCS
(1972) permite a partir do parâmetro CN (curve number – número de curva de escoamento) identificar
características referentes ao potencial de escoamento superficial com base no uso e ocupação da terra
e nos tipos de solo existentes na área.
O parâmetro (CN) varia desde uma cobertura muito permeável (valor = 0) até uma cobertura
completamente impermeável (valor = 100). Para a determinação do (CN), foram utilizadas técnicas de
geoprocessamento que permitiram o cruzamento das informações de uso e ocupação da terra e
pedologia, baseado nas tabelas 3 e 4 com valores de CN para áreas urbanas e rurais.
Tabela 3 – Estimativa dos valores de CN para bacias urbanas e suburbanas.
Descrição do uso do solo
Tipo de solo
A
B
C
Espaços abertos
39
61
74
Matos ou gramas cobrem 75% ou mais da área
Matos cobrem 50% a 75% da área
49
69
79
Áreas comerciais (85% impermeáveis)
89
92
94
Distritos industriais (72% impermeáveis)
81
88
91
Áreas residenciais
Tamanho do lote (m²)
Área impermeável (%)
<500
65
77
85
90
1000
38
61
75
83
1300
30
57
72
81
2000
25
54
70
80
4000
20
51
68
79
Parques e estacionamentos, telhados, viadutos
98
98
98
Arruamentos e estradas:
98
98
98

D
80
77
95
93

92
87
86
85
84
98
98
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Asfaltadas e com drenagem pluvial
Paralelepípedos
Terra
Fonte: Tucci (1998).

76
72

Tabela 4 – Estimativa dos valores de CN para áreas rurais.
Superfície
A
B
Com sulcos retilíneos
77
86
Em fileiras retas
70
80
Plantações regulares
Em curvas de níveis
67
77
Terraceamento em nível
64
76
Em fileiras retas
64
76
Plantações de cereais
Em curvas de níveis
62
74
Terraceamento em nível
60
71
Em fileiras retas
62
75
Plantações de legumes ou Em curvas de níveis
60
72
cultivados
Terraceamento em nível
57
70
Pobres
68
79
Normais
49
69
Boas
39
61
Pastagem em curvas de nível
Pobres
47
67
Normais
25
59
Boas
6
35
Campos permanentes
Normais
30
58
Esparsas, de baixa transpiração
45
66
Normais
36
60
Densas, de alta transpiração
25
55
Chácaras estradas de terra
Normais
56
75
Ruim
72
82
De superfície dura
84
84
Floresta
Muito esparsa, baixa transpiração
56
75
Esparsas
46
68
Densas, alta transpiração
26
52
Normais
36
60
Fonte: Tucci (1998).
Uso do solo
Solo lavrado

85
82

89
87

C
91
87
83
84
84
82
79
83
81
78
86
79
74
81
75
70
71
77
73
70
86
87
90
86
78
62
70

91
89

D
94
90
87
88
88
85
82
87
84
89
89
94
80
88
83
79
78
83
79
77
91
89
92
91
84
69
76

A classificação dos tipos de solo obedeceu aos critérios estabelecidos na tabela 5, em que, de acordo
com o tipo de solo e condições de uso, os tipos de solo são divididos em grupos hidrológicos. Desta
forma primeiramente foram elaboradas as cartas com as informações referentes ao uso e ocupação do
solo e pedologia no Software ArcGis 10.0.
A Figura 3 apresenta a sequência de processos para obtenção do CN.
Tabela 5 – Quadro dos grupos hidrológicos de solo – tipos de solo e condições de uso.
Grupos
Tipos de solo e condições de uso
A
Solos arenosos com baixo teor de argila total, inferior a 8%, não havendo rocha
nem camadas argilosas, e nem mesmo densificadas até a profundidade de 1,5 m.
O teor de húmus é muito baixo não atingindo 1%.
B
Solos arenosos menos profundos que o Grupo A e com menos teor de argila total,
porém ainda inferior a 15%. Não pode haver pedras e nem camadas argilosas até
1,5 m, mas é, quase sempre, presente camada mais densificada que a camada
superficial.
C
Solos barrentos com teor total de argila de 20 a 30%, mas sem camadas argilosas
impermeáveis ou contendo pedras até profundidade de 1,2 m. No caso de terras
roxas, esses dois limites máximos podem ser de 40% e 1,5 m. Nota-se a cerca de
60 cm de profundidade, camada mais densificada que no Grupo B, mas ainda longe
de condições de impermeabilidade.
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D

Solos argilosos (30 a 40% de argila total) e ainda com camada densificada a uns
50 cm de profundidade. Ou solos arenosos como o Grupo B, mas com a camada
argilosa quase impermeável, ou horizontes de seixos rolados.
Fonte: Tucci (1995).

Figura 3 – Sequência de processos para obtenção do CN

Fonte: Dados do próprio autor.
O próximo passo foi a obtenção do parâmetro S, que representa a capacidade máxima de
armazenamento no solo (mm), e pode ser obtido a partir dos valores de CN aplicando a equação I.
=

1000
10 +

(I)

25.4

Em que, S representa a capacidade máxima de armazenamento no solo (mm) e CN o número da curva
de escoamento.
Para determinar o escoamento superficial (equação II) foi necessário determinar a precipitação média
mensal da bacia hidrográfica a partir dos dados obtidos da estação meteorológica da UNESP – Ilha
Solteira.
=

( − 0.2 )
,
+ 0.8

> 0.2

(II)

Em que, Q representa o escoamento superficial direto (mm); P a precipitação total acumulada (mm)
e S a capacidade máxima de armazenamento no solo (mm).
O gráfico representado pela figura 4 apresenta as médias mensais de temperatura e precipitação em
uma série histórica de 20 anos.
Figura 4 – Gráfico com as médias mensais de temperatura e precipitação do período de 1992 a 2012.
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Fonte: Dados do próprio autor.
Os meses mais chuvosos compreendem outubro a março, e o cálculo da média desses valores de
precipitação permitiu determinar a precipitação a ser utilizada para o cálculo do escoamento superficial
e potencial de infiltração, ou seja, 171 mm/mês.
A carta de potencial de infiltração apresenta as regiões onde há predomínio ou não de infiltração com
graduação de cores que permita esta visualização, para determinação dos valores de infiltração, foram
utilizados os valores obtidos do escoamento superficial bem como a média mensal de precipitação que
permitiram aplicar a equação III representada a seguir.
=

−

(III)

Onde I refere-se a Infiltração (mm/mês); P a média de precipitação mensal (mm/mês), e E representa
o Escoamento superficial (mm/mês)
Os dados foram manipulados no Software ArcGis 10.0, tal como os cálculos inerentes deste processo.
A tabela 6 apresenta os valores de CN para a área de estudo, obtidos a partir das tabelas 3 e 4.
Também são representados os valores de S e por fim os valores do escoamento superficial e potencial
de infiltração, necessários para espacialização em cartas.

Classe

Tabela 6 – Valores de CN para bacia hidrográfica do Córrego Caçula.
CN
S (mm/mês)
Escoamento
Infiltração (mm/mês)
superficial
(mm/mês)
Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo B Grupo C Grupo B Grupo C –
B
- C - LV B
– C - LV - PVA
- LV
- PVA
LV
PVA
PVA
76
84
76
52
104,72
121,32
66,28
49,68
100
100
0
0
171
171
0
0
98
98
5
5
165,14
165,14
5,86
5,86
e 68
78
119
72
81,4
107,28
89,6
63,72

Agricultura
Água
Asfalto
Mata
vegetação
natural
Pastagem
Preparo para o
plantio e solo
exposto

67
67

75
81

Telhado
98
98
Fonte: Dados do próprio autor.

125
63

60
38

78,66
113,33

115,44
132,57

92,34
57,67

55,56
38,43

5

5

165,14

165,14

5,86

5,86

3.4. CARTA DE LIMITAÇÕES PARA USO E OCUPAÇÃO
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A carta de limitações para uso e ocupação tem como objetivo representar a partir da caracterização do
meio físico, áreas que apresentam restrições ao uso e ocupação, bem como áreas mais favoráveis
para o uso e ocupação e, portanto contribuir com planejamento territorial.
Desta forma a carta foi confeccionada a partir da álgebra de mapas realizada no ArcGis 10.0, utilizando
as cartas de geomorfologia (unidades de terreno), suscetibilidade a erosão, escoamento superficial e
infiltração potencial baseados no método Soil Conservation Service – SCS. Para cada classe atribuída
a cada carta, foram conferidos valores que determinam a sua influência na limitação para o uso e
ocupação. Assim foi definido que o valor um (1) seria atribuído para classes com baixa limitação para
uso e ocupação, dois (2) para classes com média limitação para uso e ocupação e três (3) para classes
com alta limitação para uso e ocupação.
Para finalizar a carta, foi elaborada a delimitação das APPs - Áreas de Preservação Permanente, com
intuito de estabelecer áreas que, de acordo com a legislação vigente, devem ser preservadas.
Portanto, a delimitação da APP foi elaborada segundo a lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 que
institui no caso da área de pesquisa em que os cursos d’água apresentam largura entre 10 e 50, áreas
de preservação permanente de 30 metros.
Para as áreas de nascentes, a lei dispõe que as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água
perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. Além disso, deve
ser respeitada a APP de 30 metros nas áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais,
decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença
ambiental do empreendimento.
A tabela 6 apresenta os valores de limitação de uso e ocupação para cada classe das cartas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. GEOMORFOLOGIA (UNIDADES DE TERRENO)
4.2.
Na carta de unidades de terreno da bacia hidrográfica do Córrego Caçula (Figura 5), a unidade
B.2 é predominante, seguida pelas unidades B3 localizada principalmente nos fundos de vale e A2 com
áreas nas porções Norte e Sul da bacia.
A unidade A.1 está localizada ao Sul da bacia com uma pequena parte contribuinte.
Figura 5 – Carta de unidades de terreno.
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Fonte: Dados do próprio autor.
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4.3. SUSCETIBILIDADE A EROSÃO
A carta de suscetibilidade a erosão, representada pela figura 6, apresenta que as áreas mais
suscetíveis a erosão se concentram nos elementos de terreno A.1.2, A.1.3., A.2.2., B.1.1, e B.3.1. Parte
desses elementos (A.1.2, A.1.3 e A.2.2) se localiza na área urbana e nos limites com a área de
expansão urbana, em áreas onde são comuns lançamentos do sistema de drenagem urbana do
município em córregos locais.
Figura 6 – Carta de Suscetibilidade a erosão.

Fonte: Dados do próprio autor.

93
REVISTA FATECNOLÓGICA – FATEC-JAHU - ISSN 1980-8526 Nº 11 VOL. 1 2018

4.3. CARTA DE LIMITAÇÕES PARA USO E OCUPAÇÃO
A carta de limitações (Figura 7) para uso e ocupação apresenta áreas classificadas em baixa, média e
alta limitação.
Figura 7 – Carta de limitações para uso e ocupação.

Fonte: Dados do próprio autor.
As áreas classificadas com baixa limitação estão localizadas na região Sul da bacia hidrográfica, em
virtude da alta suscetibilidade a erosão nestas áreas, unidades de terreno A2 e A1 e taxas médias de
escoamento superficial. Estas áreas, devem ter os recursos naturais explorados com consciência, para
evitar a degradação dessas áreas, e isto deve ser destacado para um futuro planejamento territorial.
As áreas classificadas com média limitação estão concentradas na área central Sul da bacia. Estas
áreas, possuem de média a baixa suscetibilidade a erosão, unidades de terreno B2 que possui alto
potencial erosivo, e taxas médias e altas de escoamento superficial. Estas áreas são ocupadas
principalmente por agricultura perene e temporária, e em grande parte é utilizada para cultura de canade-açúcar.
Em função do potencial de escoamento superficial (Figura 8) ser considerado de médio a alto nestas
áreas, é recomendado que sejam construídos os terraços em nível para contenção do escoamento
superficial da água das chuvas. Para controlar e evitar os processos erosivos os usos que são
recomendados incluem a implantação de plantio direto, cultura em faixas, rotação de culturas, e faixas
de vegetação nativa no meio dos canaviais. Através das práticas conservacionistas que mantenham a
cobertura do solo, os processos erosivos e o carreando de sedimentos para os cursos d’água serão
evitados.
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Figura 8 – Carta de potencial de escoamento superficial e valores de CN.

Fonte: Dados do próprio autor.
Nas áreas consideradas com alta limitação para uso ocorre a expansão urbana, porém para um futuro
planejamento territorial deve-se investir em preencher os vazios urbanos, a fim de evitar a ocupação
indevida de outras áreas.
Estas regiões possuem baixo potencial de infiltração (Figura 9) e é recomendado aplicar medidas não
estruturais e estruturais para minimizar o impacto do escoamento superficial da água das chuvas que
possibilita a ocorrência de enchentes e prejudicam a qualidade de vida da população. Estas medidas
incluem: a educação ambiental em toda a bacia hidrográfica, os mapas de inundação para evitar a
ocupação destas áreas, práticas agrícolas corretas e reflorestamento da bacia.
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Figura 9 – Carta de infiltração potencial.

Fonte: Dados do próprio autor.
As Áreas de Preservação Permanente - APPs devem ser protegidas de acordo com a legislação, porém
em muitos trechos dos Córregos da bacia elas são inexistentes ou aparecem fragmentadas, o que
contribui com o assoreamento dos rios e poluição da rede de drenagem. Estas áreas devem ser
conservadas e protegidas a fim de evitar estes processos de degradação. Para isso, recomenda-se um
trabalho em conjunto com os produtores rurais com objetivo de orientar a necessidade de implantação
das APPs. E isto pode ser realizado concomitantemente com a educação ambiental em escolas, igrejas
e associações comunitárias, para explicação da importância do manejo integrado da bacia hidrográfica.
Trabalhos semelhantes foram realizados por Lollo J.A., (1998), Tang et al., (2005), A-Xing, Z et al.,
(2013) para caracterização do meio físico de bacias hidrográficas e destaca-se que a participação
pública é fundamental para que estas propostas sejam efetivadas, uma vez que é a população
responsável por denunciar, fiscalizar e exigir ações e projetos dos órgãos públicos para melhoria da
situação ambiental da bacia. Estas ações devem ser incentivadas principalmente pela prefeitura de Ilha
Solteira, secretarias do meio ambiente, Comitê de Bacias Hidrográficas, dentre outros possíveis
colaboradores.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração da carta de limitações para o uso e ocupação permitiu concluir que as áreas consideradas
como alta limitação para uso e ocupação estão localizadas na área urbana e de expansão urbana,
estas regiões apresentam solos de textura arenosa e perfis de solos bastante espessos, maior potencial
de escoamento superficial e condições muito favoráveis a processos erosivos.
Essas áreas encontram-se ocupadas, sendo assim, a sugestão é que seja aplicada a educação
ambiental com objetivo de orientar a população sobre a importância do manejo de bacias hidrográficas,
e da ocupação dos vazios urbanos através de um planejamento visando a melhor relação entre a
sociedade e o meio ambiente.
Nesse contexto, esta caracterização do meio físico da área visa contribuir com o planejamento territorial
através da definição de critérios para a ocupação das áreas com base nos atributos do meio físico, e
dos processos de dinâmica superficial.
Desta forma, este estudo pode colaborar para que sejam previstos no Plano Diretor estes critérios de
ocupação urbana que levem em consideração as condições naturais. Para isso, a participação pública
é essencial nas questões ambientais seja através de projetos de educação ambiental ou de
associações de bairro que lutem para que estas propostas sejam efetivadas proporcionando um meio
ambiente mais saudável.
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CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE COOPERAÇÃO ENTRE AS INDÚSTRIAS DE
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES DE JAÚ
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RESUMO
As redes de cooperação são estruturas de ligação que se formam entre as empresas,normalmente de
pequeno porte, com a intenção de melhorar a capacidade competitiva das mesmas. O objetivo central
deste artigo é apresentar uma análise que permita compreender a capacidade de formação de uma
rede de cooperação entre as empresas do setor de TICs (Tecnologia da Informação e Comunicações)
da cidade de Jaú. A principal motivação para esta pesquisa é a capacidade que as redes de cooperação
possuem em fomentar o desenvolvimento econômico local. A metodologia utilizada foi a pesquisa de
campo exploratória, junto a uma amostra de 18 empresas do setor de TICs, da cidade de Jaú. Foi
aplicado um questionário para identificação das características das empresas e dos relacionamentos
instituídos entre empresas com fornecedores e instituições locais (sindicatos, associações, instituições
de ensino e financeiras). O método para análise dos resultados utilizados foi a estatística descritiva. Os
resultados apurados permitiram compreender que o relacionamento entre concorrentes se limita
interações sociais. O relacionamento entre empresas e fornecedores é mais estreito. As interações das
empresas com as instituições locais são maiores no que se refere às instituições financeiras.
ABSTRACT
The cooperative relationships are connections structured between the companies, usually small size,
with the intention of improving their competitive capacity. The main objective this article introduce
analysis that allows to understand the capacity formation of cooperative relationships between the
companies of the ICT sector (Information and Communications Technology) in Jaú city. The main
motivation this research is the ability of cooperative relationships to improve local economic
development. It was used methodology field research exploratory, with a sample of 18 companies in the
ICT sector of Jaú city. A questionnaire was applied to identify the characteristics of companies and
relationships between companies, suppliers and local institutions (trade unions, associations,
educational and financial institutions). The method used to analyze the results was descriptive statistics.
The results verified allowed to understand that the relationship between competitors is limited to social
interactions. The relationship between companies and suppliers is narrower. The interactions between
business and local institutions are closer for financial institutions.
1. INTRODUÇÃO
A junção formal ou informal de duas ou mais firmas formam uma rede. O conceito de empresas
interligadas por relações que permitam ser denominadas como redes vem se desenvolvendo nas
últimas décadas (Grandori e Soda, 1995; Economides, 1996; Castell, 2000; Brito, 2002; Amato, 2000).
As empresas podem estabelecer relações de cooperação com clientes, fornecedores, instituições
financeiras, instituições de ensino (Balestrin e Verschoore, 2008).
A classificação das ligações em rede é um assunto abordado através da tipificação das redes. A
tipologia de redes permite estabelecer indicadores para classificar a estrutura das mesmas. Vários
autores estabeleceram suas tipologias de rede (Oliveira e Guerrini, 2002; Brito, 2002; Hoffmann et al.,
2007; Grandori e Soda, 1995).
No entanto, para a construção da rede de cooperação junto às empresas do setor de tecnologia da
informação e comunicações, na cidade de Jaú, pretende-se usar a subdivisão estabelecida por Castro
(2009). Nela as redes podem ser classificadas através de duas óticas: estrutura constituída e relações
instituídas.
Mais do que estabelecer uma tipologia de rede, identificando as estruturas que a ela pertencem, é
importante também compreender a natureza dos relacionamentos estabelecidos entre os membros da
rede. Redes de cooperação fortalecem o desenvolvimento econômico local porque capacitam
empresas de pequeno porte. A proximidade das firmas viabiliza políticas econômicas regionais e
geográficas (Polenske, 2004).
Assim, o objetivo central deste artigo é apresentar uma análise que permita a construção de uma rede
de cooperação para as empresas do setor de tecnologia da informação e comunicações (TICs), na
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cidade de Jaú. Como objetivos específicos pretende-se: apresentar as características das empresas
identificadas (porte, estratégias centrais e descrição de função); apresentar uma estrutura de rede de
cooperação com a localização geográfica das empresas identificadas e analisar as ligações entre as
empresas identificadas, seus concorrentes e clientes.
A justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa está embasada, inicialmente, em dois aspectos
centrais: necessidade de geração de informações sobre as empresas de tecnologia da informação e
comunicações (TICs) na cidade de Jaú e geração de conhecimento sobre o setor.
Além disso, quando a rede de cooperação for realmente estabelecida, a capacidade de geração de
desenvolvimento econômico local será exponenciada.
No estado de São Paulo existem 67.344 mil empresas do setor de tecnologia da informação e
comunicação, estas empresas ocupam 553.283 mil pessoas (Cempre, 2015). Segundo a Rais (FIESP,
2016) a cidade de Jaú possui distribuição setorial desigual. O comércio é o setor que mais se destaca,
com 1.875 estabelecimentos.
O setor de serviços possui 1.339 estabelecimentos, seguido pela indústria com 628 estabelecimentos.
Por esta pesquisa, o setor de tecnologia da informação possui 19 estabelecimentos. Infelizmente
existem poucas informações sobre o setor no município.
A pesquisa da Rais (FIESP, 2016) não detalha as características das empresas do setor, apenas
apresenta o número de estabelecimentos. Então, uma pesquisa que apresente as características das
empresas do setor de TICs, contribuirá para a compreensão das potencialidades do município.
Para atingir os objetivos estabelecidos por esta pesquisa, foi realizada uma pesquisa de campo
exploratória, junto a uma amostra de 18 empresas.
O processo de coleta de dados foi realizado através da aplicação de um questionário. O método de
análise dos dados foi estatístico descritivo. A estrutura de redes apresentada usou a identificação dos
nós pelo Google Maps e a segmentação por ramo de atuação conforme a classificação do Cadastro
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE (IBGE, 2018).
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Os critérios identificados por esta pesquisa para o estabelecimento da tipologia de redes são:
estruturais e nominais. Os critérios estruturais consistem nos componentes que constroem uma rede.
Os autores (Brito, 2002; Oliveira e Guerrini, 2002; Hoffmann et al., 2007) com suas respectivas
descrições estão citados no quadro 1.
Quadro 1: Estruturas de redes.
Autores

Estrutura

Brito (2002)

Oliveira
Guerrini
(2002)

e

 Nós: são as unidades que constituem a rede
 Posições: são a estrutura de divisão de trabalho
 Ligações: constituem-se nos tipos de relacionamentos estabelecidos pelas
empresas
 Fluxos: constituem-se nos tipos de bens tangíveis ou de informações
intangíveis transacionados entre os membros da rede.
 Formalização: grau de formalidade, que pode ser formal ou informal;
 Centralização: que compreende estruturas simétricas e assimétricas;
 Direção de Cooperação: grau de relacionamento cooperativo estabelecido,
que pode ser horizontal ou vertical;
 Flexibilidade: estabilidade em relação aos relacionamentos dentro da cadeia
de suprimentos, que podem ser estáveis (estáticos) ou flexíveis;
 Fronteiras: esta definição permite estabelecer a configuração de estrutura
modular; virtual ou livre de barreiras.
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 Direção: este indicador mede se as redes são verticais ou horizontais. As redes
verticais são aquelas em que cada processo é realizado por empresas
especializadas, e não concorrentes, e que não atuam no mesmo mercado. As
redes horizontais são aquelas estabelecidas entre empresas que competem
em termos de produtos e/ou mercados;
 Localização: este indicador mede a dispersão das redes. Redes dispersas são
permitem relacionamento e intercâmbios de bens e serviços através de
processos logísticos. Nas redes dispersas a distância é superada. Nas redes
aglomeradas as relações vão além dos vínculos comerciais;
 Formalização: este indicador está relacionado às bases contratuais que
podem ser firmadas através de contratos formais ou não formais;
 Estruturas de poder: este indicador trata da hierarquia na tomada de decisões.
Nas redes orbitais uma das partes sobrepõe a outra. Nas redes não orbitais
todas as partes tem a mesma capacidade de tomada de decisão.
Fonte: Elaborado pela autora com base nos trabalhos dos autores (Brito, 2002; Oliveira e Guerrini,
2002; Hoffmann et al., 2007).

Hoffmann
al. (2007)

et

Para classificar as relações instituídas entre os elementos da rede, alguns autores estabelecem
nomenclaturas. O quadro 2 compila as nomenclaturas dos diferentes autores (Grandori e Soda, 1995;
Balestrin e Verschoore, 2008).
Quadro 2: Nomenclaturas de redes.
Nomenclaturas
 Redes sociais: são constituídas por relações sociais estabelecidas através de
prestígio, amizade e companheirismo. Não utiliza contratos de regulamentação.
O tipo de acordo é informal;
 Redes burocráticas: são constituídas por meio de contratos complexos, que se
destinam a controlar não apenas o fornecimento de produtos e serviços, mas
também as regras de comportamento. O grau de formalização varia em cada
situação, contudo, ele pode nunca chegar a ser completo. Os contratos nunca
substituem a presença de uma rede social. O tipo de acordo é formal;
 Redes proprietárias: são constituídas por acordos relacionados ao direito de
propriedade e não por mecanismos de coordenação. As operações têm
carácter exclusivamente financeiro. Os direitos de propriedade são sistemas de
incentivo à sustentabilidade da cooperação.
Balestrin
e
 Redes de fornecimento (terceirização ou outsorcing): ocorre quando uma
Verschoore
empresa grande controla as atividades das pequenas empresas em função de
(2008)
seus interesses. A relação é assimétrica, e visa foco e especialização de
atividade, erguer barreiras contra os concorrentes, habilita a empresa líder a
utilizar a plenitude dos investimentos em ativos dos seus parceiros,
incorporando capacitações, desenvolvimento tecnológico;
 Consórcios: Empreendimentos acima dos recursos de qualquer um de seus
membros. O registro contratual de cada consórcio estabelece os objetivos
comuns que serão perseguidos e o modo como o processo será conduzido.
Assim, as normas são definidas a priori e formalizadas em um documento
específico
 Redes associativas: Concentram numa estrutura única os mecanismos ao
desenvolvimento das relações entre seus agentes. As redes associativas são
dotadas de poderes e instrumentos para promover e gerenciar a formação e o
crescimento dos grupos empresariais
Fonte: Elaborado pela autora com base nos trabalhos dos autores (Grandori e Soda, 1995; Balestrin
e Verschoore, 2008).
Autores
Grandori
e
Soda (1995)

Sobre as relações instituídas é necessário analisar o tipo de vínculo, o grau de formalidade e as
relações de poder estabelecidas, constituindo-se nas estruturas de governança. No que se refere ao
grau de governança, os autores Humphrey e Schmitz (2000) propõem uma estrutura para distinguir o
grau de simetria na dinâmica dos relacionamentos em rede, que consiste em compreender que a
governança pode ser assumida em qualquer ponto da rede. A governança envolve sistemas de controle
e são situacionais, ou seja, a governança pode ser exercida por um período de tempo e depois ser
passada para outro membro da rede. Isto caracteriza-se como uma posição situacional.
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Relacionamentos cooperativos são definidos por códigos de comportamento. Para que estes códigos
sejam estabelecidos é necessário: proximidade, confiança e colaboração. Esses comportamentos são
importantes para que exista colaboração e cooperação. Para Polenske (2004), a confiança é o
elemento essencial para o estabelecimento de relacionamentos colaborativos e cooperativos.
3. MATERAIS E MÉTODOS
Conforme a denominação determinada por Collis e Hussey (2005), a natureza da pesquisa realizada é
qualitativa. Na abordagem qualitativa não existe uma aversão a quantificação de variáveis, o que existe
é uma ênfase diferente. A preocupação é obter informações sobre a perspectiva dos indivíduos, bem
como interpretar o ambiente em que a problemática ocorre (Miguel et al., 2011). Marconi e Lakatos
(2010) classificam a pesquisa qualitativa como sendo uma observação de campo, visando: explorar
ambientes, descrever comunidades, compreender situações e circunstâncias, identificar problemas e
generalizar hipóteses para futuros estudos.
Desta forma, a pesquisa efetuada caracteriza-se como pesquisa de campo exploratória. A pesquisa de
campo consiste num tipo de pesquisa que é utilizada para obter informações e conhecimento acerca
de um problema. A pesquisa de campo é descritiva, porque analisa e descreve as características do
problema (Marconi e Lakatos, 2010).
Como a pesquisa usou a subdivisão estabelecida por Castro (2009), na qual as redes podem ser
classificadas através de suas estruturas constituídas e relações instituídas, fez se necessário primeiro
identificar a estrutura constituída. Para a identificação da estrutura, foi usada a definição de Brito (2002),
na qual a rede é constituída por: nós, posições, ligações e fluxos. Esta definição permitiu que as
variáveis pudessem ser definidas.
Neste trabalho foram identificados apenas os nós (empresas), as posições (estrutura de divisão de
trabalho) e ligações (tipos de relacionamentos estabelecidos pelas empresas). Os fluxos, que são os
bens tangíveis ou intangíveis transacionados entre os membros da rede, não serão identificados.
Para que os elementos estruturais da rede pudessem ser identificados foi efetuada uma coleta de
dados. A população de empresas do setor de TICs, na cidade de Jaú, segundo a Rais (FIESP, 2016),
constituem-se em 19 estabelecimentos. Foi aplicado um questionário junto às empresas, com
perguntas abertas e fechadas, respondidas através do Google Forms. Apenas 18 empresas
responderam ao questionário, constituindo-se no tamanho da amostra.
O questionário aplicado foi construído considerando as variáveis a serem analisadas, sendo elas:
 Nós: localização geográfica, número de funcionários e identificação da estratégia central;
 Posição: descrição do ramo de atuação, segundo a classificação do Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE (IBGE, 2018);
 Ligações: natureza das relações estabelecidas entre concorrentes, fornecedores e associações
de classe e/ou sindicatos. Para formular as questões de identificação das relações
estabelecidas foi utilizado como base o questionário estabelecido por Centenaro e Laimer
(2017).
4. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
O processo de análise de resultados considerou os fundamentos da estatística descritiva, por se tratar
de um estudo de campo, cuja finalidade principal é apresentar uma análise que permita a construção
de uma rede de cooperação para as empresas do setor de tecnologia da informação e comunicações
(TICs), da cidade de Jaú.
Os nós (empresas) foram caracterizados por porte, conforme a classificação do Sebrae (2013) e pelas
estratégias centrais de cada organização. As posições são caracterizadas pelas descrições da
atividade que cada empresa realiza, segundo a classificação Cadastro Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE (IBGE, 2018). A natureza das ligações entre as empresas e seus concorrentes,
fornecedores e instituições ligadas a categoria (sindicatos, associações de empresas e instituições
governamentais) foi definida através das respostas de questionário fechado, aplicado junto às empresa.
Considerando que a rede será identificada pela sua estrutura e pelas suas relações constituídas
(CASTRO, 2009). A estrutura da rede será formada, tendo os nós identificados geograficamente e a
junção dos nós será definida pela posição ocupada segundo as descrições de atividades. A análise das
relações constituídas se dará através do estudo da natureza das ligações, usando os métodos de
estatística descritiva.
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4.1. Características das Empresas
As características das empresas (nós) identificadas pela pesquisa analisa os seguintes aspectos:
porte, descrição de atividades e estratégias centrais. No que se refere à classificação por porte, será
usada o critério estabelecido pelo Sebrae (2013), que considera o enquadramento de acordo com o
número de funcionários da empresa. Segundo os critérios do Sebrae (2013), a classificação para
comércio e empresa de serviços é a seguinte:
 Microempresas (ME): até 9 funcionários;
 Empresas de Pequeno Porte: de 10 a 49 funcionários;
 Empresas de Médio Porte: de 50 a 99 funcionários;
 Grandes Empresas: 100 ou mais funcionários
A classificação das empresas por porte subdivide-se em microempresas e empresas de pequeno
porte. O gráfico abaixo ilustra esta subdivisão. A maioria são microempresas (72%) as demais são
empresas de pequeno porte (28%).
Gráfico 1: Empresas do Setor de TICs Classificadas por Porte.

28%

72%

1a9
10 a 49

Fonte: Elaborado pelos autores.
Foi perguntado às empresas quais eram as principais estratégias adotadas. No quadro 3 estão as
respostas. Embora exista diversidade em relação às respostas, a estratégia mais citada foi melhoria de
atendimento em relação aos clientes.
Quadro 3: Estratégias das Empresas do Setor de TICs.
Atendimento de alta qualidade e com diferencial técnico com a finalidade de fidelizar antigos e
novos clientes
Melhor atendimento e rapidez na entrega
Produtos com procedência, atendimento especializado, profissionais qualificados, negociação
Vendas e crescimento com desenvolvimento de ferramentas que ajudam na solução do
problema do dia a dia
Sistema diferencial de e-mail e diferenciação no atendimento
Atendimento personalizado, desenvolvimento sob encomenda
Vendas online e consultoria
Planejamento dos produtos que serão desenvolvidos ao longo dos próximos 12 meses
alinhados à um grande controle de qualidade para a entrega de produtos que atendam as
expectativas dos clientes com excelência. A divulgação destes produtos segue um calendário
alinhado aos seus lançamentos, com estratégias de marketing digital.
Agilidade e qualidade
Atendimento personalizado
Melhor atendimento e qualidade nos serviços prestados
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Tratar bem os clientes, organização e ser claro em relação como funciona a empresa
Melhor atender o cliente sempre modernizando, melhorando
Somar forças com nossos clientes, oferecendo consultoria, comprometimento, flexibilidade e
segurança
Bom atendimento, rapidez, preço e confiança
Melhor atendimento
Oferecer soluções inteligentes em TI, redes e equipamentos
Entender o cliente e resolver os problemas
Fonte: Elaborado pelos autores.
4.2. Posição das Empresas
A posição de cada empresa é identificada pela descrição de atividade. O critério de classificação das
atividades por ramo de atuação possui como base no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas CNAE (IBGE, 2018) está apresentada na tabela 1. É possível identificar que a maioria das empresas
se classifica como prestadores de serviços, seja como consultoria em informática ou como prestadores
de serviços de apoio e suporte técnico.
Tabela 1: Ramos de atuação das empresas.
Código

4751-2/01
6201-5/01
6201-5/02

6204-0/00
6209-1/00

Descrição do Ramo de Atuação
Comércio varejista e assessoria em
informática
associada
à
venda
de
computadores e periféricos.
Desenvolvimento de sistemas, aplicativos e
banco de dados.
Desenvolvimento de sites, portais e páginas
para internet.
Assessoria e consultoria em informática,
hardware, software, instalação de redes e
periféricos.
Serviços de apoio à clientes, suporte técnico
em hardware e software
Reparação, manutenção e conserto de
equipamentos de informática, hardware e
periféricos.

9511-8/00
Total
Fonte: Elaborado pelos autores.

Frequência
Absoluta

Frequência
Relativa

3

16,7%

3

16,7%

2

11,1%

5

27,8%

4

22,2%

1
18

5,6%
100%

4.3. Estrutura da rede
A base para a estruturação da rede de cooperação entre as empresas do setor de TICs, da cidade
de Jaú, é a localização geográfica e a descrição da atividade de atuação das empresas. As empresas
possuem descrições de atividades diferentes e foram classificadas através do código CNAE (IBGE,
2018).
Na figura 1 estão assinaladas as empresas pelos seus endereços, identificado no Google Maps. A
legenda discrimina as empresas com cores diferentes, em função da descrição por ramo de atividade.
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Figura 1: Localização das empresas do setor de TICs na cidade de Jaú.

Fonte: Elaborada pelos autores através do Google Maps.
A configuração da estrutura de rede de cooperação constará dos nós, já identificados na figura 1, e
das posições, conforme os critérios de classificação do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas CNAE (IBGE, 2018). A aglutinação em torno da mesma função de atuação permitiu segregar as
estruturas de rede com cores diferentes, conforme apresentado na figura 2.
Figura 2: Estrutura da Rede de Cooperação.

Fonte: Elaborada pelos autores através do aplicativo My Maps.
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4.4. Natureza das relações empresariais
As relações entre as empresas e seus concorrentes foram analisadas com base em alguns critérios,
sendo eles: compra conjunta, promoções, contratação e treinamento de pessoal, estabelecimento de
contratos, intercâmbio de informações e relações sociais. A tabela 2 demostra que as relações entre
as empresas do setor de TICs, da cidade de Jaú, é bastante tênue. A maioria não realiza atividades
conjuntas (promoções, compras, treinamento). No entanto, no que se refere a interações sociais e
trocas de informações, o resultado é mais promissor. Existe facilidade de interação social entre os
concorrentes, maior oportunidade para participação de reuniões e eventos, e maior disponibilidade a
troca de informações.
Tabela 2: Relação das empresas com seus concorrentes.
Frequência
Frequência
Absoluta
Relativa
Questões
Sim
Não
Sim
Não
A empresa realiza compras conjuntas com outras 1
17
5,6%
94,4%
empresas correspondentes?
A empresa realiza promoções conjuntas com outras 1
17
5,6%
94,4%
empresas concorrentes?
A empresa realiza contratação e treinamento de 0
18
0
100%
pessoal em conjunto com outras empresas
concorrentes?
A empresa possui contratos formais com outras 2
16
11,1% 88,9%
empresas concorrentes para compra, promoção,
contratação e treinamento pessoal?
Existe facilidade em estabelecer relações sociais 9
9
50,0% 50,0%
“pessoais” com os proprietários das empresas
concorrentes (eventos festivos, desportivos, etc.)?
Existe intercâmbio de informações entre as empresas 7
11
38,9% 61,1%
concorrentes sobre clientes, produtos, máquinas,
equipamentos, móveis e instalações?
A empresa participa de reuniões e encontros com 7
11
38,9% 61,1%
outras
empresas
concorrentes
(associações,
sindicatos)?
Fonte: Elaborado pelos autores.
No que se refere às relações das empresas com fornecedores, percebe-se pelas respostas que
existe um maior estreitamento das relações. A maioria das empresas conseguem negociar condições
de compra e obter informações sobre clientes junto aos fornecedores. A realização de ações conjuntas
(promoções) já é mais limitada, provavelmente pelas atividades realizadas pelas empresas de TICs.
Das empresas identificadas, apenas 16,77 % são classificadas como comércio varejista.
Tabela 3: Relação das empresas com seus fornecedores.
Frequência
Frequência Relativa
Absoluta
Questões
Sim
Não
Sim
Não
A empresa, ao realizar compras junto aos 15
3
83,3%
16,7%
fornecedores, decide as condições de compra
(preço, prazo, desconto e quantidade)?
A empresa realiza promoções conjuntas com os 9
9
50,0%
50,0%
fornecedores
(desconto
promocional
e
propaganda)?
A empresa utiliza informações e conhecimentos dos 11
7
61,1%
38,9%
fornecedores
sobre
clientes,
produtos,
equipamentos e instalações?
Fonte: Elaborada pelos autores.
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A relação das empresas com as instituições locais (sindicatos, associações e instituições
governamentais) é frágil, pois a maioria não demanda serviços de cursos e assessorias. No que se
refere à ligação com as instituições de ensino, demanda de serviços é um pouco maior. As instituições
financeiras são as mais solicitadas para a disponibilização de serviços. Isto demonstra que a maior
necessidade das empresas de TICs são os recursos financeiros.
Tabela 4: Relação das empresas com instituições locais.
Frequência
Frequência Relativa
Absoluta
Questões
Sim
Não
Sim
Não
A empresa utiliza os serviços disponibilizados por 6
12
33,3%
66,7%
sindicatos (cursos, assessorias)?
A empresa utiliza os serviços disponibilizados por 6
12
33,3%
66,7%
associações das empresas de tecnologia da
informação e comunicações (cursos, assessorias,
missões empresariais, feiras)?
A empresa utiliza os serviços disponibilizados por 6
12
33,3%
66,7%
institutos governamentais (assessorias, incentivos
econômicos, feiras)?
A empresa utiliza os serviços disponibilizados por 9
9
50,0%
50,0%
instituições de ensino (cursos, assessorias,
consultorias, visitas técnicas)?
A empresa utiliza os serviços disponibilizados por
instituições financeiras, tais como financiamento,
desconto de título, cobrança e convênio de
cartões?
Fonte: Elaborado pelos autores.

12

6

66,7%

33,3%

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A revisão bibliográfica permitiu compreender que as redes de cooperação possuem aspectos
estruturais, que fundamentam as redes, mas a natureza das relações instituídas é o que embasa a
existência da rede. A pesquisa permitiu identificar alguns aspectos estruturais da rede de cooperação
(nós, posição e ligações).
A natureza das relações instituídas ainda é limitada e frágil. A geração de relacionamentos
cooperativos, para que se possa estabelecer uma rede de cooperação de fato, ainda precisa ser
estimulada. O estabelecimento de lideranças locais pode ser um elemento que venha a destruir as
limitações impostas ao comportamento cooperativo.
A pesquisa atendeu aos seus objetivos principais e específicos, uma vez que identificou algumas
características essenciais das empresas, sendo elas: porte, estratégias centrais, descrição de
atividades e localização. Estes dados permitiram traçar um primeiro esboço da rede de cooperação que
pode vir a se formar. No que se refere às ligações instituídas entre as empresas, fornecedores e
instituições locais (sindicatos, associações, instituições de ensino e financeiras), a pesquisa foi mais
limitada. O questionário foi construído para que pudesse ser respondido pelos entrevistados de maneira
simples e eficaz. Isto limitou a capacidade de compreensão da natureza das ligações estabelecidas
pelas empresas.
Percebeu-se também a falta de vontade de maioria das empresas em fornecer informações, por isto,
um questionário com perguntas fechadas foi preferido a um questionário mais detalhado.
Assim, a pesquisa possui limitações, pois poderia ter apresentado uma construção de rede mais
detalhada, principalmente, se tivesse identificado melhor as relações instituídas entre as empresas.
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RESUMO
Este estudo visa demonstrar o desenvolvimento e a eficácia de um sistema dotado de uma lâmpada
de luz ultravioleta para realização de desinfecções de uma caixa coletora confeccionada em acrílico,
acessório de um amostrador de ar. Desta forma, o objetivo foi desenvolver um método de desinfecção
de micro-organismos por luz ultravioleta, de baixo custo, eficaz e rápido, que não dependesse de outro
equipamento para realizá-la. Para comprovar o poder de desinfecção foram utilizados testes
microbiológicos utilizando bactérias, leveduras e bolores, delimitados através de um campo de
contaminação e com períodos de tempo de desinfecção de 5, 10 e 15 minutos para a bactéria
Staphylococcus aureus e períodos de tempo de 20 e 25 minutos para bolor Cephalosporium sp e a
levedura Candida sp, para a comprovação quanto a eficiência e o poder de desinfecção. Observou-se
que a luz ultravioleta foi altamente eficiente, com ausência de crescimento da bactéria, do bolor e da
levedura em todos os tempos analisados. Conclui-se que a caixa desinfectora com luz ultravioleta é
viável e pode ser utilizada para desinfecção da caixa coletora do amostrador de ar, que será utilizada
para fins didáticos nas aulas práticas de Microbiologia do laboratório da Fatec Bauru.
Palavras-chave: Luz ultravioleta, desinfecção, amostrador de ar.
ABSTRACT
This study aims to demonstrate the development and effectiveness of a system equipped with an
ultraviolet light lamp for the disinfection of an acrylic collection box, accessory of an air sampler. In this
way, the objective was to develop a method of disinfecting microorganisms by ultraviolet light, low cost,
efficient and fast, that did not depend on other equipment to perform it. To prove the disinfection power,
microbiological tests using bacteria, yeasts and molds were used, delimited through a contamination
field and with disinfection time periods of 5, 10 and 15 minutes for the bacterium Staphylococcus aureus
and time periods of 20 and 25 minutes to mold Cephalosporium sp and the yeast Candida sp, for proof
of efficiency and disinfection power. It was observed that ultraviolet light was highly efficient, with no
growth of bacteria, mold and yeast always analyzed. It is concluded that the disinfecting box with
ultraviolet light is feasible and can be used for disinfection of the collection box of the air sampler, which
will be used for didactic purposes in the practical classes of Microbiology of Fatec Bauru laboratory.
Keywords: ultraviolet, disinfection, air sampler.
1. INTRODUÇÃO
Os bioaerossóis são consideradas partículas dispersas no ar de ambientes internos e externos,
compostos por bactérias, fragmentos celulares, vírus e pólens. Os conídios fúngicos formam grande
parte do material biológico suspenso no ar e o seu monitoramento pode prover importantes informações
epidemiológicas quanto aos gêneros presentes e a sua quantidade. No ambiente, as concentrações de
fungos passam por influências de diversos fatores, tais como: temperatura e umidade relativa, devido
a fatores ambientais ou também devido a fatores físicos, tais como: forma, tamanho e densidade das
partículas (Boff, 2011).
Boff (2011) relata que nos ambientes hospitalares tem sido dado relevada importância aos
bioaerossóis, principalmente em áreas onde pacientes são suscetíveis a doenças causadas pela sua
exposição estejam internados, como nas unidades hematológicas e de terapia intensiva (UTI). Entre os
diferentes métodos utilizados para amostrar o ar no ambiente hospitalar destaca-se o uso de
amostradores de ar, os quais permitem a impactação direta de partículas em placas de ágar.
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Os amostradores de ar, segundo Boff (2011), fornecem informações qualitativas e quantitativas quanto
à presença de conídios fúngicos nos diversos ambientes hospitalares, sendo possível relatar o
resultado em unidades formadoras de colônias por metro cúbico de ar.
A caixa coletora é um acessório que visa auxiliar o amostrador de ar nas coletas de micro-organismos
do ar. Desenvolvida em acrílico transparente para se obter uma melhor visualização interna na hora da
utilização. Totalmente dependente da capela de fluxo laminar para realizar desinfecção, foi
desenvolvido um sistema para desinfecção sem a dependência de equipamentos externos.
O sistema consiste em instalar uma luz ultravioleta na parte superior interna da caixa e seu respectivo
reator com conexão de plug para utilização em tomada na parede posterior externa da caixa.
Para aumentar o poder de reflexão dos raios de luz ultravioleta, foi desenvolvida uma caixa de madeira
revestida internamente com espelhos de superfície plana.
O objetivo deste trabalho é demonstrar que o sistema de desinfecção por luz ultravioleta instalada no
interior de uma caixa de acrílico, que é um acessório de um amostrador de ar portátil para fins didáticos,
se mostra um método de desinfecção eficaz contra os agentes microbiológicos, conforme eficácia
comprovada nos testes realizados, tornando-se um instrumento de ensino de grande importancia
quanto ao desenvolvimento das habilidades práticas dos alunos, quanto da disciplina de Microbiologia
do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Biomédicos.
2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Caixa Coletora
Gompertz et al. (1999) discutiram em suas pesquisas as diversas técnicas de coleta de fungos ar,
incluindo os tipos de amostradores utilizados. Uma das técnicas aplicadas pelos amostradores é a
técnica de impactação em agar, que consiste em colher os micro-organismos diretamente no meio de
cultura, e para esse tipo de técnica é necessário conhecer o volume ar amostrado.
Segundo Helmis et al. (2002) os micro-organismos presentes no ar dos ambientes hospitalares
dificultam na recuperação dos pacientes e podem causar malefícios a saúde, e para Oliveira et al.
(2009), as atitudes tomadas para melhorar a qualidade do ar vêm dos estudos desses microorganismos.
Na Resolução 09 de 16 de janeiro de 2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) está
descrito o valor limite aceitável de micro-organismos suspensos no ar em ambientes climatizados é
menor ou igual a 750 unidades de formação de colônias por metro cúbico de ar (UFC/m³) e para relação
de ambiente interno/externo é menor ou igual a 1,5. Destaca-se ainda que para aparelhos de
amostragem de ar por impactação de partículas o tempo de coleta deve ser entre 5 a 15 minutos e
deve estar calibrado para coletar de 25 a 30 litros por minuto (L/min).
Atualmente o acrílico é utilizado em vários acessórios e equipamentos médicos, pois segundo O
Acrílico (2016) este material é muito utilizado na indústria hospitalar por não ser um material poroso, o
que evita o crescimento de micro-organismos quando limpo corretamente, além de ser transparente
facilitando o acompanhamento visual.
A caixa de espelhos foi desenvolvida com a finalidade de utilizar todo o poder de desinfecção da luz
ultravioleta instalada na caixa coletora de acrílico utilizando a lei da reflexão da luz em espelhos.
O fenômeno de reflexão da luz ocorre quando um raio luminoso incide numa superfície de separação
de dois meios e retorna ao meio de origem (Melo; Mura, 2010).
Guerardi (2014) descreve que o fenômeno da reflexão da luz pode ser definido como um feixe que
incide sobre uma superfície lisa ou plana produz um feixe de luz refletida é bem definida, o que resulta
numa reflexão especular, como ocorre na luz refletida em um espelho.
De acordo com a segunda lei da reflexão, para todo raio que atinge a superfície, o ângulo de reflexão
é igual ao ângulo de incidência (Melo; Mura, 2010).
O intuito da caixa é refletir os raios ultravioletas emitidos pela lâmpada em diversas direções,
aumentando assim, o poder de penetração dos raios nos micro-organismos.
2.2. Luz Ultravioleta
Os métodos de desinfecção e esterilização mais utilizados em ambiente hospitalar e laboratorial são a
desinfecção por luz ultravioleta e a fricção com Álcool 70% por terem um alto poder de desinfecção,
mas segundo Tortora, Funke e Case (2012) o álcool não elimina os endósporos e vírus envelopados.
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2010) ressalta que o Álcool desnatura as proteínas da
parede celular das bactérias, mas em contato com o acrílico o opacifica.
Bitton (1994) relatou que o efeito bactericida e germicida da luz ultravioleta dá-se a energia associada
ao seu comprimento de onda, causando alterações no RNA e DNA dos micro-organismos atingidos, e
Lechevallier e Au (2004) ressaltaram a atuação da luz ultravioleta interferindo a replicação dos microorganismos por meio de formação de dímeros de timina que inibem a replicação de ácidos nucleicos.
3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1. Material
O trabalho foi desenvolvido utilizando uma caixa coletora confeccionada em acrílico, com luz ultravioleta
e uma caixa protetora de madeira espelhada, envolta em papel aveludado de cor preta. No laboratório
de microbiologia da Faculdade de Tecnologia de Bauru (FATEC) foram utilizados meios de cultura,
equipamentos laboratoriais (contador de colônias, estufa, micropipetador de valor fixo, capela de fluxo
laminar, etc.), vidrarias e insumos laboratoriais, moldes vazados de papel kraft recobertos por papel
alumínio estéreis.
3.2. Métodos
3.2.1. Projeto da caixa coletora
O projeto foi desenvolvido em um programa CAD (desenho assistido por computador) mostrado na
figura 1, sendo escolhido o acrílico para a sua fabricação, pelos fatores anteriormente esclarecidos.
Figura 1 - Protótipo da caixa coletora para o amostrador de ar elaborada em programa AutoCAD.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
A tampa superior é removível, facilitando a instalação da luz ultravioleta na parte superior da caixa.
A caixa acrílica possui dois compartimentos em forma de gavetas com suporte circular para as placas
de Petri, facilitando para o usuário manusear as placas na hora da coleta.
Localizados no centro da tampa superior da caixa está um orifício circular para que o encaixe da ponta
emborrachada da traqueia de coleta do amostrador de ar e um pouco atrás estão dois orifícios
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circulares menores utilizados para instalação dos fios do conector soquete da lâmpada para o lado
externo da caixa.

3.2.2. Instalação da Lâmpada Emissora de Raios Ultravioletas
Para realizar a desinfecção, foi instalada uma lâmpada emissora de raios ultravioletas (UV) de
comprimento de onda de 294 nanômetros (nm) e soquetes para fixação da lâmpada na parte superior
interna da caixa.
Esta lâmpada foi conectada a um reator eletrônico de 9 Watts de potência, para que seja convertida a
tensão da rede de alimentação de energia elétrica em 127 Volts, para níveis de tensão compatíveis
com a lâmpada UV. O reator foi instalado na parede posterior externa da caixa.
A figura 2 apresenta a caixa coletora montada, com a lâmpada e reator eletrônico incorporado.
Figura 2 – Visão frontal da caixa coletora para o amostrador de ar.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
3.2.3. Suspensão de Micro-organismos
Foi feita uma suspensão inicial da bactéria Staphylococcus aureus, cultura cedida pelo Instituto Lauro
Souza Lima de Bauru, SP, com base na escala 3 de Mac Farland (9 x 108), diluída em água estéril. A
partir dessa suspensão foi feita a diluição 1/10, que segundo Tortora, Funke e Case (2012), significa 1
mL de cultura diluída em 9 mL de água estéril, totalizando 10 mL de solução.
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Para o teste com bolores, foi feita uma suspensão inicial de esporos Cephalosporium sp com contagem
em câmara de Neubauer, calibrada em torno de UFC/mL= 1 x 108. Em seguida foi feita uma suspensão
da colônia fúngica com uma alça de platina estéril, onde foram colocadas alçadas de 1uL em um tubo
de ensaio contendo 9 mL de água estéril. A partir dessa suspensão foi feita a diluição 1/10 (1 mL em 9
mL de água estéril) e a partir dessa foi feita a diluição 1/100 (1 mL da diluição 1/10 em 9 mL de água
estéril).
3.2.4. Teste de Eficiência da Luz UV
Para testar a eficiência da luz UV foi colocado no interior da caixa de acrílico uma placa de Agar Muller
Hinton aberta e sobre a superfície 2 moldes vazados (2 cm x 2 cm) de papel Kraft recoberto com papel
alumínio (figura 4), onde foi semeado a suspensão de Staphylococcus aureus (S. aureus) sem diluição
e diluída 1/10 na área delimitada do molde com auxílio de swab estéril. As placas foram expostas
durante 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos a luz UV, em duplicata, sendo colocada uma placa de cada
vez na gaveta superior da caixa para melhor penetração da radiação UV.
A caixa de acrílico foi coberta com uma caixa revestida internamente com espelhos, mostrado na figura
3, e em seguida a luz UV foi ligada como medida de biossegurança.
Como controle foi semeado a suspensão S.aureus sem diluição em duplicata, e todas as placas,
incubadas a 37 OC por 24 a 48 horas.

Figura 3 - Projeto da caixa de espelhos elaborado em programa AutoCAD.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
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Figura 4 - Placa de Agar Muller Hinton com molde duplo para cultura de S.aureus sem diluição e
diluída 1/10.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
Após o período de incubação foi realizada a contagem de Unidade de Formadora de Colônias
(UFC/cm2) no contador de colônias CpPlus 600.
Para garantir a segurança dos envolvidos no trabalho, os testes utilizando a caixa coletora e a caixa de
espelhos foram realizados dentro da capela de fluxo laminar tipo II VECO com vidro protetor frontal
para bloqueio da radiação ultravioleta, pois segundo Pozzebon e Rodrigues (2009), a exposição a raios
ultravioletas, leva a uma dolorosa vermelhidão na pele, podendo chegar a queimadura.
Para testar a eficiência da Luz Ultravioleta em bolores, foi colocado no interior da caixa de acrílico uma
placa de agar Sabouraud-Dextrose contendo três moldes confeccionados em papel Kraft envoltos em
acrílico com área para contaminação de 2 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura
(figura 4), onde foram semeados com swabs estéreis a suspensão de bolores sem diluição, a
suspensão com diluição 1/10 e 1/100.
Após serem semeadas, as placas foram submetidas à Luz ultravioleta com os períodos de tempo de
20 minutos e 25 minutos, em duplicata, com a caixa de espelhos posicionada sobre a caixa coletora.
O teste de eficiência da luz ultravioleta com a levedura Candida sp (UFC/cm2 inicial = 1,2 x 107) foi
realizado posicionando três moldes vazados feitos em papel kraf e recobertos de papel alumínio, com
cultura sem diluição, diluída 1/10 e 1/100 (figura 5).
Foi realizado o mesmo teste com o bolor Cephalosporium sp com cultura inicial de UFC/cm² = 3 x 107).
Logo após o tempo de exposição das placas, as mesmas foram incubadas em uma estufa a 25 °C por
5 dias.
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Figura 5 - Placa de Agar Sabouraud-Dextrose com três moldes, para cultura da levedura Candida sp
e o bolor Cephalosporium sp sem diluição, diluída 1/10 e 1/100.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
4. RESULTADOS
4.1. Teste de Eficiência da Ação da Luz Ultravioleta em Bactérias
Os resultados obtidos da exposição da placa de Agar Muller Hinton semeada com duas soluções de S.
aureus foram positivos. Como apresentado na figura 6, as placas que não foram expostas a luz
ultravioleta tiveram um crescimento significativo de bactérias, quando incubadas a 37 0C por 24-48
horas. As placas que foram expostas durante 5, 10 e 15 minutos à luz ultravioleta não foi detectado
crescimento.
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Figura 6 - Resultados da eficiência da luz UV em cultura de S.aureus sem diluição, diluída 1/10 e
1/100.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
4.2. Teste de Eficiência da Ação da Luz Ultravioleta em Leveduras
A exposição de levedura Candida sp à ação da luz ultravioleta resultou em uma desinfecção eficaz,
não sendo detectado crescimento após exposição a luz UV. De acordo com os resultados expressos
na figura 7, as placas de agar Sabouraud- Dextrose, semeadas com cultura da levedura Candida sp,
sem diluição e diluída 1/10 e 1/100 que não foram expostas a luz, tiveram crescimento significativo,
quando incubads a 37 OC por 24-48 horas. As placas expostas aos períodos de tempo de 5, 10 e 15
minutos não apresentaram crescimento, comprovando o poder de desinfecção da luz.
Figura 7 – Resultados da eficiência da luz UV em cultura de Candida sp sem diluição, diluída 1/10 e
1/100.
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
4.3. Teste de Eficiência da Ação da Luz Ultravioleta em Bolores
A exposição do bolor Cephalosporium sp a Luz ultravioleta resultou em uma desinfecção eficaz.
A placa de ar Sabouraud- Dextrose semeada com cultura de bolor Cephalosporium sp sem diluição,
que não foi exposta a luz, apresentou crescimento significativo e as placas semeadas com cultura de
bolor sem diluição e diluídas 1/10 e 1/100 que foram expostas a luz ultravioleta por 20 e 25 minutos
não apresentaram crescimento, comprovando o poder de desinfecção da luz em bolores.
A figura 8 apresenta os resultados da eficiência da luz UV em cultura Cephalosporium sp sem diluição,
diluída 1/10 e 1/100.
Figura 8 – Resultados da eficiência da luz UV em cultura de Cephalosporium sp sem diluição, diluída
1/10 e 1/100.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
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4.4. Discussão
Para coleta de micro-organismos, com objetivo de monitorar a contaminação ambiental, o laboratório
de Microbiologia da Fatec Bauru, desenvolveu um amostrador de ar portátil de baixo custo, que será
utilizado para fins didáticos. Esse equipamento necessita de uma caixa coletora, onde são inseridas as
placas com meio de cultura para coleta de micro-organismos. Desse modo desenvolveu-se uma caixa
desinfectora com luz UV com comprimento de onda de 294 nm. Para realizar a desinfecção essa caixa
com luz UV, era coberta com outra caixa protetora envolta em papel preto aveludado toda espelhada
internamente para direcionar os raios sobre toda a parte interna da caixa.
De acordo com Bitton (1994) o efeito bactericida e germicida da luz ultravioleta dá-se a energia
associada ao seu comprimento de onda, causando alterações no RNA e DNA dos micro-organismos
atingidos, e Lechevallier e Au (2004) ressaltaram a atuação da luz ultravioleta interferindo a replicação
dos micro-organismos por meio de formação de dímeros de timina que inibem a replicação de ácidos
nucleicos (Lechevallier; Au, 2004).
Os dados da figura 6 são resultados da ação da luz ultravioleta durante 5,10 e 15 minutos, em cultura
de S.aureus e Candida sp sem diluição e diluída 1/10, onde observou-se ausência de crescimento em
todos os períodos avaliados, mostrando que a luz UV foi altamente eficiente, em um tempo curto de
exposição, sendo portanto recomendada para desinfecção da caixa de acrílico.
Esses dados estão de acordo com Wenceslau (2016), que avaliou a desinfecção com luz UV de
ferramentas de uso manual contaminadas com Staphylococcus sp e Candida sp.
De acordo com os resultados expressos na figura 7, observou-se que o bolor Cephalosporium sp,
quando exposto a luz UV durante 20 e 25 minutos não apresentou crescimento, demonstrando a alta
eficiência da luz UV, contra esporos de bolores que são altamente resistentes a desinfecção (Tortora;
Funke; Case, 2012). Esse fato é muito importante, pois o amostrador de ar é um equipamento que
coleta principalmente esporos de bolores do ar, e a desinfecção da caixa coletora, garante uma coleta
de forma mais precisa, sem interferência de contaminantes durante esse processo.
5.CONCLUSÃO
Observando os resultados dos testes microbiológicos conclui-se que a luz ultravioleta foi um método
de desinfecção eficaz contra os agentes microbiológicos, principalmente contra esporos de bolores
utilizados nos testes.
Mesmo com pouco tempo de exposição, a luz ultravioleta se mostrou um alto poder de desinfecção
para a bactéria S.aureus, Candida sp e o bolor Cephalosporium sp.
De acordo com os resultados obtidos conclui-se que a caixa coletora com luz UV, foi altamente eficiente
e pode ser utilizada no amostrador de ar portátil que será utilizado para fins didático no laboratório de
Microbiologia da FATEC Bauru, portanto recomenda-se a sua utilização, por ser de baixo custo, portátil.
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RESUMO
Tem se tornado cada vez mais necessária uma visão sustentável nos diferentes setores, incluindo a
Educação Superior. Desse modo, as Instituições de Ensino Superior (IES) têm adotado medidas de
Gestão Ambiental, com reflexos no ensino, na pesquisa e na extensão acadêmica. Este estudo avaliou
as práticas sustentáveis realizadas por duas IES do Vale do Paraíba paulista: A (pública) e B (privada).
Realizou-se a coleta de dados por intermédio de questionários aplicados às comunidades acadêmicas,
além de entrevistas, identificando-se práticas sustentáveis nos aspectos: consumo energético,
consumo de água, consumo de papel e geração de resíduos. Propõe-se um plano de ação baseado no
ciclo PDCA, conforme Tauchen e Brandli (2006): Plan (Planejar), Do (Fazer), Check (Verificar) e Action
(Agir). A gestão energética na instituição B é melhor e a gestão do consumo de água é quase
equivalente. Sobre a redução do consumo de papel, na instituição A é necessário arquivar os
documentos durante cinco anos, enquanto a instituição B vem substituindo o arquivo físico pelo virtual.
Para os resíduos, as maiores pontuações foram atribuídas à instituição A, devido à realização de
compostagem dos resíduos orgânicos. No geral, a Instituição Privada atingiu melhores resultados. Os
resultados demonstram a presença de práticas sustentáveis nas IES, mas deficiências na
sistematização, visto que não possuem Sistema de Gestão Ambiental.
Palavras-chave: Ensino Superior; Sistema de Gestão Ambiental; Sustentabilidade Acadêmica.
ABSTRACT
It has become increasingly necessary a sustainable vision in the different sectors, including Higher
Education. In this way, Higher Education Institutions have adopted Environmental Management
measures, which have implications for teaching, research and academic extension. This study
evaluated the sustainable practices carried out by two HEIs in the Vale do Paraíba region, São Paulo
state (Brazil): A (public) and B (private). Data were collected through questionnaires applied to academic
communities, as well as interviews, identifying sustainable practices in the aspects: energy
consumption, water consumption, paper consumption and waste generation. It is proposed a plan of
action based on the PDCA cycle, as Tauchen and Brandli (2006): Plan, Do, Check and Action. Energy
management at institution B is better and water management is almost equivalent. On the reduction of
paper consumption, in institution A it is necessary to file the documents for five years, while institution
B has been replacing the physical file with the virtual one. For the residues, the highest scores were
attributed to institution A due to the composting of the organic residues. In general, the Private Institution
achieved better results. The results demonstrate the presence of sustainable practices in HEI, but they
are deficient in systematization, since they do not have an Environmental Management System.
Keywords: Higher Education; Environmental Management System; Academic Sustainability.

1- INTRODUÇÃO
Na atualidade, com a grande demanda pelo uso dos recursos naturais, há a necessidade crescente de
questionamento dos modelos predominantes de desenvolvimento, de forma a reduzir os impactos
ambientais em diversas escalas. É consenso que alguns os recursos naturais são finitos e outros
podem ser contaminados de forma quase irreversível, e, que, sem a utilização consciente e planos de
conservação, em um futuro próximo, poderão se tornar cada vez mais escassos.
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(...) de acordo com o relatório “Planeta Vivo 2008”1, caso o modelo atual de
consumo mundial e degradação ambiental não seja superado, é possível que
os recursos naturais entrem em colapso a partir de 2030, quando a demanda
pelos recursos ecológicos será o dobro do que o planeta Terra pode oferecer
(LISBOA e BARROS, 2010:2-3).
A busca pela sustentabilidade ambiental se intensificou pós década de 1970 (Conferência de
Estocolmo, 1972), devido à necessidade de reduzir o consumo demasiado de recursos naturais e os
danos causados ao meio ambiente, por intermédio de ações realizadas por organizações públicas e
privadas, e sociedade civil. Desse modo, a Educação Ambiental tornou-se importante instrumento para
elucidar que muitas ações podem contribuir para a conservação ambiental.
As Instituições de Ensino Superior (IES) têm sua parcela de contribuição na utilização de recursos
naturais e na geração de impactos negativos ao meio ambiente, de forma que, para Tauchen e Brandli
(2006), faculdades e universidades podem ser comparadas a pequenos núcleos urbanos, envolvendo
diversas atividades referentes à sua operação e, como consequência, havendo geração de resíduos
sólidos e efluentes líquidos, e consumo de recursos naturais.
Como consta em Chaves et al (2013:38), para Dias (2006) a gestão ambiental é um dos instrumentos
mais importantes, senão o mais importante, para o desenvolvimento sustentável, submetido a normas
emanadas do poder público, e agências reguladoras.
Conforme Tinoco e Kraemer (2008), citados por Chaves et al (2013:38), (...) a gestão ambiental consiste
em uma estrutura, que sob a ótica sistêmica, agrega planejamento, responsabilidades, práticas,
procedimentos e processos, a fim de que haja uma mobilização interna e, externamente, a organização
para se possa atingir a qualidade ambiental almejada.
Desse modo, conforme Tauchen e Brandli (2006), torna-se necessário a utilização de um modelo de
gestão sustentável por parte das IES, como a implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Ele
permite a uma organização, desenvolver e implementar uma política ambiental e objetivos que levem
em conta os requisitos contidos na legislação e outros requisitos por ela subscritos (ISO 14001:2015).
Já como consta em Almeida e Sellitto (2013:627), Oliveira e Pinheiro (2010) ressaltam que, por seu
caráter estratégico, o SGA atende objetivos ambientais e econômicos por: (i) diminuição de
desperdícios e rejeitos; (ii) adequação dos produtos e processos de produção às necessidades do
mercado; e (iii) troca de equipamentos por outros mais eficientes em consumo energético e menos
interferentes na natureza.
Destaca-se ainda o aumento da preocupação após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento (ECO 1992), na qual as IES passaram a se preocupar não apenas com
as mudanças da gestão para o DS, mas também com a formação de indivíduos multiplicadores de
conhecimento e dos princípios da sustentabilidade. A conscientização diante da crise ambiental global
contribui para que as IES se responsabilizem, de forma a adotar medidas com resultados em curto
(iniciativas ambientais), médio (cultura ambiental) e longo prazo (certificação ambiental).
A Organização das Nações Unidas (ONU) inclui as IES entre os interlocutores institucionais para o
Desenvolvimento Sustentável (ODS/PNUD), conforme a Agenda 2030: “Governos e instituições
públicas também trabalharão em estreita colaboração na implementação com as autoridades regionais
e locais, as instituições sub-regionais, instituições internacionais, universidades, organizações
filantrópicas, grupos de voluntários e outros” (ONU, 2015). Grifo nosso.
O desenvolvimento de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em uma Instituição de Ensino, segundo
Beuren et al (2008), sela um elo entre IES e sociedade, uma vez que racionaliza recursos naturais e
reduz a liberação de poluentes ao meio.
Sendo assim, esse estudo objetivou avaliar as práticas sustentáveis realizadas por duas IES
localizadas no Vale do Paraíba paulista, por intermédio da aplicação de questionários à comunidade

1

Publicação bianual do Fundo Mundial para a Natureza (World WildlifeFund – WWF).
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acadêmica e da realização de entrevistas, identificando as práticas sustentáveis adotadas pelas duas
IES, a partir de abordagem comparativa.
2- METODOLOGIA
Conforme Epelbaum (2004), citado em Almeida e Sellitto (2013:627) a Gestão Ambiental pode ser
entendida como a parte da gestão empresarial que zela pela identificação, avaliação, controle,
monitoramento e redução dos impactos ambientais em níveis pré-definidos.
Por intermédio dessa visão industrial dos campi, pode-se implantar um SGA baseado no ciclo PDCA
e, obviamente, nas regulamentações e normas contidas na ISO 14.001:2015. Segundo Barbieri (2006)
e Dropa et al (2010), citados em Lara (2012:1651-1652) ciclo PDCA é uma forma de gestão que objetiva
a melhoria contínua, alcançando metas traçadas e planejando metas futuras. O ciclo Plan-Do-CheckAction (PDCA), conforme o mesmo autor, se apresenta em quatro etapas que se complementam:
1. Plan (Planejar): estabelecer uma meta e identificar o problema (um
problema tem o sentido daquilo que impede o alcance dos resultados
esperados, ou seja, o alcance da meta); analisar o fenômeno (analisar os
dados relacionados ao problema); analisar o processo (descobrir as causas
fundamentais dos problemas) e elaborar um plano de ação.
2. Do (Fazer): passo onde é realizada a implantação dos processos definidos
de acordo com o plano de ação;
3. Check (Verificar): monitorar e avaliar periodicamente os resultados, avaliar
processos e resultados, confrontando-os com o planejado, objetivos,
especificações e estado desejado, consolidando as informações,
eventualmente confeccionando relatórios. Atualizar ou implantar a gestão à
vista;
4. Action (Agir): Agir de acordo com o avaliado e de acordo com os relatórios,
eventualmente determinar e confeccionar novos planos de ação, de forma a
melhorar a qualidade, eficiência e eficácia, aprimorando a execução e
corrigindo eventuais falhas.
A técnica de pesquisa utilizada classifica-se como descritiva, proporciona a construção do
conhecimento sobre o tema abordado, uma vez que envolve levantamento bibliográfico; entrevistas
com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos
que estimulem a compreensão. Também é exploratória, proporciona a visão de universitários e
graduados acerca do DS nas IES (GIL, 2007).
O procedimento de coleta de dados foi realizado por meio de um modelo de questionário adaptado de
Giesta (2013) aplicado em estudantes universitários e egressos da região do Vale do Paraíba paulista
e distribuído por meio de plataforma de coleta de dados on-line. Foram utilizadas perguntas com
respostas fechadas a quarenta respondentes, de modo a identificar suas atitudes e opiniões diante de
práticas sustentáveis. Conjuntamente, utilizou-se um modelo de entrevista com pontuação variando
entre 1 e 3, adaptado de Silva et al (2013) e Wienhage et al (2009), junto à comunidade acadêmica das
IES. Desse modo, listaram-se as práticas sustentáveis existentes nas instituições A e B, a fim realizar
um comparativo entres suas ações.
Propôs-se ainda a metodologia abordada por Tauchen e Brandli (2006) que selecionam iniciativas e
boas práticas para implantação de um modelo de Gestão Ambiental baseado no ciclo PDCA, que
aborda a estratégia de avaliação em um ciclo fechado, compreendido das planejamento, execução,
verificação e ação.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Obteve-se o retorno de quarenta respostas durante o período de quatorze dias. No gráfico 1 é possível
observar o interesse dos questionados sobre assuntos relacionados ao meio ambiente.
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Gráfico 1. Interesse sobre assuntos relacionados ao meio ambiente
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De acordo com as avaliações obtidas, verifica-se o interesse pelos assuntos ambientais, uma vez que
75% dos inquiridos possuem muito interesse em assuntos relacionados ao meio ambiente, enquanto
somam-se ¼ aqueles que demonstram pouco e nenhum interesse. Já no gráfico 2 é demonstrada a
avaliação da importância da formação ambiental nos cursos superiores como aspecto contribuinte da
sustentabilidade.
Gráfico 2. Importância da formação ambiental nos cursos superiores, para que os estudantes saibam
como contribuir com a sustentabilidade
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Avaliou-se um grau de importância semelhante ao interesse sobre assuntos ambientais, já que 67%
consideram muito importante a presença de disciplinas de cunho ambiental nas matrizes curriculares
das IES, porém verifica-se o aumento de respostas negativas, somando-se 33% do total. Em
contrapartida, o gráfico 3 enfatiza a frequência da abordagem de assuntos ligados ao meio ambiente
em sala de aula.

123
REVISTA FATECNOLÓGICA – FATEC-JAHU - ISSN 1980-8526 Nº 11 VOL. 1 2018

Gráfico 3. Frequência da tratativa, em sala de aula, dos assuntos ligados ao meio ambiente
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Comparando-se com o retorno de respostas positivas dos respondentes quanto ao interesse sobre
assuntos ambientais, observa-se a deficiência da abordagem em sala de aula a temas ligados à área
ambiental, de modo que, se somados aos retornos negativos, chega-se a 68% do total, enquanto
apenas 32% dos respondentes afirmaram que o tema é tratado frequentemente. O gráfico 4 denota a
mudança de atitude dos inquiridos motivados pelo recebimento de informações sobre o meio ambiente.
Gráfico 4. Mudança de atitude na IES devido a alguma informação sobre meio ambiente obtida na mídia
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Consideradas as respostas com peso positivo em relação às demais, somam-se 85%, sendo que,
desse modo, a frequência da mudança de atitude pode ser considerada alta, quando o interesse é o
meio ambiente. O autoquestionamento em relação aos atos de consumo é apresentado no gráfico 5.
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Gráfico 5. Questionamento dos atos de consumo pensando no meio ambiente por causa de alguma
informação obtida na mídia
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Esse questionamento em relação aos atos de consumo denota um princípio de Educação Ambiental
entre os questionados, uma vez que os retornos positivos ultrapassam 50% do total, sendo também
considerada como retorno positivo a respostas ‘às vezes’, que corresponde a 32% do total. Já a
mudança efetiva dos atos de consumo é expressa no gráfico 6.
Gráfico 6. Mudança dos atos de consumo pensando no meio ambiente por causa de alguma
informação obtida na mídia
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Obteve-se o retorno de 37% dos que responderam que sempre mudam seus atos de consumo quando
recebidas informações sobre o meio ambiente, sendo que ocorreu aumento do número de respostas
‘às vezes’ em relação ao gráfico anterior, chegando a 47% do total. Como a Educação Ambiental é
fortemente auxiliada pela comunicação, o gráfico 7 demonstra o percentual de retransmissão dessas
informações entre os questionados.
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Gráfico 7. Retransmissão de informações recebidas sobre Educação Ambiental obtidas na mídia
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Os resultados expressam que 60% dos inquiridos sempre retransmitem informações recebidas sobre
Educação Ambiental pelas mídias. Sendo esse tipo de comunicação umas das ferramentas auxiliares
na multiplicação da Educação Ambiental. O gráfico 8 ilustra a opinião dos questionados quanto a
colaboração da Educação Ambiental para com o Desenvolvimento Sustentável.
Gráfico 8. Educação Ambiental como colaboradora do desenvolvimento sustentável

Concordo
35%
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O retorno obtido com a questão chegou a 100% de respostas avaliadas como positivas, de modo que
todos os inquiridos consideram que a Educação Ambiental colabora para que seja alcançado o
Desenvolvimento Sustentável.
Por intermédio das entrevistas realizadas com funcionários de ambas instituições, identificou-se os
aspectos ambientais causadores dos principais impactos nas IES: consumo energético; consumo de
água; consumo de papel e geração de resíduos. Dados os aspectos, foram citadas as principais ações
preventivas aos impactos, sendo que, desse modo, foram selecionadas as práticas sustentáveis
realizadas nas IES A e B. Os dados obtidos com as entrevistas foram inseridos no formulário (apêndice

126
REVISTA FATECNOLÓGICA – FATEC-JAHU - ISSN 1980-8526 Nº 11 VOL. 1 2018

1)2 de modo a serem avaliados quanto ao nível da mitigação exercido pelas IES A e B, variando de 1
a 3, sendo: 3 se a ação reflete plenamente a situação da IES; 2 se a ação reflete parcialmente a situação
da IES e 1 se a ação não reflete a situação da IES, estando as pontuações demonstradas no gráfico 9.
Gráfico 9. Ações sustentáveis praticadas nas Instituições A e B
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As pontuações maiores indicam a maior presença de ações sustentáveis. Observa-se que a gestão
energética na instituição B denota maior adoção de medidas mitigadoras de impactos. Por outro lado,
a gestão do consumo de água em ambas é quase equivalente.
Verifica-se uma barreira na redução do consumo de papel. Na instituição A é necessário o arquivo de
documentos pelo período aproximado de cinco anos. Em contrapartida, a instituição B vem substituindo
o arquivo físico pelo virtual, fator impulsionador de maior pontuação em relação a esse aspecto. Em
relação a gestão de resíduos, as maiores pontuações foram atribuídas à instituição A, devido à
realização de compostagem dos resíduos orgânicos em área de permacultura.
Os resultados do questionário e entrevistas evidenciam a ausência de Gestão Ambiental em ambas
instituições, existindo apenas práticas sustentáveis não sistematizadas. Desse modo, conforme
Tauchen e Brandli (2006), as IES A e B podem adotar iniciativas e boas práticas no Planejamento e
Gestão Ambiental.
TABELA 1. INICIATIVAS E BOAS PRÁTICAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SGA EM UMA IES
Guia com boas práticas sustentáveis
Auditoria ambiental para indicar melhorias onde necessário
Diagnóstico dos impactos diretos ou significativos para o ambiente
PLANEJAMENTO
Soluções baseadas no padrão de gerência ambiental da ISO 14001
Treinamento e sensibilização da equipe de funcionários
Treinamento e sensibilização dos alunos
Inclusão nos currículos de conteúdos sustentabilidade ambiental
Controle do uso da energia - eficiência energética
Programas voltados a população de conscientização ambiental
Desenvolvimento de projetos de pesquisa
EXECUÇÃO
Controle do consumo e reuso da água
Alimentação orgânica
Sistemas de saúde e a segurança
Controle de efluentes
Racionalização do uso de combustíveis-combustíveis alternativos

2

Apêndice 1
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Parceria com outras universidades para desenvolver a questão ambiental
Disseminação dos projetos desenvolvidos dentro das instituições
Programa de reciclagem - gestão de resíduos
Organização de eventos na área ambiental
Criação de departamento para gestão ambiental
Cursos de formação de gestores ambientais
Construções e reformas na instituição seguindo padrões sustentáveis
Promoção da biodiversidade dos ecossistemas do campus.
Critérios ambientais com fornecedores de materiais de consumo
Espaços verdes - controle da vegetação
Utilização de papel reciclado
Criação de ferramenta para análise da sustentabilidade
Coleta de indicadores ambientais
VERIFICAÇÃO
Desenvolvidos e editados materiais de avaliação ambiental
Plano de ação para melhoria contínua
AÇÃO
Soluções baseadas no padrão de gerência ambiental da ISO 14001
Fonte: Adaptado de Tauchen e Brandli (2006).
As iniciativas são dispostas por fases de implantação, que se inicia com planejamento das ações e
preparação dos recursos humanos, com auxílio da Educação Ambiental, de modo a alcançar todas as
partes envolvidas. Na fase de planejamento é executado com ações que proporcionem a redução dos
impactos ambientais. Na etapa de verificação identificam-se falhas, que são pautadas para a
elaboração de novos planos para a fase de ação, de forma a atingir o nível mais elevado de
Sustentabilidade em IES, correspondendo à implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
e à Certificação Ambiental.
4- CONCLUSÕES
A Instituição B (Privada) apresentou melhores resultados nos aspectos considerados do que a
Instituição A (Pública), no que se refere a execução de práticas sustentáveis. Em sua maioria, os
questionados demostram interesse pela área ambiental, porém a abordagem de assuntos relacionados
ao meio ambiente em sala de aula mostrou-se relativamente baixa. Observou-se que o
compartilhamento de informações de cunho ambiental gera autoquestionamentos, demonstrando um
processo inicial de transformação de paradigmas.
Contudo, as duas Instituições apresentam condição semelhante quanto aos níveis de sustentabilidade
esperados para Instituições de Ensino Superior, encontrando-se em situação de transição entre uma
condição inicial (na qual há práticas sustentáveis não sistematizadas) para uma condição na qual se
espera a formação de uma cultura sustentável entre a comunidade acadêmica, e ainda em condição
anterior à obtenção da Certificação ISO 14.001, correspondente a um Sistema de Gestão Ambiental –
SGA.
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APÊNDICE 1
AÇÔES

Instituição
A

Instituição
B

1. GESTÃO DO CONSUMO DE ENERGIA
1.1 Sensores econômicos de energia
1.2 Iluminação LED
1.3 Eletroeletrônicos com selo Procel
1.4 Campanha de desligamento de monitores e computadores
nas pausas para descanso
1.5 Campanha para desligar as luzes e ar condicionado
quando as salas de aula e ambientes administrativos
estiverem desocupados
1.6 Readequação dos ambientes para utilizar mais luz solar
1.7 Utilização de maneiras alternativas para resfriar ou ventilar
os ambientes (ex. arborização)
2. GESTÃO DO CONSUMO DE ÁGUA
2.1 Torneiras com temporizador
2.1 Captação de água da chuva (projeto ativo ou em
andamento)
2.3 Reutilização de água
2.4 Válvula de descarga com 02 teclas de acionamento
3. GESTÃO DO CONSUMO DE PAPEL
3.1 Campanha para utilização de apenas 02 folhas de papel
para secar as mãos ou secador para as mãos
3.2 Campanha para reutilização do papel como folha rascunho
3.3 Cópias frente e verso
3.4 Arquivo virtual
4. GESTÃO DE RESÍDUOS
4.1 Classificação de resíduos
4.2 Programa de compostagem
4.3 Parcerias para destinação adequada de resíduos
recicláveis
4.4 Ponto de coleta de pilhas e baterias
4.5 Destinação adequada de óleo de cozinha
4.6 Separação de resíduos contaminantes
4.7 Efluentes (esgoto ligado à rede municipal)
4.8 Destinação de resíduos laboratoriais
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DETERMINAÇÃO DE SÓLIDOS SUSPENSOS NO RESERVATÓRIO DO LOBO
(ITIRAPINA-SP)
Renato Billia de Miranda – Universidade de São Paulo
Camila Bermond Ruezzene – Universidade de São Paulo
Bruno Bernardo dos Santos – Universidade de São Paulo
Frederico Fabio Mauad – Universidade de São Paulo
RESUMO
Os reservatórios são construídos para os mais diversos fins e desempenham um papel muito
importante, pois possibilitam a regularização de vazões naturais para a geração de energia,
principalmente em períodos de estiagem, além de atender outras demandas e atividades, como
abastecimento, irrigação, navegação, pesca e lazer. No entanto, a construção de barragens para a
construção dos reservatórios resulta em modificações das características do fluxo d’água e do
transporte de sedimentos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi determinar a concentração de
sólidos suspensos totais no Reservatório do Lobo (Itirapina-SP) no mês de junho de 2018 em diferentes
profundidades. Foi realizado a coleta em três pontos, sendo uma na entrada, outro no meio e o último
próximo a barragem do reservatório, e a determinação da concentração de sedimentos em suspensão
foi feita pelo método de filtração em duplicata. Foram encontrados resultados para a entrada do
reservatório com profundidade de 0,20, 1 e 1,70 m valores correspondentes a concentrações médias
de sólidos suspensos de 5,30, 5,50 e 4,80 mg.L-1, respectivamente. No meio do reservatório foram
realizadas medições nas profundidades de 0,20, 2 e 4 m e as concentrações médias de sólidos
suspensos foram de 3,90, 4,30 e 3,90 mg.L-1. E para o ponto da barragem do reservatório com
profundidades de 0,20, 5 e 9,50 m as concentrações médias de sólidos suspensos 3, 3,50 e 3,29 mg.L1.
PALAVRAS CHAVE: Sólidos suspensos totais. Concentração de sedimentos. Reservatório do Lobo.
ABSTRACT
The reservoirs are built for a wide variety of purposes and play a very important role, since they allow
the regularization of natural flows for the generation of energy, especially during periods of drought,
besides meeting other demands and activities, such as water supply, irrigation, fishing and leisure.
However, the construction of dams for the construction of the reservoirs results in significant
modifications of the characteristics of the water flow and sediment transport. Therefore, the objective of
this work was to determine the concentration of total suspended solids in the Lobo Reservoir (ItirapinaSP) in June 2018 at different depths. Three points were collected, one at the entrance, the other at the
entrance and the other at the entrance, last one near the dam of the reservoir, and the determination of
the concentration of suspended sediments was done by the Filtration Method in duplicate. Results were
obtained for the entrance of the reservoir with depth of 0.20, 1 and 1.70m values corresponding to mean
concentrations of suspended solids of 5.30, 5.50 and 4.80mg.L-1, respectively. In the middle of the
reservoir measurements were taken at depths of 0.20, 2 and 4 m the average concentrations of
suspended solids were of 3.90, 4.30 and 3.90mg.L-1. The average concentrations of suspended solids
3, 3.50 and 3.29 mg.L-1 are at the reservoir dam with depths of 0.20, 5 and 9.50 m.
KEYWORDS: Total Suspended Solids. Sediment Concentration. Lobo Reservoir.
1 – INTRODUÇÃO
A energia sempre esteve presente na evolução humana, sendo essencial para o desenvolvimento da
civilização. Entre as diversas formas de energia, a elétrica é uma das mais importantes. O Brasil
apresenta um sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica peculiar quando
comparado ao cenário mundial, com aproveitamentos hidrelétricos constituídos de grandes
reservatórios e muitas vezes distantes dos principais centros consumidores.
As barragens e seus respectivos reservatórios são construídos para os mais diversos fins e
desempenham um papel muito importante, pois possibilitam a regularização de vazões naturais para a
geração de energia, principalmente em períodos de estiagem, além de atender outras demandas e
atividades, como abastecimento, irrigação, navegação, pesca e lazer.
Segundo Campagnoli (2012), o Brasil possui aproximadamente 420 reservatórios destinados à
geração hidrelétrica, sendo que destes, 155 são usinas com potência instalada superior a 30MW.
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Neste sentido é importante destacar que a construção de uma barragem, para a formação do
reservatório, gera uma série de modificações físicas, ambientais e sociais nos locais onde é
instalada, principalmente no regime de vazão do rio, pois altera significativamente o transporte de
sedimentos pelos cursos d’água.
A construção de uma barragem causa uma expressiva redução da velocidade do fluxo de água que,
por sua vez, favorece a deposição dos sedimentos transportados, reduzindo a capacidade de
armazenamento, e em alguns casos a operação do mesmo é inviabilizada (CARVALHO et al., 2000;
GLYMPH, 1973).
Diversos fatores influenciam no processo de assoreamento de um reservatório, como: clima,
pluviosidade, hidrologia, formação geológica, topografia, cobertura vegetal, tipo e uso do solo e
composição química das águas e dos sedimentos, entre outros (SILVA et al.,2005; VANZELA,
HERNANDEZ e FRANCO, 2010).
Diversos fatores podem contribuir para a deposição de sedimentos em um reservatório. Carvalho
(2000), Lane (1955) e Vanoni (1977) citam como principais fatores, a carga sólida afluente, a
eficiência de retenção do reservatório (razão entre a quantidade de sedimento retido e a quantidade
de sedimento total que entra no reservatório), a geometria e o modo de operação do reservatório e
as características e propriedades (físicas e químicas) dos sedimentos e da água. Glymph (1973)
ressalta fatores como o nível de água do reservatório, a temperatura da água, a quantidade de
minerais dissolvidos, a composição dos sedimentos e as características da bacia hidrográfica. Já
Villela e Ponce (1986) destacam a operação e o tamanho do reservatório, o tipo de sedimento
transportado e as condições do curso d’água e do seu entorno (como declividade e vegetação), como
os principais fatores que influenciam no depósito e na distribuição dos sedimentos. Da mesma forma,
Brune e Allen (1941) mencionam como principais fatores de influência no assoreamento, a
quantidade de sedimentos que entram no reservatório, a sua capacidade de retenção de sedimentos
e o modo de operação.
A compreensão do processo do assoreamento é importante para o gerenciamento dos recursos
hídricos, principalmente no que se refere à questão econômica relacionada com a redução da
capacidade de armazenamento (GRAF, 1983). Outro fato importante destacado por Morris e Fan
(2010) é que, com passar do tempo, os impactos causados pelo assoreamento se tornam mais
graves e complexos.
Sabendo da importância do monitoramento de parâmetros hidrossedimentológicos, como a
concentração de sedimentos sólidos suspensos, para a gestão e operação de reservatórios, o objetivo
deste trabalho é determinar a concentração de sólidos suspensos totais no Reservatório do Lobo
(Itirapina-SP) no mês de junho de 2018 em diferentes profundidades.

2 – METODOLOGIA
O estudo de caso desta pesquisa é do reservatório da Usina do Lobo que foi construída entre 1933 e
1935 para a geração de energia elétrica, e atualmente é gerenciada pela Aratu Geração S/A.
Inicialmente a potência instalada era de 2.500 KVa, porém depois de passar por uma reforma,
atualmente conta com uma potência de 2,21 MW.
A Usina do Lobo está localizada entre a divisa de três municípios: Itirapina, Brotas e São Carlos no
estado de São Paulo na região Sudeste do Brasil (Figura 1).
Os principais tributários da represa são os Rios Itaqueri, Rio Geraldo, Ribeirão do Lobo, Córrego do
Feijão e Córrego das Perdizes.
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Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Lobo

Fonte: Kuwajima, 2012.
O reservatório está localizado em uma bacia bem plana com uma profundidade média de 3 m e a
máxima de 12 m nas proximidades da barragem, e conta com um comprimento de 7,5 km e o nível de
água varia em torno de 1,5m (KUWAJIMA, 2012).
Inicialmente para o procedimento de determinação de sólidos suspensos foi realizado a preparação
dos equipamentos e itens necessários, conforme as normas e procedimentos propostos no “Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater” (APHA, 1995). Os cadinhos e filtros necessários
foram lavados e pesados 3 vezes (Po-1, Po-2, Po-3), e após, levados à estufa. Utilizou-se filtros de
fibra de vidro (47 mm de diâmetro e 0,5 µm de porosidade).
A coleta de campo no reservatório foi realizada em junho de 2018, utilizando a Garrafa Van Dorn
(conforme recomendações de Agriculture, Commerce, Defense, Interior Departments (1978) (Figuras
2, 3 e 4). E este trata-se de um amostrador instantâneo horizontal cilíndrico equipado com válvulas nas
extremidades que podem ser fechadas subitamente para reter a amostra em qualquer profundidade
(SUBCOMMITTEE ON SEDIMENTATION, 1965). Segundo Carvalho (2008), além de ser um dos
amostradores mais utilizados nos estudos limnológicos e de qualidade de água em lagos e
reservatórios, coleta-se amostras pontuais de água e material em suspensão onde não há quase
nenhuma velocidade de corrente.
Na Tabela 1 são apresentadas as coordenadas UTM dos pontos de amostragem no reservatório bem
como as profundidades de cada amostragem e na Figura 2 a localização espacial dos pontos.
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Tabela 1 - Coordenadas UTM da localização dos pontos de amostragem (Zona 23K).
LOCALIZAÇÃO
DO
RESERVATÓRIO
Ponto 1
(Entrada do
reservatório)
Ponto 2
(Meio do
reservatório)
Ponto 3
(Próximo a
barragem)
Fonte: Autores.

AMOSTRA DE
SEDIMENTOS
SUSPENSOS
TOTAIS
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19

PROFUNDIDADE
(M)
0,20
1,00
1,70
0,20
2,00
4,00
0,20
5,00
9,50

LONGITUDE
UTM

LATITUDE
UTM

203.102m E

7.540.600m S

202.177m E

7.542.985m S

200.708m E

7.545.203m S

Figura 2 - Localização dos pontos de amostragem no Reservatório do Lobo.
Fonte: Google (2018).

Fonte: Autores.
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Figura 3 - Garrafa Van Dorn.

Fonte: Autores.
Figura 4 - Amostragens com a Garrafa Van Dorn no Reservatório do Lobo.

Fonte: Autores.
As amostras coletadas foram encaminhadas para laboratório do Núcleo de Hidrometria do Centro de
Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada da Escola de Engenharia de São Carlos- Universidade de São
Paulo (CRHEA/EESC/USP) e a determinação da concentração de sedimentos em suspensão foi feita
pelo Método de Filtração em duplicata conforme recomendado por Carvalho (2008).
Realizou-se a filtração de um volume conhecido (V) da amostra água-sedimento em um recipiente
filtrante chamado “cadinho de Gooch”, próprio do processo. Essa operação foi acelerada com o uso de
bomba à vácuo, adaptado ao recipiente coletor do material filtrado, sobre o qual foi montado o cadinho
de Gooch.
O resíduo da filtragem, detido no filtro, foi levado à estufa, onde permaneceu cerca de uma hora, em
temperatura ligeiramente acima a 100ºC. Essa temperatura não ultrapassou 105ºC para que não
houvesse a queima de certos minerais. Após esse período, os filtros com o sedimento foram deixados
no dessecador para esfriarem e posteriormente foram pesados (PF-1; PF-2; PF-3).
O procedimento de pesagem dos filtros secos + cadinho foram realizados 3 vezes para obter a
estabilidade do peso, garantindo maior confiança nos resultados. Tal estabilidade acontece quando a
diferença entre as pesagens é inferior a ± 0,0005.
Assim, por diferença obteve-se a massa de sedimento retida no filtro e calculou-se a concentração de
sedimentos em suspensão (Equação 1).

CSS V 

P1  P 2
V

(1)
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Em que:
CSS = Concentração de sólidos em suspensão [g.L-1];
P2 = Massa do material filtrado mais o filtro [g];
P1 = Massa do filtro [g];
V = Volume filtrado da amostra [L].
3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir da metodologia mencionada anteriormente foi possível obter os dados e resultados
apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 - Apresentação de todas as medições realizadas
Po-1
(g)

Po-2
(g)

Po-3
(g)

VOL.
(mL)

PF-1
(g)

PF-2
(g)

PF-3
(g)

CONC.
(mg.L-1)

PONTO

CADINHO

BRANCO

4

22,2134 22,2133 22,2136 700

22,2142 22,2136 22,2139 0,4286

11

2

20,1288 20,120

20,1292 500

20,1319 20,1319 20,1320 6,2000

11

12

19,0427 19,0429 19,0430 500

19,0450 19,0449 19,0451 4,4000

12

16

20,4263 20,4262 20,4265 500

20,4292 20,4288 20,4292 5,2000

12

18

19,9360 19.9358 19,9361 500

19,9387 19,9387 19,9387 5,8000

13

3

18,6118 18,6121 18,6121 500

18,6145 18,6142 18,6146 4,8000

13

19

20,9358 20,9390 20,9360 500

20,9384 20,9382 20,9385 4,8000

14

1

22,0505 22,0570 22,0590 500

22,0529 22,0526 22,0528 4,2000

14

11

19,4193 19,4194 19,4195 500

19,4213 19,4211 19,4215 3,6000

15

6

20,8624 20,8625 20,8628 500

20,8651 20,8647 20,8650 4,6000

15

13

20,5262 20,5262 20,5264 500

22,5289 20,5282 20,5288 4,0000

16

5

20,1922 20,1923 20,1925 500

20,1946 20,1940 20,1946 3,6000

16

14

20,3064 20,3062 20,3065 500

20,3085 20,3083 20,3089 4,2000

17

9

19,0598 19,0599 19,0601 700

19,0622 19,0618 19,0622 2,8571

17

10

19,8555 19,8556 19,8558 700

19,8579 19,8577 19,8579 3,1429

18

7

21,4743 21,4745 21,4747 700

21,4769 21,4767 21,4770 3,4286

18

8

19,8679 19,8681 19,8684 700

19,8704 19,8705 19,8706 3,5714

19

15

21,6330 21,6329 21,6334 700

21,6359 21,6354 21,6357 3,5714

19
Fonte: Autores.

17

22,0974 22,094

22,1001 22,0995 22,0999 3,0000

22,0975 700

Pode-se observar na Tabela 3 a concentração de sólidos suspensos totais para os pontos de
entrada, meio e barragem do reservatório com 3 profundidades diferentes amostradas. Inicialmente na
entrada do reservatório para a profundidade de 0,20, 1 e 1,70 m foram encontradas concentrações
médias de sólidos suspensos de 5,30, 5,50 e 4,80 mg.L-1, respectivamente.
Para o meio com profundidades de 0,20, 2 e 4 m as concentrações médias de sólidos
suspensos nesta mesma ordem citada anteriormente foram de 3,90, 4,30 e 3,90 mg.L-1. E para o ponto
da barragem do reservatório com profundidades de 0,20, 5 e 9,50 m as concentrações médias de
sólidos suspensos 3, 3,50 e 3,29 mg.L-1.
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Tabela 3 - Concentração de sólidos suspensos totais

PONTO

AMOSTRA

PROFUNDIDADE
(m)

CONCENTRAÇÃO
(mg.L-1)

11

0,20

6,20

11

0,20

4,40

12

1,00

5,20

12

1,00

5,80

13

1,70

4,80

13

1,70

4,80

14

0,20

4,20

14

0,20

3,60

15

2,00

4,60

15

2,00

4,00

16

4,00

3,60

16

4,00

4,20

17

0,20

2,86

17

0,20

3,14

18

5,00

3,43

18

5,00

3,57

19

9,50

3,57

19

9,50

3,00

Entrada

Meio

Barragem

CONCENTRAÇÃO MÉDIA DE
SÓLIDOS SUSPENSOS
(mg.L-1)
5,30
5,50
4,80
3,90
4,30
3,90
3,00
3,50
3,29

Fonte: Autores.
São encontradas em média maiores concentrações de sólidos suspensos na entrada do reservatório
devido a maior turbulência da água e houve redução no meio até chegar nos menores valores na
barragem. Normalmente todo curso d’água apresenta um equilíbrio em relação ao transporte de
sedimento, pois, existe uma tendência natural para que seja depositado sedimento quando este
encontrar água com menor velocidade e assim ocorre o depósito, conforme a maior ou menor
granulometria das partículas e turbulência do escoamento (Carvalho, 2000).
Arroio Junior (2013) analisou o diagnóstico de produção de sedimento e transporte na bacia hidrográfica
do Rio Itaqueri, localizada nos municípios de Itirapina e Brotas no qual está inserido o Reservatório do
Lobo e pôde verificar uma diminuição dos valores de sólidos suspensos, com concentrações inferiores
a 10 mg.L-1 em todas as amostragens, assim como também encontrado por Reis et al. (2002) e
Argenton (2004) para a mesma bacia em questão.
Santos et al. (2018) em suas análises da concentração de sedimentos em suspensão no reservatório
de Mogi-Guaçu em janeiro de 2014 também encontraram altas concentrações na entrada do
reservatório com valores entre 40 e 18 mg.L-1. Já nas proximidades da barragem foram encontrados
valores menores entre 19 e 7,5 mg.L-1. Assim como foi verificado neste trabalho, conforme o perfil do
rio e a localização dos pontos, as concentrações são menores na superfície e aumentam de acordo
com a profundidade.
A concentração de sólidos em suspensão pode variar de acordo com a descarga de águas advindas
dos rios afluentes, dos esgotos domésticos e industriais ou da degradação do entorno da área de
estudo, interferindo na turbidez da água e consequentemente na sua respectiva utilização.
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através deste estudo foi possível verificar o comportamento característico dos sólidos suspensos em
reservatórios com os pontos de maior e menor concentração, na entrada e próximo a barragem,
respectivamente.
As análises sedimentológicas de reservatórios são de grande relevância para que se possa ter o
acompanhamento do transporte e deposição de sedimentos fornecendo subsídios importantes
gerenciamento municipal, em especial, aos planos e programas de drenagem e geração de energia
que visam prevenir o assoreamento e a contaminação das águas.
Por fim, os resultados encontrados nesta pesquisa demonstraram que as concentrações de sólidos
suspensos estão dentro do padrão normal para a dinâmica de transporte de sedimento de um
reservatório e que esta metodologia pode ser replicada a outros locais para a obtenção de dados para
a gestão e monitoramento hidrossedimentológico.
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DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA
PLUVIAL PARA FINS NÃO POTÁVEIS EM RESIDÊNCIAS DE PEQUENO PORTE:
ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP
Keila Camila da Silva – EESC/USP
Victória Natividade Zamboni Soler - Unicamp
RESUMO
Atualmente nos centros urbanos observa-se a falta de áreas permeáveis para a infiltração das águas
pluviais, o que contribui para o aumento do escoamento superficial ocasionando cenários de riscos nos
municípios. Questões sobre a preservação e conservação dos recursos hídricos vêm sendo muito
destacadas na atualidade. Nesse sentido, a captação de águas pluviais é uma alternativa sustentável
para a economia de água. Esse estudo visou dimensionar um sistema de captação de água pluvial para
uma residência popular de 56,85 m2, composto por dispositivo first flush, calhas, condutores verticais e
horizontais, reservatórios enterrado e de distribuição e bomba, que possibilitará a sua utilização para
fins não potáveis, no caso, descarga sanitária, lavagem de carros e quintal e regas de plantas, além de
diminuir o consumo de água potável e evitar problemas de abastecimento urbano verificados nas
cidades. O método adotado para o cálculo do volume do reservatório enterrado foi o de Rippl devido a
sua melhor viabilidade técnica em conformidade com o projeto. Foi estimado que o sistema seja capaz
de suprir a demanda em oito meses do ano, sendo que para os outros quatro será necessário o uso do
realimentador.
PALAVRAS CHAVE: Aproveitamento de água pluvial; usos não potáveis; sustentabilidade.
ABSTRACT
Currently in urban centers there has been a lack of permeable areas for infiltration of rainwater, which
contributes to increased surface runoff causing risk scenarios in the municipalities. Questions about the
preservation and conservation of water resources have been very prominent today. In this sense,
rainwater harvesting is a sustainable alternative to saving water. This study aimed to scale a rainwater
catchment system for a popular residence of 56.85 m2, composed of first flush device, rails, vertical and
horizontal conductors, buried reservoirs and distribution and pump, which will enable its use for nonpotable purposes, in this case, sanitary discharge, car wash and yard and plant watering. In addition to
lowering the consumption of drinking water and prevent urban supply problems experienced in cities.
The method adopted for calculating the reservoir volume was buried the Rippl because of its better
technical feasibility in accordance with the project. It has been estimated that the system will be able to
meet demand for eight months of the year, and for the other four using realimentador is required.
KEYWORDS: recovery of rainwater; non-potable uses; sustainability.
1. INTRODUÇÃO
Atualmente, uma significativa parcela da população mundial sofre consequências derivadas da
escassez de água, devido principalmente a sua localização geográfica e o mau uso do recurso
disponível. Nesse cenário de poluição dos recursos hídricos, crescimento populacional e aumento da
demanda hídrica, a água vem se tornando motivo de sérios conflitos.
A água potável vem sendo utilizada pela população para usos menos nobres, como regas de jardins,
lavagem de carros e calçadas, descargas de vasos sanitários, entre outros. Diante desse cenário é
imprescindível sua conservação. Nesse contexto, a chuva é fonte de água doce e um recurso acessível
a toda população além de ser uma alternativa que pode ser aplicada para suprir em grande parte a
demanda da população para esses usos não potáveis.
Pela Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9433/97 a água é um bem de domínio público,
recurso natural limitado e dotado de valor econômico, sendo essencial à vida humana, ao
desenvolvimento econômico e à preservação do meio ambiente. Nesse sentido, o presente trabalho
abordou técnicas de aproveitamento de água da chuva no município de Araraquara através da
implantação de um sistema de captação de água das chuvas em residências populares.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Dimensionamento do sistema de captação de águas pluviais
Para o dimensionamento do sistema considerou-se uma residência de padrão popular com área
aproximada de 56,85m2, no município de Araraquara, São Paulo levando-se em conta alguns aspectos:
Área de captação de água da chuva
A área de captação da água da chuva compreendeu todo o telhado da residência, por isso, para o
cálculo utilizou-se o comprimento, a largura e a altura, pela equação 1 apresentada a seguir:
=
+
(1)
Onde a= comprimento do telhado; h= altura do telhado; b= largura do telhado.
Reservatório enterrado
Para decidir o reservatório ideal para a residência foi levada em consideração a falta de espaço para
armazenar um reservatório apoiado, fazendo do reservatório enterrado a melhor opção. Foram
utilizados os métodos dispostos na NBR 15.527/07 para dimensionamento do reservatório desse
trabalho, dispostos a seguir:
Método de Rippl
Segundo Tomaz (2003), esse método é baseado em séries históricas mensais e demanda mensal
constante a fim de garantir o abastecimento de água no período seco e chuvoso. Geralmente esse
método superdimensiona o reservatório, por esse motivo os volumes são grandes. De acordo ainda
com Amorin e Pereira (2008), o método consiste na determinação do volume com base na área de
captação e na precipitação registrada.
O cálculo do reservatório é realizado através dos fatores listados a seguir:
Meses: representa o período de tempo (janeiro a dezembro);
Chuva mensal: é a média mensal da quantidade de anos escolhidos para o estudo, em milímetros;
Demanda mensal: representa a demanda mensal constante de água da residência, em metros cúbicos;
Área de captação: é a área do telhado, em metros quadrados;
Volume mensal de chuva: é o volume de água captado mensalmente, encontrado pela: chuva mensal
x área de captação x 0,8;
Diferença entre volumes: é diferença entre o volume da demanda e os volumes de chuvas mensais. É
encontrado através: demanda menos o volume de chuvas;
Diferença acumulada: retornará diferença dos valores acumulados, considera apenas valores positivos;
O volume máximo do reservatório será o maior valor da coluna acumulada. Para esse método foi
considerada a hipótese inicial de que o reservatório está com sua capacidade máxima (reservatório
cheio).
Método Azevedo Neto
Para esse método obtêm-se o volume de água de chuvas através da equação 2:
= 0,0042
(2)
onde: V = volume do reservatório (litros); P = precipitação pluviométrica anual média (mm/ano); A =
área de captação (m²); T = número de meses de pouca de pouca chuva ou seca.
Método prático alemão
É um método empírico onde se considera o menor valor para o volume do reservatório, dado pela
equação 3:
( ; ) 0,06
= í
(3)
onde: Vadotado = volume do reservatório; V = volume anual de precipitação; D = demanda anual de
água da chuva para usos não potáveis.
Método prático inglês
Também é um método empírico, calculado através da equação 4:
V = 0,05 x P x A (4)
onde: V = volume de água aproveitável; P = precipitação média anual (mm); A = área de coleta em
projeção (m²).
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Método prático australiano
Outro método empírico que pode ser calculado através de planilha é o prático australiano. Abaixo,
seguem os fatores levados em consideração para dimensionamento por este método:
Meses: representa o período de tempo (janeiro a dezembro);
Chuva mensal: é a média mensal da quantidade de anos escolhidos para o estudo, em milímetros;
Área de captação: é a área do telhado, em metros quadrados;
Coeficiente de runoff: normalmente se considera 0,8;
Interceptação: é a interceptação da água que molha as superfícies e perdas por evaporação,
geralmente 2 mm;
Volume mensal de chuva: é o volume de água captado mensalmente, encontrado pela: chuva mensal
x área de captação x 0,8/1000;
Demanda mensal: representa a demanda mensal constante de água da residência, em metros cúbicos;
Volume t: é o volume final de chuva calculado através do volume de chuva menos a demanda;
Reservatório de distribuição
Considerou-se no projeto a presença de um reservatório superior no qual a água captada e armazenada
no reservatório enterrado será recalcada pela bomba e depositada no reservatório elevado para
distribuição por gravidade até os pontos de usos não potáveis propostos.
Primeira água
De acordo com Tomaz (2003), a primeira água corresponde a água da área de captação suficiente para
carregar a poeira, fuligem, folhas, galhos e detritos. Em sistemas de captação de águas pluviais podem
ser instalados um dispositivo responsável pelo descarte das primeiras águas, as quais podem interferir
na análise físico-química e microbiológica. Aconselha-se que os primeiros 1mm a 2mm de chuva deve
ser rejeitado. As primeiras águas são temporariamente armazenadas num pequeno reservatório, que
depois de cheio transborda para a verdadeira alimentação do Sistema de Aproveitamento de Águas
Pluviais. “Entretanto, o dispositivo vai-se auto esvaziando através de um orifício de pequeno diâmetro”
(BERTOLO, 2006).
Calha
Conforme NBR 10844/89 as calhas podem ser feitas de chapas de aço galvanizado, (NBR 7.005, NBR
6663), folhas-de-flandres (NBR 6.647), chapas de cobre (NBR 6.184), aço inoxidável, alumínio,
fibrocimento, PVC rígido, fibra de vidro, concreto ou alvenaria. A norma dispõe ainda que a vazão da
área de contribuição é dada pela equação 5:
=
(5)
onde: Q= vazão de projeto (litros/min); I= intensidade pluviométrica (mm/h); A= área de contribuição
(m2).
Para dimensionar a calha retangular a vazão de projeto calculada é inserida na fórmula de Manning –
Strickler presente na norma 10.844/89, pela equação 6:
= 60000
ℎ x
(6)
onde: Q= vazão de pico (L/min); A=
; n= coeficiente de rugosidade de Manning; Rh= raio hidráulico
= ; P= perímetro molhado = 2 + ; S= declividade da calha (m/m).
Condutores verticais e horizontais
Para o dimensionamento da tubulação vertical deve-se considerar a vazão calculada anteriormente.
De acordo com a NBR 10.844/89 o diâmetro mínimo de uma tubulação vertical é 70 mm (7cm), dessa
forma, é necessário verificar se esse diâmetro mínimo atende a vazão calculada.
Para o cálculo do diâmetro dos condutores horizontais utiliza-se da tabela 1 a seguir:
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Tabela 1 – Cálculo de diâmetros de condutores horizontais.

Fonte: NBR 10844/89.
Filtro
A filtragem da água é um processo necessário para a retirada dos elementos em suspensão que são
arrastados pela água da chuva ao passar pelas coberturas das residências. (OLIVEIRA, 2005 apud
TORRES, MORAES e JÚNIOR, 2012).
Bomba
Por conta de o reservatório de armazenamento da água pluvial ser enterrado, foi necessário um sistema
de bombeamento da água até um reservatório superior a fim de distribuir a água por gravidade para os
pontos de uso. Para o cálculo da altura manométrica foi necessário calcular a perda de carga através
da equação 7 de Hazen-Willians:
∆

=

,

,
,

∅ ,

(7)

onde: ∆H= perda de carga; Q= vazão (m3/s); Leq= comprimento equivalente; C= constante (para o
material PVC=140); ∅= diâmetro (m).
A equação 8 demonstra a fórmula da potência:
=
(8)
onde: P= potência (cv); Q= vazão (m3/s); Hman= altura da coluna de água; η= rendimento da bomba.
O diâmetro de recalque é calculado pela equação 9 está a seguir:
∅
= 1,3 √
(9)
onde: ϕ= diâmetro de recalque - em metros (m); T = período - número horas de funcionamento da
bomba por dia;Q = vazão - em metros cúbicos por segundo ou metros cúbicos por hora (m³/s).
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Município de Araraquara
3.2
De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Araraquara, o município
possui uma área de 1.006 km² e está localizado no interior do estado de São Paulo, especificamente a
43 km do monumento obelisco no centro geográfico e 270 km de distância da cidade de São Paulo,
capital do estado. Araraquara encontra-se sob “as coordenadas 21º47’40” de latitude sul e 48º10'32"
de longitude oeste, a 664 metros acima do nível do mar. A temperatura anual média do município é de
21,7ºC. Araraquara pertence à bacia hidrográfica do Rio Tietê-Jacaré, tendo também contribuição em
menor parte da bacia do Moji-Guaçu. Regionalmente é identificada a ocorrência dos aquíferos Bauru,
Guarani e Serra Geral.
3.2 Dados pluviométricos
Para a análise dos dados pluviométricos foi realizado o levantamento da série histórica de chuvas da
região de Araraquara. Nesse caso, utilizou-se os dados disponibilizados pelo Centro Integrado
de informações agrometeorológicas (Ciiagro), com a série histórica de 2004 a 2012 onde foram obtidas
as médias mensal e anual como pode ser visto pela tabela 2:
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Tabela 2 – Dados pluviométricos das chuvas médias mensais.

Fonte: Centro integrado de informações agrometeorológicas (Ciiagro).
3.3 Previsão do consumo de água
Para analisar a eficiência do dimensionamento do sistema de aproveitamento de água de chuva em
uma residência popular foi necessário prever o consumo de água mensal que pode ser substituído por
água pluvial, no caso, calculou-se este volume baseado nas atividades que não exigem o uso de água
potável previstas na ABNT NBR 15.527/07.
Para a descarga em vaso sanitário com caixa acoplada foi considerada para esta residência a
quantidade de 4 habitantes, sendo 2 adultos e 2 estudantes (crianças/adolescentes). Desta forma
calculou-se o acionamento a uma média de 5 vezes ao dia. Considerando que durante os finais de
semana todos os moradores permanecem na residência durante um tempo maior, foi feita uma média
de 5 descargas ao dia por morador por todo o período mensal.
Para este estudo foi selecionado o vaso sanitário modelo com descarga com caixa acoplada Dual Flush,
que consome de 3 a 6 litros por descarga de acordo com dados das especificações do produto pela
revendedora de materiais para construção Telhanorte, possuindo um botão duplo que aciona o
consumo de 3 litros para líquidos e 6 litros para sólidos. De acordo com a NBR 15097/04 a descarga
com caixa acoplada apresenta menor consumo de água, como visto na tabela 3:
Tabela 3 – Consumo de água pelo uso de vaso sanitário.

Fonte: Serviço autônomo de água e esgoto de Brotas (SAAEB).
Para lavagem do quintal da casa popular em estudo considerou-se a área de 10,15m2. Considerou-se
o uso de 4 litros de água em cada metro quadrado e a frequência de 12 vezes ao mês, como
demonstrado na tabela 4:
Tabela 4 – Consumo de água pela lavagem de quintal.

Fonte: Programa de pesquisas em saneamento básico (Prosab), modificado.
Na lavagem do carro adotou-se que os moradores possuem 1 único carro que é lavado 1 vez ao mês,
consumindo aproximadamente 516 litros de água em 30 minutos com a torneira meia volta aberta,
segundo estimativa do serviço autônomo de água e esgoto promissão (SAAE), como é apresentado na
tabela 5:
Tabela 5 – Consumo de água pela lavagem de quintal.

Fonte: Serviço autônomo de água e esgoto (SAAE).
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Para a rega de plantas considerou-se para este que não há presença de jardins, porém há plantas em
vasos. Para isso utiliza-se 3 litros de água por dia, com uma frequência de 8 vezes ao mês (tabela 6):
Tabela 6 – Consumo de água pela lavagem de quintal.

Fonte: Programa de pesquisas em saneamento básico (Prosab), modificado.
Para totalizar o consumo de água na residência popular realizou-se a somatória de todos os consumos
não potáveis dos itens anteriores, como pode-se observar na tabela 7:
Tabela 7 – Consumo total de água não potável.

Fonte: a autora.
A demanda total para 4 moradores em usos não potáveis será de aproximadamente 3,2 m3/mês.
Para o dimensionamento do sistema de captação de águas pluviais realizado para uma residência
popular de 56,85m2, com dois quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro, cozinha, lavanderia,
terraço e área externa.
Considerando precipitação média anual de 1200 mm, área de captação de 87,83 m², demanda ou
consumo médio mensal 3,2 m3, série histórica de 9 anos (2004-2012), o valor da intensidade
pluviométrica para dimensionamento é comumente adotado I=150mm/h e coeficiente de runoff C=0,8.
Conforme Tomaz (2003), o coeficiente de runoff para telhas cerâmicas varia de 0,80 a 0,90.
Considerou-se para a área de captação o telhado inclinado da residência (figura 1). A ABNT NBR
10.844/89 delibera que se deve considerar para cálculo da área de contribuição, os incrementos
relacionados à inclinação da cobertura que intercepte a água de chuva que tem a necessidade de ser
drenada pela cobertura. A área do telhado utilizado como superfície de contribuição deve ser calculada
através da equação 1 apresentada anteriormente:
Figura 1 – Sentido do fluxo na área de contribuição.

Fonte: a autora.
A figura 2 mostra as dimensões utilizadas para os cálculos da área de contribuição:
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Figura 2 – Dimensões utilizadas para cálculo das áreas de contribuição.

Fonte: a autora.
O cálculo das áreas foi realizado somando-se os respectivos valores através da equação 1:
1=

,

6,41 +

7,48 = 55,16 m2

,

2 = 4,97 +
3,9 = 23,15 m2
Como os ângulos são congruentes, por semelhança de triângulos foi possível calcular a altura da área
3:

Onde H= 1,93 m; B= 4,97 m; b= 2,31 m
,
=
 h= 0,897m
,

,

3 = 2,31 +
3,45 = 9,52 m2
Área total do telhado = Área 1+ Área 2+ Área 3: 55,16 + 23,15 + 9,52 = 87,83 m2.
A área total de contribuição do projeto é de aproximadamente 87,83 m2.
O reservatório foi dimensionado na tentativa de atender a demanda local pelo maior período de tempo
possível e de forma que o custo de sua implantação seja baixo.
Método de Rippl
Segundo Tomaz (2007) esse método superdimensiona o reservatório, por isso seu volume
normalmente é grande. A aplicação desse método nesse estudo deu-se através da utilização de dados
pluviométricos mensais, utilizando a média mensal na série histórica de 9 anos (período de dados
disponibilizados para estudo).
Na tabela 8 é possível identificar os cálculos efetuados para o dimensionamento explicados no quadro
4:
Tabela 8 – Dimensionamento pelo método de Rippl

Fonte: a autora.
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O volume máximo do reservatório será o maior valor correspondente da coluna de diferença
acumulada. Quando a coluna da diferença entre volume retornar valores negativos a coluna acumulada
será considerada como zero.
Valores negativos não são computados, representando excesso de água, volume disponível supera a
demanda. A água vai escoando pelo extravasor. Valores positivos representam o nível de água
baixando, cumulativo para os próximos meses. O volume do reservatório será o maior valor de nível de
água do mês que abaixou.
O volume do reservatório através desse método será de V= 5,06 m3.
Método prático do professor Azevedo Neto
Esse método não considera a demanda da população, mas leva em conta a precipitação, a área e o
período de pouca chuva. A NBR 15.527/2007 não especifica como calcular os meses de seca ou pouca
chuva. Considerou-se um período de 4 meses de seca conforme a tabela de dados de precipitação
(tabela 2), ou seja, para os meses de maio, junho, julho e agosto e pela equação 2:
= 0,042 1200 87,83 4 = 17.706,52
O volume do reservatório através desse método será de V= 17,70 m3.
Método prático alemão
O uso desse método considera a demanda para o cálculo, assim como o volume aproveitável de água
da chuva através da equação 3:
3;
á
= 1200 87,83 0,8 = 84.316,8 = 84,3
=
3,2 3
= 3,2 x 12 m3
= min( , ) 0,06;
= min(85,3; 38,4) 0,06 ;
=38,4 x 0,06 = 2,304 m3
3
O volume do reservatório através desse método será de V = 2,304m .
Método prático inglês
O método prático inglês leva em consideração para o cálculo do reservatório o valor de precipitação e
a área de contribuição do projeto pela equação 4: V = 0,05 x 1200 x 87,83 = 5.269,8 L = 5,27 m3. O
volume do reservatório através desse método será de V= 5,27m3.
Método prático australiano
A tabela 9 apresenta os cálculos efetuados para o volume do reservatório explicados no quadro 5 da
metodologia.
Tabela 9 – Dimensionamento pelo método australiano

Fonte: a autora.
Obtêm-se que o volume do reservatório será de V=45,1m3.
Para o presente estudo optou-se em utilizar o resultado do volume do reservatório obtido pelo método
de Rippl, pois é um método detalhado que além de superdimensionar, tem a vantagem de verificar o
limite superior do volume do reservatório, permitindo que a quantidade que não for utilizada fique
armazenada para o próximo mês, disponibilizando uma quantidade para suprir parte da demanda em
época de pouca chuva.
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No caso, a demanda mensal de água para usos não potáveis é de aproximadamente 3,2 m³ e o volume
estimado para o reservatório da residência em estudo pelo método de Rippl é de 5,06 m³. Desta forma,
adotou-se para o reservatório o volume de 5 m³ por ser o volume comercial mais próximo do estimado
pelo método.
Também levou-se em consideração para a escolha do método o suprimento da demanda mensal e a
viabilidade técnica de implantação, visto que a área disponível para instalação do reservatório admite
no máximo as dimensões do reservatório de 5 m³.
Reservatório de distribuição
O reservatório de distribuição será de 500 litros. Levando em consideração a demanda da residência
popular de 3,2 m³ ao mês, o mesmo é suficiente para suprir a demanda de uso, pois os 3,2 m³ estão
distribuídos durante o mês e com o funcionamento da bomba durante um período todos os dias o
reservatório elevado será mantido com água sempre.
Foi escolhida para este projeto calhas retangulares de material PVC rígido, que segundo a norma
10.844/89 possui coeficiente de rugosidade igual a n=0,011. Para construções até 100m2 de área de
projeção horizontal, salvo casos especiais, pode-se adotar: I = 150mm/h de acordo com a mesma
norma. A vazão foi obtida através da equação 6:
,
A vazão na calha 1: =
= 137,9 L/min
,

A vazão na calha 2: Q =

= 57,88 L/min

,

A vazão na calha 3: Q =
= 23,8 L/min
Portanto, as vazões de projeto das calhas 1, 2 e 3 serão 137,9; 57,88; e 23,8 L/min, respectivamente.
A declividade adotada para o projeto foi a mínima recomendada pela ABNT (10.844/89) é de 0,5% ou
0,005. Utilizou-se a equação 7 para cálculo das dimensões das calhas e incorporando a área molhada,
perímetro molhado e raio hidráulico, a seguir, na equação 7:
Am = 2a2; Pm = 4a; Rh =
=
=
Calha 1
Substituindo o valor de com Q=137,9 L/min na equação 7, tem-se que:
137,9 = 60000 x

/

x

,

a = 4,67 cm = 5 cm; b = 2

x 0,005

/

= 2 x 5 = 10 cm; B.L. = 20%

= 0,2 5 = 1 cm

Calha 2
Substituindo o valor de com Q=57,88 L/min na equação 7, tem-se que:
57,88 = 60000

/
,

a = 3,37 cm = 4 cm; b = 2
Calha 3

0,005

/

= 2 x 4 = 8 cm; borda livre = 20%

= 0,2

Substituindo o valor de com Q=23,8 L/min na equação 7: 23,8 = 60000 x

4 = 0,8 cm

,

x

/

x 0,005

/

.

Tem-se que: a = 2,42 cm = 3 cm; b = 2 x a= 2 x 3 = 6 cm; borda livre = 20% x a= 0,2 x 3 = 0,6 cm.
Considerando-se que a ABNT (10.844:1989) não faz referência à altura da borda livre, foi adotado h=
20% da altura do nível da água com um máximo de 75 mm segundo BSI (6.367/74) apud Gonçalves &
Oliveira (1998).
Em complemento aos cálculos anteriores, foram inseridas as dimensões aproximadas para as calhas
1, 2 e 3 na equação 7, a fim de saber a capacidade de vazão máxima que as calhas realmente suportam
desconsiderando a borda livre, como apresentado a seguir:
Calha 1
á = 60000

0,005
0,011

0,005
0,2

0,005 ;

á = 164,85 /

Calha 2
á = 60000

,

,
,

,

0,005 ;

á = 90,92 /

0,005 ;

á = 42,22 /

Calha 3
á = 60000

,

,
,

,
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A vazão máxima que as calhas 1, 2 e 3 deste estudo suportariam são de 164,5 L/min, 90,92 L/min e
42,22 L/min, respectivamente.
Considerando-se calhas retangulares cujas bases sejam o dobro das alturas, como pode ser visto na
figura 3 a seguir:
Figura 3 – Medidas da seção da calha em cm

Fonte: a autora.
Sabendo-se que a área de contribuição é 87,83m2 e que os condutores são de material PVC tem-se:
utilizando os valores obtidos para as vazões das calhas, que são respectivamente, Q1=137,9
e
Q2=57,88
e Q3=23,8
para vazões pequenas, a norma 10.844 estabelece que o diâmetro mínimo
(interno) seja de 70 mm e diâmetro nominal de 75 mm (comercial). Portanto, diâmetro dos condutores
verticais será adotado como ∅= 75 mm.
Segundo a norma 10.844, o cálculo do diâmetro dos condutores horizontais é realizado pela tabela 8,
onde n=0,011 para tubos PVC e a admitindo-se inclinação de 0,5%, Q1=137,9
e Q2=57,88
e
Q3=23,8
o diâmetro para a área de captação 1 será de ∅1=100mm, para a área de captação 2 será
de ∅2=75 mm e para área de captação 3 de ∅3=50mm.
Foram adotados três pré filtros acima dos condutores verticais que consistem em uma rede ou peneira
que segrega as partículas maiores.
No filtro adotado para este trabalho existe o dispositivo que elimina a first flush. Como foram
dimensionadas três calhas de beiral que transportam a água para condutores verticais distintos foram
inseridos três filtros.
Por conta de o reservatório de armazenamento da água pluvial ser enterrado, foi necessário
dimensionar um sistema de bombeamento da água até um reservatório elevado, a fim de distribuir a
água por gravidade para os pontos de uso. Para isso, acataram-se as disposições da ABNT NBR
12.214/92.
Para fazer o cálculo dos componentes do sistema moto bomba foram utilizadas as condições da NBR
12.211/92, que estabelece as atividades necessárias para a elaboração de projeto de sistema de
bombeamento.
A fim de determinar a potência da bomba foi necessário, primeiramente, fazer o cálculo da altura
manométrica, do diâmetro de recalque e sucção e utilizar a vazão de projeto já conhecida.
O diâmetro de recalque considera o tempo de funcionamento diário da bomba e a vazão de projeto.
Para dimensioná-lo considerou-se o funcionamento da bomba por 2 horas ao dia e utilizou-se a soma
das vazões de projeto de 219,58 L/min transformada em m³/s, dando um total de 0,003659 m³/s. O
diâmetro foi calculado através da seguinte equação 9:
∅

= 1,3

0,003659 = 0,0422m

Aproximando o diâmetro de recalque para um diâmetro comercial, tem-se que o diâmetro da tubulação
de recalque corresponde a 1,5 polegadas ou 3,81 cm. Segundo Justino e Nogueira (2012), o diâmetro
de sucção é considerado o diâmetro comercial imediatamente superior ao diâmetro de recalque
calculado pela fórmula anterior com as mesmas unidades. Neste caso, o diâmetro de sucção seria de
2 polegadas ou 5 cm = ∅suc = 0,05 m. Porém, com a presença do conjunto flutuante que deve ser
ligado diretamente à bomba, não há a necessidade de tubulação de sucção. Para calcular a altura
manométrica é necessário primeiro calcular a altura geométrica e o comprimento equivalente da
tubulação, somando os dois valores tem-se a altura manométrica.
A altura geométrica será de: Hgeométrica = 2,62 m. Neste caso, o comprimento da tubulação que liga
o reservatório enterrado ao reservatório elevado, equivale a 7,22 m.
L tubulação = 0,8+0,1+2,62+0,088+ 3,23+ 0,38 = 7,22 m
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3 cotovelos de 90º = 3 x 1,3 = 3,9 m
Registro de gaveta = 0,3 m
Válvula de retenção = 3,2 m
O comprimento equivalente da tubulação foi de 14,62 m (Leq=7,22+3,9+0,3+3,2=14,62 m).
Para realizar o calculo da perda de carga da tubulação, foi necessário inserir os valores na equação de
Hazen-Williams, utilizado pela equação 7: ΔH =

,

,
^ ,

^ ,
,

,
^ ,

= 2,56m.

A altura manométrica deste sistema será a soma da altura geométrica com a perda de carga de
recalque calculada através da equação de Hazen-Williams: Hmanométrica = 2,62 + 2,56 = 5,18m.
Neste trabalho, foi considerada uma bomba centrífuga ou periférica exclusiva para cisternas e sistemas
de recalque de água que possui rendimento de 60%. Utilizando a equação 8:
1000 x 0,003659 x 5,18
=
= 0,42
75 0,6
Pelos cálculos, a bomba para atender a vazão e a altura manométrica deve ter potência de 0,42 CV.
Aproximando para uma potência comercial adotou-se uma bomba de 0,5 CV para utilização no sistema.
O sistema e sua eficácia
O sistema foi calculado para ser implantado em uma residência no município de Araraquara de 56,85
m² com telhado inclinado e 4 moradores, sendo 2 adultos que trabalham e 2 estudantes que ficam fora
durante um período (matutino, vespertino ou noturno). Os métodos para cálculo do reservatório
apresentaram resultados muito distintos, foi necessário avaliar a viabilidade técnica para definir qual
método utilizar.
Para o projeto do reservatório de armazenamento de água pluvial dimensionado através do método de
Rippl, foi considerada a instalação de extravasor, descarga de fundo ou bombeamento para limpeza,
cobertura, inspeção, ventilação e segurança.
O sistema de captação conta ainda com calhas e condutores (verticais e horizontais) que conduzem a
água recebida pela superfície de coleta (telhado) para o reservatório de armazenamento, pré-filtro,
dispositivo de descarte de first flush, filtro, realimentador, freio d’água e conjunto flutuante. É importante
destacar que existem produtos disponíveis no mercado em que o dispositivo de descarte de detritos é
o mesmo que descarta o escoamento inicial (first flush), assim como existem produtos em que o
dispositivo de desinfecção é acoplado à bomba. Sendo assim, quando existe o caso de um produto
desempenhar duas funções que possuem frequência de manutenção diferente, opta-se pelo menor
intervalo de manutenção.
Foi realizado o cálculo do volume de chuva de cada mês do ano baseado na média pluviométrica de
cada mês levando em consideração o coeficiente de runoff para considerar apenas o volume de água
aproveitável.
Tabela 11- Volume de água aproveitável

Fonte: a autora.
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Analisando os dados obtidos, constatou-se que com o volume de chuva coletado em cada mês é
possível suprir a demanda de água para fins não potáveis nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril,
setembro, outubro, novembro e dezembro. Em maio, junho, julho e agosto é necessário que o
realimentador acione o abastecimento do reservatório com água proveniente da rede pública de
abastecimento.
O sistema de captação de águas pluviais pode ser observado na figura 4:
Figura 4 – Sistema de captação de águas pluviais.

Fonte: a autora.
4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluiu-se que a instalação de um sistema de captação de água pluvial em residências é uma solução
ecológica, pois aproveita uma água que seria descartada no sistema de drenagem em usos domésticos.
A escolha do material PVC para as tubulações e calhas se deu a fim de reduzir os custos do projeto, a
facilidade de instalação e sua baixa necessidade de manutenção. A presença do realimentador no
sistema de captação é fundamental para manter o abastecimento do reservatório permitindo que não
se interrompam as atividades domésticas nos períodos mais secos.
Apesar de existirem grandes dispersões entre os valores obtidos para o reservatório de
armazenamento através dos diferentes métodos, para uma residência de área de 56,85m² o método
de Rippl mostrou-se a escolha mais adequada aos interesses da implantação desse sistema permitindo
armazenar uma quantidade de água para ser utilizada na época de pouca chuva, o volume do
reservatório calculado é tecnicamente viável para instalação, pois cabe na área disponível para ser
enterrado e o volume de 5 m³ é maior que o volume da demanda mensal de 3,2 m³. Através da análise
da média do volume aproveitável de chuva de cada mês foi possível constatar que nos meses de
janeiro, fevereiro, março, abril, setembro, outubro, novembro e dezembro é suprida a demanda de água
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para fins não potáveis. Para os outros meses é necessário que o reservatório seja abastecido com
água da rede pública de abastecimento.
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RESUMO
As organizações focam, atualmente, na redução dos custos como forma de ganhar sua participação
num mercado cada vez mais competitivo. Isso é mais visível em empresas de pequeno e de médio
porte, uma vez que são as maiores responsáveis pelos empreendimentos geradores de rendas e
empregos no Brasil. Com isso, esquecem-se de implementar, de forma eficaz, a gestão de processos
e de melhorias, que pode ocasionar problemas, tais como, falha nas informações, retrabalho e
desperdícios pela falta de processos bem estruturados, alta rotatividade de colaboradores, perda de
fornecedores e até de consumidores finais. Nesse contexto, este artigo tem como finalidade identificar
os processos operacionais em uma empresa de pequeno porte para possibilitar a padronização das
atividades de recebimento, separação e liberação de produtos, propor melhorias e procedimentos para
minimização de erros e consequentes retrabalhos e atrasos nas operações, por meio de um estudo de
caso realizado. Os resultados obtidos mostram que os benefícios da aplicabilidade de ferramentas
podem auxiliar no controle de processos, e tornar as atividades de estoque mais organizadas. Além
disso, foi possível observar que o planejamento e gestão adequada dos processos podem contribuir
para evitar perdas e retrabalho nas organizações e, também, melhorar sua participação e
competitividade no mercado.
Palavras-chave: Gestão de processos. Processos operacionais. Padronização de processos.

ABSTRACT
Organizations are currently focusing on reducing costs as a way to gain their share in an increasingly
competitive market. This is more visible in small and medium-sized companies, since they are the main
responsible for the enterprises that generate income and jobs in Brazil. As a result, they forget to
effectively implement process and improvement management, causing problems such as information
failure, rework and waste due to a lack of well-structured processes, high turnover of employees, loss
of suppliers and even final consumers. In this context, this article aims to analyze feasible and conclusive
means for the standardization of operational processes within a small company, so that it can improve
the activities of receiving, separating and releasing products and thus reducing errors and rework in the
inventory and shipment sector, through a case study carried out. The results show that the benefits of
the applicability of tools can aid in the control of processes, making inventory activities more organized.
This study will show that the proper planning and management of processes can contribute to avoid
losses and rework in organizations, thus improving their participation and competitiveness in the market.
Keywords: Processes management. Operational processes. Standardization of processes.
1. INTRODUÇÃO
Os primórdios da gestão da administração, assim como nos modelos atuais, enfatizam a importância
do delineamento do planejamento dos processos como fator relevante para o andamento operacional
dentro das organizações.
Os processos são um conjunto de atividades que devem ser estudados, desenhados e aplicados de
maneira clara e objetiva, fazendo com que todas as partes envolvidas estejam empenhadas e
motivadas a alcançar um objetivo em comum ao da empresa.
No artigo descrito por Souza (2017), esta estrutura depende de vários fatores, sendo eles:
Planejamento;
 Desenho de cargos e tarefas;
 Divisão de tarefas;
 Preparo ou treinamento;
 Condições de trabalho;
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Padronização; e
Controle.

Estes fatores que quando aplicados de maneira correta aos procedimentos, fazem motivar todo o
organismo vivo dentro das organizações, promovendo de forma eficiente o fluxo dos processos e
influenciando o alcance dos objetivos organizacionais.
Contudo, enfrenta-se atualmente a nova Revolução Industrial, a Era da Indústria 4.0, no qual englobam
os setores físico, digital e biológico. Um novo conceito que traz benefícios e também o seu oposto, ou
seja, as pequenas e médias empresas terão que usar de todas as ferramentas existentes para
implementar melhorias e agregar valor ao cliente.
O legado de muitos autores com seus artigos científicos, trazem soluções eficientes no planejamento
e execução dos processos organizacionais, assim efetivamente podem-se presenciar algumas
empresas de pequeno e de médio porte tornarem-se gigantes no seu segmento, ou até fracionarem
suas atividades para novos rumos de mercado, priorizando desta maneira, o verdadeiro papel do
gerenciamento por processos e a necessidade de entender o negócio para agregar valor aos clientes
e promover maior impacto estratégico para a organização.
2. OBJETIVO GERAL
Identificar os processos operacionais em uma empresa de pequeno porte para possibilitar a
padronização das atividades de recebimento, separação e liberação de produtos, propor melhorias e
procedimentos para minimização de erros e consequentes retrabalhos e atrasos nas operações.
Objetivos específicos
Detectar as informações dos fluxos de recebimento, separação e liberação de pedidos;
Proporcionar um melhor entendimento das informações a serem detectadas;
Definir fluxogramas para os processos de recebimento, separação e liberação de pedidos;
Padronizar os processos operacionais.
3. METODOLOGIA

Esta pesquisa foi elaborada por meio de revisão de literatura correlacionada ao tema, de forma
qualitativa, para a sustentação do cenário estudado, fundamentando a importância do mapeamento e
delineamento dos fluxos e a padronização de métodos de trabalho. Essa busca foi realizada em sites
relacionados à gestão da produção e logística e também artigos do Google Acadêmico.
Foi conduzido também um estudo de caso, de modo que fosse possível observar os diferentes cenários
de uma empresa familiar de pequeno porte.
Para Marconi e Lakatos (2011, p. 274) estudo de caso refere-se ao levantamento com mais
profundidade de determinado caso ou grupo humano sob todos os seus aspectos.
Nesse sentido, o estudo de caso consiste num aprofundamento amplo e detalhado de um ou mais
objetos buscando um maior conhecimento das áreas estudadas.
4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nesta seção serão apresentados os principais conceitos que contribuem para fundamentar o tema
desse trabalho.
4.1 Administração
A administração é um conjunto de normas e funções que possibilita as organizações em diferentes
esferas, no qual pode ser estudada e planejada conforme as necessidades de cada setor.
Na teoria da administração da produção e operações, as funções administrativas são aplicáveis às
tomadas de decisões responsáveis pelo desempenho da gestão voltada ao âmbito industrial ou de
operações voltadas para prestação de serviços, no qual, o objetivo é o de alcançar a eficiência e eficácia
dos recursos físicos e materiais, agregando valor, atingido resultados satisfatórios e os objetivos
organizacionais. (MARQUES, 2018).
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4.2 Administração da Produção
Administração da Produção é a função responsável pelo desenvolvimento de técnicas de gestão,
voltadas à produção. Segundo Maximiano (2010, p. 5) “a administração possui total importância em
qualquer escala de utilização de recursos para realizar objetivos, sendo eles individuais, familiares ou
organizacionais”.
Já segundo Stoner (1999) a “Administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar os
esforços realizados pelos membros da organização e o uso de todos os outros recursos organizacionais
para alcançar os objetivos estabelecidos”.
Para Chiavenato (2000) “a administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar os
esforços realizados pelos membros da organização e o uso de todos os outros recursos organizacionais
para alcançar os objetivos propostos”.
Chiavenato (2000) cita que a tarefa básica da Administração é a de fazer as coisas por meio de pessoas
de maneira eficiente e eficaz.
Um gestor da produção deve se preocupar com algumas perguntas, tais como: o que produzir, quanto
produzir, como produzir, onde e quanto comprar e quais os recursos utilizados.
De acordo com Slack (1999) a Administração da Produção se trata da maneira pela qual as
organizações produzem bens e serviços.
É a arte de gerenciar fatores e mecanismos de acordo com as possibilidades da empresa e do ambiente
em que ela está inserida. O mesmo autor ainda classifica as operações de produção segundo volume
de output, variedade de output, variação da demanda do output e grau de contato com o consumidor
envolvido na produção do output.
Segundo o autor, a produção é definida em três termos: função produção, gerentes de produção e
administração da produção. A função produção se encarrega de reunir os recursos para a produção de
bens e serviços.
Os gerentes de produção se encarregam de controlar os recursos envolvidos pela função produção.
Administração da produção é a ferramenta do gerente de produção para gerir a função produção de
maneira eficiente.
Para que uma organização seja eficaz e tenha processos operacionais bem definidos, é necessário
um organograma com funções bem claras e cargos equivalentes às funções. Maximiano (2010, p. 38)
menciona em sua obra que Taylor em meados de 1878 já observou que a hierarquia na empresa é
fundamental, pois com a estrutura hierárquica o funcionário respeita à risca uma linha de autoridade
fixa.
Ainda o mesmo autor diz que o Pai da Administração Científica identificou em uma das empresas que
iniciou sua carreira profissional, que a Administração não tinha uma divisão de tarefas e
responsabilidades e muitos trabalhadores não cumpriam suas responsabilidades por falta de
conhecimento, ou por falta de incentivo. Esse foi o pensamento primordial do Organograma que
conhecemos hoje. No assunto a seguir, serão apresentados um estudo de organograma com suas
estruturas hierárquicas.
4.3 Organograma
A forma mais clara de representar uma estrutura empresarial, de acordo com suas funções, cargos e
hierarquia são conhecidos como Organograma. Ele mostra como estão dispostas as unidades
funcionais, chefia / subordinados e as relações de comunicação entre eles. (ABRANTES, 2018).
De modo geral, a definição encontrada na literatura voltada para a administração descreve o
organograma como sendo a representação gráfica dos cargos e das relações hierárquicas travadas no
ambiente organizacional. Ou, como afirma Chiavenato (2001, p. 251), "organograma é o gráfico que
representa estrutura formal da empresa". Em outras palavras, consistem na configuração global dos
cargos e da relação entre as funções, autoridade e subordinação no ambiente interno de uma
organização.
4.4 Matrizes e Processos
A matriz de responsabilidades é um instrumento muito eficiente. Segundo Reis (2017), a função de um
colaborador é atribuída por suas atividades. Já a atribuição de responsabilidades se refere a quem
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decide o quê. O registro dessas informações pode estar dentro do seu software de gestão de projetos
ou em uma planilha também conhecida como Matriz RACI.
O principal objetivo desta planilha é a atribuição de funções e responsabilidades dentro de um processo
ou projeto.
Vale salientar que as funções devem estar bem definidas para os funcionários da empresa, pois estes
deverão executá-las estando cientes de onde se iniciam e onde terminam suas responsabilidades. A
Figura 1 demonstra um exemplo de atribuição de funções para pessoas e atividades.
Figura 1: Divisão de tarefas.

Fonte: Project Builder (2012).
Como se pode notar, nas linhas foram citadas as funções e nas colunas os responsáveis por cada
função específica, desta maneira cada colaborador está ciente de sua contribuição na execução das
tarefas.
Quando há um modelo bem desenhado e definido organizacionalmente, será fácil implementar a
padronização dos processos, já que cada colaborador estará ciente da sua contribuição para com a
empresa. (SANTOS, 2015)
Desta maneira ressalta-se que, a rotatividade dentro deste modelo organizacional será muito menor,
comparada às empresas que não possuem um organograma bem definido, pois um colaborador
desmotivado pode tornar o ambiente corporativo conflituoso, atingindo consequentemente outros
setores acarretando custos maiores para a companhia. (PAVANELLO, 2015).
4.5 Rotatividade por falta de processos padronizados
Mesmo que ainda seja um dos primeiros a ter uma visão mais ampla, para a época no qual ainda tudo
era recente e empírico, Taylor em suas primeiras observações no livro “Os princípios da administração
cientifica”, já destacava a importância das tarefas de cada colaborador nos processos, de maneira que
pudesse elevar as aptidões dos operários, contribuindo para um modelo mais colaborativo e
participativo nas relações dentro das organizações. (SOUZA, 2017).
Ainda no modelo de Taylor (1990), ele cita no capítulo 9 “Causas da vadiagem no trabalho”, três
aspectos que determinam os comportamentos dos colaboradores e que ainda é claramente visualizado
em muitas organizações, como o fator predominante de homens X máquinas, onde faz com que a onda
do desemprego aumente ao redor do mundo devido a maior produtividade das máquinas, com maior
padronização, menos desperdício e menor custo aos empresários, também pelo aspecto de
desorganização do planejamento das organizações, na qual fazem com que os colaboradores gastem
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esforços desnecessários nas realizações das tarefas, e por último pela falta de processos padronizados
desperdiçando o tempo com retrabalhos devido ao empirismo ineficiente dos processos.
Já Dayrell (2017), reitera cinco motivos em seu artigo para padronizar os processos dentro das
organizações e um dos motivos dá-se por falta de uniformidade nas tarefas.
A padronização dos processos operacionais garante a conformidade das entregas e rotinas dos
trabalhadores, é possível padronizar o processo como é executado pelo colaborador destaque, elaborar
um manual e treinar os outros trabalhadores para que executem com a mesma aptidão, melhorando a
qualidade das entregas feitas pelos mesmos. (DAYRELL, 2017).
Quando se padroniza um processo, os colaboradores são inseridos no desenvolvimento deste projeto,
evidentemente este envolvimento torna visível ao colaborador o quão importante ele é para manter o
bom andamento das rotinas de trabalho. (SANTOS, 2015).
Precisa-se fazer entender que não apenas os responsáveis pelo planejamento sabem do processo,
uma vez que quem executa uma tarefa tem tanto a contribuir quanto aquele que modela o processo,
garantindo o melhor desenvolvimento dos colaboradores e aperfeiçoando as habilidades, capacitandoos para uma melhoria contínua dos processos e para o sucesso do negócio, uma vez que se trabalha
com pessoas e para pessoas. (SANTOS, 2015).
4.6 Melhorias nos Processos
Antes de se estudar as melhorias nos processos, é interessante entender o significado de um processo.
Para Veyrat (2018), pode-se defini-lo como “uma sequência de ações e atividades realizadas
preferencialmente sempre na mesma ordem, envolvendo uma troca de informações e dados e sendo
conduzidos por uma pessoa ou um grupo delas”.
Segundo o mesmo autor, a melhorias de processos se trata da:
Análise do processo atual para detecção de atividades que podem ser melhoradas, como ineficiências
e gargalos, com o objetivo de definir suas metas e objetivos, o fluxo de trabalho, controles e integração
com outros processos para que ele contribua de forma significativa na entrega de valor ao cliente final.
(VEYRAT, 2018).
Portanto, melhorias nos processos se entende por um estudo a fim de otimizar os processos dentro de
uma organização.
Uma das ferramentas mais conhecidas e utilizadas para a melhoria dos processos é o MASP, ou ciclo
PDCA, no qual é uma ferramenta de importante aplicação para um modelo de mapeamento e
delineamento da padronização de processos. (PERFORMANCE, 2018).
A Figura 2 mostra claramente quais caminhos seguir para eventuais erros ocorridos na implementação
dos métodos.
Figura 2: MASP – O PDCA como método de Melhoria.

Fonte: Efetiva Performance (2018).
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Esta ferramenta permite desde identificar o problema, criar um plano de ação, executar, controlar e
verificar quais efeitos ocorridos no processo e assim permitindo padronizar as aplicações planejadas.
4.7 Fluxograma de Processos
O Fluxograma de Processos é altamente utilizado nas organizações para expor de forma clara todas
as fases de um determinado processo, ferramenta muito utilizada para demonstrar o fluxo de uma
atividade.
Segundo D´Asenção (2001),
Fluxograma é uma técnica de representação gráfica que se utiliza de símbolos previamente
convencionados, permitindo a descrição clara e precisa do fluxo, ou sequência, de um processo, bem
como sua análise e redesenho. (D´Asenção 2001, p.110).
Araújo (2001, p. 64), complementa que “fluxograma é a técnica mais conhecida e utilizada no estudo
de processos administrativos. O fluxograma pode receber outros nomes como gráfico de
procedimentos, gráfico de processos, entre outros”.
Numa organização o Fluxograma de Processos é altamente eficaz para demonstrar as atividades de
cada funcionário. Um gráfico simples pode ser confeccionado a partir dos processos elencados. A partir
disso, cada colaborador saberá exatamente sua função e tarefas a serem executadas.
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para ilustrar os conceitos apresentados e discutidos neste artigo, foi realizado no primeiro semestre de
2018, um estudo de caso em uma empresa familiar de pequeno porte que será identificada como
Empresa X. A Empresa X está situada na região de Jaú. Está no mercado há 20 anos com a fabricação
e comercialização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, e também atua com licitação de
papelaria em geral, sendo que o escopo da organização é a fabricação de produtos e artefatos em
couro e tecidos especiais para solda e colheita.
A empresa atualmente trabalha com três colaboradores na expedição, que executam as atividades de
recebimento, estocagem, separação e liberação de materiais.
Também contam com a colaboração de mais doze funcionários na produção e onze no setor
administrativo e com mais três parceiros externos que produzem uma parte dos produtos em raspa.
Existem atualmente três fluxos de vendas, sendo:
Licitações;
Vendas via internet e
Vendas de EPI e artefatos em couro e outros tecidos.
Foram realizados levantamentos das falhas mais frequentes, com intenção de melhorar as atividades
da empresa e de seus funcionários, devido a erros ocasionados pela falta das informações e de
processos padronizados. Durante a busca pelas informações foram constatadas as seguintes
situações:
 Falta de um organograma que define os papéis dos colaboradores dentro da organização;
 Falta de definição de funções nos departamentos de estoque e expedição;
 Falta de padronização de processos internos nos departamentos de estoque e expedição.
 Falta de endereçamento e agrupamento de produtos no estoque;
 Desorganização dos fluxos de recebimento, devido à falta do lançamento dos pedidos de
compras no sistema;
 Desorganização no espaço físico, devido ao layout e falta de colaboradores no estoque.
A partir do apontamento das situações geradoras de conflitos dentro da Empresa X, neste artigo serão
analisados os itens um, dois e três como foco principal do estudo.
Um grande empasse foi distribuir e atribuir os cargos conforme contratação. Desta maneira foi
elaborado um organograma para que ficasse claro as atividades que os colaboradores executariam
durante sua permanência nas rotinas dentro da organização.
São três colaboradores neste setor. Sendo um encarregado de tomar as decisões operacionais quanto
aos processos, um para recebimento e liberação de produtos e outro para a separação de pedidos.
Desta forma o organograma operacional ficou como ilustra a Figura 3:
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Figura 3. Organograma operacional

DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
FINANÇAS

ENCARREGADA DE OPERAÇÕES

ESTOQUISTA

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

Fonte: Autoras (2018).
Depois de desenhado o organograma, foi elaborado um fluxograma onde se definiram as atividades de
recebimento de mercadorias. Foram apresentadas sugestões para otimizar o tempo e evitar erros, pois,
a partir deste processo o funcionário apenas receberá as mercadorias com o pedido de compra em
mãos, para confrontar e verificar se está tudo de acordo com o que foi solicitado anteriormente pelo
departamento, como ilustrado na Figura 4:
Figura 4: Fluxograma de recebimento de materiais.
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Fonte: Autoras (2018).
Desta maneira somente um colaborador ficou responsável pela tarefa de recebimento, onde
acompanha desde o início até a finalização, enfatizando assim seu papel no processo dentro da
organização.
O local de recebimento era desorganizado, e assim ficava por dias como ilustrado como na Figura 5:
Figura 5: Setor de recebimento de materiais.

Fonte: Autoras (2018).
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Já na Figura 6, nota-se uma grande mudança após o delineamento do fluxograma de recebimento de
materiais:
Figura 6: Setor de recebimento de materiais.

Fonte: Autoras (2018).
Após a idealização do fluxograma de recebimento de materiais, foram analisadas as atividades de
separação e de conferência de pedidos para envio aos clientes, ilustrados na Figura 7:

Figura 7: Fluxograma de separação e conferência de materiais.
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Fonte: Autoras (2018).
Sendo assim, o estoquista não apenas realizará a tarefa de separação de pedidos, mas também a de
confrontar o que foi separado com o que está descrito no pedido de vendas, eliminando as
possibilidades de envio de produtos errados aos clientes.
A seguir, foi possível confeccionar um fluxograma para as atividades da expedição conforme a Figura
8:
Figura 8: Fluxograma de expedição (Fonte: Autoras (2018)
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Contemplando o delineamento do fluxograma de liberação de materiais, o auxiliar de expedição fica
responsável pela última conferência dos produtos, evitando possíveis erros cometidos pelo setor
anterior.
Após a definição das atividades, fluxos e responsáveis, foi possível concentrar esforços na organização
do espaço físico da empresa, no qual foi projetado por agrupamentos de produtos para facilitar o acesso
aos produtos, desta forma o estoque foi dividido das seguintes maneiras:
Os corredores um e dois ficaram com o estoque de papelaria, a Figura 9 ilustra a prateleira 1, do
corredor 1 como era antes e a Figura 10 ilustra como ficou depois da organização. Já na Figura 11
ilustra a prateleira 2 do corredor 1 como era antes, e na Figura 12 após o agrupamento dos materiais:

Figura 9: Corredor 1 – P 1 (Antes)

Fonte: Autoras (2018).
Após as mudanças, o corredor 1, prateleira 1 ficou desta forma:
Figura 10: Corredor 1 – P 1 (Depois)

Fonte: Autoras (2018).
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Antes das mudanças, o corredor 1, prateleira 2 era assim:
Figura 11: Corredor 1 – P 2 (Antes)

Fonte: Autoras (2018).
Após o estudo de caso, o corredor com sua prateleira ficou desta forma:
Figura 12: Corredor 1 – P 2 (Depois)

Fonte: Autoras (2018).
Já os corredores restantes ficaram com os produtos de EPI, uma vez que é o maior responsável pelas
vendas da organização.
Assim o fluxo para a alocação dos materiais tornou-se mais acessíveis, separando materiais de
papelaria com os de EPI e mais organizados como ilustrado na Figura 13 abaixo.
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Figura 13: Prateleiras - EPI

Fonte: Autoras (2018).

6. CONCLUSÕES
Para alcançar a maior eficácia das atividades dentro das organizações, os processos devem ser
padronizados, pois proporcionam clareza nas informações, facilitam as atividades internas, garantindo
assim a excelência no atendimento ao cliente.
Este estudo apontou algumas dificuldades dentro de uma empresa de pequeno porte, ocasionadas
pela falta de procedimentos normatizados e falta de definição de funções, prejudicando e gerando
maiores custos devido a retrabalhos e materiais não condizentes que eram entregues a clientes,
gerando assim a insatisfação de todos os envolvidos.
Contudo, o presente artigo demonstrou que os benefícios da aplicabilidade de ferramentas podem
auxiliar no controle de processos, tornando as atividades de estoque mais organizadas, proporcionando
também aos colaboradores melhores resultados e uma visão mais clara quanto à divisão de tarefas e
suas responsabilidades, assim contribuindo efetivamente para a diminuição de erros. A empresa
passou a apresentar maior organização e consequentemente melhor desempenho.
Ainda existem melhorias a serem implantadas, assim como o aumento do quadro de funcionários no
setor de expedição, treinamentos motivacionais e um sistema de plano de carreiras.
As ferramentas utilizadas neste artigo ajudaram a melhorar o ambiente de trabalho da empresa como
um todo, diminuindo inclusive o estresse causado pelos erros nos processos internos. Outro fator de
grande importância foi a diminuição de erros que antes eram frequentes. Após aplicados os processos,
os erros se tornaram escassos no setor de separação e expedição.
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MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL EM UMA EMPRESA DE
CONFECÇÃO DE CALÇADOS: UM ESTUDO SOBRE O DESEMPENHO DA
CADEIA PRODUTIVA.
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Evandro Bertolucci – FATEC-JAHU
RESUMO
A modelagem e simulação tem sido usada em diversas áreas com o objetivo de compreender
processos e sistemas, simular cenários, otimizar variáveis, identificar gargalos, entre outras utilidades.
Nesse sentido, o objetivo deste artigo é compreender e avaliar a operação do sistema produtivo de
uma empresa utilizando-se como ferramenta de modelagem e simulação de produção. O método de
pesquisa utilizado neste trabalho foi o da modelagem e simulação com aplicações no software ARENA.
Foram realizadas análise de tempos na linha de produção. O levantamento de informações se deu em
uma empresa especializada na fabricação de calçados, estabelecida na cidade de Jaú/SP. Os
resultados mostraram que o processo de produção nos setores de inspeção e limpeza, embalagem
individual, embalagem coletora e expedição, realizado por somente uma funcionária responsável,
encontra-se desbalanceado, com capacidades muito ociosas. Sugere-se o nivelamento da produção,
por meio da contratação de dois funcionários, como forma de equilibrar a relação
produção/capacidade/demanda dentro da empresa.
Palavras-chave: Simulação computacional, empresa de calçado, desempenho.
ABSTRACT
Modeling and simulation has been used in several areas to understand processes and systems,
simulate scenarios, optimize variables, identify bottlenecks, and other utilities. In this sense, the
objective of this article is to understand and evaluate the operation of the productive system of a
company using as a modeling and simulation tool of production. The research method used in this work
was the modeling and simulation with applications in ARENA software. Time analysis was performed
on the production line. The information was collected in a company specialized in the manufacture of
footwear, established in the city of Jaú (SP). The results showed that the production process in the
inspection and cleaning sector, individual packaging, collector packaging, and expedition, only
performed by an employee, is unbalanced, with very idle capacities. The leveling of production is
suggested, hiring two employees as a way of balancing the production/capacity/demand in the company.
Keywords: Computer simulation, shoe company, performance.
1. INTRODUÇÃO
A modelagem e simulação têm sido usadas em diversas áreas com o objetivo de compreender e
assimilar processos e sistemas, analisar simular cenários, otimizar as variáveis, identificar gargalos,
dentre outros usos, que possam ser utilizados em aplicações são diversas, tais como: operações
logísticas em portos e aeroportos; bancos; cadeias logísticas; centrais de atendimento; hospitais;
cadeias de fast food, e manufatura (PRADO, 2014).
Modelagem se refere ao processo de representar, de maneira simplificada, um recorte da realidade
(objeto de estudo) associado a um determinado sistema de interesse (GARCIA, 2002).
As vantagens da simulação são diversas, tais como: maior facilidade de aplicação do que os métodos
analíticos; identificação de gargalos no sistema, compreensão das variáveis mais importantes do
sistema, melhoria no processo decisório, avaliação de um sistema proposto, dentre outras (FREITAS
FILHO, 2008).
Esta pesquisa se justifica pela necessidade de analisar e compreender melhor o funcionamento do
processo produtivo da companhia, objeto de estudo e sendo a situação, propor melhorias para os
problemas detectados durante a análise dos dados. A justificativa refere-se à possibilidade de
identificação de gargalos no sistema e possivelmente necessidades futuras de estruturação do layout,
ou contratações para a fábrica.
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O objetivo da pesquisa está associado à compreensão do funcionamento do sistema para que o
gestor possa tomar decisões mais adequadas para aumentar a produtividade e racionalizar os recursos.
Ou seja, o problema que esta pesquisa buscou responder à questão seguinte: quais melhorias podem
ser sugeridas com base na modelagem e simulação de um processo de fabricação de calçados
femininos de salto alto em couro em uma pequena indústria localizada na cidade de JAÚ (SP). Para
solucionar a problemática da pesquisa, definiu-se como objetivo central do trabalho: compreender e
avaliar e revisar a operação do sistema produtivo da empresa foco do estudo com base na modelagem
e simulação de produção.
2. MODELAGEM
O processo de modelar parte da premissa para apresentar, de forma simplificada e por vezes
simbólica, um fenômeno, objeto ou acontecimento. Um modelo pode ser definido como uma
representação das relações dos componentes de um sistema, sendo considerada como uma
abstração, no sentido em que tende a se aproximar do verdadeiro comportamento do sistema (CHWIF
e MEDINA, 2010).
O modelo de simulação permite, segundo Freitas Filho (2008), a análise pela sentença “o que ocorre
se”. É capaz de representar sistemas complexos de natureza dinâmica e aleatória, podendo ser de
difícil construção. O modelo de simulação permite, segundo mesmo autor, alterar as variáveis ou
parâmetros do sistema. O custo de simular uma situação em um modelo é muito menor do que realizar
um experimento no sistema real. Pode também ser usado como uma ferramenta de aprendizado (jogos
de empresas). O modelo de simulação é baseado genericamente na modelagem de sistemas que são
dinâmicos, aleatórios e discretos, conforme Quadro 1.

Sistema
Dinâmico
Aleatório
Discreto

Quadro 1 – Tipos de sistemas
Conceito
As variáveis de estado que representa o modelo se modificam na
em medida em que o sistema evolui.
Os possíveis estados das variáveis podem ser descritos, mas
não predeterminados.
As mudanças de estado ocorrem em pontos discretos no tempo
e não de forma contínua.
Fonte: Adaptado de Freitas Filho (2008).

A modelagem, antes de se moldar em modelo computacional, pode ser realizada por meio de
softwares gráficos, utilizando, por exemplo, mapo-fluxogramas, fluxogramas, dentre outras ferramentas
de apoio existentes. As formulações do problema e do objetivo são aspectos principais na modelagem.
2.1 A SIMULAÇÃO
A simulação abrange o uso de técnicas computacionais para simular, por meio de modelo, o
comportamento aproximado do sistema real de interesse. É o processo de elaboração de um modelo
de um sistema real (ou hipotético) e a condução de experimentos com a finalidade de entender o
comportamento de um sistema ou avaliar sua operação (SHANNON, 1975). Já Melão e Pidd (2000)
afirmam que especialistas constroem modelos e elaboram programas para reproduzir o comportamento
do sistema e submetê-lo a diversas políticas operacionais.
Neste caso opta-se pela melhor alternativa. A simulação, para Freitas Filho (2008), apresenta
vantagens relevantes: o modelo pode ser utilizado várias vezes; avaliação do sistema; teste de
hipótese; gestão do tempo e reprodução do evento, dentre outras.
2.2 O PROCESSO DE MODELAGEM E SIMULAÇÃO
Diversas são as metodologias usadas para viabilizar a construção da modelagem e simulação de um
sistema. Freitas Filho (2008) aborda: formulação e análise do problema; planejamento do projeto;
formulação do modelo conceitual; coleta de informações e dados; tradução do modelo; verificação e
validação; projeto experimental final; experimentação; interpretação e análise de resultados;
comparação de sistemas e soluções; documentação; apresentação dos resultados e implantação.
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa realizada neste artigo foi classificada da seguinte forma (SILVA e MENEZES, 2005):
quantos aos objetivos a pesquisa é aplicada, pois houve a modelagem, coleta de dados em campo (na
fábrica) e simulação experimental do modelo computacional; em quanto à abordagem do problema a
pesquisa foi definida como quantitativa, pois o modelo computacional foi alimentado com dados
absolvidos dentro da linha de produção e sofreram tratamento estatístico e responderam pela operação
da simulação; quanto aos objetivos a pesquisa foi classificada como exploratória e descritiva.
Os procedimentos técnicos se limitaram a pesquisas bibliográficas, pesquisa experimental,
levantamento de dados em campo e estudo de caso. Foram realizadas entrevistas diretas e pessoais
de forma não estruturada, além de observações assistemáticas em torno do objeto de estudo. O
levantamento de dados se deu em uma empresa especializada na fabricação de calçados contando
que há diversos modelos de sapatos, porem uma intercalação de modelos, no qual os dados
absolvidos, foram na produção de sandálias, que conta em seu quadro com e está estabelecida na
cidade de Jaú (SP). Já o método de pesquisa utilizado neste trabalho foi o da modelagem e simulação
com aplicações no software ARENA. O Quadro 2 na sequência esboça as principais etapas desta
pesquisa e como ela foi operacionalizada em termos ferramentas.
Quadro 2 – Procedimentos usados na pesquisa
Etapas
Definição
sistema

do

Modelo abstrato
Modelo conceitual

Dados de entrada

Como?
O sistema foi observado e descrito, sendo definidos: o problema, os objetivos e
as variáveis de decisão associadas ao tempo de processamento das atividades
no setor de costura.
O modelo abstrato foi concebido com base nas observações do sistema. Assim,
foi rascunhado um esboço do modelo.
O modelo conceitual foi elaborado a partir da construção do fluxograma do
processo.
A partir das bases do modelo conceitual e das variáveis do estudo, os dados
foram coletados com um cronometro. Uma amostragem foi definida com base no
universo pesquisado. Os dados foram tratados estatisticamente pela ferramenta
INPUT
ANALYZER do software ARENA. Foram usados testes de hipóteses, testes de
aderência, dentre outros.

Modelo
computacional

O modelo computacional foi desenvolvido usando a linguagem de programação
do software ARENA, a partir dos módulos de templantes.
Na verificação foram utilizados recursos como o debugger do programa, além de
Verificação
e
recursos gráficos. Na validação usou-se especialista do sistema e análise de
Validação
intervalo de confiança.
O modelo foi executado, gerando os resultados das variáveis centrais que
Experimentação
serviram para analisar o sistema consoante o objetivo da modelagem proposto.
Os resultados foram analisados de acordo com a modelagem e simulação
Análise
planejada. Nesta etapa também foram sugeridas proposições para melhorar o
desempenho do sistema.
Fonte: Adaptado de Freitas Filho (2008).
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados foram apresentados e discutidos de acordo com a metodologia proposta por Freitas Filho
(2008) e mostrados na sequência.
4.1 DEFINIÇÃO DO SISTEMA E DO OBJETO DE ESTUDO
O objeto de estudo estabelecido foi o processo de produção de sapatos femininos com salto alto e com
variações de cores do couro, e enfeites diversos, pois foi possível notar durante a captação de dados
para essa análise. Observou-se como problema que alguns setores estavam operando de maneira
desbalanceada, que foi possível ser notada em pouco tempo de análise de tempo.
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Assim, foi definido como objetivo sugerir soluções para o motivo do problema com base no
comportamento do sistema simulado. As variáveis escolhidas para o estudo foi a taxa de utilização de
cada operação.
4 .2 CONSTRUÇÃO DO MODELO CONCEITUAL
Com o esboço do modelo abstrato foi possível desenvolver o modelo conceitual. Para isso, buscou-se
observar o processo de produção da empresa e representa-lo graficamente. Neste sentido, o
fluxograma do processo de produção foi desmembrado em duas figuras, Figura 1 e Figura 2, para que
seja uma melhor visualização do mesmo.
Figura 1 – Fluxograma do Processo de Produção.

Fonte: Autor (2018).
Figura 2 – Fluxograma do Processo de Produção.

Fonte: Autor (2018).
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As Figuras 1 e 2 demostram o processo produtivo que serviu de base para a modelagem.
4.4 CONSTRUÇÃO DO MODELO CONCEITUAL
Os dados coletados referentes às variáveis foram demostrados e levantados em campo, de acordo
com as informações de cada uma das variáveis. Logo após, foi usado o recurso do Input Analyzer do
software ARENA para fazer o tratamento estatístico, bem como identificar as distribuições de
probabilidade que se aproximam do comportamento dos dados. Isso foi feito por meio dos testes de
aderência.
Pela amostragem foram coletados dados referentes aos seguintes tempos de processo: (CMP);
Chegada de matéria prima; (AMP); Analise de matéria prima; (CR); Corte; (PEM); Preparação
Montagem; (ADC); Armação de Cabedal; (CO); Costura; (RF); Refilar; (CB); Conferir Cabedal; (COF);
Conformar; (AB); Abastecer; (PP); Pregar Palmilha; (MB); Montar Bico; (MM); Montar Meio; (MT);
Montar Traseiro; (LF); Lixar Fundo; (PCF); Passar Cola Fundo; (SO); Solagem; (PR); Prensar; (TF);
Tirar da Forma; Limpeza; (L); Embalagem Individual; (EI); Embalagem Coletora; (EC); Expedição; (EX),
conforme a Tabela 1.
Tabela 1. Distribuições de probabilidade.

Funções
CMP
AMP
CR
PEM
ADC
CO
RF
CB
COF
AB
PP
MB
MM
MT
LF
PCF
SO
PR
TF
L
EI
EC
EX

Tempos
(min)
1 Dia
08;12;18;
15;20;25;
05;10;15;
20;25;30;
18;25;35;
15;25;30;
05;10;15;
08;12;15;
05;10;15
10;15;20;
15;19;22;
08;12;18;
12;16;20
09;11;19
07;12;18
10;14;23;
08;12;18;
06;09;11;
15;20;27;
09;13;17;
05;07;09;
08;15;22;

Distribuição
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular

Fonte: Autor (2018).
4.5 ANÁLISES DAS VARIÁVEIS
O tempo total da simulação de confecção de calçados foi de 540 minutos, pois equivale a um dia de
trabalho com duração de 9 horas, tendo o início às 07h00min e término às 17h00min com um intervalo
de 2h para o almoço das 11h00min às 13h00min. Foram analisadas as variáveis: número de peças
produzidas (Numberout), número em fila (NumberInQueue) e taxa de utilização (Schedule Utilization)
para as atividades analisadas.
Um total de 20 (fichas) lotes contendo 12 (doze) pares de sapatos de salto alto em couro, concluiu todo
o sistema - saídas (Numberout). Com isso observa-se que a capacidade produtiva da empresa não

172
REVISTA FATECNOLÓGICA – FATEC-JAHU - ISSN 1980-8526 Nº 11 VOL. 1 2018

está de acordo com a demanda diária planejada, que eram 25 (fichas) lotes contendo 12 (doze) pares
de sapatos.
Essa defasagem pode ser devido ao desbalanceamento da produção (Figura 3).

Figura 3 – Number Out

Fonte: Autor (2018).

As atividades do setor que apresentaram maior gargalo foram às atividades de Inspeção e Limpeza,
Embalagem Individual, Embalagem coletora, e Expedição e são realizadas por uma única funcionária,
de acordo com a Figura 4.

Figura 4 - Scheduled Utilization

Fonte: Autor (2018).
4.6 PROPOSTA DE MELHORIAS
Com base nos dados analisados anteriormente, pode-se observar que há recursos com um nível de
utilização muito baixo, tanto no setor de costura quanto em outros setores de produção.
Como forma de solucionar o problema, a empresa poderia contratar 2 operadores polivalentes, para
que executem mais de uma atividade, tais como, atividades no setor de inspeção e limpeza, prensa
abastecimento, preparação da palmilha na forma, montagem do bico, e solagem. Desse modo, seria
oferecido um auxílio ao funcionário que está sobrecarregado, combinando as atividades de inspeção e
limpeza, embalagem individual, auxílio na coletora, na qual se captam os códigos de barra dos pares
de sandálias com salto alto de couro.
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Foram essas atividades que demonstraram um alto nível de utilização. Por serem operações de grande
importância para a indústria, observou-se a necessidade de contratar um operador auxiliar.
A partir da contratação de 2 funcionários, neste conceito de planejamento de melhoria, capacitando o
corpo de operadores, para serem atribuídos nomes fictícios de (Mariana) e (Ronaldo), como mostra a
Figura 5, houve o aumento de utilização no tempo de todas as funções demostradas no gráfico.
Na Figura 5, é possível verificar a proposta de melhoria realizada, de modo que se conseguirá um fluxo
maior de produção.
Figura 5 – Melhoria Proposta

Fonte: Autor (2018).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de modelagem e simulação da produção se constitui em excelente alternativa para
possibilitar possíveis intervenções no sistema real, já que é se pode para evitar custos altos de
experimentação e/ou interrupção do fluxo produtivo, além de proporcionar aos analistas uma
visualização de todo o sistema de produção. Isso permite avaliar resultados esperados antes mesmo
de sua implantação. Conhecer o sistema real é uma condição vital para o sucesso da modelagem.
Possíveis erros de má interpretação do comportamento do sistema poderiam ser evitados, visando
aproximar o modelo o máximo possível do sistema real da cadeia produtiva.
A ferramenta de simulação permite inúmeros benefícios que foram identificados quando da reprodução
computacional do processo de produção, uma vez que ela possibilitou: estudar as variáveis que afetam
o ambiente real do problema; levantar informações relativas aos processos produtivos; verificar o
comportamento que as alterações produzem durante a produção, reportando ao gestor a identificação
das variáveis que influenciam no sistema; permitir a análise de longos períodos em curto espaço de
tempo; avaliar várias perspectivas e comparar os seus efeitos e sendo o caso, corrigir os problemas
com maior eficácia.
A modelagem do presente trabalho demonstrou que a capacidade produtiva da empresa não está
balanceada em função da demanda diária planejada. Este problema pode ter relações com o
desnivelamento da produção, haja vista que há setores trabalhando muito abaixo da sua capacidade.
Como proposta de melhoria do processo sugere-se a aplicação de balanceamento da produção;
aplicação de conceitos de planejamento, contratação de dois funcionários auxiliares na produção;
capacitação do corpo de operadores, entre outras.
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REPOSITÓRIO ORIENTADO AO DESENVOLVIMENTO BASEADO EM
COMPONENTES COMO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DISTRIBUÍDO DE
SOFTWARE
Hélio Luis da Silva Rodrigues – UNESP
RESUMO
Nas ultimas décadas o processo de desenvolvimento de software passou a estar cada vez mais
agregado ás regras de negócios empresariais, bem como passou a ser rotina no dia-a-dia de usuários
finais. A demanda por desenvolvimento de software cresce exponencialmente e exige que o Mercado
de desenvolvimento acompanhe as inovações tecnológicas. A distribuição do desenvolvimento de
software passou a ser fator importante para atender todos os segmentos e demanda por
desenvolvimento. O artigo visa apresentar os aspectos do desenvolvimento de software distribuído sob
uma linha de produção, bem como apresentar uma proposta de centralização de componentes de
software visando facilitar o reuso de software baixando os custos e tempo de entrega.
Palavras-chave: Repositório, Desenvolvimento de software, Componentes
ABSTRACT
In the last decades, the software development process has become more and more in line with business
rules, as well as being a routine in the day-to-day use of end users. The demand for software
development grows exponentially and requires the development market to follow the technological
innovations. The distribution of software development became an important factor to meet all the followup and demand for development. The article aims to present the aspects of the development of software
distributed under a production line, as well as to present a proposal for centralization of software
components in order to facilitate the reuse of software, reducing costs and delivery time.
Keywords: Repository, Software Development, Components

1. INTRODUÇÃO
A informatização de processos é nítida e já é agregada ao valor empresarial, facilita a comunicação
entre empresas, interconecta departamentos e ao mesmo tempo cria dependências cruciais entre os
mesmos. Sob esses aspectos, o desenvolvimento de software evoluiu em escala ascendente nas
ultimas décadas com novas linguagens, tecnologias, inclusão digital através de dispositivos mobile e
principalmente a evolução das metodologias para amparar esse desenvolvimento crescente.
A demanda pelo desenvolvimento de software visando atender todos os segmentos no ritmo de
Time to Market (tempo entre a análise e desenvolvimento de um produto, até sua disponibilização ao
mercado) exige uma otimização do tempo de entrega do produto final, atendendo todos os requisitos
de qualidade e com diminuição dos custos de tempo de desenvolvimento. Temos como fatores para a
crescente necessidade por software:






Informatização de processos
Crescimento da Internet globalizando mercados
Dispositivos mobile
Internet das coisas
Inclusão digital

Novas linguagens e ferramentas são disponibilizadas aos desenvolvedores suprindo lacunas de
necessidade de tecnologias para o desenvolvimento. Em muitos casos essa lacuna é preenchida
através do outsourcing de mão-de-obra especializada, ou dispersão de equipes de um mesmo time em
ambientes distintos. Aonde regiões distintas podem possuir o profissional especializado para a mãode-obra necessária ao desenvolvimento de projetos completos, ou determinados módulos.
O termo Fábrica de Software (Software Factory) surge de encontro á necessidade de
desenvolvimento totalmente gerenciado unindo áreas comerciais e desenvolvimento em busca do
resultado em comum, o projeto de software requisitado pelo Stakeholder (parte interessada no produto
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final, dono do produto ou quem irá usufruir do produto final). Sob esses aspectos temos como principais
fatores para a aderência ao Desenvolvimento Distribuído de Software:






Diminuição do custo operacional de desenvolvimento
Melhor qualificação de mão-de-obra para o desenvolvimento
Necessidade de Otimização do tempo de desenvolvimento
Melhor aderência ao Time to Market
Globalização de Mercado exigindo a informatização de processos

A otimização do tempo de desenvolvimento, visando o cumprimento de cronograma, é um custo
crucial para o desenvolvimento de software, qual muitas vezes seguem em prazos muito curtos. O
desenvolvimento baseado em componentes é um importante aliado ao desenvolvimento de software.
O estudo apresentado no artigo visa elencar as principais características do desenvolvimento
distribuído de software sob o aspecto de Fábrica de Software, e o desenvolvimento de componentes
com uma melhor distribuição desses entre as equipes envolvidas através de um repositório de
componentes compartilhado.
2. DESENVOLVIMENTO DISTRIBUÍDO DE SOFTWARE
O desenvolvimento distribuído de software, ou a possibilidade de desenvolvimento de projetos com
equipes descentralizadas, causou grande impacto no processo de desenvolvimento de software em
sua totalidade. Sendo impulsionados por fatores como (Akbar, 2015):
 Total aderência de informatização aos negócios
 Tecnologias Mobile envolvendo campos de negócios e usuários finais
 Imersão de usuários em dispositivos e sistemas de software
 Tecnologias sendo agregadas a dispositivos como carros e aparelhos domésticos.
Seguindo a terminologia, várias equipes co-localizadas, gerenciadas ou não, podem trabalhar em
um único projeto de software. Os principais pontos positivos no trabalho dispersivo, ou contratação de
equipes de outsourcing para auxiliar o desenvolvimento, são:
 Otimização do tempo de entrega do produto final (Software)
 Diminuição de custos com pessoal especializado
 Fragmentação do projeto entre equipes seguindo a necessidade de mão-de-obra especializada
(Figura 1).
 Follow the sun: Desenvolvimento do projeto 24 horas por dia, nos casos de equipes separadas
por grandes diferenças de fuso horário. Equipes desenvolvendo módulos distintos do software,
ou dando continuidade no desenvolvimento iniciado por outra equipe.
Na Figura 1 temos um exemplo de fragmentação de projeto, aonde duas equipes trabalham em
projetos distintos auxiliando no desenvolvimento aonde a falta de mão de obra especializada pode ser
um dos problemas enfrentados. A necessidade de mão-de-obra especializada para desenvolvimento,
e a continuidade do desenvolvimento visando o cumprimento de cronograma, são os principais fatores
para o desmembramento de atividades entre equipes.
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Figura 1–Equipes de projetos distintos.

Fonte: o autor
2.1 TIPOS DE DISPERSÃO DE EQUIPES
A dispersão de equipes de desenvolvimento pode ocorrer de várias formas, elencam-se nos tópicos
a seguir as formas mais comuns de dispersão:


Mesma localização física: as equipes podem encontrar-se na mesma localização física
(prédio) podendo, ou não, estarem localizadas na mesma sala. Como é exemplificado na figura
2.
Figura 2-Exemplo de localização física de equipes de desenvolvimento

Fonte: o autor


Dispersão Municipal: Dentro do mesmo munícipio as equipes podem existir em locais físicos
diferentes (Ex.: Bairros). Como exemplificado na Figura 3.
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Figura 3-Exemplo e equipes desenvolvimento em localização municipal

Fonte: o autor


Dispersão Regional: Dentro de uma região em comum. As equipes podem localizar-se dentro
do mesmo estado, mas em cidades diferentes. Ou localizar-se em diferentes estados. Sendo
essas partes da mesma empresa, ou equipes de outsourcing. Ex.: Equipe em São Paulo, e
equipe no Rio de Janeiro. Como exemplificado na Figura 4.
Figura 4-Exemplo de dispersão Regional de equipes de desenvolvimento

Fonte: o autor


Dispersão Continental: As equipes podem se localizar em países distintos dentro do mesmo
continente. (Ex.: Equipes localizadas na América do Sul e América do norte). Como
exemplificado na figura 5:
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Figura 5-Exemplo de dispersão continental de equipes de desenvolvimento

Fonte: o autor


Dispersão Global: As equipes podem se localizar em continentes distintos. (Ex.: Equipe
localizada na América do norte e Equipe localizada na Europa). Como na figura 6:
Figura 6-Dispersão Global de equipes de desenvolvimento

Fonte: o autor
2.2 ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DISTRIBUÍDO
Sob o aspeto de dispersão do desenvolvimento de software envolvendo várias equipes existem
fatores que podem influenciar, ou aumentar, a complexidade do software a ser desenvolvido.
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A dispersão continental pode ter forte influência cultural entre as equipes podendo aumentar os
problemas de entendimento e ambiguidade nos requisitos do projeto de software (Akbar, 2015). Os
principais desafios para o desenvolvimento distribuído de software podem ser:
 Idioma da região ou país
 Fuso-horário entre países
 Requisitos do projeto mal interpretados
 Influência cultural com relação aos requisites
 Problemas de pessoal aumentados com o trabalho entre equipes
 Problemas com comunicação entre equipes.
 Dificuldades no gerenciamento das equipes
3. FÁBRICAS DE SOFTWARE
Seguindo a magnitude do crescimento do desenvolvimento de software (Nomura et al, 2007), a
demanda por softwares fez com o que fosse inserido métodos de produção parecidos com linhas de
produção de fábrica dentro do processo de desenvolvimento de software. Aonde o processo de
desenvolvimento, desde a análise de requisitos até fase de testes, segue um processo de produção
por etapas.
O processo de desenvolvimento seguindo uma linha de produção de software aperfeiçoa o processo
de desenvolvimento, já que cada equipe, ou departamento pertinente, fica responsável por cada “parte”
de software a ser desenvolvido. Sob esses aspectos surge a denominação de Fábricas de Software
(Software Factorys).
A terceirização de desenvolvimento, ou outsourcing de mão-de-obra especializada também é fator
importante para o crescimento do processo de Fábrica de Software. Em muitos casos partes do
software são desenvolvidas por terceiros, visando o preenchimento de mão-de-obra especializada e
diminuição do custo “tempo” de desenvolvimento. Ex.: uma tecnologia (linguagem de programação,
banco de dados e etc) qual a Fábrica de Software não domina, ou não tem profissionais especializados.
O termo Fábrica de Software surge nas décadas de 60 e 70 (Nomura et al, 2007) envolvendo os
Estados Unidos e Japão, aonde um dos principais pontos qual liga o processo de produção usual ao
processo de desenvolvimento é a alta taxa de reuso de software em projetos. O reuso passa a ser
comum na linha de produção de software para atender o cronograma de desenvolvimento. Sendo assim
partes do software podem ser utilizadas em projetos distintos.
O reuso do software é peça fundamental no processo de produção de uma Fábrica de Software,
não se descartando o desenvolvimento de uma nova parte de software em sua totalidade. Como o
processo de negócio pode ser assemelhar em alguns aspectos, um software desenvolvido para um
projeto pode ser reaproveitado ou adaptado para outro projeto.
3.1 ATRIBUTOS DE UMA FÁBRICA DE SOFTWARE
Envolvendo fases comuns ao processo de produção de fábrica, temos dentro do Framework de uma
Fábrica de software os principais processos (Nomura et al, 2007):
 Projeto conceitual, ou levantamento de requisitos.
 Especificação lógica do processo de negócio
 Projeto detalhado
 Integração de componentes
 Fase de testes
Dentro dos atributos básicos do processo de Fábrica de Software, e que podem ser relacionados ao
processo de linha de produção usual, temos (Nomura et al, 2007):
 Processos padronizados de desenvolvimento
 Interação controlada com o Stakeholder (dono do software, agente qual será proprietário do
produto final)
 Padronização de serviços
 Estimação de custos e prazos
 Total controle de cada passo do desenvolvimento
 Controle da execução do projeto em todas as fases
 Controle de qualidade
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O projeto de desenvolvimento é visualizado como um todo, envolvendo desde a área de negócios
até a área técnica. Assim passa-se a analisar o projeto como uma linha de produção aonde o próximo
passo do processo inicia-se com o resultado do processo anterior.
3.2 FÁBRICAS DE SOFTWARE COMO LINHA DE PRODUÇÃO
Seguindo os aspectos de linha de produção (Nomura et al, 2007) o processo de desenvolvimento
torna-se sequencial. O contato inicial dá-se através da área de comercial, ou área de negócios da
Software Factory, com o Stakeholder (Dono do produto, cliente). É nesse passo que o levantamento
de requisitos inicia o delineamento do projeto a ser desenvolvido.
Após o levantamento de requisitos, os dados levantados junto ao Stakeholder passam a ser
“encapsulados” sequencialmente dentro do processo de desenvolvimento dentro da Fábrica de
Software. Na Figura 7 abaixo temos o delineamento do processo de Fábrica de Software (Nomura et
al, 2007).
Figura 7-Processos de uma Fábrica de Software

Fonte: Traduzido de Nomura et al, 2007
No processo de desenvolvimento dentro do Framework de Fábrica de Software é usual a seguinte
departamentalização segundo Nomura et al (2007), e de forma sequencial como uma linha de
produção:
 Área de Negócios ou Processos: efetua o contato com o cliente realizando o levantamento
de requisitos, e repassando a Fábrica de Software
 Gerente de Negócios: Gerencia todos os projetos iniciados junto á Área de Negócios, bem
como a carteira de stakeholders
 Gerente de Projeto: gerencia os projetos correntes junto aos lideres de desenvolvimento,
analistas de planejamento e gerentes de negócios.
 Analista de Planejamento: trabalham mediante as requisições do Gerente de projetos,
efetuando a ponte entre desenvolvimento e demais áreas como infraestrutura, testes,
qualidade e etc.
 Lideres de projeto: responsáveis pelos projetos correntes e efetuam a comunicação entre as
equipes de desenvolvimento de Gerentes de Projetos.
 Equipes de desenvolvimento multifuncionais: efetuam a codificação respondendo aos
lideres de projeto.
 Analistas de infraestrutura: realizam a análise de infraestrutura necessária para o
desenvolvimento, bem como a estrutura necessária para a integração junto ao Stakeholder.
 Equipes de desenvolvimento: responsáveis pelo desenvolvimento das partes de software,
bem como análise para reuso de componentes já desenvolvidos.
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Equipes de testes: efetuam os testes junto ao software desenvolvido com base nos requisitos
do Stakeholder.

3.3 FÁBRICAS DE SOFTWARE E REPOSITÓRIOS
Sob o aspecto de linha de produção, e como mencionado na sessão III o reuso de software é fator
presencial em grande número dos projetos de software (Nomura et al, 2007). A utilização de
repositórios para armazenamento de componentes de projetos já desenvolvidos é comum. Na figura 8,
qual é detalhe da Figura 7, temos que ambas as áreas de Liderança de projetos e áreas de
desenvolvimento e infraestrutura possuem acesso a repositórios.
São nesses repositórios que os processos de minerações por código já desenvolvido são efetuados
em busca de componentes que podem ser integrados, ou adaptados a projetos de software distintos.
Seguindo o processo de linha de produção, o reuso de software em projetos de Fábrica de Software
pode ser análogo á um produto, como um carro. Em determinado momento da produção partes do
carro já previamente produzidas já estão disponíveis ás áreas da produção para serem acopladas ao
produto final.
Figura 8–Repositório compartilhado entre áreas

Fonte: Traduzido de Nomura et al, 2007
4.

DESENVOLVIMENTO BASEADO EM COMPONENTES

O desenvolvimento baseado em componentes é vital na questão de produtividade de uma Fábrica
de Software (Nomura et al, 2007). Como visto na sessão III, o reuso de software aperfeiçoa o processo
de desenvolvimento diminuindo custos operacionais e cumprindo o cronograma de disponibilização do
produto final.
Com o reuso de componentes, ao invés do desenvolvimento total da parte de software, não só o
custo tempo é otimizado, mas a qualidade do produto final é maior. Um componente já utilizado em
determinado projeto já passou por fases como testes e validações. Não se reduz a necessidade de
testes, mas agrega-se valor ao componente já produzido pelo fato de já estar sendo utilizado em
produção (Basha et al, 2012).
A qualidade do componente aumenta a cada ciclo de reuso reduzindo a carga de trabalho em futuros
projetos, até mesmo diminuindo a necessidade de mão-de-obra especializada para o desenvolvimento,
nos casos de outsourcing de mão-de-obra.
4.1 VANTAGENS DO DESENVOLVIMENTO BASEADO EM COMPONENTES
No domínio de conhecimento gerado pelo desenvolvimento baseado em componentes podem-se
elencar os principais fatores positivos para o processo (Basha et al, 2012):
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Redução de custos de desenvolvimento
Redução do tempo de desenvolvimento
Redução da necessidade de testes (não se descarta, mas reduz-se em geral 60% do tempo
de desenvolvimento é destinado a testes)
Aumento da qualidade do projeto

4.2 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO BASEADO EM COMPONENTES
O processo inicia-se com a busca de componente em um repositório, bem como classificação dos
resultados mediante análise dos requisitos necessários e algoritmos empregados no componente
selecionado como possível candidato (Basha et al, 2012).
A base de conhecimento do repositório é construída de acordo com os ciclos de desenvolvimento.
A cada projeto os dados dos repositórios estão suscetíveis a mudanças, pois não são todos os casos
aonde um componente pode ser reutilizado em sua totalidade sem modificações. Gerando assim
versões de componentes. Na figura 9 temos o processo de busca por componente exemplificado por
Fahmi et al (2008):
Figura 9-Processo de busca por componente em repositório de componentes

Fonte: Traduzido de Fahmi et al, 2008
Seguindo a figura 9, qual exemplifica o processo, tudo se inicia com os requisitos do que será
desenvolvido. A partir dos requisitos a busca pelos componentes é efetuada no repositório, havendo a
possibilidade de mudança dos requisitos de acordo com os componentes encontrados.

4.3 IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE COMPONENTES
Os pilares centrais do processo de desenvolvimento baseado em componentes são as etapas de
Identificação, classificação e seleção de componentes. Uma seleção inapropriada de componentes
pode comprometer um projeto de software ou partes do projeto (Mahmood et al, 2007). Essas fases
ser classificadas em quatro etapas:
 Nomeação do componente (Busca por descrição)
 Busca do componente
 Avaliação do componente
 Análise junto aos requisitos coletados
 Testes
4.4 CARACTERÍSTICAS
COMPONENTES

ESSENCIAIS

DO

DESENVOLVIMENTO

BASEADO

EM

Segundo Fahmi et al (2008) temos características que são essenciais ao processo de
desenvolvimento baseado em componentes:




Independência de componentes: os componentes precisam ser independentes entre si,
aonde a remoção ou substituição de um componente não pode afetar o sistema em sua
totalidade.
Padronização: fator importante para a integração de componente mediante o desenvolvimento
de componentes em diferentes linguagens
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Middleware: essencial para a integração dos componentes realizando a correta comunicação
entre esses
Processo de desenvolvimento: necessário para uma reutilização eficiente de componentes

4.5 RISCOS
Como todo framework, metodologia ou ferramenta de auxilio ao desenvolvimento tem-se riscos, quais
são aderentes ao processo de desenvolvimento baseado em componente (Mahmood et al, 2007):
 Atendimento ao requisito
 Encontrar componentes adequados aos requisitos
 Interoperabilidade com os sistemas aonde serão integrados
 Testes de unidade e integração (como podem ser complexos os testes de unidade e integração
podem ser difíceis)
4.6 REPOSITÓRIOS DE COMPONENTES
A identificação de um componente reutilizável e a sua funcionalidade é importante para aumentar a
eficiência e confiabilidade do projeto de software qual o componente será integrado. Define-se que um
repositório de componentes é necessário para facilitar armazenamento e manutenção componentes de
software reutilizáveis (Lee et al, 2003).
Equipes co-localizadas através de um repositório de componentes efetuam buscas, bem como
inserções de novos componentes e componentes em versões modificadas. Tem-se sob essas
características o papel colaborativo de equipes no Desenvolvimento de Software distribuído.
Um repositório de componentes deve prover um cenário satisfatório para a busca, mineração e
seleção de componentes. Na figura 10, exemplificada por (Lee et al, 2003), temos o conceitual de um
repositório de componentes, e a ligação necessária entre os componentes e o middleware
(representado por Connector), qual proverá a comunicação entre esses.

Figura 10-Conceitual de repositório de componentes

Fonte: Traduzido de Lee et al, 2003
Exemplifica-se também por Lee et al (2003) o processo de mineração baseado em repositório de
componentes, aonde podemos ter aspectos como os enumerados e também pela figura 11:
 Busca e utilização do componente: quando este atende os requisitos do projeto.
 Busca, desenvolvimento e armazenamento: quando o componente não existe para
utilização e esse é desenvolvido e armazenado no repositório.
 Busca, alteração e armazenamento: quando um componente atende parcialmente os
requisitos e é necessário realizar algum tipo de alteração gerando assim um novo componente
ou uma nova versão.
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Busca, compra e armazenamento: Quando um componente não existe no repositório, esse
pode ser adquirido de terceiros, e armazenado para reuso dentro do repositório.

Figura 11-Exemplo de repositório de componentes

Fonte: Traduzido de Lee et al, 2003
5. METODOLOGIA
Através da revisão bibliográfica, a proposta do artigo é prover um ambiente de repositório de
componentes para suprir a necessidade de componentes em projetos de desenvolvimento de software
baseados na distribuição do desenvolvimento (desenvolvimento através de equipes co-localizadas),
suprindo assim a demanda de desenvolvimento em uma linha de produção de Software.
O repositório em questão terá as seguintes características:
 Mineração baseada em histórico de uso e riscos agregados ao histórico
 Mineração baseada em versionamento de componentes
 Match de algoritmos utilizados nos componentes
 Match de requisitos “Não funcionais” auxiliando equipes responsáveis por Infraestrutura e
desenvolvimento.
5.1 ESTRUTURA
A estrutura necessária será baseada em 2 bancos de dados:
 Banco de Metadados
 Banco de Componentes
A primeira busca será efetuada no Banco de Metadados onde as seguintes características ficam
armazenadas:
 Nome do componente
 Código do componente
 Dados da equipe que desenvolveu o componente
 Data de desenvolvimento
 Descrição do componente
 Riscos de utilização (baixo, médio, alto)
 Requisitos não funcionais (SO, Linguagem utilizada, banco de dados necessário)
 Lógica (tipos de algoritmos internos do componente, qual pode alterar os resultados finais
quando utilizado)
Abaixo exemplifica-se o XML de busca e retorno no Banco de Metadados.
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<metadados>
<dados>
<dadosnome>nomecomponente</dadosnome>
<dadoscodigo>codigocomponente</dadoscodigo>
<dadosequipe>Equipedesenvolvimento</dadosequipe>
<dadosdata>datadesenvolvimento</dadosdata>
<dadosdescricao>descricaocomponente</dadosdescricao>
<dadosrisco>riscocomponente</dadosrisco>
</dados>
<Naofuncional>
<SO>SistemaOperacional<SO>
<Linguagem>Linguagemcomponente</Linguagem>
<bancodados>Bancodedados</bancodados>
</Naofuncional)
<logica>
<Algoritimo>Integer</Algoritimo>
<Algoritimonome>Nome</Algoritimonome>
<Algoritimorisco>Alto/Baixo/Sem risco</Algoritimorisco>
<Algodescricao>Descricao</Algodescricao>
<Algologica>Logica</Algologica>
<Algotime>Timedesenvolvimento</Algotime>
<Algodata>Datadesenvolvimento<Algodata>
</logica>
</metadados>
Caso a busca em metadados seja satisfatória a segunda busca no repositório é efetuada trazendo
assim os possíveis candidatos a componentes que estão de acordo com os requisitos. Para a segunda
busca os seguintes dados são apresentados como input e output:
 Nome do componente
 Código do componente
 Dados da equipe que desenvolveu o componente
 Data de desenvolvimento
 Descrição do componente
 Requisitos funcionais
 Requisitos não funcionais (SO, Linguagem utilizada, banco de dados necessário)
 Lógica (tipos de algoritmos internos do componente, qual pode alterar os resultados finais
quando utilizado)
 Histórico de uso e riscos agregados á integrações já efetuadas.
Abaixo exemplifica-se o XML de busca e retorno no Banco de componentes.
<componente>
<dados>
<dadosnome>nomecomponente</dadosnome>
<dadoscodigo>codigocomponente</dadoscodigo>
<dadosequipe>Equipedesenvolvimento</dadosequipe>
<dadosdata>datadesenvolvimento</dadosdata>
<dadosdescricao>descricaocomponente</dadosdescricao>
</dados>
<funcional>
<campo>Campo1</campo>
<tipocampo>Integer</campo>
<campo>Campo2</campo>
<tipocampo>Varchar</campo>
<campo>Campo3</campo>
<tipocampo>Integer</campo>
<campo>Campo4</campo>
<tipocampo>Real</campo>
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<funcional)
<Naofuncional>
<SO>SistemaOperacional<SO>
<Linguagem>Linguagemcomponente</Linguagem>
<bancodados>Bancodedados</bancodados>
</Naofuncional)
<logica>
<Algoritimo>Integer</Algoritimo>
<Algoritimonome>Nome</Algoritimonome>
<Algoritimorisco>Alto/Baixo/Sem risco</Algoritimorisco>
<Algodescricao>Descricao</Algodescricao>
<Algologica>Logica</Algologica>
<Algotime>Timedesenvolvimento</Algotime>
<Algodata>Datadesenvolvimento<Algodata>
</logica>
<historico>
<ProjetoID>10</projetoID>
<Risco>Riscoprojeto</projeto>
<ProjetoID>10</projetoID>
<Risco>Riscoprojeto</projeto>
</historico>
</componente>
5.2 PROCESSO DE MINERAÇÃO
Para o processo de busca no repositório temos os passos representados na Figura 12. Aonde a
representação de dados de riscos foi agregada ao processo de extração de dados (Kaur et al, 2014).
A possibilidade de cruzamento de dados de histórico de uso e riscos possibilitará aos
desenvolvedores e integradores melhor conhecimento sobre quais projetos os componentes já foram
integrados, aumentando a confiabilidade na utilização dos componentes selecionados.
Sob o aspecto de Fábrica de Software distribuída, a correta atribuição dos riscos envolvidos servirá
de apoio a projetos globalizados, já que um componente utilizado em um projeto em determinada
localização pode não ter o mesmo significado de risco do projeto corrente (Conmy et al, 2014), por isso
a importância do cruzamento em Histórico e Risco.
Figura 12-Processo de mineração de componentes em repositório

Fonte: o Autor
O processo de Busca inicia-se mediante utilização de interface WEB responsiva, facilitando assim
a utilização por equipes remotas independentes o sistema operacional utilizado. A possibilidade de
descentralização dos dados, visando a colaboração entre equipes é um dos focos principais, servindo
de apoio ao desenvolvimento distribuído.
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Além do download do componente, existe a possibilidade de download do XML de retorno da Busca.
A opção pelo desenvolvimento de busca e retorno em XML visa o melhor entendimento da estrutura
dos dados do componente selecionado mesmo por equipes geograficamente dispersas em continentes
distintos, minimizando a problemática de entendimento dos dados. Bem como possibilitar a importação
dos dados em sistemas de apoio.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento distribuído de software no mercado atual é muito comum, bem como o
Framework de linhas de produção de desenvolvimento de software (Software Factory) visando atender
a demanda por desenvolvimento.
A utilização de um repositório descentralizado de componentes visa auxiliar as equipes na busca e
reutilização de componentes já desenvolvidos, otimizando o processo de desenvolvimento e agregando
maior valor e qualidade ao software final. Bem como visa diminuir a incidência de problemas de
comunicação inerentes à distribuição do desenvolvimento de Software.
O desenvolvimento descentralizado (Distribuído) cria uma dependência crucial de informações. O
envolvimento das equipes, em determinadas fases do desenvolvimento é integral, mas pode-se, com
o reuso de componentes otimizar o processo de desenvolvimento.
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KIT DIDÁTICO PARA DETECÇÃO DE RADIAÇÃO IONIZANTE
DIDACTIC KIT FOR IONIZING RADIATION DETECTION
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RESUMO
Na área da saúde, faz-se necessário garantir que equipamentos médico-hospitalares sejam seguros e
que não causem prejuízos à saúde, conservando assim a integridade física do cliente/paciente e
usuários O uso da radiação ionizante é um risco inerente em diversos equipamentos médicohospitalares usados em diagnóstico por imagem, procedimentos intervencionistas e terapias
neoplásicas. Para que a segurança do paciente e do operador seja garantida, o Tecnólogo em Sistemas
Biomédicos deve ter envolvimento no que garante a constância radiométrica do aparelho, controle de
qualidade e dosimetria, proporcionando treinamentos a usuários e incentivando as práticas de
radioproteção já existentes. O objetivo do presente trabalho foi o desenvolver de um kit didático
constituído de um circuito eletrônico, dimensionado para detecção de radiação ionizante capaz de
produzir uma resposta visual e sonora de alerta. Através desses testes confirmou-se que radiação
incidente excita o elemento fotossensível do circuito, bem como demonstrou a conversão de energia
radiante, proveniente dos fótons de raios-X, em energia elétrica. Concluiu-se que esse dispositivo
eletrônico é eficiente na detecção de radiação ionizante, podendo ser utilizado em demonstrações
didáticas para a conscientização dos profissionais da área da saúde, os quais trabalham com
equipamentos médico-hospitalares, que utilizam radiação ionizante, sobre a importância das medidas
de radioproteção.
Palavras-chave: Radiação Ionizante. Metrologia. Circuito Eletrônico.
ABSTRACT
In the area of health, it is necessary to ensure that medical and hospital equipment is safe and does not
cause health damage, thus preserving the physical integrity of the client / patient and users. The use of
ionizing radiation is an inherent risk in several medical-hospital equipment used in imaging,
interventional procedures and neoplastic therapies. In order to ensure patient and operator safety, the
Biomedical Systems Technician function must be involved in ensuring radiometric constancy of the
device, quality control and dosimetry, providing training to users and encouraging existing
radioprotection practices. The objective of the present work was the development of a didactic kit
consisting of an electronic circuit, sized for detection of ionizing radiation capable of producing a visual
and sound alert response. Through these tests, it was confirmed that incident radiation excites the
photosensitive element of the circuit, as well as demonstrated the conversion of radiant energy from Xray photons into electric energy. Therefore, it was concluded that this electronic device is efficient in the
detection of ionizing radiation, and can be used in didactic demonstrations to raise awareness among
health professionals working with medical and hospital equipment using ionizing radiation on the
Importance of radioprotection measures.
Keywords: Ionizing Radiation. Metrology. Electronic circuit.
1. INTRODUÇÃO
Com a difusão das tecnologias médicas e a diminuição dos custos relacionados à incorporação destas
em unidades de Assistência à Saúde, tornou-se mais acessível a aquisição de equipamentos médicohospitalares utilizados em diagnósticos por imagem e terapias, fazendo com que estes estejam
presentes, em praticamente todos os hospitais, clínicas odontológicas e clínicas de imagem. Alguns
destes equipamentos geram imagem a partir da interação da radiação ionizante do tipo raios-X com o
meio biológico, dentre os quais: mamógrafos, tomógrafos, aparelhos de raios-X portáteis, ou não, e os
utilizados em procedimentos intervencionistas como arco cirúrgico. Apesar dessa interação da radiação
ionizante com o meio biológico ser fundamental para a produção de uma imagem para fins de
diagnósticos ou radioterápicos, quando a exposição a essa radiação é constante e por um longo
período, ela pode produzir efeitos biológicos substanciais à saúde. Esses efeitos, normalmente, afetam
os profissionais que trabalham com esses equipamentos, como os técnicos e médicos radiologistas
(OKUNO, 2013).
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Segundo Scliar (2007), o conceito de saúde, universalmente aceito, foi estabelecido pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) na carta de princípios do dia 7 de abril de 1948 e afirma que “saúde é o
estado mais completo de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidade”.
Isso gera uma valorização mais ampla no que diz respeito à saúde de uma forma geral, fazendo com
que a preocupação com essa questão alcance lastros cada vez maiores. Tendo como base esse
conceito, faz-se necessária a conscientização dos usuários de serviços de imagem em unidades de
Assistência à Saúde, garantindo que os métodos de diagnósticos por imagem ou terapêuticos que
utilizam este tipo de tecnologia sejam seguros e não prejudiquem a saúde e integridade física do
cliente/paciente e dos profissionais.
Existem métodos que garantem credibilidade ao diagnóstico e tratamento quanto à segurança do
equipamento utilizado. Assim, como os equipamentos médico-hospitalares, os equipamentos de
imagem necessitam de manutenções e serviços para garantir que seu funcionamento seja seguro e
efetivo, além de que na sua operação e controle necessitam de medidas específicas de proteção, a fim
de que não tragam nenhum malefício aos pacientes e operadores destes equipamentos.
Portanto, em razão do crescimento desse mercado e da necessidade de garantir segurança ao
paciente/cliente, essa área representa oportunidade de trabalho para diversos profissionais. No Brasil,
existe a função de Tecnólogo em Sistemas Biomédicos desde o início da década de 1990. Este
profissional é formado para desenvolver a função de planejar, gerenciar, implantar e manter
equipamentos clínicos e médico-hospitalares em bom funcionamento e, principalmente, buscar a
otimização do uso desses equipamentos.
O presente artigo tem como objetivo mostrar o desenvolvimento um kit didático constituído de um
circuito eletrônico, dimensionado para detecção de radiação ionizante que produz uma resposta visual
e sonora de alerta e realizar testes que comprovem o seu funcionamento. Para a concepção desse
projeto foi utilizada a seguinte metodologia de trabalho: uma revisão bibliográfica de conceitos básicos
sobre os raios-X, interações físicas das radiações ionizantes, equipamentos utilizados em serviços de
imagem e medidas de radioproteção; materiais e métodos; resultados obtidos e conclusão.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Raios-X
Os raios-X (Figura 1) foram descobertos no final do século 19, pelo Prof. Wilhelm Conrad Röntgen,
no laboratório na Baviera no sul da Alemanha. A sua pesquisa consistia em realizar descargas elétricas
em tubo de gás. Utilizando-se de raios catódicos e de um Écran de platino cianeto de bário, foram
geradas as primeiras imagens radiográficas (SANTOS, 1995).
Figura 1 - Prof. Wilhelm Conrad Röntgen

Fonte: <http://www.dw.com/pt-br/120-anos-da-descoberta-do-raio-x/a-18835497>. Acesso em 07 de
maio de 2017.
Röntgen constatou que os raios catódicos não sensibilizavam filmes fotográficos e investigou se estes
raios, que havia descoberto, tinham esta propriedade. Pedaços de diferentes metais, livros, pesos de
balança, sua espingarda de caça foram um a um radiografados.
Conforme afirma Yoshimura (2009), os raios-X têm comprimento de onda específico e são um tipo de
radiação ionizante, ou seja, uma radiação que possui energia suficiente para ionizar átomos e
moléculas do meio com o qual ela está interagindo. A energia mínima típica da radiação ionizante é de
cerca de 10eV. Ela pode danificar células e afetar o material genético (DNA), causando patologias
graves como o câncer, por exemplo.
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Na figura 2 é possível visualizar a faixa do espectro eletromagnético correspondente às radiações
ionizantes como os raios-X e gama.
Figura 2 - Espectro da luz visível em intervalos de frequência (Hz), das regiões de um espectro
eletromagnético.

Fonte: <http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialr/pagina_3.asp> Acesso em 27 de agosto de 2018.
2.3 Equipamentos utilizados no serviço de imagem
Os equipamentos médico-hospitalares que produzem radiação ionizante do tipo raios-X mais
comumente encontrados são utilizados em diagnóstico por imagem, tais como os aparelhos de raiosX fixos e móveis, ou portáteis, que são utilizados em beiras de leitos, os tomógrafos e as
hemodinâmicas. Têm-se também os equipamentos utilizados em radiologia intervencionista como os
neuro-navegadores e arcos cirúrgicos, os quais também são encontrados em clínicas de urologia,
acoplados aos equipamentos de litotripsia, e os equipamentos médico-hospitalares e são utilizados em
serviços de teleterapia, como os aceleradores lineares.
Segundo Brozino (1992), estes aparelhos possuem propriedades elétricas que são: a tensão elétrica,
corrente elétrica e o tempo de exposição do feixe (ou duração do pulso). A tensão elétrica (kV),
corresponde a diferença de potencial entre os dois eletrodos da ampola de raios-X, é a energia que faz
com que os elétrons se movimentem. Quanto maior a tensão elétrica, mais penetrante e em maior
quantidade serão os raios-X. A corrente elétrica (mA), é a responsável pela produção da nuvem de
elétrons livres no cátodo que serão acelerados em direção ao ânodo para a produção do feixe de raiosX.
Os equipamentos que produzem radiação ionizante do tipo raios-X, ainda segundo Bronzino (1992),
possuem um gerador de radiação, conhecido como tubo, válvula ou ampola; uma mesa de controles
onde são aplicados os parâmetros do feixe adequada a técnica empregada; um transformador que
eleva as tensões e um suporte para o filme radiográfico, detectores ou intensificador de imagens. Os
equipamentos de flouroscopia e tomografia, além dos itens já descritos, também possuem monitores
que mostram em tempo real as imagens radiográficas.
Figura 3 - Ilustração de um esquema básico de um aparelho que produz radiação ionizante.

Fonte: < http://radiologianapalmadamao.com.br/2016/02/09/maquina-de-raios-x-a-melhor-invencaode-todos-os-tempos/>. Acesso em 22 de maio de 2017.
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2.4 Interações da radiação eletromagnética
Na faixa de energias que inclui os raios-X existem várias interações possíveis dessas energias com o
átomo ou com elétrons atômicos ou ainda com o núcleo da matéria que ela está atravessando. No
entanto, há a possibilidade de não interação com a matéria, pois radiação eletromagnética (REM) pode
atravessar distâncias consideráveis em um meio material sem modificá-lo e/ou alterar as suas próprias
características (energia, direção de propagação, etc). Existem algumas possibilidades de interação (e
de não interação) dependendo das propriedades do meio e da radiação. A radiação ionizante interage
com o material genético das células, conforme afirmação de Yoshimura (2009).
Ainda de acordo com Yoshimura (2009), a radiação eletromagnética ionizante é tratada, em boa parte
dos casos, como um conjunto de partículas, também chamados de fótons. A cada energia de fóton, ℎ ,
corresponde um momento associado, ℎ / , e, dessa forma, podem ocorrer ‘colisões’ em que o fóton
transfere energia e momento para outras partículas. As principais interações que ocorrem na matéria
com fótons de energias na faixa desde poucos keV a até dezenas de MeV.
O quadro 1 resume os tipos de interação produzidas pela radiação ionizante. As principais mudanças
ocorrem no meio no qual ela está interagindo e na radiação incidente-emergente, além das
características da radiação emergente do meio.
Quadro 1 – Resumo dos tipos de interação produzido pela radiação ionizante, as principais mudanças
que ocorrem no meio no qual ela está interagindo e na radiação incidente-emergente, além das
características da radiação emergente do meio.
Interação
O que muda no meio O que muda na Radiação emergente
radiação incidente
Espalhamento
Direção
de REM espalhada de
Coerente
propagação (mantém mesma energia.
(espalhamento
da
energia)
radiação pelo átomo)
Fotoelétrico (ejeção Ionização e excitação Fóton é absorvido
Elétron rápido, raios-X
de elétron ligado)
do átomo, recuo do
característicos,
núcleo
elétrons Auger.
Compton
Ionização do átomo
Fóton perde energia e Elétron rápido, fóton
(espalhamento
do
muda de direção
com
mor
energia,
fóton por um elétron)
espalhado.
Produção de Par Recuo do núcleo, Fóton é absorvido
Elétron e pósitron
(energia do fóton é aniquilação
do
rápidos, raios-X de
consumida
na pósitron
aniquilação.
criação do par (e- e+))
Reação Fotonuclear Núcleo modificado (Z Fóton é absorvido
Partículas
(ejeção de nucleon ou A) e excitado
subnucleares,
em
ligado)
geral nêutrons.
Fonte: Adaptado de YOSHIMURA, 2009.

2.3 Proteção radiológica de pacientes e profissionais
Segundo Canevaro (2009), uma das mais críticas exposições de pacientes e profissionais se dá em
procedimentos de radiologia intervencionista. Por isso, em diversos países, há constante preocupação
com os efeitos estocásticos e com as lesões observadas na pele. Isso leva a procura pelo
estabelecimento de saúde de níveis de referência de diagnóstico para pacientes submetidos a tais
procedimentos e, também, na elaboração de algumas recomendações para que estes procedimentos
possam ser otimizados. O referido autor também cita que as medidas de proteção radiológica devem
ser adotadas para proteção de profissionais que trabalham com radiação ionizante e de pacientes.
Como medidas de minimizar a exposição à radiação em procedimentos intervencionistas, pode-se citar
a utilização de menores taxas de dose; a redução dos tempos de fluoroscopia e de aquisição de
imagens digitais; a utilização de uma menor frequência de pulsos; o uso de colimadores, filtros
adicionais e congelamento da última imagem; o uso de menores distâncias entre paciente-receptor de
imagem, etc.
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Figura 4 - Exemplos de efeitos determinísticos: (a) em pacientes, ulceração nas costas; (b)
profissionais, opacidade do cristalino.

(a)

(b)

Fonte: CANEVARO, 2009.
Canevaro (2009), ainda afirma que, no caso dos profissionais, o uso de equipamentos de radioproteção
individual como os aventais, protetores de tireoide, óculos plumbíferos e a aplicação de boas práticas
podem diminuir os valores de dose efetiva, assim como, o risco de lesões no cristalino e na pele. Alguns
fatores operacionais e técnicos tais como: tensão aplicada ao tubo, corrente elétrica no tubo, tempo de
fluoroscopia, área irradiada, número de imagens, etc, se não são ajustados corretamente, podem
contribuir para o aumento da dose dos profissionais que executam procedimentos hemodinâmicos
intervencionistas. Esses fatores estão diretamente ligados à dose gerada pelo equipamento médico e,
consequentemente, à dose absorvida pelo profissional e paciente. Seguem o s fatores descritos:
a) Corrente do tubo (mA): este fator é diretamente proporcional à quantidade de radiação emitida
e, portanto, proporcional à radiação espalhada. Duplicar o mA implica dobrar a taxa de dose e
a dose ao profissional;
b) Colimação: a radiação espalhada é equivalente ao volume irradiado. Havendo um aumento das
dimensões do campo em um fator de 2, tanto o volume do tecido exposto como a intensidade
da radiação espalhada estarão multiplicados aproximadamente por um fator 4;
c) Posicionamento do profissional em relação ao paciente e ao tubo de raios-X: no caso particular
de um sistema hemodinâmico, a distribuição de dose é bastante complexa. Apesar de a lei do
inverso do quadrado da distância ser válida, outros fatores interferem na atenuação da
radiação, dificultando a estimativa dos valores das taxas de doses nos diferentes pontos dentro
da sala.
d) Angulação do arco em C: a modificação da posição do tubo de raios-X durante o procedimento
pode influenciar nos valores das doses equivalentes nas diferentes regiões do corpo do
profissional. Diferentes angulações do arco em C podem modificar a taxa de dose espalhada
em diferentes pontos dentro da sala. Isto se deve às grandes variações na taxa de dose nas
proximidades do tubo de raios-X (entre 4 e 8mSv/h), e nas proximidades do intensificador de
imagem (entre 0,4 e 0,8mSv).
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Figura 5 - Equipamentos de Rádio Proteção

Fonte: < https://www.slideshare.net/PauloGonalves17/fontes-naturais-de-radiaoionizante?nomobile=true >. Acesso em 21 de novembro de 2016

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento desse projeto foram utilizados conceitos multidisciplinares como a Física e a
Eletrônica Analógica. Decidiu-se por desenvolver um circuito eletrônico de baixo custo e baseado em
dois componentes: um LDR, do inglês Light Dependent Resistor ou fotorresistência, e um transistor. O
LDR é um componente eletrônico passivo do tipo resistor variável, ou seja, é um resistor cuja resistência
varia conforme a intensidade da luz que incide sobre ele. O transistor é um elemento semicondutor
amplamente usado em circuitos analógicos, funcionando como chave. Este circuito foi dimensionado,
com a finalidade de demonstrar a conversão de um tipo de energia em outra, ou seja, ser capaz de
converter uma onda eletromagnética de comprimento de onda correspondente ao espectro não visível
em luz visível. Posteriormente, foi adicionada ao circuito uma resposta sonora através de uma
campainha sem fio utilizando um rele, pois é um componente que funciona como chave quando
aplicada uma corrente elétrica na bobina da campainha (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013).
3.1 Materiais e Métodos
No quadro 2 segue uma lista de componentes que viabilizou a construção desse circuito eletrônico com
as suas especificações técnicas.
Quadro 2 - Relação dos componentes utilizados na concepção do projeto e suas respectivas
especificações técnicas.
Componentes
Especificações técnicas
Filme radiográfico ou écran
30 x 30mm
Fonte de alimentação
6Vdc e 500mA
3 LDR´s – Photoresistor
4,3mm x Ø 5,1mm
1 transistor
BC337
1 rele
6V e 300mA
1 LED
5mm, vermelho, 1,7V e 10mA
1 resistor
1kΩ
1 diodo
1N4007
1 resistor variável
10kΩ
1 campainha eletrônica sem fio
Fix, 90dB e 315MHz
Fonte: Os autores (2017).
Os testes com radiação ionizante foram realizados utilizando um equipamento de raios-X da marca
Siemens, modelo Multix B.
Para o desenvolvimento do dispositivo foi desenvolvido um diagrama elétrico do circuito dimensionado,
representado na figura 6.
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Figura 6 - Diagrama elétrico do Kit Didático

Fonte: Os autores (2017).
Foi realizado um dimensionamento do circuito eletrônico a partir de um transistor funcionando como
chave no seu ponto de corte e saturação. Em seguida, determinou-se a polarização do circuito e o
componente de chaveamento, um transistor BC 337 NPN. Mediu-se o hFE (ganho) do transistor para
maior precisão do circuito. A figura 7 mostra o referido ganho do transistor medido por um multímetro.
Figura 7 - Medição do hFE ou β do transistor

Fonte: Os autores (2017).
No quadro 3 segue uma descrição do data sheet do transistor BC337 NPN.
Quadro 3 - Data sheet do transistor BC337 NPN
Vce (max)
45V
IC (max)
500mA
Ib
50mA
Vbe (on)
1,2Vdc
Vce (sat)
0,7Vdc
Ic
300mA
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Fonte: < http://www.alldatasheet.com/?gclid=CLPWxrK-3tMCFUkJkQodv1kEFw>. Acesso em 05 de
abril de 2017
Foi utilizada a equação (1) para determinar a corrente de base para a saturação do transistor,
fim de que o componente funcionasse como uma chave fechada.
=

(

)

),

a

(1)
ℎ
Onde: é a corrente e hFE é o ganho do transistor (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013).
A corrente de saturação determinada a partir dessa equação (1) foi de 1,14mA.
A partir da equação (2) foi determinado o valor do resistor de base o qual para o referido circuito foi de
4,2kV. Esse cálculo foi necessário uma vez que a aplicação do transistor no circuito é de chave
eletrônica, portanto os pontos de operação desse componente são as regiões de corte e saturação.
−
( )
=
(2)
(

)

(

Onde: Vcc é gerador de tensão contínua; Vbe é a tensão base emissor e Ib é a corrente de base para
saturação do transistor (BOYLESTAD e NASHELSKY, 2013).
Após estes cálculos da corrente de saturação e do resistor de base foi ajustado o potenciômetro em
3kΩ.
Figura 8 - Montagem do circuito

Fonte: Os autores (2017).
Os testes com radiação ionizante foram realizados a fim de verificar o funcionamento do circuito
desenvolvido. Nesses testes o Écran do circuito ficou posicionado a 1,15m de distância do tubo de
gerador, assemelhando-se à distância do filme radiográfico, no ponto central e sem colimação. Obtevese a condição ideal num tempo de exposição/corrente de 120mAs, tensão de 60kVp. Nesta condição,
o feixe de raios-X excitou o Écran produzindo luz visível. Essa luz visível foi suficiente para que o LDR
diminuísse a sua resistência ôhmica, permitindo a circulação da corrente de base necessária para
chavear o transistor. Essa condição pode ser verificada conectando um multímetro da marca Minipa,
modelo ET-2042E que mostrou, nesse momento, que resistência ôhmica variando próximo de zero,
provando o acionamento da bobina do relé e a mudança do seu contato de normalmente aberto para
fechado, além do acendimento do Led vermelho. Pode-se observar estes fenômenos na figura 9.
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Figura 9 - Testes experimentais: (a) condição ideal num tempo de exposição/corrente de 120mAs,
tensão de 60kVp e (b) resistência ôhmica do rele variando próximo de zero, o que comprovou o
funcionamento do circuito proposto.
(a)
(b)

Fonte: Os autores (2017).
Todos os testes experimentais descritos nesse tópico foram realizados seguindo as normas de
radioproteção preconizadas pelos órgãos competentes.
4. RESULTADOS
Com testes experimentais, submete-se o LDR a uma luz visível (luz ambiente) o qual apresentou uma
resistência de aproximadamente 10kΩ, o que não iria satisfazer a condição de funcionamento do
circuito. Desse modo, o circuito inicial foi modificado para uma associação de três LDR´s em paralelo,
quando se obteve uma resistência de 1,2kΩ. Em condições ideais, procedeu-se o teste do circuito com
luz visível do ambiente e nenhuma luz.
Para melhorar a estética do projeto, resolveu-se adquirir uma caixa de acrílico para valorizá-lo
esteticamente, a fim de que este pudesse ser utilizado em ambientes de saúde em treinamentos de
conscientização sobre o efeito da radiação ionizante.
Figura 10 - Resultado final

Fonte: Os autores (2017).
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O circuito é eficiente na detecção de radiação ionizante, demostrando sua eficiência nos testes
experimentais. Porém não é possível utiliza-lo como um item metrológico.
5. CONCLUSÃO
Com o desenvolvimento desse projeto, concluiu-se que é admissível demonstrar, de forma didática, a
partir de um dispositivo eletrônico simples e economicamente viável a presença da radiação ionizante
durante o funcionamento de equipamentos médico-hospitalares utilizados em diagnóstico por imagem,
procedimentos intervencionistas e terapias. Com essa demonstração é possível contribuir na
conscientização dos profissionais da área de saúde que trabalham com essa tecnologia, da importância
e necessidade de medidas de radioproteção nesses ambientes de trabalho.
Diante disso, fica evidente que o papel do Tecnólogo em Sistemas Biomédicos inserido um
Estabelecimento de Assistência à Saúde vai além do gerenciamento destas tecnologias. Tendo em
vista as atribuições desse profissional para ajudar a garantir a constância radiométrica do aparelho, no
teste de controle de qualidade e dosimetria, treinamentos de usuário e incentivar as práticas de
radioproteção já existentes.
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MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL APLICADAS A UMA
BIBLIOTECA DE UMA FACULDADE PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTADOS
Benedita Aparecida de Toledo FATEC - JAHU
Denise Domingues FATEC - JAHU
Prof.Dr. Evandro Antonio Bertoluci FATEC - JAHU
RESUMO
Este trabalho buscou elaborar a modelagem e simulação de sistemas em uma biblioteca de uma
Faculdade de Tecnologia da cidade de Jahu – SP. O objetivo do estudo foi identificar o tempo de
atendimento de cada aluno, seja, tempo para devolução, empréstimo ou renovação de livros na
biblioteca Fatec Jau. A metodologia da pesquisa utilizou buscas na Web, por sites, livros e artigos sobre
o tema em questão. Além disso, a ferramenta utilizada na coleta de dados foi baseada por método de
observação. Os resultados obtidos indicaram a inexistência de gargalos significativos; entretanto,
observou-se a necessidade de adequação do mobiliário da biblioteca para que os funcionários
trabalhem de forma mais adequada. As simulações possibilitaram, também, a criação de cenários para
futuras tomadas de decisões. AÇO
Palavras-chave: Simulação. Biblioteca. Tempo. Observação

ABSTRACT
This work aimed to elaborate the modeling and simulation of systems in a library of a Faculty of
Technology of the city of Jahu - SP. The objective of the study was to identify the time of attendance of
each student, be it time to return, loan or renovation of books in the Fatec Jau library. The methodology
of the research used Web searches, by sites, books and articles on the subject in question. In addition,
the tool used in the data collection was based on observation method. The results indicated the absence
of significant bottlenecks; however, there was a need to adjust the furniture of the library for employees
to work more adequately. The simulations also enabled the creation of scenarios for future decisionmaking.
Keywords: Simulation. Library. Time. Note.
1 – INTRODUÇÃO
A simulação hoje tem inúmeras aplicações seja em uma linha de produção, na logística, comunicações,
banco, supermercado, escritório dentre outros. Por intermédio da simulação pode se avaliar a qualidade
da prestação de serviços. A qualidade da prestação serviço de uma organização será um diferencial,
pois, a cada dia que passa o consumidor fica mais exigente (FRISCH, 2000). O efeito dessa qualidade
nas organizações se pode dizer tem efeito dominó, pois, influenciará todo ambiente corporativo
transformando cultura em uma cultura na empresa (FRISCH, 2000). A opção pela qualidade é
imprescindível na conquista e preservação da fidelidade de cliente (FRISCH, 2000, p.70) medida em
que a percepção positiva dos clientes está condicionada a qualidade do atendimento durante a
prestação de serviços, alguns fatores durante a prestação de serviços ganham destaque, tais como a
cordialidade, acessibilidade, competência e tempo de atendimento. O presente artigo propõe a
importância do estudo da fila e alternativas para minimizar os aspectos necessidade oriundo da mesma.
O estudo de caso foi feito na Biblioteca da Faculdade de Tecnologia de Jahu (Fatec). Para realização
deste estudo utilizamos a ferramenta de apoio o software Arena, afim deste imitar os cenários reais de
um dado sistema (SCHONS, 2009).
2- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 - O Software Arena
O programa Arena é originário da junção de dois outros programas denominados SIMAN e CINEMA
(SILVA, 2007, p.4)
O Software Arena é um dos softwares de simulação mais utilizados, seja pela
sua ampla possibilidade de configurações de cenários, sua facilidade de uso
e interpretação dos resultados. Ele pode ser compreendido como uma
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linguagem de simulação oferecendo um ambiente de trabalho propício para
testes, contando com várias ferramentas de análise e recursos avançados de
animação. (SCHONS, 2009, p.128)
O Arena tem sido utilizado para simular os mais diversos ambientes, desde linhas de produção, minas,
tráfego nas ruas de uma cidade e diversos ambientes logísticos (SILVA, 2007, p.4)
2.2 - Porque utilizar a simulação de sistemas?
Dentre as técnicas disponíveis para o estudo de modelagem de Sistemas estão a Teoria das Filas e a
Simulação. A técnica de simulação é mais utilizada por ter menor complexidade visual e exatidão de
seus dados. É baseada na representação de um cenário que permite visualizar o funcionamento de um
sistema real. Enquanto a teoria da fila há maior complexidade visual, pois, seu uso depende de
formulas matemáticas e não exatidão de seus dados (PRADO 2007).
Para Scchriber (1974)
Simulação implica na modelagem de um processo ou sistema, de tal forma
que o modelo imite as respostas do sistema real numa sucessão de eventos
que ocorrem ao longo do tempo. (FREITAS FILHO, 2008; p.23)
A simulação computacional permite avaliar um sistema que ainda não existe, podendo se elaborar um
projeto eficiente antes de qualquer mudança física tenha sido iniciada (RYAN, 2006).
A possibilidade do emprego de animações, permitindo que visualize o
comportamento dos sistemas durante as simulações. Um estudo simulado
pode economizar tempo e recursos financeiros no desenvolvimento de
projetos, trazendo ganhos de produtividade e qualidade. Os custos de tais
análises são, em geral, insignificantes se comparados aos seus benefícios. A
percepção de que o comportamento modelo simulado é muito semelhante ao
do sistema real. (FREITAS FILHO, 2008 p.23).
Assim, a simulação de sistemas pode contribuir na tomada de decisão do gestor de serviços,
orientando-o na identificação de uma melhor configuração de variáveis e redução de custos no sistema
de serviços (SCHONS 2009)
2.3 - A qualidade da prestação de serviços na Biblioteca
A palavra biblioteca vem do grego Bibliotheké, se refere ao local onde são guardados os livros. No
entanto hoje a biblioteca não é vista apenas como local no qual são armazenados os livros, mas como
um núcleo difusor do conhecimento e ponto de acesso de informações (Fleck, 2004).
A biblioteca universitária segundo Russo (1998, p.4)
“é considerada como um segmento de vital importância na estrutura da
instituição, visto o seu caráter de promover o acesso e a disseminação da
informação para que os objetivos da universidade sejam plenamente
atingidos.”
Segundo Prado (2003) tem como objetivo a prestação de serviço com excelência, ou seja, ter acervo
necessário para cada curso oferecido pela instituição. Em outras palavras a biblioteca assume o papel
de mediadora entre o indivíduo e o conhecimento do qual necessitamos.
Aos serviços prestados em bibliotecas, estes envolvem vários processos e requerem uma política de
gestão bem definida principalmente pelo fato de possuírem um alto nível de contato com o cliente
(SCHONS 2009, p.116).
Segundo Schons e Rados (2009), a prestação de serviço engloba o processo de gerenciamento antes,
durante e após a prestação de serviço. Johnston e Clark (2002; p.118), diz “compreendem que a gestão
de serviços está relacionada com as atividades que definem o tipo de serviço prestado e como este é
fornecido aos clientes.” Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000).
A disciplina da fila é o conjunto de regras que determinam a ordem em que os clientes são atendidos.
Há várias possibilidades: atendimento pela ordem de chegada, atendimento aleatório, prioridade para
certas categorias de clientes etc.
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A teoria das Filas estuda pontos de estrangulamento e tempo de espera, ou seja, demoras verificadas
em algum ponto de serviço (GUEDES, 2013, p.4). Na Teoria de Fila, os pontos de interesse são o
tempo de espera e o tempo de prestação de serviço (CORREA, 2005, p. 352)
Johnston e Clark (2002) entendem que as filas são de certo modo uma
conseqüência natural das atividades de serviço, visto que as estratégias de
nivelamento de capacidade não são totalmente eficazes e a formação de filas
são geralmente inevitáveis
Para Schemenner (1999) a longa espera por um serviço pode destruir o relacionamento da empresa
com o cliente, sendo, portanto, primordial saber a gerenciar a fila.
2.4 - A coleta de dados
A coleta de dados foi feita na Biblioteca da Faculdade de Tecnologia de Jahu (Fatec) que tem em seu
acervo aproximadamente 24 mil livros. Seu horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira
das 07:30 a 22:00 horas e aos Sábado das 08:00 ao 12:00.
A coleta de dados foi feita da seguinte forma em dias e horários variados, cada coleta de dados foi de
cada 30 minutos sendo observados o tempo de chegada de cada aluno e o tempo de atendimento para
cada aluno seja empréstimo ou devolução de livro
Foi realizada nos dias: a) 25 de abril de 2018 das 10:00 as 10:30 e 20:45 as 21:25; b) 02 de maio de
2018 20:30 as 21:00; c) 03 de maio de 2018 das 14:12 as 14:42; d) 16 de maio de 2018 das 19:15 as
19:45; e) 17 de maio de 2018 das 08:54 as 09:30 ( intervalo), das 09:30 as 10:00 (pós intervalo); f) 18
de maio de 2018 das 08:30 as 09:00 ( antes do intervalo) , das 09:00 as 09:30 ( intervalo) e das 09:30
as 10:00 (pós intervalo) ; g) 22 de maio de 2018 das 20:00 as 20:30.
Para realização da simulação foi utilizado a exponencial media e o tempo de 600 minutos equivalente
a dez horas. Constatou se o maior fluxo de alunos na biblioteca no período do intervalo tanto no período
da manhã e o noturno.
2.5 - Análise do ambiente da Biblioteca
No balcão de atendimento da biblioteca foram analisados os mobiliários e a postura dos funcionários.
Observou-se que estes adotam posturas incorretas, o que pode futuramente desenvolver doenças de
trabalho. As fotos a seguir são da Biblioteca da Faculdade de Tecnologia de Jahu (Fatec).
Foto 1: Porta entrada e saída

Foto 2: Balcão de atendimento

Fonte: Autores, 2018

Fonte: Autores, 2018

Foto 3: Atendimento do aluno

Fonte: Autores, 2018

Foto 4: Espera de Atendimento

Foto 5: Mobiliário

Foto 6: Posto de trabalho

Fonte: Autores, 2018

Fonte: Autores, 2018

Fonte: Autores, 2018

202
REVISTA FATECNOLÓGICA – FATEC-JAHU - ISSN 1980-8526 Nº 11 VOL. 1 2018

É sabido que elaboração de projeto dos postos de trabalho é de suma importância a regulagem de
altura dos moveis. Pelo simples fato existem diferenças individuais de cada operador.
Segundo IIDA (2005), para adequação de mesa e cadeira se a mesa for ajustável recomenda se
primeiro ajustar a cadeira e depois a mesa. Por outro lado, se a mesa tiver uma altura fixa, a cadeira
deve ter altura regulável. A Figura 1 mostra as recomendações de medidas sugeridas por Iida (2005)
para o arranjo ideal de mesas e cadeiras.

Figura 1 – Dimensões recomendadas para o arranjo ideal de mesas e cadeiras

Fonte: Lida, 2005.
Segundo WEERMEESTER, DUL, (1995) a postura sentada por muito tempo como no caso da biblioteca
é importante o uso de cadeiras ergonômicas, com ajustes reguláveis no encosto, assento, apoio de
braços. A figura 2 descreve posição correta no uso do computador.
Figura 2- Considerações sobre o trabalho com uso de computadores.

Fonte: Casarini, 2007.
A falta de apoio de pés, para mudança de posição, contribui para má circulação sanguínea. É essencial
para operários que ficam muitas horas sentadas. (IIDA, 1997) A postura corporal no trabalho do
Bibliotecário é outro aspecto importante e deve estar em conformidade com a tarefa a ser executada.
3 -RESULTADOS E DISCUSSÃO
Seguindo as etapas do modelo de simulação apontadas por Schemenner (1999), a aplicação da
presente simulação considerou os seguintes princípios:
• O modelo de simulação envolveu duas variáveis de estudo: a chegada dos alunos e o atendimento
prestado a cada aluno;
• A unidade de medida utilizada baseou-se nos “minutos” referente a chegada dos alunos e o tempo de
atendimento aos mesmos;
• Os valores iniciais são baseados nas coletas realizadas, sendo aplicados no modelo da seguinte
maneira: no cenário 1 o tempo de chegada de alunos no intervalo de 30 minutos, no cenário 2 o tempo
de chegada de alunos no intervalo de 15 minutos e no cenário 3 o tempo de chegada de alunos no
intervalo de 5 minutos.
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Nos cenários 1, 2 e 3 foram utilizados a média de atendimento de cada operação, o serviço de
empréstimo, devolução e renovação referente a livro. Nos três cenários colocamos duas pessoas para
atendimento.
A seguir, são apresentados três cenários que foram analisados com diferentes tempos de intervalo.
Cenário 1:
No cenário 1 colocamos o tempo de chegada dos alunos no intervalo de 30 minutos. Nesse intervalo
foi constatado o atendimento em média de 19 alunos nesse período não houve nenhum gargalo.
Os resultados do cenário 1 são apresentados na tabela abaixo:

Tabela 1- Tempo medio do cenário 1
Alunos Atendidos
19
Tempo que
0.01768148
funcionario ficou
ocupado
Tamanho medio da fila
Devolução
0.00
Emprestimo
0.1752
Não encontra o livro
0.00
Proc/ Atendimento
0.00
Renovar livro
0.00
Fonte: Autores, 2018.
A taxa de ocupação de cada funcionário no cenário 1

Está figura se refere ao número de total de atendimento no cenario 1
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Cenário 2:
No cenário 2 propusemos o intervalo para chegada dos alunos a cada 15 minutos, foram nesse período
houveram o atendimento de 43 alunos

Após a simulação no cenário 2 os resultados obtidos
Tabela 2 – Tempo médio do cenario 2
Alunos Atendidos

43

Tempo que funcionario ficou
ocupado
0.04743287
Tamanho medio da fila
Devolução
5.1207
Emprestimo
0.1911
Não encontra o livro
4.6494
Proc/ Atendimento
0.0966
Renovar livro
0.2244
Fonte: Autores, 2018
A taxa de ocupação de cada funcionario no cenario 2
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Cenário 3:
No cenário 3 foi proposto o intervalo para chegada dos alunos a cada 5 minutos e nesse período
houveram atendimentos de 123 alunos.

Os resultados obtidos no cenário 3 são apresentados abaixo:
Tabela 3 – Tempo médio do cenário 3.
Alunos Atendidos

123

Tempo que
funcionario ficou
0.1244
ocupado
Tamanho medio da fila
Devolução
0.1619
Emprestimo
6.4959
Não encontra o livro
6.6887
Proc/ Atendimento
0.1851
Renovar livro
0.3066
FONTE: Autores, 2018.
A taxa de ocupação de cada funcionario no cenario 3:
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Por fim, em relação aos parâmetros de configuração, no que tange a realização do atendimento aos
alunos, cada funcionário atendente solicita o RA do aluno, para realizar o empréstimo do livro ou
devolução.
4 – CONCLUSÃO
Os resultados obtidos nas simulações evidenciaram a não formação de gargalos significativos no
atendimento oferecido aos alunos na biblioteca da Faculdade. Entretanto, observou-se a necessidade
de adequação do mobiliário da Biblioteca com o objetivo de dar maior conforto aos colaboradores e
alunos, como indicam os autores estudados. A utilização de conceitos ergonômicos atua como medidas
de prevenção doenças de trabalho. Baseado que suas funções exigem esforço físico, como o
atendimento ao usuário, onde o funcionário recebe o acadêmico e da seqüência ao ato de busca ou
auxílio na procura dos volumes necessários. Sugere-se, também, a implantação do leitor de códigos
de barras para otimização dos serviços na biblioteca.
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O IMPACTO DAS ALTERAÇÕES DO CÓDIGO FLORESTAL EM RELAÇÃO À
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS UM ESTUDO DE CASO CONDOMINIO VALE VERDE, MINEIROS DO TIETÊ/SP.
Lucas Gonçalves Pinto – FATEC-JAHU
Pedro Paulo Grizzo Serignolli – FATEC-JAHU
José Carlos Toledo Veniziani Junior – FATEC-JAHU
RESUMO
O objetivo deste trabalho foi realizar um comparativo entre o Código Florestal de 1965, Resolução
CONAMA n.º 302/2002 e o Código Florestal aprovado pela Lei n.º 12.651/2012, no que diz respeito aos
reservatórios artificiais, situados em área urbana e construídos antes de 2001. Foi realizado um estudo
de caso no condomínio Vale Verde, situado no Município de Mineiros do Tietê/SP. Foram elaborados
mapas da Área de Preservação Permanente (APP) em função do anterior e do atual Código Florestal
de 2012. Observou-se uma diminuição das faixas de APP. A regulamentação do Código Florestal de
1965 estabelecia como APP dos reservatórios artificiais situados em área urbana uma distância de 30
metros a partir do nível máximo normal. Segundo este critério, no caso em estudo, a APP totalizava
uma área de 5,89 hectares. Pelos critérios do Código Florestal de 2012, a APP resultou em uma faixa
que varia entre 04 e 15 metros, totalizando 1,63 hectares. A declividade do terreno teve grande
influência nesta medida. Pelas novas regras de 2012, no local objeto do estudo, foram suprimidos 4,26
hectares ou 72,31% da APP se comparado com os requisitos anteriores, implicando em evidente
impacto negativo local. Se observada a extensão territorial do Brasil e as abundantes áreas de
represamento, advinda de sua principal fonte energética a hidroeletricidade, as áreas atingidas por esta
mudança podem ser muito amplas. É nítido o retrocesso ambiental proporcionado pelo Código Florestal
de 2012, evidenciado por este estudo de caso, que entra em conflito com os princípios constitucionais
de proteção do meio ambiente, afetando diretamente toda a sociedade
Palavras-chave: Impactos ambientais. Legislação ambiental brasileira. Margens de reservatórios
ABSTRACT
This paper propose a comparison between the 1965 Forest Code, CONAMA. 302/2002 and the Forestry
Code approved by Law no. 12.651/2012, over artificial reservoirs, located in urban and built before 2001.
The study area was the Vale Verde condominium situed in Mineiros do Tietê/SP. The maps of
Permanent Preservation Areas (PPA) as a function of previous and current Forest Code of 2012
indicated a decrease of PPA bands. The rules of the Forest Code of 1965 established as the PPA
artificial reservoirs located in an urban area distance of 30 meters from the maximum normal level.
According to this criterion, in the case under consideration, PPA totaled an area of 5.89 hectares. By
the criteria of the Forest Code of 2012, PPA resulted in a range that varies between 04 and 15 meters,
totaling 1.63 acres. The slope of the terrain had great influence on this measure. The results showed
reduce in the PPA (4.26 hectares or 72.31%) under the new rules of 2012 law, compared with the
previous situation, implying negative impact in this area. Considered the territorial extension of the dam
areas of Brazil's arising from the main energy source, the hydroelectricity, the areas affected by this
change can be quite large. Clearly, the environmental setback provided by the Forest Code of 2012,
evidenced by this work, conflicts with the constitutional principles of protection of the environment,
directly affecting the whole society.
Key-words: Keywords: Environmental impacts. Brazilian environmental legislation. Reservoir banks.

1. INTRODUÇÃO
A geração de energia elétrica e os impactos ao meio ambiente são assuntos frequentemente
debatidos no Brasil, diante disso, é importante destacar a relação entre o desenvolvimento econômico,
a expansão da oferta de energia do país e a sustentabilidade. Trata-se de um processo de discussão
no qual a sustentabilidade não é prioridade e sim o desenvolvimento econômico. No Brasil, cuja matriz
energética é principalmente composta por fonte hídrica, o debate gira em torno da geração através da
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construção de usinas hidroelétricas (UHE), o que tem mobilizado toda a comunidade no sentido de
discutir os impactos ambientais causados pela priorização desta fonte de energia no país.
O Código Florestal anterior foi instituído em 1965, por meio da Lei n.º 4.771/1965. Desde então, o
texto sofreu uma série de adaptações e regulamentações. Pelo tempo transcorrido desde a sua edição,
surgiu o argumento da necessidade de adequação do Código à configuração atual do país e do mundo.
Com a promulgação do novo Código Florestal, aprovado pela Lei n.º 12.651 de 25 de maio de 2012,
vários impasses surgiram. A grande biodiversidade e extensão territorial do país chama a atenção para
as áreas de preservação permanente.
Rodrigues (2001) destaca a importância de se manter as matas ciliares intocáveis, já que a
supressão das mesmas, em qualquer lugar do planeta, aumenta evidentemente o risco da perda da
diversidade biológica, redução na disponibilidade de água e no equilíbrio climático do planeta.
À esta preocupação se adere com o presente estudo, através da elaboração de um comparativo
entre o Código Florestal de 1965, suas alterações e regulamentações posteriores e o atual Código
Florestal aprovado em 2012, especificamente em relação às APPs situadas no entorno de reservatórios
artificiais, construídos anteriormente à Medida Provisória n.o 2.166-67, de 24 de agosto de 2001.
Para melhor compreensão do assunto, foi confeccionado um mapa da área de preservação
permanente para reservatórios artificiais no condomínio de casas de veraneio, inserido na zona urbana
do Município de Mineiros do Tietê/SP e localizado às margens do reservatório da Usina Hidroelétrica
de Barra Bonita/SP.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. Áreas de preservação permanente/ matas ciliares
Segundo o Código Florestal de 1965 (Lei n.º 4.771/1965), as áreas de preservação permanente
tinham o objetivo de tornar intocadas todas as formas de vegetação responsáveis pela integridade dos
espaços naturais, tendo a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas, nos termos do seu art. 1.º, § 2.º, II, então incluído pela Medida
Provisória n.º 2.166-67/2001. Este conceito foi mantido pela Lei n.º 12.651 de 25 de maio de 2012.
Rosa (1991) esclarece que as matas ciliares são formações associadas aos cursos d’água,
possuindo largura variável e apresentando variações em sua estrutura e composição florística. Elas
desempenham importantes funções ecológicas e hidrológicas numa bacia hidrográfica, melhorando a
qualidade da água, permitindo uma melhor regularização dos recursos hídricos, dando estabilidade aos
solos marginais e promovendo o melhor desenvolvimento, sustentação e proteção da fauna ribeirinha
e dos organismos aquáticos.
Machado (2002) expõe que as APP têm a finalidade de proteger os cursos d’água, evitando o
assoreamento dos rios e enchentes e ainda proteger as encostas de morros, evitando o soterramento
de pessoas nos grandes centros urbanos. Temos assim, com a característica da preservação
permanente, florestas de proteção física do solo, florestas de proteção dos mananciais e das águas em
geral, florestas de proteção das ferrovias e das rodovias, florestas de defesa do território nacional,
florestas de conservação dos valores estéticos, florestas de conservação dos valores científicos,
florestas de proteção dos valores históricos, florestas de preservação do ecossistema local, florestas
de conservação do ambiente das populações indígenas, florestas para a preservação do bem-estar
público e florestas situadas nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Para Mauro (1997) as áreas de preservação permanente devem ser mantidas em suas
características originais, como fator indispensável para a manutenção das bacias hidrográficas e, por
consequência da vida humana e seu desenvolvimento, pois desempenham um papel vital para a
qualidade de água, vegetação e fauna.
2.2. Impactos advindos do represamento artificial
A construção de reservatórios para diversos fins é uma das mais antigas e importantes intervenções
humanas nos sistemas naturais. Reservatórios interferem nos rios em que são construídos, alterando
o fluxo e os sistemas aquáticos e terrestres de forma drástica e efetiva. Por outro lado, proporcionam
também benefícios tais como a reserva de água para hidroeletricidade, irrigação, navegação e águas
para abastecimento público.
Conforme Prado (2004), o reservatório da Usina Hidroelétrica (UHE) de Barra Bonita/SP é antigo e
está em uma região de intensas mudanças no uso e ocupação da terra, o que o torna completamente
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vulnerável a problemas de poluição e assoreamento acelerado. Um dos fatores agravantes é a
contaminação da água por substâncias químicas provindas especialmente de resíduos industriais e
agrícolas provenientes de áreas situadas a montante da barragem. Outro aspecto a ser considerado é
a entrada de nutrientes no rio Tietê e no rio Piracicaba, advindos de descargas domésticas e industriais
dos grandes centros urbanos.
Ainda segundo o autor além da geração de energia elétrica, outras atividades no reservatório de
Barra Bonita têm potencial para geração de conflitos quanto ao uso da água. Dentre elas pode-se
destacar o turismo, a irrigação, a extração de areia, a navegação (hidrovia Tietê-Paraná) e o
abastecimento industrial e doméstico. Portanto, medidas de restrição ao uso dos recursos hídricos
devem adotadas, tais como o tratamento e redução da geração e disposição de resíduos que afetarão
os cursos d’água ocasionando sua poluição, além de um manejo adequado do reservatório e seu
entorno.
Em relação aos impactos ambientais relacionados à implantação de reservatórios artificiais, Tundisi
(1999, p. 18), destaca que “A construção de reservatórios para diversos fins apresenta inúmeras
necessidades de inovação em metodologia e abordagem científica e de engenharias”. Isto evidencia a
necessidade de rediscutir a matriz energética brasileira e reavaliar se as diretrizes e métodos estão
adequados ao atual estágio de desenvolvimento tecnológico e energias alternativas.
2.3. Legislação ambiental florestal brasileira
No Brasil existe ampla legislação relativa à questão ambiental florestal. Uma das principais leis de
proteção às florestas era Lei n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965, que instituiu o Código Florestal
anterior, bem como suas respectivas normas regulamentadoras e complementares. A Constituição
Federal de 1988 contém vários dispositivos sobre o assunto. Em seu texto são veiculadas normas de
proteção aos processos ecológicos essenciais e dos ecossistemas; possibilidade de definição de
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos; proteção da flora, vedadas,
na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica; estipulação da competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a proteção da flora, entre
outras.
A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a
Zona Costeira passaram a ser considerados patrimônios nacionais.
A Lei n.º 6.938/1981 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabelece
expressamente a flora como um recurso ambiental (art. 3.º, V, com a redação dada pela Lei n.º
7.804/1989). A mesma Lei estabelece que o poluidor, independentemente da existência de culpa, será
obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente.
E, a partir do ano de 2012, passou a viger o novo Código Florestal, aprovado pela Lei n.º 12.651 de
25 de maio de 2012.
Esses diplomas legais apontam no sentido de que há convergência entre a proposta de se tutelar
os recursos florestais no país e a perspectiva abrangente de se proteger o meio ambiente para que ele
se torne ecologicamente equilibrado. Tendo em vista que a Constituição Federal ocupa o mais alto
posto da hierarquia das leis, é a partir dela que serão observados os princípios básicos das demais
normas que regulam quaisquer relações sociais a serem estabelecidas. Portanto, a legislação florestal
deve ter como requisitos mínimos disposições de proteção aos processos ecológicos essenciais e dos
ecossistemas, bem como a proteção da flora, entre outras, conforme estipula a Constituição Federal.
No que diz respeito às áreas de preservação permanente (APP), sua principal regulamentação era
prevista no Código Florestal de 1965, ora reiterada no Código de 2012.
Considerando que a lei erigiu como função ambiental da APP preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas, entende-se que as áreas objeto deste estudo
merecem ter proteção especial por causa do seu valor inestimável.
O Código Florestal de 1965 estipulava, como regra geral, considerarem-se de preservação
permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de
qualquer curso d'água, variando o tamanho da sua área de acordo com a largura dos corpos hídricos,
conforme o art. 2.º da Lei n.º 4.771/1965, com as alterações da Lei n.º 7.803/1989:
Art. 2.° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais
formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja
largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
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2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros
de largura;
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos)
metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua
situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de
maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca
inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
Porém, referido Código não era expresso sobre o tamanho das áreas de preservação permanente
ao redor dos reservatórios artificiais, tanto em zonas urbanas quanto em zonas rurais, como se constata
do art. 2.º, alínea “b” do Código anterior acima transcrito.
A tarefa de suplementar o Código Florestal de 1965, neste particular, coube ao Conselho Nacional
de Meio Ambiente – CONAMA, que o fez através da Resolução n.º 302, de 20 de março de 2002.
Conforme o art. 3.º da referida Resolução, considera-se de preservação permanente a área “com
largura mínima, em projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível
máximo normal” de 30 metros para os reservatórios artificiais localizados em áreas urbanas
consolidadas e 100 metros para os reservatórios localizados em áreas rurais.
A mesma Resolução também previa a possibilidade de aumento ou redução das APPs localizadas
nas bordas dos reservatórios artificiais, por questões estabelecidas no licenciamento ambiental e no
plano de recursos hídricos da bacia onde o reservatório se insere. Para estes aumentos ou reduções
destas APPs dever-se-iam, no mínimo, considerar critérios como as características ambientais da bacia
hidrográfica; geologia, geomorfologia, hidrogeologia e fisiografia da bacia hidrográfica; tipologia vegetal;
representatividade ecológica da área no bioma presente dentro da bacia hidrográfica em que está
inserido, notadamente a existência de espécie ameaçada de extinção e a importância da área como
corredor de biodiversidade; finalidade do uso da água; uso e ocupação do solo no entorno; o impacto
ambiental causado pela implantação do reservatório e no entorno da Área de Preservação Permanente
até a faixa de cem metros.
Quadro 1 - APP nos reservatórios artificiais, segundo a Res. CONAMA 302/2002
Localização
Geração
Abastecimento
Superfície do
APP
de energia
público
reservatório
elétrica
Área urbana
30 m
consolidada
Área rural
100 m
Sim
Até 10 ha
Mínimo 15 m
Área rural
Não
Não
Até 20 ha
Mínimo 15 m
Fonte: Adaptado de BRASIL, 2002.
O art. 3.º da Resolução CONAMA n.º 302/2002 excepcionou a regra geral prevista no art. 2.º, alínea
“a”, itens 1 à 5 da Lei n.º 4.771/1965, segundo a qual a área da APP variava em conformidade com a
largura do corpo hídrico.
Não obstante as medidas estipuladas pela legislação, é certo que ficavam proibidas quaisquer
intervenções ou supressões que causassem degradação ou remoção da vegetação ciliar. Porém, a
própria legislação estipulava algumas hipóteses para a intervenção nestas áreas. Era o caso do art. 4.º
do Código Florestal de 1965, com a redação dada pela Medida Provisória n.º 2.166-67/2001, que dizia:
Art. 4.º. A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser
autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e motivados
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em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao
empreendimento proposto.
Referida norma foi suplementada pela Resolução CONAMA n.º 369, de 28 de março de 2006, que
dispôs sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental,
e que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente.
O Código Florestal de 2012 (Lei n.º 12.651), tal qual o 1965 (Lei n.º 4.771), estabelece regra geral,
na qual se estipula o tamanho das APPs nas marginais de qualquer curso d’água natural perene e
intermitente, variando conforme a largura do corpo hídrico (art. 4.º, Lei n.º 12.651/2012). Contudo,
estabelece uma regra especial aplicável às APPs situadas no entorno dos reservatórios artificiais.
Trata-se do art. 62 do novo Código Florestal, cuja redação é a seguinte:
Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento
público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados
anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de
Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima
maximorum.
Segundo a nova regra, a resolução Conama 302/2002, que fixava a faixa de área de preservação
permanente em 100 metros na zona rural e 30 metros na zona urbana, a partir do seu nível máximo
operativo normal nos reservatórios artificiais, perdeu o efeito. Passa a ser aplicável a APP situada entre
a cota máximo operativo normal e a cota máxima maximorum, para empreendimentos anteriores à
Medida Provisória n.º 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. Esta nova regra será objeto do presente
estudo de caso.
2.4. As geotecnologias em estudos ambientais
O Geoprocessamento se apresenta como importante ferramenta de apoio metodológico para a
pesquisa ambiental. Segundo Caldas (2006), Geoprocessamento é uma ferramenta essencial para
diversas etapas de levantamento e processamento de informações relacionadas ao meio ambiente.
Com a utilização de programas específicos é possível conseguir interpolações ou sobreposições de
dados levantados ou já existentes, originando de modo rápido e eficiente uma série de informações
novas, tais como: face de orientação, declividade, modelo digital de elevação do terreno e outras
utilidades para a área.
Martins (2009) entende o geoprocessamento como um conjunto de atividades e procedimentos
relacionados entre si, que contribuem para áreas de cartografia e topografia, processamento digital de
imagens, sistema de informação geográfica e sensoriamento remoto. Apresenta diversas utilidades e
fins para outras áreas do conhecimento. É evidente a eficiência das técnicas de geoprocessamento na
pesquisa ambiental principalmente quando a base de informação a ser analisada apresenta ênfase em
questões tidas como espaciais ou georreferenciadas.
Os Sistemas de Informação Geográfica podem ser entendidos como a vertente operacional do
geoprocessamento, representando o conjunto hardware, software e informação espacial, relacionados
a uma localidade sobre a qual se deseja pesquisar, analisar e planejar.
Segundo Florenzano (2002), o Sistema de Informação Geográfica (SIG) constitui uma ferramenta
computacional para o tratamento de informação geográfica e compõe um sistema que permite
armazenar e integrar informações geográficas de diferentes fontes e escalas. Ainda segundo a autora,
é imprescindível que as informações inseridas nesse sistema sejam georreferenciadas, ou seja,
possuam vínculo com a superfície do planeta. Além de ter uma grande utilidade no estudo de
monitoramento do ambiente colaborando no planejamento ambiental rural e urbano, podendo ser
utilizado nas mais diversas áreas do conhecimento.
Na visão de Fitz (2008) as funções de um SIG são entendidas como módulos de um sistema a elas
relacionados estando vinculada a própria estrutura, relacionando as necessidades dos usuários
especificadas pelas funções: aquisição e edição de dados; gerenciamento do banco de dados; análise
geográfica de dados; representação de dados, englobando todas as possíveis utilidades do mesmo.
Maximiniano (1996) destaca que, um SIG constitui um sistema de fundamental importância para a
análise integrada do meio físico, por setores da gestão ambiental, servindo como instrumento para o
planejamento ambiental e constituindo uma ferramenta simplificada para a avaliação integrada de
possibilidades de danos ao meio ambiente.
O Sensoriamento Remoto corresponde a um conjunto de técnicas que possibilitam a obtenção de
informações sobre a superfície da terra de maneira rápida e eficiente, fornecendo informações
imprescindíveis para a pesquisa e gestão ambientais. Para Shimabukuro (1996) o conceito original da
palavra sensoriamento remoto, refere-se simplesmente à observação e à medida de um objeto sem
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tocá-lo. Com a tecnologia avançada, o conceito passou a abranger toda uma disciplina, sendo aplicadas
várias definições que englobam o conceito de ciência da obtenção de informações sobre um objeto,
área ou fenômeno, por meio da análise de dados coletados por aparelhos denominados sensores, que
não entram em contato direto com os alvos em estudo.
Segundo Rosa (2003) o uso desta tecnologia se aplica a obtenção de informações de caráter
geológico, geomorfológico, geográfico, pedológico, hidrológico, agrícola, de qualidade ambiental e etc.,
sendo utilizado por diversas áreas do conhecimento. O método de captação de dados consiste no
registro da reflexão da luz solar pelos objetos que compõem a superfície terrestre por meio de um
sensor.
No presente caso, as ferramentas evidenciadas foram utilizadas para a constatação dos benefícios
ou não da aplicação da nova regra veiculada pelo art. 62 da Lei n.º 12.651/2012 em relação ao objeto
do presente estudo.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização deste trabalho foram utilizados os seguintes materiais:

Imagem da Digital Globe; catalogo ID: 101001000851F504 disponível no Google Earth (data:
22/07/2008).

Softwares: AutoCAD Map 2010; IDRISI SELVA e Google Earth.

Cartas do IGC escala 1:10.000 folhas SF-22-Z-B-VI-NO-A e SF-22-Z-B-VI-NO-B.
A pesquisa foi desenvolvida tendo como objeto de estudo o condomínio Vale Verde, situado no
Município de Mineiros do Tietê/SP. Localizado em área urbana do Município, situa-se entre as
coordenadas 22º31’24’’ e 22º31’56” de latitude sul e 48º26’07’’ e 48º26’51’ de longitude oeste (Figura
01).
FIGURA 1 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

FONTE: ADAPTADO DE POLZATO E VENIZIANI JUNIOR (2012)
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O condomínio Associação dos Amigos do Vale Verde é um loteamento fechado do Município de
Mineiros do Tietê/SP, localizado a cerca de 15,0 km de distância da concentração urbana. Está
situado às margens do reservatório da UHE de Barra Bonita, estando a poucos quilômetros da
barragem. Esta possui 480 metros de comprimento e seu reservatório cerca de 310 km² de
extensão.
De acordo com avaliação da localização da área do condomínio realizada verificou-se que a
mesma está inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 10 (UGRHI 10 –
Sorocaba/Médio Tietê).
O condomínio dispõe de belezas naturais, em virtude do relevo, clima e vegetação,
apresentando grande potencial turístico e atraindo pessoas de diversas regiões, configurando um
dos pontos turísticos mais importantes do município de Mineiros do Tietê.
Na sequência forram georreferenciadas no sistema de coordenadas Córrego Alegre da Zona 22
UTM hemisfério Sul. As curvas de nível foram vetorizadas no AutoCAD MAP 2010 e inseridas no
software IDRISI Taiga, no qual se obteve, por meio da interpolação, um modelo digital de terreno
(MDT) para a área. A partir do MDT foram definidas as curvas de nível, correspondentes a cota
máximo normal operativo (451,5 m) e cota máxima maximorum (453,0 m), fornecidas pela a AES
Tietê, responsável pela manutenção do reservatório. A imagem de satélite foi obtida por meio do
software Google Earth, inserida e georreferenciadas no software AutoCAD MAP 2010.
A partir das curvas de nível, das respectivas cotas máximo normal operativo e a cota máxima
maximorum, foram estabelecidas as áreas de preservação permanente (APP) do condomínio, em
função do Código Florestal de 1965 (Lei n.º 4.771/1965) e o atual Código (Lei n.º 12.651/2012). A
cota máxima operativa normal, que corresponde a 451,5 m, foi considerada como base para a
obtenção da faixa de APP em conformidade com as regras do Código Florestal de 1965,
complementada pelos critérios da Resolução CONAMA n.º 302/2002. Baseado nesta
regulamentação, foi definida uma faixa de 30 m a partir desta cota, para áreas urbanas.
Por outro lado, baseando-se nas regras do Código Florestal de 2012, a faixa da APP foi obtida
considerando-se a faixa formada entre a cota máximo operativo normal e a cota máxima
maximorum que corresponde a 453,0 m. Conforme ressaltado, os dados das cotas foram fornecidos
pela concessionária da UHE de Barra Bonita, a empresa AES Tietê. A Figura 02, em representação
esquemática, ilustra a cota máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.

Figura 2: Cotas respectivas de um reservatório.

Fonte: Adaptado de Gil (2018)

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Pela análise do mapa gerado na figura 3, nota-se uma redução significativa na APP do
reservatório, quando se comparam os critérios do antigo Código Florestal (Lei n.º 4.771/1965) e do
novo Código Florestal (Lei n.º 12.651/2012). A APP segundo a regulamentação anterior (Lei n.º
4.771/1965 e Resolução CONAMA n.º 302/2002) corresponde a 5,89 ha, ao passo que a APP
obtida pela aplicação do novo Código Florestal (Lei n.º 12.651/2012) é de apenas 1,63 ha. A
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mudança de critérios trazida pelo novo Código Florestal representa uma redução na APP do
condomínio da ordem de 4,26 ha ou 72,31%.
A faixa de APP, na área do condomínio, segundo o novo Código Florestal passou a apresentar
metragem irregular, variando entre 04 e 15 metros. Esta situação se verifica principalmente em
função da declividade do terreno. A variação ocorre pelo fato do estabelecimento da faixa de APP
implicando em áreas planas uma redução menor e em áreas nas quais a declividade é mais
acentuada a faixa de APP é praticamente suprimida no reservatório.
Pode-se afirmar com base neste estudo de caso, que a alteração na legislação acarretou
drástica redução nos critérios de cálculo da área de preservação permanente situada na área
estudada. Observamos que em nenhum dos locais avaliados ocorreu sequer a manutenção da área
defina pela legislação anterior. Nas áreas não urbanizadas a situação é mais grave ainda, pois a
Resolução do CONAMA n.º 302/2002 previa uma faixa de 100 m e a mudança de critérios
promovida em 2012 implicaria numa redução ainda maior destas áreas.
Trata-se de situação bastante preocupante, uma vez que os reservatórios já se encontram em
evidente estado de degradação, sendo submetidos a intenso processo de assoreamento. A não
recuperação das matas nestas áreas, e até a ocupação das mesmas com culturas, pode provocar
o agravamento da situação com a intensificação do processo de assoreamento e redução drástica
da vida útil destes importantes reservatórios, gerando grandes impactos na economia do País.
Figura 3: Mapa da área de APP para o Condomínio Vale Verde, segundo o Antigo (Lei n.º
4.771/1965) e o Novo Código Florestal (Lei n.º 12.651/2012).

Fonte: Os autores.
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5. CONCLUSÃO
A metodologia empregada mostrou-se eficiente na constatação dos impactos gerados pela
alteração da legislação ambiental em 2012. Ficou evidente o potencial impacto negativo
provocado por estas alterações, expresso pela redução significativa das APP situadas no entorno
de reservatórios artificial construído antes de 2001, existentes na área de estudo. Considerando
que no Brasil existem muitas áreas com características similares a esta é possível deduzir que
este tipo de situação deve ser uma constante em todo o território nacional. Sendo assim, a
modificação legislativa poderá representar, até mesmo, a total supressão da mata no entrono do
reservatório nas áreas com declividade acentuada, como o constatado na área avaliada.
As consequências derivadas desta situação envolvem questões ambientais, como redução
das áreas de florestas, redução do número de espécies vegetais e animais derivada da redução
em sua área e o agravamento do assoreamento dos reservatórios, com seus consequentes
impactos na qualidade da água e na fauna aquática.
Com a redução da área de preservação permanente no entorno dos reservatórios artificiais, o
Código Florestal de 2012 poderá, neste particular, implicar em anistia à empreendimentos
localizados nas APP de reservatórios artificiais aprovados antes da Medida Provisória n.º 2.16667/2001, anteriormente considerados irregulares, com possíveis reflexos negativos no âmbito de
processos judiciais e administrativos.
Além das questões ambientais também existem os impactos na economia que se expressa
principalmente na redução da capacidade do reservatório em armazenar água, diminuindo, por
consequência, a capacidade de geração de energia elétrica. Os impactos na redução da
capacidade de geração podem comprometer o desenvolvimento econômico do País e como
consequência comprometer a qualidade de vida de toda a população em seus aspectos
ambientais e econômicos.
Não obstante as colocações deste estudo, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) n.º 4903, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a
regra constante do art. 62 do Código Florestal (Lei n.º 12.651/2012) que disciplina a questão
referente aos reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento
público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados
anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, como é o caso do
objeto do presente artigo. De modo que a análise ora concluída poderá subsidiar o conteúdo de
eventual legislação a ser editada com fins de aperfeiçoamento das regras do atual Código
Florestal.
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PERDIDOS NO PARAÍSO: O SABER ECOLÓGICO NA REGIÃO DA
AMAZÔNIA
Keila Camila da Silva – EESC/USP
Ricardo Kutschinsky Bastos – Unifesp
RESUMO
A temática “meio ambiente”, atualmente, está cada vez mais inserida na sociedade. O meio natural
se encontra sendo substituído por espaços urbanos. Nesse contexto, sabe-se que a Amazônia é
considerada um dos biomas mais diversificados do planeta Terra. Neste sentido, o presente estudo
teve como objetivo a análise da percepção ambiental de estudantes de pós-graduação sobre seu
saber ecológico da Amazônia, moradia e relação com a floresta. Para tanto foi aplicado um
questionário contendo 28 perguntas envolvendo 31 entrevistados. Ao fim do estudo foi possível
constatar que essa população possui um bom conhecimento acerca de características hidrológicas,
atmosféricas e geográficas da Amazônia e que pela proximidade e contato adquirem sentimentos
de pertença ao meio ambiente, como notado em 90,3% das análises, 87% a consideram como o
berço da vida e 96,7% acreditam que o ser humano faz parte do ambiente, mas também são os
principais causadores de seus danos. Também foi possível observar que os entrevistados tratam o
local de morada com sentimento de topofilia.
Palavras-chave: Ecologia; Percepção; Amazônia; Floresta; Educação Ambiental.
ABSTRACT
The issue of "environment", today, is increasingly inserted in society. The natural environment is
being replaced by urban spaces. In this context, it is known that the Amazon is considered one of
the most diversified biomes on planet Earth. In this sense, the present study had the objective of
analyzing the environmental perception of postgraduate students about their ecological knowledge
of the Amazon, housing and relation with the forest. A questionnaire containing 28 questions
involving 31 respondents was applied. At the end of the study, it was possible to verify that this
population has a good knowledge about the hydrological, atmospheric and geographic
characteristics of Amazonia and that, due to proximity and contact, they acquire feelings of
belonging to the environment, as noted in 90.3% consider it as the cradle of life and 96.7% believe
that the human being is part of the environment, but also are the main cause of their damages. It
was also possible to observe that the interviewees treat the place of residence with a feeling of
belonging.
Keywords: Ecology; Perception; Amazon; Forest; Environmental Education.
1. INTRODUÇÃO
Estudar o ser humano e suas percepções sobre o ambiente que os cerca não é fácil, isso porque
estamos em constante transformação e cada ser em si, possui características e peculiaridades.
Nesse sentido, áreas como a educação ambiental e a ecologia humana surgiram com interesses
nessa questão das relações entre humanos, mais especificamente, com o ambiente natural e sua
interação com os outros seres vivos.
De acordo com Viana et al. (2014), o elo homem-meio ambiente exige responsabilidades; logo,
o homem como integrante, deve sugerir e desenvolver atitudes necessárias para a conservação do
conjunto de recursos naturais que os cerca.
Desta forma, estudos de percepção ambiental tornam-se oportunos para que possamos
compreender melhor as inter-relações entre o ser humano e o ambiente no qual vive, suas
expectativas, satisfações e insatisfações, valores e condutas, como cada indivíduo percebe, reage
e responde diferentemente frente às ações sobre o meio. O estudo deve buscar não apenas o
entendimento do que o indivíduo percebe, mas também promover a sensibilização, a consciência,
bem como o desenvolvimento do sistema de compreensão do ambiente ao seu redor. Essa
ferramenta de pesquisa é fundamental para os gestores públicos para que estes possam gerar
subsídios para implementação de políticas e programas que envolverão a sociedade.
Nesse sentido temos a possibilidade de entender o que alguns autores chamam de “percepção
ambiental”. Segundo Kuhnen e Higuchi (2011), percepção ambiental é a forma como a pessoa
vivencia sua relação com o ambiente incluindo tudo o que está no seu entorno (aspectos geofísicos,
psicossociais, econômicos, culturais). Esse processo de reconhecimento, organização e
compreensão do ambiente, pode ocorrer por meio de imagens que apreendemos e formamos
internamente ou a partir da experiência cotidiana (Tuan, 2012; Ittelson, 1973). E Tuan (2012)
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estuda e discute a percepção ambiental utilizando o termo topofilia para descrever “[...] o elo afetivo
entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico”.
Nesse contexto de pertencimento ao local, a Amazônia é (re)conhecida internacionalmente por
suas paisagens exuberantes e continentais, nas quais o homem configura como parte indissociável,
quase imobilizado no âmago da natureza, como se fosse possível a existência no mundo
contemporâneo de uma natureza intocada.
Segundo Higuchi (2010), naturalmente, ao se falar em ﬂoresta amazônica, estamos falando de
um espaço até certo ponto difícil de ser “tocado” pelas pessoas pela sua grandiosidade. De
qualquer forma, um lugar com tal denominação diz algo para as pessoas e de modo particular para
as pessoas que vivem em lugares muito próximos a ela, pois o potencial da natureza promove
sensações que minimizam o estresse urbano.
Com o cenário atual, onde se observa uma estreita relação entre humanos e natureza, vale
questionar: qual a visão da população sobre seu lugar de moradia, considerando a floresta
Amazônica como seu “quintal?”.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
4.
Para esse trabalho foi realizada uma pesquisa quali quantitativa, aplicada a 31 estudantes
através de um questionário contendo 28 questões fechadas, objetivas e subjetivas, a respeito do
conhecimento ecológico popular em relação à Floresta Amazônica. A pesquisa foi realizada na
cidade de Manaus, Amazonas.
Como parte qualitativa, foi utilizado um questionário que apoiou-se na referência de Whyte
(1978) que considera que questões fechadas, em um estudo de percepção, permitem avaliar as
experiências, as características individuais e coletivas de determinados grupos, bem como as
tomadas de decisões destes.
O questionário, segundo Gil (1999), pode ser definido como uma técnica de investigação
composta por um número de questões, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças,
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. E ainda de acordo com
Parasuraman (1991), um questionário é um conjunto de questões, elaboradas para gerar os dados
necessários para se atingir os objetivos de um projeto de pesquisa.
As questões foram elaboradas e separadas em blocos para se obter uma diversidade de
informações: o perfil dos entrevistados como a naturalidade, gênero, idade, formação acadêmica e
tempo de residência. Após, utilizou-se questões relacionadas às áreas de preservação permanente
do local, a relação humana com o ambiente natural, o pertencimento e características da região
amazônica relacionada ao saber ecológico, que envolvem propriedades da paisagem relacionadas
às evidências hidrológicas, atmosféricas e geográficas.
Utilizou-se como amostra de estudo trinta e um alunos de cursos de pós-graduação na capital
Manaus, Amazonas escolhidos ao acaso. Como parte quantitativa, foi realizada a análise estatística
e tabulação dos dados.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Perfil dos entrevistados
Com base nos questionários realizados com trinta e um alunos, o primeiro bloco de questões
envolveu o perfil dos entrevistados. Obteve-se que 96,8% são residentes de Manaus, como pode
ser observado no gráfico 1:
Gráfico 1 – Local de morada dos entrevistados

Fonte: autores
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Quanto a naturalidade, 77,4% são do Amazonas e 22,6% restantes ficaram divididos entre os
estados do Pará, Paraná, Acre, Ceará e aqueles que optaram não responder a esta questão, gráfico
2:
Gráfico 2 – Naturalidade dos entrevistados.

Fonte: autores.
Quanto ao gênero, 93,5% do sexo feminino e 6,5% masculino. Foi possível inferir que esse fator
se deve ao curso relacionado à área de políticas públicas que apresenta normalmente quantidades
maiores de mulheres, gráfico 3:
Gráfico 3 – Gênero dos entrevistados.

Fonte: autores.
As idades dos entrevistados variaram em escala, com 35,5% entre 20 a 30 anos, 38,7 entre 31
a 40 anos, 22,6% entre 41 e 50 anos e 3,2% que preferiu não identificar, gráfico 4:
Gráfico 4 – Idades dos entrevistados.

Fonte: autores.
Quanto a formação acadêmica, 71% eram formados em serviço social, 3,2% em administração,
3,2% em psicologia, 3,2% em gestão de qualidade, 3,2% em enfermagem 16% preferiram não
relatar (gráfico 5).
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Gráfico 5 – Formação acadêmica dos entrevistados.

Fonte: autores.
Quanto ao tempo de moradia dos entrevistados no local, 13% relataram há até 10 anos, outros
13% acima de 40 anos, 35,5% entre 21 a 30 anos, 32,3% entre 31 a 40 anos e 6,4% não
responderam, como observado no gráfico 6. E assim como em estudo realizado no Amazonas por
Oliveira e Costa (2017), em relação ao tempo de residência no local, a resposta foi importante,
possibilitou confirmar que grande parte dos moradores possuía vínculo com a cidade (região).
Gráfico 6 – Tempo de residência.

Fonte: autores.
3.2 Saber ecológico sobre a Amazônia
As questões subsequentes se relacionaram ao saber em relação à floresta Amazônica, como
pode ser visto. Quando questionados sobre a existência de áreas de preservação no Amazonas
obteve-se 100% de respostas positivas. E quanto ao costume de visitação de áreas de preservação
(parques, áreas de preservação ambiental, bosques, áreas de preservação permanente, etc),
35,5% não costuma visitar e 64,5% sim, pelo gráfico 7, porém em estudo realizado com populações
ribeirinhas na Amazônia por Cabral et al. (2014), de acordo com os próprios moradores, as áreas
de preservação permanentes contribuem para melhoria da qualidade de vida da população.
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Gráfico 7 – Existência de áreas de preservação permanentes.

Fonte: autores.
O gráfico 8, mostra quanto as sensações que morar no Amazonas, onde se encontra a floresta
amazônica causam na percepção dos estudantes, notou-se que 48,4% sentem o local como
agradável, 38,7% como muito agradável, 9,7% se sente indiferente e 3,2% considera como
desagradável. Viana et al. (2014) em seu estudo indaga que sobre a sensação que os entrevistados
possuem quando estavam em um parque de Manaus, quase 50% afirmou que sentiu em um
ambiente agradável. E em outro estudo com experiências educativas na Amazônia, realizado por
Souza e Mendonça (2014), analisando as respostas, “Você conhece a Amazônia?”, a grande
maioria respondeu, sim.
Gráfico 8 – Sensações em morar no Amazonas.

Fonte: autores.
Identificou-se que, para essa população em particular, pelos dados, como a maior parte possui
residência e vive há bastante tempo no local acaba adquirindo um sentimento de pertencimento
pelo meio. Em 100% das respostas dos entrevistados foi obtido que existem preocupações com a
floresta. Mas segundo Higuchi (2002) a percepção é invariavelmente um julgamento a partir do
próprio sistema de referenciado indivíduo. Por exemplo, preserva-se uma ﬂoresta a partir do que
cada um considera ser necessário preservar nela.
Nesta linha de raciocínio, 93,5% (gráfico 9) consideram a existência da floresta como muito
importante para a vida de todos os seres vivos. Em estudo semelhante realizado em Manaus por
Viana et al. (2014), quando questionados sobre o nível de importância sobre as questões
ambientais, quase 80% dos entrevistados julgaram-nas como muito importantes. E segundo
Oliveira e Costa (2017) em seu estudo também confirmam que 71,82% da população pesquisada
respondeu que não desejaria morar em outro local.
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Gráfico 9 – Importância da floresta Amazônica.

Fonte: autores.
Oliveira e Costa (2017), em seu estudo, averiguaram se há ligação dos moradores com o local
de residência por meio da pergunta: “Você gosta de morar nesse local?”, 94,6% afirmaram que
gostam de morar no local. Isso confirma que a topofilia – descrita por Tuan (2012), como sendo o
elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico específico – desses moradores com o local
é muito forte.
Machado (1999) afirma que todo ser humano é parte da comunidade dos seres vivos do planeta.
Esta comunidade se liga com o restante da natureza e com todas as outras sociedades humanas
direta ou indiretamente. Assim, cada um se torna responsável por seu próprio impacto sobre a
natureza e sobre os outros seres vivos. No estudo, 96,7% (gráfico 10) dos entrevistados
consideram que o ser humano faz parte da natureza.

Gráfico 10 – Ser humana faz parte da natureza.

Fonte: autores.
Em contratempo (gráfico 11), 64,5% consideram ser a própria sociedade a principal responsável
pelos danos causados ao meio ambiente e com 45% de respostas, também consideram que os
próprios humanos são os mais envolvidos pela sua proteção. Isso mostra, segundo Viana et al.
(2014), que mesmo as pessoas não sabendo explicar a ocorrência dos fenômenos, ou as
interações ambientais na natureza ou ainda pouco sensibilizadas para as questões do meio natural,
ainda assim é quase unanimidade em afirmar que atentar para tais fatos são importantes e podem
influenciar no dia a dia de cada um.
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Gráfico 11 - Envolvidos na proteção do meio ambiente.

Fonte: autores.
Nesse contexto, fez se saber qual a ideia de floresta e meio ambiente segundo essas pessoas.
Definimos cinco tipos de percepções para meio ambiente:
a) o lugar onde os seres vivos (plantas, animais e seres humanos) habitam e relacionamse uns com os outros; com 87% de respostas;
b) os seres vivos e os recursos (água, solo e alimentos) que a natureza oferece; com 45%;
c) o mesmo que natureza; com 22,6%;
d) são os animais e plantas; com 22,6%;
e) o lugar onde o ser humano vive; com 22,6% também.
Essas categorias de percepção mostraram que grande parcela dos entrevistados considera
meio ambiente como o lugar de morada de todos os seres vivos, bem como sua interação, muito
parecido com as definições de ecologia.
Já para a ideia de floresta também se retornou cinco categorias, a saber:
a) um ambiente que oferece abrigo e alimento para animais e plantas e de onde o ser
humano pode extrair recursos; com 93,55% de respostas;
b) um lugar onde há muitas plantas e serve de moradia aos animais, que ali encontram
alimento água limpa e ar puro; aparecendo em 61,3%;
c) lugar bonito, onde os animais vivem; com 22,6%;
d) ambiente onde há muitas árvores e pode ou não ter animais; apareceu em 19,35% das
respostas;
e) ambiente fechado e escuro, onde podem existir perigos; com 19,35% também.
Foi possível analisar que na maioria das respostas aparece, assim como para meio ambiente,
floresta também é considerada como um local de relacionamento dos seres entre si, inclusive o
homem.
Dando prosseguimento, foram submetidas questões mais específicas a localidade, climatologia
e características da Amazônia, onde foi possível identificar que quando questionados sobre onde
se localiza uma das maiores bacias hidrográficas do mundo e o maior bioma do brasil 90,3%
escolheu a Amazônia e 9,7% a Mata Atlântica, gráfico 12.
Gráfico 12 – Bacia hidrográfica.

Fonte: autores.
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Quanto ao clima predominante da Amazônia (gráfico 13) obtivemos 71% de respostas em
equatorial quente e úmido, 6,45% como subtropical e 22,5% como tropical.
Gráfico 13 – Clima predominante na Amazônia.

Fonte: autores.
Observou-se que 67,7% dizem que o Rio Amazonas nasce no Peru, seguido por 16% no
Equador, 9,67% em Manaus, 3,2% na Colômbia e 3,2% que não respondeu (gráfico 14).
Gráfico 14 – Nascente do Rio Amazonas.

Fonte: autores.
Em 77,5% das respostas o rio nasce mais especificamente na cordilheira dos Andes, seguida
por 13% sem resposta e 9,67% que diz na cordilheira dos Alpes, gráfico 15
Gráfico 15 – Cordilheira do Rio Amazonas.

Fonte: autores.
Ainda, (gráfico 16) o rio Amazonas recebe esse nome devido ao encontro de dois rios, que
segundo 90,3% dos entrevistados era o Rio Negro e Solimões, 6,45% diz ser o Rio Xingu e
Araguaia e 3,23% diz ser o Rio Juruá e Uruguai, gráfico 15.
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Gráfico 16 – Encontro dos rios.

Fonte: autores.
Quando questionados sobre a flor típica da Amazônia que também é uma lenda indígena
obtivemos 100% de respostas na vitória régia.
Questionamos também sobre a principal causa do desmatamento na Amazônia, dentre as
opções, 84% disseram ser devido à ocupação de áreas de reserva florestal, 13% devido a
destruição de habitats e 3,2% devido aos usos da água, gráfico 17.
Gráfico 17 – Causas do desmatamento da Amazônia.

Fonte: autores.
Dentre as causas de desmatamento na Amazônia e suas consequências colocou-se algumas
alternativas para que considerassem a incorreta, 55% da população considerou como incorreto que
as árvores não são as grandes responsáveis pela absorção do gás carbônico da atmosfera e pela
mudança do clima global, outros 13% consideraram como incorreto a perda de biodiversidade, uma
vez que várias espécies de plantas são desmatadas, 13% consideraram os impactos no ciclo
hidrológico da região, 13% escolheu o empobrecimento do solo exposto, que passa a ser mais
lixiviado pela água e 6,4% considerou a erosão, já que o solo fica mais suscetível à ação da chuva
e acaba sendo transportado com mais facilidade, gráfico 18.
Gráfico 18 – Causas do desmatamento (Assinalar incorreta).

Fonte: autores.
É extremamente importante conter a ocupação e o desmatamento na Amazônia, pois, mais do
que o equilíbrio ambiental de um bioma, sua preservação contribui em 83,8% das respostas, com
o equilíbrio ambiental mundial, seguida em 16% com o aumento da temperatura, gráfico 19. Em
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estudo realizado na Amazônia por Caldas e Rodrigues (2005), os entrevistados consideraram que
o desmatamento era de de alto impacto. E Cabral et al. (2014), ainda complementam que embora
os moradores tenham mencionado uma relação harmoniosa com a área protegida alegam a falta
de uma relação amistosa com os gestores.
Gráfico 19 – Preservação da Amazônia.

Fonte: autores.
A Amazônia, segundo os dados encontrados nos questionários, pode ser considerada em 87%
das respostas como berço da vida, seguida com 9,67% como pouco diversificada e 3,23% como
riqueza apenas local, gráfico 20.
De acordo com Souza e Mendonça (2014), são diversos os estereótipos criados para a região,
os mais frequentes transparecem uma região vazia de população urbana, explorada e devastada,
pulmão do mundo, homogenia, resistência e conflitos de terra, com grande população indígena e
ribeirinha e constituída apenas por uma grande floresta, entre outros.
Gráfico 20 – Característica da Amazônia.

Fonte: autores.
Porém, a ciência tratou de explicitar a constituição e dinâmica do que seja “a ﬂoresta
amazônica” (Souza et al., 2012), porém o saber comum das pessoas e grupos sociais que vivem
numa relação mais direta com a ﬂoresta constitui um repertório bastante forte, tanto para o
entendimento desse espaço quanto para a atuação nele.
5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos dados obtidos é possível, em geral, para essa amostra de estudo incitar que a
população possui um saber ecológico sobre a região da Amazônia e mais do que isso, consideramse como parte dela, 90,3% dos entrevistados, e que deve ser protegido por ser um local onde fauna
e flora devem conviver em conjunto e equilíbrio, pois é o local de morada de todos os seres vivos,
pois 87% consideram como o berço da vida e 96,7% acreditam que o ser humano faz parte do
ambiente, mas também são os principais causadores de seus danos. Ainda é possível dizer que a
proximidade com o local, ou seja, com a floresta amazônica em si, torna os moradores mais
conscientes quanto a sua importância, como visto em 93,5%.
Apesar de cada grupo social possuir subjetividades referentes a um dado espaço ou localidade,
sempre haverá algo que os aproxima, como no caso da natureza, pois todos os seres humanos
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vivenciam de um mesmo mundo e compartilham ideias, o que difere são as vivências e momentos,
o que torna cada um com sua singularidade.
Assim, o saber popular local a respeito do meio ambiente em que vivem deve ser usados como
elemento para tomadas de decisões, mostrando a relação entre humanos com seus determinados
“quintais”, reduzindo conflitos e aumentando a educação pelo ambiente.
Para que haja uma mudança global no pensar a respeito do meio ambiente, devem ser traçadas
estratégias visando o pleno desenvolvimento humano e da natureza, através da adoção de práticas
voltadas a sustentabilidade e a diminuição de impactos negativos no ecossistema. Nesse contexto,
a educação ambiental é um recurso no qual se pode instigar o interesse pela preservação do meio.
As respostas ao questionário e os depoimentos evidenciaram um grau apurado de percepção
dos entrevistados quanto a Amazônia. Atividades que permitam discutir e valorizar o quadro de
percepção da comunidade como aqui apresentado, permitem promover reflexões sobre mudanças
de comportamento dos usuários e especialmente dos gestores, uma vez que a expectativa da
atuação dos mesmos na região, por parte dos entrevistados, foi explicitada em vários momentos.
O estudo da percepção ambiental de uma comunidade, por fim, configura-se em uma ferramenta
essencial para compreensão de comportamentos vigentes e planejamento de ações que visem a
atender parte da população de um determinado espaço da cidade.
Embora atualmente se vê uma estreita relação entre ser humano e natureza, esta se encontra
relaciona a uma crise global, mas uma crise de percepção, e como cita Dubos (1982), entre os
humanos toda evolução é social, e, portanto, reversível. Nesse sentido, tudo é possível, e, como
dizia o romancista francês Jean Giraudoux, amanhã, tudo, recomeça.
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A HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ E A ESTIAGEM DE 2014/2015: OS IMPACTOS
NO ESCOAMENTO DE GRÃOS NA SEÇÃO SÃO SIMÃO (GO) PEDERNEIRAS (SP)
Pablo Gustavo Lopes - FATEC-JAHU
Fábio César Martins - UNESP/Ourinhos
RESUMO
A hidrovia Tietê-Paraná tem se mostrado importante aliada no desenvolvimento nacional,
atendendo principalmente aos produtores agrícolas das regiões centro-oeste e sudeste brasileiro,
como também outros estados. Sabe-se que o modal hidroviário é fundamental para o transporte de
cargas em longas distâncias pois, se comparado aos modais rodoviário e ferroviário, consome
menos combustível, além de emitir menor poluição, aspectos estes que a tornam competitiva e de
importância estratégica. Diante de sua relevância, não só para a mobilidade local, mas também –
fundamentalmente - para a logística regional, objetiva-se identificar os impactos da estiagem no
escoamento da produção de grãos produzidos na região centro-oeste do Brasil, sob o ponto de
vista econômico de mobilidade, dentre os anos de 2014 e 2016 - período de 20 meses em que
estivera com a navegação restrita. Como forma de substanciar o estudo, foram levantados dados
fornecidos pelo DHSP e pela ANTAQ, que demonstram de forma quali-quantitativa a importância
estratégica da hidrovia para o escoamento da produção, e sua eficácia na diminuição do gargalo
da cadeia logística onde, mesmo após o período em questão, o escoamento encontra-se em franco
crescimento, alcançando 5,95 milhões toneladas transportadas no ano de 2017.
Palavras-chave: Sistema hidroviário escoamento; escassez hídrica.
ABSTRACT
The Tietê-Paraná Waterway has been important ally in national development, especially given to
the agricultural producers of the regions center-west and southeast brazilian, as well as other states.
It is known that the modal waterway is fundamental to the transport of cargo over long distances as
compared to modal, rail and road, consumes less fuel, and emit less pollution, aspects these that
make it competitive and strategic importance. In the face of its relevance, not only for the mobility
local mobility, but also – fundamentally - to the regional logistics, the objective is to identify the
impacts of drought on the flow of the production of grains produced in the center-west region of
Brazil, from the point of view of economic mobility, among the years of 2014 and 2016 - period of
20 months in which he had been with the restricted navigation. As a way to substantiate the study,
were raised data provided by the DHSP and by ANTAQ, that demonstrate in a way quali-quantitative
the strategic importance of the waterway for the flow of production, and its efficiency in the reduction
of the bottleneck in the logistics chain where, even after the period in question, the flow is growing,
reaching 5.95 million tons transported in the year 2017.
Keywords: water drainage System; water shortage
1. INTRODUÇÃO
O intenso e constante processo de “conquistas” e ocupações de espaços remotos praticado,
efusivamente, desde as grandes navegações, demonstra não só os anseios em expandir seus
territórios devido questões agrárias ou políticas, mas também a necessidade da civilização atual
quanto à materialização e produção do espaço em que se encontra instalada. Isso fica
evidenciado nos processos significativos de concentração populacional desencadeados no
século XVIII, o que de fato engendrou a configuração atual das grandes cidades e centros
urbanos. Segundo Raffestin (2009), fatores como centralização, concentração e mecanização,
influenciam diretamente no desenvolvimento de uma cidade. Com a transição populacional dos
espaços rurais para o urbano, consequentemente tais fatores acabam também por nortear os
processos de estruturação não só agrária e habitacional, como também de logística e mobilidade.
Buscando sempre uma adequação segundo os avanços tecnocráticos dos sistemas de
circulação, atribuindo os transportes como fator de desenvolvimento, o Brasil tem seu início de
desenvolvimento logístico-estrutural ainda nos tempos do Império - período de introdução das
ferrovias no território brasileiro. Por muitas vezes eram apresentados ao governo, planos viários
que de nada causavam efeito, pois a ênfase para soluções diante do isolamento que algumas
regiões brasileiras apresentavam, era dada inicialmente à expansão das vias férreas e à
navegação fluvial.
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Dentre as diversas propostas, uma de grande destaque fora apresentada por um engenheiro
militar em 1869, um projeto de grandes proporções almejando um aproveitamento de vários rios
brasileiros, intitulado “Navegação Interior no Brasil”. Sua justificativa advinha das expressivas
potencialidades das bacias hidrográficas brasileiras. O projeto previa a implantação de uma
abrangente rede de navegação fluvial, a qual facilitaria a conexão e comunicação de locais mais
remotos do país através de obras de engenharia e da construção de canais e eclusas almejando
interligar as principais bacias hidrográficas brasileiras: no Norte, a bacia Amazônica e afluentes
à bacia do rio da Prata, no Sul, através dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, e tais bacias à bacia
do rio São Francisco, ao Sudeste e Nordeste, e por fim, essa, integrada à bacia do rio Parnaíba,
na região Nordeste brasileira. Sua ênfase era o aproveitamento das vias interiores de navegação,
de modo ainda a se interligar ao sistema ferroviário e à navegação de cabotagem
(GALVÃO,1996). Mesmo justificando tal projeto como sendo de “necessidade estratégica” de
defesa do território, Eduardo José de Moraes - criador do Plano Moraes, como ficara conhecido
- alegava que:
A falta de meios fáceis de comunicação e de transportes baratos do
interior para o litoral, condena[va] os habitantes dessas ricas regiões a
só produzirem ou extraírem os gêneros de sua indústria e cultura em
limitadíssima escala, por terem diante de si uma perspectiva de preço
de transporte, igualando, se não excedendo, o valor da mercadoria
transportada. (GALVÃO, 1996. p.188).
Diante das novas tendências e tecnologias oriundas tanto da primeira revolução industrial,
como também das subsequentes - (sécs. XVIII e XIX) com o surgimento das máquinas a vapor;
a segunda, ocorrida entre o final do séc. XIX e a II Guerra Mundial, com o desenvolvimento das
indústrias químicas, petrolíferas, elétricas e do aço; a terceira, (após a II Guerra, perdurando até
o final do séc. XX) com os avanços na astronomia e eletrônica e; a quarta revolução, iniciada no
séc. XXI até os dias de hoje, evidenciada pelos avanços nas áreas da automação, genética,
agroindústria, informacional e cibernética - os transportes acompanharam concomitantemente
tais transformações, não apenas devido à mobilidade, mas sobretudo à necessidade de se
estruturar a rede de fixos (locais) e fluxos (escoamento, fluidez) que se fora consolidada segundo
tais avanços e inovações, de modo a integrar locais remotos aos grandes centros (SANTOS,
2002). Dessa forma, Santos (1994) ressalta ainda que as relações advindas e estabelecidas no
período denominado “técnico-científico-informacional”, isto é, pós-terceira revolução industrial,
doravante passam a determinar as mudanças nos sistemas locais, regionais e globais de
circulação.
Assim exposto, o presente trabalho preconiza uma análise histórico-dedutiva sobre o
transporte aquaviário no Brasil, voltando seu foco para a hidrovia Tietê-Paraná devido não
apenas à sua eficaz estruturação materializada no estado de São Paulo - onde conta com 10
usinas hidrelétricas (UHE’s), sendo 8 delas com sistema de eclusagem, e um porto intermodal,
que permite a troca de categoria logística, integrando os meios hidroviário, ferroviário e
rodoviário, mas também quanto à sua importância na integração de 5 estados brasileiros, e sua
conexão com o Paraguai. Pautando principalmente no escoamento de grãos na hidrovia, o
trabalho tem por objetivo específico, identificar os impactos nesse fluxo mediante à estiagem que
atingira a região no ano de 2014 e início de 2015, destacando sua seção a montante, do
Complexo São Simão, na divisa dos estados de Goiás e Minas Gerais, ao Porto intermodal de
Pederneiras, no interior paulista (Figura 2), principais pontos de acesso, embarque e
desembarque na hidrovia.
2 . O MODAL HIDROVIÁRIO BRASILEIRO
Composto por vias e terminais, o sistema aquaviário - ou aquavia, caminho marítimo,
caminho fluvial, ou simplesmente hidrovia - reproduz os caminhos percorridos por embarcações
que trafegam em lagos, rios e/ou oceanos.
Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT (2006), o sistema aquaviário
brasileiro pode ser dividido basicamente em dois subsistemas de transporte, de acordo com o
tipo de via utilizada: o fluvial, que utiliza os rios navegáveis e, o marítimo, que abrange a
circulação na costa atlântica. Ambos, necessitam de portos e terminais para efetuar o
carregamento e descarregamento das embarcações, bem como o transbordo da carga, ou
mudança do modal de transporte.
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O Brasil utiliza, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviário, a ANTAQ
(2016), durante o ano todo, (apenas) cerca de 22.000 km das vias potencialmente navegáveis
para o transporte regular de carga. Remete-se isso ao fato de cada rio da rede hidroviária
brasileira oferecer diferentes condições de navegabilidade, no que diz respeito à profundidade,
largura da rota de navegação, raios das curvas, presença de corredeiras, cachoeiras, barragens,
eclusas e variações decorrentes do ciclo hidrológico. Ademais, se incluirmos os trechos de rios
navegáveis apenas nas cheias e os potencialmente navegáveis, ou seja, aqueles que podem
adquirir boas condições de navegabilidade por meio da execução de melhorias, a rede hidroviária
brasileira pode ultrapassar a extensão de 40.000 Km
De acordo com o Atlas do Transporte - estudo realizado em 2006 pela Confederação Nacional
dos Transportes - e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), as
principais hidrovias brasileiras em operação são:


Hidrovia do Madeira (Corredor Oeste): navegável por 1.056 Km entre Porto Velho (RO)
até sua foz no Rio Amazonas, em Itacoatiara (AM), por onde circula a maior parte da
produção de grãos e minérios da região;



Hidrovia do São Francisco (Corredor São Francisco): de Pirapora (MG), a Juazeiro (BA),
são 1.371 Km de vias navegáveis que transportam 170 mil toneladas anuais de carga;



Hidrovia Guamá Capim (Corredor Tocantins-Araguaia): conta com 2.250 Km de rios
navegáveis, sendo 580 Km no Rio das Mortes, 1.230 Km no Rio Araguaia e 440 Km no
Rio Tocantins. A área de influência da hidrovia abrange vários municípios, destacandose Paragominas (PA), São Domingos do Capim (PA) e São Miguel do Guamá (PA), região
conhecida pelas inúmeras jazidas minerais de caulim e bauxita, bem como pela produção
de soja e milho.



Hidrovia Tietê-Paraná (Corredores Transmetropolitano do Mercosul e do Sudoeste):
maior em extensão e volume - ligando Conchas (SP), no rio Tietê, e São Simão (GO), no
rio Paranaíba, até Itaipu (PR). Com 5,7 milhões de toneladas por ano de cargas
transportadas, atinge 2.400 Km de via navegável;



Hidrovia Paraguai-Paraná: um dos mais extensos e importantes eixos continentais de
integração política, social e econômica. Ela corta metade da América do Sul, servindo a
cinco países: Bolívia, Paraguai, Argentina, Brasil, indo desde a cidade de Cáceres (MT)
até Nova Palmira, no Uruguai, totalizando 3.442 Km navegáveis. No trecho brasileiro,
totaliza
1.270 Km;



Hidrovia Tapajós: tem como principais portos o de Santarém e Itaituba, ambos no Pará.
Possui um trecho navegável de 280 Km em sua parte baixa, entre Santarém e São Luís
do Tapajós (PA). Além da capacidade de carga, a hidrovia permite rotas alternativas ao
escoamento da produção pela região centro-sul brasileira, descongestionando assim
modais de transporte e a infraestrutura portuária. Permite a circulação de mercadorias
para o abastecimento da porção norte de Mato Grosso e sul do Pará.


2.1. Disposição da matriz de transportes brasileira: benefícios e desvantagens
Embora seja clara as vantagens atribuídas ao modal hidroviário, e o enorme potencial
existente no território brasileiro, com intervenções futuras que poderão ligar importantes canais
de produção e distribuição para além das fronteiras nacionais, a distribuição da matriz de
transportes tem priorizado as rodovias em detrimento de outras alternativas economicamente
mais viáveis e menos poluente.
O resultado de tudo isso é que, atualmente o grosso da produção do
cerrado vem sendo obrigado a descer, por via rodoviária (e
rodoferroviária), trafegando enormes distâncias, em busca dos portos
de Santos e Paranaguá (e até São Francisco do Sul), a custos muito
elevados e causando o congestionamento desses portos e de suas
vias de acesso, já sobrecarregadas com o escoamento da produção
do sul. Outro inconveniente gravíssimo é o impacto negativo que esse
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fluxo causa na logística de outros segmentos produtivos, como vem
ocorrendo, desde 2003. (ANUT, 2008 p.93).
Pode-se afirmar que o custo de transporte por quilômetro em uma hidrovia seja duas vezes
menor que o transporte ferroviário e, cinco vezes mais baixo que o rodoviário. Todavia, os
investimentos para intervenções em cursos hídricos são altos, fato pelo qual a utilização do
transporte fluvial do Brasil ainda se apresenta inferior ao potencial existente. A hidrovia gasta
quatro litros de diesel por quilômetro para transportar mil toneladas de soja. O gasto na ferrovia
é de seis litros e na rodovia de 15. Além do transporte fluvial apresentar maiores eficiência
energética e capacidade de concentração de cargas, permite uma maior vida útil do veículo e da
infraestrutura, menor consumo de combustíveis e, consequentemente, menor emissão de
poluentes, diminuição do congestionamento e de números de acidentes, além de um menor
custo operacional, quando comparado a outros modais.
O transporte fluvial, em comparação ao ferroviário e, sobretudo, ao
rodoviário, apresenta as seguintes especificidades e vantagens: do
ponto de vista econômico, o baixo custo do frete de transporte e a
grande capacidade de cargas; do ponto de vista natural, um sistema que
é menos poluente e agressor ao meio ambiente; do estrutural, necessita
da intermodalidade para melhor funcionamento e, em relação ao
escoamento, apresenta baixa velocidade e maior constância ao longo
do trajeto, sendo vantajoso àquelas mercadorias que demoram a
perecer, como minérios, fertilizantes, combustíveis, areia, madeira,
grãos, etc. (JUNIOR; SILVEIRA, 2009, p. 33).
3. A HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ
Constituída basicamente da união de dois importantes cursos fluviais que percorrem o
território brasileiro, a Hidrovia Tietê-Paraná abarca os rios Tietê, com sua nascente principal nas
proximidades da capital paulista - município de Salesópolis - , cruzando todo o estado de São
Paulo no sentido sudeste-noroeste (SE-NO), até a divisa com o estado do Mato Grosso do Sul,
desaguando no outro curso hídrico constituinte da hidrovia, o rio Paraná. Este, com sua nascente
na confluência dos rios Grande e Paranaíba, advindos de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul
respectivamente, representa e demarca a divisa dos referidos estados, como também para o
estado de São Paulo, seguindo sentido nordeste-sul (NE-S), até a Usina Hidrelétrica de Itaipu,
no estado do Paraná, divisa com o Paraguai, ponto final de abrangência da hidrovia.
A junção dos cursos formadores da hidrovia Tietê-Paraná constituem uma extensão de
2.400 km, sendo 800 km abrangendo os rios Tietê e Piracicaba - tendo este último, apenas sua
porção final pertencente à hidrovia, em que deságua naquele -, e 1.600 km referentes ao rio
Paraná, conforme ilustrado na figura 1 (JÚNIOR & SILVEIRA, 2009).
A proposta inicial de utilização dos referidos rios como vias navegáveis surgira nas décadas
de 1950-60, em que fora firmado convênio entre os governos Federal e Estadual (SP) almejando
a execução das obras, sendo criado então a Comissão Executiva de Navegação nos rios TietêParaná - a CENAT. Entretanto, a obra somente fora finalizada na década seguinte, em parceria
com a então Companhia Energética de São Paulo (CESP), sendo iniciado seus usos apenas em
1981 com fluxos regionais de cana-de-açúcar realizados pela Usina Diamante, produtora de
açúcar e álcool, no município de Jaú-SP. Em 1991, inicia-se os transporte de longas distâncias
através de todo o rio Tietê e a porção norte do rio Paraná.
Atualmente, a hidrovia é composta por 13 barragens (Figura 1) comportando usinas de
geração de energia elétrica - Usinas Hidrelétricas (UHE’s) -, dentre as quais ￼8 possuem
sistema de eclusagem, o que permite a navegabilidade numa maior extensão; além de 25
terminais privados, 7 estaleiros e um porto intermodal.
Diante da abrangência interestadual da hidrovia, Junior e Silveira (2009) destacam o estado
de São Paulo, devido a maior parte de seu tramo localizar-se no mesmo, o qual é servido por
ferrovias e rodovias. Ressaltam ainda a disposição da hidrovia para com o importante conjunto
urbano do estado, representado pelas cidades de Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Ribeirão
Preto, São José do Rio Preto, Bauru e Araçatuba, as quais alocam importantes pólos industriais,
comerciais e de serviços e; a importância do eixo Jaú-Bauru, que dispõe de uma estrutura hidrorodo-ferroviária, isto é, um porto intermodal que permite a integração dos três diferentes meios,
localizado no município de Pederneiras-SP.

234
REVISTA FATECNOLÓGICA – FATEC-JAHU - ISSN 1980-8526 Nº 11 VOL. 1 2018

Figura 1 - Representação cartográfica da Hidrovia Tietê-Paraná, com as usinas hidrelétricas
(UHE’s) pertencentes, e o Porto Intermodal de Pederneiras-SP.

Fonte: os autores
3.1 - O PORTO INTERMODAL DE PEDERNEIRAS
Interliga diversos espaços, fomenta a produção e facilita a distribuição das mercadorias aos
centros de demanda. Dessarte, o Porto Intermodal de Pederneiras, localizado no interior paulista,
permite o escoamento de cargas a partir de três modais diferentes: rodoviário, ferroviário e
hidroviário - não havendo uma “competição” entre os modais, e sim, uma cooperação dentre
eles, contribuindo para o aumento do volume de cargas transportadas para o mercado externo
via portos de exportação, como o porto de Santos-SP.
Está inserido no sistema hidroviário Tietê-Paraná e, através da intermodalidade, soja e farelo
são transportados pela hidrovia, representando novas alternativas para a reestruturação da
matriz de transportes no Brasil e, sobretudo, no estado de São Paulo.
O terminal de Pederneiras é a primeira parada dos comboios, antes de - grande parte seguirem para o porto de Santos-SP por ferrovia. A jusante do Porto, a hidrovia prossegue por
mais um trecho de 120 Km, até o terminal de Anhembi-SP, onde atualmente é ponto final do
trecho navegável do Tietê às grandes embarcações.
Atualmente no Porto atua a Louis Dreyfus Company, a LDC, empresa que opera a hidrovia
Tietê-Paraná, movimentando milhões de toneladas de granéis/ano de sólidos de origem vegetal
(milho e soja) - 8,7 mi entre dez/2016 e jun/2017 (SECRETARIA ESTADUAL DOS
TRANSPORTES, 2017) - principalmente oriundos dos estados de Mato Grosso e Goiás, para a
região sudeste brasileira.
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3.2. O COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SIMÃO
Constituindo um importante nó que integra a rede hidroviária em questão, o complexo
portuário de São Simão está localizado no sul do estado de Goiás, às margens do rio Paranaíba,
no ponto extremo norte da hidrovia Tietê-Paraná.
Segundo Dionizio, Silveira e Akashi Júnior (2017), com o aumento da produção do Sudoeste
de Goiás, há a necessidade do escoamento desses produtos seguirem para mercados
consumidores como o sudeste brasileiro e o porto de Santos-SP. A partir da hidrovia TietêParaná é que grande parte da soja produzida na microrregião do sudoeste goiano é escoada;
denotando assim, sua importância quanto à localização do complexo de embarque,
desembarque e armazenamento de grãos de São Simão, sendo estrategicamente fundamental
para a efetivação de uma integração econômica.
O complexo movimenta em torno de R$ 10 bilhões/ano em produtos oriundos de Goiás, Minas
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo (VANDERIC, 2016). Em
operações que demandam o trabalho de poucas dezenas de marinheiros, a via transporta
anualmente em média 6 milhões de toneladas. Para levar a mesma quantidade de grãos por
rodovias, segundo o autor, seria necessário mobilizar 200 mil caminhões. Além da redução dos
índices de acidentes e de poluição com a retirada de circulação de um grande contingente de
veículos pesados das estradas, o quesito custo benefício se sobressai pois, proporciona uma
economia de itens como pneus, sistemas de frenagem, acessórios e também quanto à pedágios.
Dessa forma, o complexo cumpre importante papel na logística tanto local, como interestadual.
Figura 2 - Representação cartográfica da seção Pederneiras (SP) - São Simão (GO), na
Hidrovia Tietê-Paraná, com as usinas hidrelétricas (UHE’s) pertencentes, e o Porto Intermodal
de Pederneiras-SP.

Fonte: os autores

236
REVISTA FATECNOLÓGICA – FATEC-JAHU - ISSN 1980-8526 Nº 11 VOL. 1 2018

7. MATERIAIS E MÉTODOS
Partindo de uma escala geral para um caso particular - no caso a hidrovia, a estiagem e o período
em questão - fora utilizado o método dedutivo, através de levantamentos bibliográficos a respeito do
transportes no Brasil, mais especificamente o hidroviário e, consultas a órgãos públicos
governamentais que gerenciam a hidrovia, e instituições de pesquisa, de modo a obter os dados de
chuva referentes ao período em questão, para assim ser elucidada a área de estudo, a influência da
variável pluviométrica no andamento das atividades aquaviárias e, os efeitos da estiagem no fluxo
logístico naval.
8. A ESTIAGEM DE 2014 E O TRANSPORTE DE GRÃOS NA HIDROVIA
Durante 2014, a maior parcela da estação chuvosa obtivera valores de precipitação inferiores à
média histórica da porção sudeste do país, fato esse que influenciou diretamente no abastecimento
dos mananciais e reservatórios que abastecem grande parte da região metropolitana de São Paulo,
incluindo o Sistema Cantareira. O principal fator para a escassez pluviométrica, conforme aponta
Marengo et al (2015), fora a atuação de um acentuado e insólito sistema de alta pressão atmosférica
que prejudicou o transporte de umidade da região Amazônica, como também o fluxo dos principais
sistemas causadores de chuva, como a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e as frentes
frias. Tal sistema, atua como um bloqueio atmosférico, tendo no caso em questão, uma duração de
45 dias, fato esse extremamente raro.
Figura 3 - Representação temporal de precipitação acumulada no território brasileiro, dentre os
anos de 2013 a 2015, com destaque para a região que abrange a hidrovia Tietê-Paraná.

Fonte: adaptado INMET, 2018.
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Mediante essa combinação de baixos índices pluviométricos (figura 3), a hidrovia chegara a
ficar com sua navegação restrita por um período de 20 meses - maio/2014 a janeiro/2016. O rio
Tietê, principal rio que corta o estado sofreu com a falta de chuvas chegando a ficar em um nível
nunca antes visto na região, sendo a navegação na hidrovia apenas retomada no início de 2016,
após o segundo semestre de 2015 ter sido contemplado com uma precipitação média de 160
mm, sendo quase 50% acima da média normal (105 mm) no referido período (INMET, 2015).
É nesse cenário que se inscreve a seca que vem ocorrendo no Sudeste
brasileiro desde o início do verão de 2014 e outros extremos climáticos
[...] a tendência é o aumento generalizado dos eventos de precipitação
intensa e de seca extrema em algumas regiões, particularmente no Sul
e no Sudeste do Brasil. (FREIRE, 2016)
É possível notar nos anos de 2013 e 2014 uma queda no índice de precipitação acumulada
(1600>1200 mm, respectivamente) na porção norte da área em destaque - divisa dos estado MG
e GO, a montante do Rio Paraná, proximidades do complexo São Simão - bem como uma
redução significativa (1600>1000 mm) na região centro-sudeste do estado de São Paulo, a
montante do Porto Intermodal de Pederneiras, porção do alto Tietê. Importante também levar em
consideração a redução desse índice na região do centro-oeste paulista (médio Tietê), ainda no
mesmo período. Já no outro biênio, esse índice se eleva no extremo sul de Goiás, na região do
complexo de São Simão, se aproximando dos valores de 2013 (1600 mm) e; principalmente na
porção centro-oeste de São Paulo, partindo de 1000 mm em 2014 para 1800 mm em 2015,
principalmente em seu segundo semestre.
Com baixos índices pluviométricos e, consequentemente, a baixa dos níveis fluviais que
dirigem a hidrovia à uma restrição de navegabilidade, o transporte de cargas longas como grãos
de milho, soja, madeira e celulose, sofre uma significativa redução, indicada na figura 4.
Mesmo sofrendo uma gradativa queda na quantias transportadas desde 2010, é possível
visualizar a vertiginosa queda de toneladas de grãos transportados, especificamente nos anos
de 2014 e 2015 na hidrovia, reflexos desse período de estiagem e baixo índice pluviométrico.
Teve então sua navegação restringida, causando uma contração no escoamento da produção
pelo modal hidroviário, recolocado principalmente nas rodovias.
Figura 4 - Quantidade de grãos transportados (em toneladas) na Hidrovia Tietê-Paraná no
período entre 2010 e 2017.

Fonte: adaptado Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo, 2018.
Todavia, após o referido intervalo, de acordo com dados do Departamento Hidroviário do
Estado de São Paulo, em 2017 foram transportados 1,87 milhão de toneladas - aproximando- se
do total transportado em 2013 antes da paralisação -, sendo este valor 20% maior que o
registrado no ano de 2016, quando 1,59 milhão de toneladas passaram pela hidrovia, sendo os
principais produtos o milho, cana-de-açúcar, soja e o farelo de soja.
5.1 INTERVENÇÕES
Para evitar novas paralisações em caso de estiagem, o Departamento Hidroviário do Estado
de São Paulo realiza obras no canal de Nova Avanhandava. Tais intervenções se estenderão
por uma área de aproximadamente 10 km da hidrovia Tietê-Paraná, iniciadas em fevereiro de
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2017. A obra encontra-se em fase final de implantação dos canteiros, deslocamento de
equipamentos e abertura de estradas de serviço, sendo a conclusão dos serviços prevista para
julho de 2019, beneficiando a população dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo
e Goiás que utilizam a hidrovia transporte de cargas e navegação. Ademais, além de possibilitar
a navegabilidade em tempos de estiagem, o canal de navegação contará com mais 2,4 metros
de profundidade na área próxima à eclusa de Nova Avanhandava.
6 RESULTADOS E DISCUSSÕES
É nítido o desequilíbrio da matriz de transporte brasileira, com a predominância do modal
rodoviário e a subutilização funcional e estrutural das hidrovias e ferrovias. Faz-se necessário
um plano que acomode o crescimento ferroviário e hidroviário interior, oferecendo um nível de
serviço adequado e um transporte confiável e desenvolvido.
O Plano Hidroviário Estratégico elaborado pelo Ministério dos Transportes (2016), contempla
diretrizes que visam além de uma redução nos custos, aumentar as alternativas de escoamento
de cargas, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico nacional, além de possibilitar
o deslocamento de pessoas.
A produção de soja e milho – duas das principais culturas agrícolas do Brasil – tende a
continuar em expansão até 2031. Dificuldade de acesso da carga (soja, farelo de soja e milho)
produzida no Mato Grosso aos portos de Santos e Paranaguá, mostram os gargalos associados
à logística. Produtores nacionais enfrentam gargalos especialmente ligados ao
congestionamento nos acessos aos portos, além de problemas na capacidade, levando a
esperas que podem levar 30 dias. A produção para o mercado externo do Mato Grosso está
prevista para crescer 67% até 2031, segundo previsões da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (FIESP) e da empresa global de consultoria em projetos e engenharia, a ARCADIS.
9. CONCLUSÃO
Para o avanço do plano primórdio “Navegação interior no Brasil”, que se apresenta como uma
alternativa de menor impacto ao meio ambiente, faz-se necessário obras de engenharia. Tais
obras implicam particularidades ambientais e sociais, não somente a perspectiva econômicofinanceiro.
Os sistemas hidroviários da região sul e sudeste (Sul, Uruguai e Tietê-Paraná) localizam-se
em áreas com maior intervenção antrópica, para as quais se espera um planejamento prévio
para com os impactos ao meio ambiente, quando da necessidade dessas intervenções.
Entretanto essas ações devem gerar o mínimo de impacto às comunidades residentes não
apenas nas proximidades dos corpos hídricos em questão, mas à todas localizadas na área de
influência direta dos cursos d’água, ou seja, toda população instalada na bacia hidrográfica deve
ser previamente considerada já na elaboração dos estudos de impacto ambiental, devido o fato
de serem atingidas direta e indiretamente pela nova dinâmica imposta na unidade, isto é, na
bacia hidrográfica. Vale salientar que o Rio Paraná perpassa por dois importantes parques
nacionais, o PARNA Ilha Grande, e o PARNA do Iguaçu, ambos áreas de conservação de
proteção integral (legalmente protegidas), somando juntos uma área de quase 2.500 Km².
Com o cumprimento do propósito e arrimo dos principais envolvidos, perceberemos a
continuidade das progressões na navegação interior, alavancando o crescimento econômico
regional, diminuindo a emissão de poluentes e o entupimento dos portos brasileiros. Garantir a
ininterrupção das vias, com empreendimentos apropriados para assegurar o escoamento e a
competição no mercado globalizado, é essencial para a região se manter competitiva e inserida
na cadeia logística nacional de modo a corroborar com a manutenção da economia brasileira.
Entretanto os elementos naturais/ambientais se mostram como inerentes à real eficácia do
sistema hidroviário, uma vez que a cobertura vegetal das margens dos rios indicam a capacidade
dos mesmo de não sofrerem com processos de assoreamento, isto é, o carregamento de solo e
sedimentos, em épocas de chuva, para o fundo dos cursos d’água, reduzindo assim sua
profundidade e consequentemente, interferindo na navegabilidade; fato esse que se evidencia
na estiagem de 2014, resultando nas restrições impostas à mesma. Deve-se portanto atrelar
qualquer estratégia de intervenção às variáveis ambientais, tanto no planejamento de tais ações,
bem como em sua manutenção posterior; mas principalmente em relação às condições da
vegetação ciliar dos rios em questão, uma vez que ela atua diretamente na dinâmica do regime
fluvial.
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MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL EM UMA EMPRESA DE
CONFECÇÃO DE CALÇADOS: UM ESTUDO SOBRE O DESEMPENHO DA
CADEIA PRODUTIVA
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RESUMO
A modelagem e simulação tem sido usada em diversas áreas com o objetivo de compreender
processos e sistemas, simular cenários, otimizar variáveis, identificar gargalos, entre outras utilidades.
Nesse sentido, o objetivo deste artigo é compreender e avaliar a operação do sistema produtivo de
uma empresa utilizando-se como ferramenta de modelagem e simulação de produção. O método de
pesquisa utilizado neste trabalho foi o da modelagem e simulação com aplicações no software ARENA.
Foram realizadas análise de tempos na linha de produção. O levantamento de informações se deu em
uma empresa especializada na fabricação de calçados, estabelecida na cidade de Jaú/SP. Os
resultados mostraram que o processo de produção nos setores de inspeção e limpeza, embalagem
individual, embalagem coletora e expedição, realizado por somente uma funcionária responsável,
encontra-se desbalanceado, com capacidades muito ociosas. Sugere-se o nivelamento da produção,
por meio da contratação de dois funcionários, como forma de equilibrar a relação
produção/capacidade/demanda dentro da empresa.
Palavras-chave: Simulação computacional, empresa de calçado, desempenho.
ABSTRACT
Modeling and simulation has been used in several areas to understand processes and systems,
simulate scenarios, optimize variables, identify bottlenecks, and other utilities. In this sense, the
objective of this article is to understand and evaluate the operation of the productive system of a
company using as a modeling and simulation tool of production. The research method used in this work
was the modeling and simulation with applications in ARENA software. Time analysis was performed
on the production line. The information was collected in a company specialized in the manufacture of
footwear, established in the city of Jaú (SP). The results showed that the production process in the
inspection and cleaning sector, individual packaging, collector packaging, and expedition, only
performed by an employee, is unbalanced, with very idle capacities. The leveling of production is
suggested, hiring two employees as a way of balancing the production/capacity/demand in the company.
Keywords: Computer simulation, shoe company, performance.
1. INTRODUÇÃO
A modelagem e simulação têm sido usadas em diversas áreas com o objetivo de compreender e
assimilar processos e sistemas, analisar simular cenários, otimizar as variáveis, identificar gargalos,
dentre outros usos, que possam ser utilizados em aplicações são diversas, tais como: operações
logísticas em portos e aeroportos; bancos; cadeias logísticas; centrais de atendimento; hospitais;
cadeias de fast food, e manufatura (PRADO, 2014).
Modelagem se refere ao processo de representar, de maneira simplificada, um recorte da realidade
(objeto de estudo) associado a um determinado sistema de interesse (GARCIA, 2002).
As vantagens da simulação são diversas, tais como: maior facilidade de aplicação do que os métodos
analíticos; identificação de gargalos no sistema, compreensão das variáveis mais importantes do
sistema, melhoria no processo decisório, avaliação de um sistema proposto, dentre outras (FREITAS
FILHO, 2008).
Esta pesquisa se justifica pela necessidade de analisar e compreender melhor o funcionamento do
processo produtivo da companhia, objeto de estudo e sendo a situação, propor melhorias para os
problemas detectados durante a análise dos dados. A justificativa refere-se à possibilidade de
identificação de gargalos no sistema e possivelmente necessidades futuras de estruturação do layout,
ou contratações para a fábrica.
242

O objetivo da pesquisa está associado à compreensão do funcionamento do sistema para que o
gestor possa tomar decisões mais adequadas para aumentar a produtividade e racionalizar os recursos.
Ou seja, o problema que esta pesquisa buscou responder à questão seguinte: quais melhorias podem
ser sugeridas com base na modelagem e simulação de um processo de fabricação de calçados
femininos de salto alto em couro em uma pequena indústria localizada na cidade de JAÚ (SP). Para
solucionar a problemática da pesquisa, definiu-se como objetivo central do trabalho: compreender e
avaliar e revisar a operação do sistema produtivo da empresa foco do estudo com base na modelagem
e simulação de produção.
2. MODELAGEM
O processo de modelar parte da premissa para apresentar, de forma simplificada e por vezes
simbólica, um fenômeno, objeto ou acontecimento. Um modelo pode ser definido como uma
representação das relações dos componentes de um sistema, sendo considerada como uma
abstração, no sentido em que tende a se aproximar do verdadeiro comportamento do sistema (CHWIF
e MEDINA, 2010).
O modelo de simulação permite, segundo Freitas Filho (2008), a análise pela sentença “o que ocorre
se”. É capaz de representar sistemas complexos de natureza dinâmica e aleatória, podendo ser de
difícil construção. O modelo de simulação permite, segundo mesmo autor, alterar as variáveis ou
parâmetros do sistema. O custo de simular uma situação em um modelo é muito menor do que realizar
um experimento no sistema real. Pode também ser usado como uma ferramenta de aprendizado (jogos
de empresas). O modelo de simulação é baseado genericamente na modelagem de sistemas que são
dinâmicos, aleatórios e discretos, conforme Quadro 1.
Quadro 1 – Tipos de sistemas
Sistema
Dinâmico
Aleatório
Discreto

Conceito
As variáveis de estado que representa o modelo se modificam na
em medida em que o sistema evolui.
Os possíveis estados das variáveis podem ser descritos, mas
não predeterminados.
As mudanças de estado ocorrem em pontos discretos no tempo
e não de forma contínua.
Fonte: Adaptado de Freitas Filho (2008).

A modelagem, antes de se moldar em modelo computacional, pode ser realizada por meio de
softwares gráficos, utilizando, por exemplo, mapofluxogramas, fluxogramas, dentre outras ferramentas
de apoio existentes. As formulações do problema e do objetivo são aspectos principais na modelagem.
3. A SIMULAÇÃO
A simulação abrange o uso de técnicas computacionais para simular, por meio de modelo, o
comportamento aproximado do sistema real de interesse. É o processo de elaboração de um modelo
de um sistema real (ou hipotético) e a condução de experimentos com a finalidade de entender o
comportamento de um sistema ou avaliar sua operação (SHANNON, 1975). Já Melão e Pidd (2000)
afirmam que especialistas constroem modelos e elaboram programas para reproduzir o comportamento
do sistema e submetê-lo a diversas políticas operacionais.
Neste caso opta-se pela melhor alternativa. A simulação, para Freitas Filho (2008), apresenta
vantagens relevantes: o modelo pode ser utilizado várias vezes; avaliação do sistema; teste de
hipótese; gestão do tempo e reprodução do evento, dentre outras.
4. O PROCESSO DE MODELAGEM E SIMULAÇÃO
Diversas são as metodologias usadas para viabilizar a construção da modelagem e simulação de
um sistema. Freitas Filho (2008) aborda: formulação e análise do problema; planejamento do projeto;
formulação do modelo conceitual; coleta de informações e dados; tradução do modelo; verificação e
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validação; projeto experimental final; experimentação; interpretação e análise de resultados;
comparação de sistemas e soluções; documentação; apresentação dos resultados e implantação.
5. ASPECTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa realizada neste artigo foi classificada da seguinte forma (SILVA e MENEZES, 2005):
quantos aos objetivos a pesquisa é aplicada, pois houve a modelagem, coleta de dados em campo
(na fábrica) e simulação experimental do modelo computacional; em quanto à abordagem do problema
a pesquisa foi definida como quantitativa, pois o modelo computacional foi alimentado com dados
absolvidos dentro da linha de produção e sofreram tratamento estatístico e responderam pela
operação da simulação; quanto aos objetivos a pesquisa foi classificada como exploratória e descritiva.
Os procedimentos técnicos se limitaram a pesquisas bibliográficas, pesquisa experimental,
levantamento de dados em campo e estudo de caso. Foram realizadas entrevistas diretas e pessoais
de forma não estruturada, além de observações assistemáticas em torno do objeto de estudo. O
levantamento de dados se deu em uma empresa especializada na fabricação de calçados contando
que há diversos modelos de sapatos, porem uma intercalação de modelos, no qual os dados
absolvidos, foram na produção de sandálias, que conta em seu quadro com e está estabelecida na
cidade de Jaú (SP). Já o método de pesquisa utilizado neste trabalho foi o da modelagem e simulação
com aplicações no software ARENA. O Quadro 2 na sequência esboça as principais etapas desta
pesquisa e como ela foi operacionalizada em termos ferramentas.
Quadro 2 – Procedimentos usados na pesquisa
Etapas
Definição do
sistema
Modelo abstrato
Modelo
conceitual

Dados de
entrada

Modelo
computacional
Verificação e
Validação
Experimentação
Análise

Como?
O sistema foi observado e descrito, sendo definidos: o problema, os objetivos e
as variáveis de decisão associadas ao tempo de processamento das atividades
no setor de costura.
O modelo abstrato foi concebido com base nas observações do sistema. Assim,
foi rascunhado um esboço do modelo.
O modelo conceitual foi elaborado a partir da construção do fluxograma do
processo.
A partir das bases do modelo conceitual e das variáveis do estudo, os dados
foram coletados com um cronometro. Uma amostragem foi definida com base
no universo pesquisado. Os dados foram tratados estatisticamente pela
ferramenta INPUT
ANALYZER do software ARENA. Foram usados testes de hipóteses, testes de
aderência, dentre outros.
O modelo computacional foi desenvolvido usando a linguagem de programação
do software ARENA, a partir dos módulos de templantes.
Na verificação foram utilizados recursos como o debugger do programa, além
de recursos gráficos. Na validação usou-se especialista do sistema e análise de
intervalo de confiança.
O modelo foi executado, gerando os resultados das variáveis centrais que
serviram para analisar o sistema consoante o objetivo da modelagem proposto.
Os resultados foram analisados de acordo com a modelagem e simulação
planejada. Nesta etapa também foram sugeridas proposições para melhorar o
desempenho do sistema.
Fonte: Adaptado de Freitas Filho (2008).

6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados foram apresentados e discutidos de acordo com a metodologia proposta por Freitas
Filho (2008) e mostrados na sequência.
6.1 Definição do sistema e do objeto de estudo
O objeto de estudo estabelecido foi o processo de produção de sapatos femininos com salto alto e
com variações de cores do couro, e enfeites diversos, pois foi possível notar durante a captação de
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dados para essa análise. Observou-se como problema que alguns setores estavam operando de
maneira desbalanceada, que foi possível ser notada em pouco tempo de análise de tempo. Assim, foi
definido como objetivo sugerir soluções para o motivo do problema com base no comportamento do
sistema simulado. As variáveis escolhidas para o estudo foi a taxa de utilização de cada operação.
6.2 Construção do modelo conceitual
Com o esboço do modelo abstrato foi possível desenvolver o modelo conceitual. Para isso, buscouse observar o processo de produção da empresa e representa-lo graficamente. Neste sentido, o
fluxograma do processo de produção foi desmembrado em duas figuras, Figura 1 e Figura 2, para que
seja uma melhor visualização do mesmo.
Figura 1 – Fluxograma do Processo de Produção.

Fonte: Autor (2018).
Figura 2 – Fluxograma do Processo de Produção

Fonte: Autor (2018).
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As Figuras 1 e 2 demostram o processo produtivo que serviu de base para a modelagem.
6.3 Construção do modelo conceitual
Os dados coletados referentes às variáveis foram demostrados e levantados em campo, de acordo
com as informações de cada uma das variáveis. Logo após, foi usado o recurso do Input Analyzer do
software ARENA para fazer o tratamento estatístico, bem como identificar as distribuições de
probabilidade que se aproximam do comportamento dos dados. Isso foi feito por meio dos testes de
aderência.
Pela amostragem foram coletados dados referentes aos seguintes tempos de processo: (CMP);
Chegada de matéria prima; (AMP); Analise de matéria prima; (CR); Corte; (PEM); Preparação
Montagem; (ADC); Armação de Cabedal; (CO); Costura; (RF); Refilar; (CB); Conferir Cabedal; (COF);
Conformar; (AB); Abastecer; (PP); Pregar Palmilha; (MB); Montar Bico; (MM); Montar Meio; (MT);
Montar Traseiro; (LF); Lixar Fundo; (PCF); Passar Cola Fundo; (SO); Solagem; (PR); Prensar; (TF);
Tirar da Forma; Limpeza; (L); Embalagem Individual; (EI); Embalagem Coletora; (EC); Expedição;
(EX), conforme a Tabela 1.
Tabela 1. Distribuições de probabilidade.
Funções
CMP
AMP
CR
PEM
ADC
CO
RF
CB
COF
AB
PP
MB
MM
MT
LF
PCF
SO
PR
TF
L
EI
EC
EX

Tempos
(min)
1 Dia
08;12;18;
15;20;25;
05;10;15;
20;25;30;
18;25;35;
15;25;30;
05;10;15;
08;12;15;
05;10;15
10;15;20;
15;19;22;
08;12;18;
12;16;20
09;11;19
07;12;18
10;14;23;
08;12;18;
06;09;11;
15;20;27;
09;13;17;
05;07;09;
08;15;22;

Distribuição
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular

Fonte: Autor (2018).

6.4 Análises das variáveis
O tempo total da simulação de confecção de calçados foi de 540 minutos, pois equivale a um dia de
trabalho com duração de 9 horas, tendo o início às 07h00min e término às 17h00min com um intervalo
de 2h para o almoço das 11h00min às 13h00min. Foram analisadas as variáveis: número de peças
produzidas (Numberout), número em fila (NumberInQueue) e taxa de utilização (Schedule Utilization)
para as atividades analisadas.
Um total de 20 (fichas) lotes contendo 12 (doze) pares de sapatos de salto alto em couro, concluiu
todo o sistema - saídas (Numberout). Com isso observa-se que a capacidade produtiva da empresa
não está de acordo com a demanda diária planejada, que eram 25 (fichas) lotes contendo 12 (doze)
pares de sapatos.
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Essa defasagem pode ser devido ao desbalanceamento da produção (Figura 3).

Figura 3 – Number Out

Fonte: Autor (2018).
As atividades do setor que apresentaram maior gargalo foram às atividades de Inspeção e Limpeza,
Embalagem Individual, Embalagem coletora, e Expedição e são realizadas por uma única funcionária,
de acordo com a Figura 4.
Figura 4 - Scheduled Utilization

Fonte: Autor (2018).
6.5 Proposta de melhorias
Com base nos dados analisados anteriormente, pode-se observar que há recursos com um nível de
utilização muito baixo, tanto no setor de costura quanto em outros setores de produção.
Como forma de solucionar o problema, a empresa poderia contratar 2 operadores polivalentes, para
que executem mais de uma atividade, tais como, atividades no setor de inspeção e limpeza, prensa
abastecimento, preparação da palmilha na forma, montagem do bico, e solagem. Desse modo, seria
oferecido um auxílio ao funcionário que está sobrecarregado, combinando as atividades de inspeção
e limpeza, embalagem individual, auxílio na coletora, na qual se captam os códigos de barra dos pares
de sandálias com salto alto de couro.
Foram essas atividades que demonstraram um alto nível de utilização. Por serem operações de
grande importância para a indústria, observou-se a necessidade de contratar um operador auxiliar.
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A partir da contratação de 2 funcionários, neste conceito de planejamento de melhoria, capacitando
o corpo de operadores, para serem atribuídos nomes fictícios de (Mariana) e (Ronaldo), como mostra
a Figura 5, houve o aumento de utilização no tempo de todas as funções demostradas no gráfico.
Na Figura 5, é possível verificar a proposta de melhoria realizada, de modo que se conseguirá um
fluxo maior de produção.

Figura 5 – Melhoria Proposta

Fonte: Autor (2018).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de modelagem e simulação da produção se constitui em excelente alternativa para
possibilitar possíveis intervenções no sistema real, já que é se pode para evitar custos altos de
experimentação e/ou interrupção do fluxo produtivo, além de proporcionar aos analistas uma
visualização de todo o sistema de produção. Isso permite avaliar resultados esperados antes mesmo
de sua implantação. Conhecer o sistema real é uma condição vital para o sucesso da modelagem.
Possíveis erros de má interpretação do comportamento do sistema poderiam ser evitados, visando
aproximar o modelo o máximo possível do sistema real da cadeia produtiva.
A ferramenta de simulação permite inúmeros benefícios que foram identificados quando da
reprodução computacional do processo de produção, uma vez que ela possibilitou: estudar as variáveis
que afetam o ambiente real do problema; levantar informações relativas aos processos produtivos;
verificar o comportamento que as alterações produzem durante a produção, reportando ao gestor a
identificação das variáveis que influenciam no sistema; permitir a análise de longos períodos em curto
espaço de tempo; avaliar várias perspectivas e comparar os seus efeitos e sendo o caso, corrigir os
problemas com maior eficácia.
A modelagem do presente trabalho demonstrou que a capacidade produtiva da empresa não está
balanceada em função da demanda diária planejada. Este problema pode ter relações com o
desnivelamento da produção, haja vista que há setores trabalhando muito abaixo da sua capacidade.
Como proposta de melhoria do processo sugere-se a aplicação de balanceamento da produção;
aplicação de conceitos de planejamento, contratação de dois funcionários auxiliares na produção;
capacitação do corpo de operadores, entre outras.
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HORTAS VERTICAIS: ECOTECNOLOGIA PARA PEQUENOS ESPAÇOS
Márcio Adriano Rodrigues de Souza – FATEC-JAHU
Marina Carboni – FATEC-JAHU
RESUMO
Horta vertical é uma técnica de produção de hortaliças baseada em jardins verticais e consiste na
produção de alimentos, geralmente orgânicos, em recipientes fixados em paredes ou suspensos em
varandas. Trata-se de uma alternativa para o cultivo de hortaliças em pequenos espaços, como por
exemplo, corredores de residências, varandas, áreas de serviços, entre outros. Em decorrência da
intensa urbanização e da redução no tamanho das moradias, os espaços que poderiam ser utilizados
para hortas convencionais estão sendo extintos e assim, a horta vertical é uma alternativa para aqueles
que querem cultivar alguns alimentos. Através de questionários com proprietários e pesquisas locais,
foram identificadas duas hortas verticais no município de Jaú/SP e constatado que é uma técnica de
baixo custo e fácil implantação, permitindo assim, que muitos espaços possam vir a ser utilizados. O
estudo teve como objetivo discutir a utilização de hortas verticais como uma alternativa de alimentação
saudável, sustentabilidade e paisagismo em pequenos espaços, e revelou que ainda existe um
questionamento da maioria das pessoas, principalmente pelo desconhecimento de técnicas para a
construção das mesmas. A horta proporcionou uma alimentação mais saudável para os proprietários,
alto valor terapêutico e econômico para quem as construiu, e diante dos problemas encontrados, os
pontos positivos se sobressaíram.
Palavras chave: Jardins Verticais, Hortaliças, Ecotecnologia.
ABSTRACT
Vertical vegetable gardening is a gardening technique based on vertical gardens and consists of the
production of foods, usually organic, in containers attached to walls or suspended on balconies. It is an
alternative for the cultivation of vegetables in small spaces, for example, corridors of residences,
balconies, service areas, among others. As a result of the intense urbanization and the reduction in the
size of the dwellings, the spaces that could be used for conventional vegetable gardens are being
extinguished and thus, the vertical garden is an alternative for those who want to grow some food.
Through questionnaires with owners and local researches, we identified two vertical gardens in the city
of Jaú / SP and realized that it is a technique of low cost and easy to implement, thus allowing many
spaces to be used. The study aimed to discuss the use of vertical gardens as an alternative to healthy
food, sustainability and landscaping in small spaces, and revealed that there is still some questioning of
the majority of people, mainly due to the lack of knowledge of techniques for building them. The garden
provided a healthier diet for the owners, a high therapeutic and economic value for those who built them,
and in the face of the problems found, the good points stood out.
Key words: Vertical Gardens, Greenery, Ecotechnology.
1. INTRODUÇÃO
Devido ao ritmo de crescimento desenfreado das cidades, com foco ainda maior nas metrópoles,
caracterizado por carga de trabalho extensa, trânsito intenso e principalmente pouco tempo disponível
para práticas como lazer, entre outras necessidades, a sociedade dedica pouco tempo aos cuidados
necessários com a saúde e alimentação (Lourenço, 2016).
A FAO - Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (2012), prevê que mais da
metade da população mundial estará vivendo em áreas urbanas no ano de 2020. Sendo assim, os
espaços urbanos têm crescido desordenadamente ficando cada vez mais aglomerados (FAO, 2012).
Com isso, uma estratégia para colaborar com a sustentabilidade, o paisagismo e a alimentação
saudável, foi à adaptação de métodos de cultivo de hortaliças que não precisasse de grandes espaços.
As Hortas Verticais apresentam como uma de suas características, o fato de poderem ser fixadas ou
penduradas em estruturas verticais, por exemplo, paredes de casas e apartamentos com espaço que
permitam a implantação da tecnologia e otimizam o espaço. Geralmente são feitas com estruturas
leves, fáceis de serem construídas e possibilitam o plantio de temperos, ervas e hortaliças, usados
diariamente na culinária tradicional brasileira (Silva et al, 2014).
Diante disso, esse trabalho discutirá a utilização de Hortas Verticais como alternativa de ecotecnologia,
paisagismo e alimentação saudável no município de Jaú - SP, levantando vantagens e desvantagem
da utilização dessa tecnologia sustentável.
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo Geral
O estudo tem como objetivo discutir a utilização de hortas verticais como uma alternativa para
agregar elementos saudáveis à alimentação, sustentabilidade e paisagismo em pequenos espaços.
2.2. Objetivo Específico
-Discutir as vantagens e desvantagens da utilização dessa ecotecnologia apontada por proprietários
de Hortas Verticais;
-Discutir as alternativas de materiais e métodos de construção de Hortas Verticais;
-Analisar os custos para a construção e também para a adaptação de uma Horta Vertical;
-Realizar estudo de caso no município de Jaú;
-Indicar seus benefícios, para que surjam mais adeptos a essa nova ecotecnologia.
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Desenvolvimento Sustentável
Desenvolvimento sustentável é um termo que surgiu através de estudos da ONU – Organização das
Nações Unidas, em relação a mudanças climáticas, como um suporte à humanidade em plena crise
social e ambiental, pela qual o mundo passou a partir do século XX. Esse termo foi criado no Relatório
Brundtland através da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e é definido como
"aquele [desenvolvimento] que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade
de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades" (Barbosa, 2008).
Segundo a mesma autora, na Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
(CMMAD), também conhecida como Comissão de Brundtland, presidida pela norueguesa Gro Haalen
Brundtland, no processo preparatório para a Conferência das Nações Unidas – também chamada de
“Rio 92”, foi desenvolvido um relatório que ficou conhecido como “Nosso Futuro Comum”. Tal relatório
contém informações colhidas pela comissão ao longo de três anos de pesquisa e análise, destacandose as questões sociais, principalmente no que se refere ao uso da terra, sua ocupação, suprimento de
água, abrigo e serviços sociais, educativos e sanitários, além de administração do crescimento urbano.
Neste relatório está exposta uma das definições mais difundidas do conceito: “o desenvolvimento
sustentável é aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de
as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades”.
a. Agricultura Urbana
Durante o processo de crescimento das cidades e industrialização, a agricultura foi deixada de lado
e a maior parte da produção de alimentos ainda era feita no campo, mas devido à necessidade de
produzir e cultivar, a agricultura foi trazida para as cidades. Hoje sabemos que é possível produzir
alimentos onde moramos com nossa família e nos espaços vazios da cidade e isso se chama
Agricultura Urbana (Cavalcante et al., 2010).
Segundo Melo (2016):
“Entendemos a Agricultura Urbana e Periurbana (AUP) como uma
atividade multifuncional e multicomponente, que inclui a produção ou
transformação inócua de produtos agrícolas e pecuários em zonas intra e
periurbanas, para autoconsumo ou comercialização, (re)aproveitando de
modo eficiente e sustentável os recursos e insumos locais, respeitando os
saberes e conhecimentos e promovendo a equidade de gênero através do
uso e coexistência de tecnologias apropriadas e processos participativos para
a melhora da qualidade de vida da população urbana e da gestão social e
ambientalmente sustentável das cidades”.
A agricultura urbana e ecológica é considerada especialmente apropriada para o entorno urbano
por inúmeras razões. Em relação ao mercado, essa forma de produção tornou-se um instrumento
interessante para a viabilização da agricultura em pequena escala, em regime de administração familiar
tanto em sistemas de parcelas individuais, como em explorações associativas, posto que a baixa
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dependência de insumos externos facilita a adoção dessa forma de produção por esse tipo de agricultor
(Assis, 2003).
Além disso, os sistemas agrícolas conduzidos por meio do manejo orgânico, com enfoque
agroecológico, têm o compromisso de manter ou recuperar a biodiversidade dos agroecossistemas e
do entorno, ao mesmo tempo em que possibilitam aumento de renda para a família, ao agregar valor
aos produtos e ampliar o mercado facilitando a comercialização.
Segundo Roese e Curado (2005), a agricultura urbana se difere da agricultura convencional por
diferentes aspectos dentre eles o de que a área disponível para cultivo é bem menor no espaço urbano;
há escassez de conhecimentos técnicos por parte dos agentes/produtores diretamente envolvidos; na
maioria dos casos não há dedicação exclusiva a atividade de cultivo; normalmente a atividade é para
consumo próprio; há grande diversidade de cultivos; e a finalidade do cultivo e distinta, pois para a
agricultura urbana normalmente não é requisito a obtenção do lucro. Segundo o autor, o que mais difere
os dois tipos de agricultura é o ambiente em que estão inseridas. No meio rural, o plantio é feito sempre
no solo, diretamente sobre a terra, já no meio urbano, por falta de espaço e muitas vezes por falta de
um pedaço de terra, as possibilidades são diversas, quando há um pedaço de terra o plantio pode ser
realizado diretamente no solo assim como no meio rural, mas também pode-se ocupar os espaços
reduzidos com criatividade e pesquisando a melhor forma de dispor os vegetais. Dessa forma,
utilizando de várias técnicas como canteiros suspensos, vasos, pneus, qualquer área pode ser
aproveitada para se realizar um cultivo.
Alimentação saudável
Os alimentos servem para suprir as necessidades nutricionais em nossos organismos, não só para
saciar o apetite. Cada nutriente possui funções específicas para o bom funcionamento do corpo
humano, garantindo assim a manutenção do mesmo. Por isso, uma dieta diversificada e balanceada é
muito mais vantajosa por fornecer uma porcentagem maior de nutrientes e ajudar nas reações
metabólicas. As hortaliças, consideradas alimentos reguladores, são essenciais para o funcionamento
correto do organismo. Ao comparar uma máquina ao ser humano, a hortaliças seriam os lubrificantes,
que fazem com quem as engrenagens trabalhem de maneira correta e sem trancos (Moretti, 2012).
Fartas em minerais, vitaminas, antioxidantes e fibras, a maioria das hortaliças, são compostas
também por água. Por isso, além do fornecimento de compostos úteis para uma série de reações
orgânicas, auxiliam também na hidratação do corpo, que é formado aproximadamente por 70% de água
(Moretti, 2012).
Segundo o Ministério da Saúde, é recomendo pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição,
incluir três porções de hortaliças e frutas diariamente, seis porções de cereais integrais, uma porção de
carnes, peixes, aves ou ovos três porções de leites e derivados e, no máximo, uma porção de óleos
vegetais, margarina ou azeite (Moretti, 2012).
Estudos mostram que o consumo diário de frutas e hortaliças colabora com a redução do risco de
câncer, doenças cardiovasculares e crônicas. As hortaliças e frutas apresentam nutrientes e compostos
que ajudam o corpo no combate de substâncias cancerígenas, revertendo e bloqueando os processos
iniciais da carcinogênese e, portanto é necessário e recomendado o consumo frequente (Moretti, 2012).
A contaminação dos alimentos pelos defensivos agrícolas
Desde muito tempo atrás, quando os primeiros homens agricultores sugiram, a preocupação de se
produzir colheita cada vez maiores existia. Depois de várias colheitas numa só região, o homem
aprendeu rapidamente que, as próximas colheitas ficavam cada vez mais comprometidas. Como não
se havia explicação para o fato, resolvia-se o problema mudando-se o plantio para outras terras ainda
virgens para obter novamente ótimos resultados (Fonseca, 1987).
Segundo o mesmo autor, o estudo da química e a adubação controlada das terras cultivadas
melhoraram as colheitas e hoje permitem que apenas 5% da população mundial, empregada na
agricultura, produza o alimento para todo o resto. Nossos antepassados se ocupavam quase que
exclusivamente com a produção dos alimentos na agricultura e pecuária. Os avanços tecnológicos da
agricultura moderna foram essenciais na qualidade das safras e na produção de alimentos.
Quando o homem aprendeu a preservar suas habitações e a se fixar no solo, passou plantar e
replantar no mesmo local, sendo assim, os vegetais ficavam enfraquecidos, sujeitos a ataques de
insetos (pragas). Com o tempo o homem foi suspeitando dos acontecimentos e passou a utilizar
produtos químicos para controlar as pragas (Fonseca, 1987).
Na Suíça, em 1948, foi onde surgiu o primeiro defensivo agrícola, conhecido como DDT (diclorodifenil-tricloro-etano). Apesar de ter sido sintetizado em 1875, o DDT só foi utilizado como inseticida
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após a II Grande Guerra Dentre os inseticidas os grupos que mais se destacam são os: Orgânicos de
origem natural (fumo, óleos vegetais e minerais); inorgânicos (arsênio, flúor, chumbo, mercúrio, etc.) e
os sintéticos (DDT, BHC, Diazion, Folidol, etc.). O inseticida menos utilizado é o inorgânico devido a
seu efeito residual que é muito prolongado, fazendo com que a toxicidade para o homem seja
aumentada. Já os inseticidas orgânicos não são viáveis em grandes culturas (Fonseca, 1987).
Os maiores problemas em relação à qualidade dos alimentos começaram a surgir através da
introdução dos inseticidas orgânicos sintéticos. Estes inseticidas são tóxicos para o homem e podem
ser fatais. Os inseticidas agem de duas maneiras basicamente, a primeira é de ação tóxica direta sobre
os insetos, com efeito residual por determinado período, até que seja decomposto pelo vegetal ou pelas
variações climáticas (chuva, sol, luz, etc.). Estes inseticidas são chamados de inseticidas de contato
por agirem sobre os insetos de forma direta, e deixando sobre as partes do vegetal seus resíduos
tóxicos, agindo principalmente sobre os insetos mastigadores (Fonseca, 1987).
A segunda maneira é de ação tóxica sobre o alimento dos insetos. Estes inseticidas são
classificados como os mais tóxicos. Após ser aplicado, são absorvidos pelos vegetais de forma direta
e junto com a seiva, circulam para todas as partes da planta, sendo de extrema eficiência no controle
de insetos que sugam seiva. Sendo assim, fica mais fácil compreender o perigo que estes defensores
agrícolas representam para a saúde e o bem estar do homem.
Após a lavagem dos vegetais, os inseticidas de contato podem sair, porém os sistêmicos não. Eles
estão distribuídos pelos tecidos de toda planta (Fonseca, 1987).
Paisagismo sustentável e jardins verticais
A humanidade provoca modificações que se transformam com o passar da história ao interagir com
os elementos de seu ambiente. Ao transformar o ambiente, o homem também muda sua própria visão
a respeito da natureza e do meio em que vive. Executar e manter um jardim dentro de casa é uma
opção participativa e ativa na contribuição do desenvolvimento sustentável de uma sociedade. A
preocupação com a paisagem e o meio ambiente é indispensável quando o assunto é elaboração de
projetos sustentáveis, visando preservar o local em que vivemos, e na maioria das vezes, utilizando
materiais reciclados (Queiroz, 2013).
Segundo o mesmo autor, no paisagismo, devido a falta de áreas verdes nos centros urbanos, as
paredes verdes começaram a ser criadas, os mesmos são utilizados tanto em fachadas como em
ambientes internos, dessa forma faz uma composição na arquitetura, purificando e embelezando as
instalações, os sistemas podem possuir irrigação automatizada por gotejamento ou o cuidado pode ser
feito manualmente, dependendo do tamanho. As paredes verdes externas são utilizadas em fachadas
até mesmo de prédios, e são um ótimo sistema para revitalizar o ambiente, têm plantas escolhidas de
acordo com a quantidade de luz, e se tornam grandes tapetes ecológicos.
Ecotecnologia
Ecotecnologia é uma ciência aplicada que envolve as áreas de ecologia e da tecnologia, cujo
objetivo é satisfazer as necessidades humanas sem impactar negativamente a natureza. É o uso da
tecnologia com perfil ambiental para tentar sanar, ou ao menos amenizar, os impactos catastróficos da
ação antrópica em decorrência da Era da Revolução Industrial, elitista/monarquista e lucrativa que
permeou ao longo da história da humanidade, usufruindo impensadamente dos recursos naturais
(Sanguinetto, 2010).
Segundo o mesmo autor, o potencial da natureza é reconhecidamente inestimável, e a sociedade
tem dado mais atenção e respeito, e passou a ter o propósito de investir e introduzir na indústria os
conhecimentos das ciências ambientais, a tecnologia verde existente, a fim de proteger e conservar o
meio ambiente, minimizando os efeitos nocivos e preservando os recursos naturais.
Por isso, cultivar alimentos nas residências tornou-se uma prática ambientalmente viável, pois
incentiva o contato com a terra, a alimentação saudável e diminui a pressão ambiental para a produção
de alimentos em larga escala.
4. ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE JAÚ/SP
4.1 - Metodologia
Fez-se um estudo de caso da utilização de Hortas Verticais no município de Jaú/SP e para tal foram
consultados paisagistas da cidade para que pudessem indicar residências que tivessem tais hortas no
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município. Foi aplicado um questionário semiestruturado aos moradores das residências que possuem
Hortas Verticais.
Foram solicitadas fotos das Hortas para os proprietários entrevistados para melhor exemplificar o
projeto de cada residência.
As questões feitas aos proprietários foram:
1234567891011121314-

Como surgiu a vontade de se ter uma Horta Vertical? Por quê?
Quem a construiu?
Como foi feito? Qual material utilizado?
Qual o custo total?
Qual substrato foi utilizado?
Quais hortaliças foram plantadas?
É utilizado algum tipo de defensivo agrícola e / ou adubo?
Possui irrigação automática? Se não, quantas vezes é regada ao decorrer do dia?
Quais foram os benefícios notados?
Quais as dificuldades de se produzir através desse sistema?
Recomendaria para outras pessoas?
Requer muita manutenção?
Sentiu diferença em relação à economia?
Notou alguma diferença na alimentação após a utilização da Horta Vertical?

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa junto a paisagistas do município de Jaú sobre as residências que possuem Hortas
Verticais revelou que essa é uma ecotecnologia pouco utilizada. São raras as pessoas que utilizam de
Hortas Verticais, principalmente pela dificuldade de manutenção que essas hortaliças exigem. O
assunto ainda é novo e pouco conhecido pela sociedade, dessa forma, esse estudo foi realizado com
dificuldade de encontrar as hortas.
Foram encontradas e estudadas então, duas Hortas Verticais em residências de Jaú. As entrevistas
com os proprietários das mesmas revelaram que as maiores dificuldades em se produzir alimentos em
pequenos espaços é a irrigação constante e a quantidade de substrato que exige replantios, além da
escolha adequada do local onde implantar a horta, pois tais plantas exigem longos períodos de luz solar
diária.
O custo para a implantação desse sistema e a manutenção do mesmo, varia de acordo com o tipo
de horta escolhida.
A identidade dos proprietários entrevistados nesta pesquisa não será revelada e eles serão
denominados aqui como proprietário 1 e proprietário 2.
5.1. Horta Vertical 1
O primeiro entrevistado, possui uma horta localizada em um corredor de aproximadamente 1,60m
de largura em sua residência, construída com canos de PVC com profundidade de 8 cm para disposição
do solo. A vontade de se montar uma Horta Vertical surgiu da necessidade de se ocupar após passar
por depressão. O cultivo se deu por sugestão da psicóloga com que passava por tratamento como uma
indicação de terapia, e, segundo o proprietário, a construção da horta foi um auxilio muito importante
em seu tratamento. O solo tem um efeito muito semelhante aos antidepressivos no corpo humano
devido a uma bactéria presente denominada Mycobacterium vaccae, e segundo Frugis (2016), a terapia
horticultural, hortiterapia ou horticultura é utilizada a séculos como tratamento e tem benefícios
reconhecidos pela Associação Americana de Terapia Horticultural, mas foi no século 19, através do Dr.
Benjamin Rush, com a primeira publicação sobre a técnica que passou a ser mais divulgada. O contato
com terra, cultivar flores, hortaliças, plantar sementes, vai além de deixar um ambiente mais bonito,
pois fazem muito bem a saúde. Por diversos motivos, a jardinagem é uma forte aliada ao tratamento
de pessoas com depressão, entre outras patologias.
A horta foi elaborada pelo próprio proprietário sem o apoio de nenhum profissional apenas o auxílio
de pesquisas na internet, utilizando canos de PVC vindos de um ferro velho, parafusos, buchas, suporte
para fixa-las à parede, serra copo para a criação de buracos nos canos e manta própria para forragem
dos fundos, evitando a saída do solo após a irrigação (Figuras 1 e 2).
Esta é um tipo de horta vertical que utiliza substrato (hortaliças plantadas sob a terra) e 100%
orgânica, ou seja, sem a utilização de agrotóxicos. Na composição do solo, é utilizado apenas torta de
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mamona sob a camada superior da terra, chorume vindo de vermicomposteira caseira (Figura 3 e 4) e
farinha de osso. A vermicompostagem, também conhecida como minhocultura, é quando se utiliza
minhocas no processo de compostagem, em que estas aceleram a decomposição dos resíduos
orgânicos, transformando-os em adubo orgânico (humus) (Prado, 2014), e é feita
pelo próprio proprietário 1 (Figuras 3 e 4).
Figura 2 – Rúculas da Horta Vertical do Proprietário 1

FONTE: AUTOR, 2018
FIGURA 3 – ALFACES DA HORTA VERTICAL DO PROPRIETÁRIO 1

FONTE: AUTOR, 2018
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FIGURA 4 – JARDINEIRAS UTILIZADA COMO MINHOCÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA VERMICOMPOSTEIRA

FIGURA 5 - VERMICOMPOSTEIRA MONTADA PELO PROPRIETÁRIO 1

FONTE: AUTOR, 2018
O chorume é diluído em água e colocado a cada 15 dias sobre a camada do solo, sem a necessidade
de revolvimento do mesmo, e a farinha de osso é produzida em sua própria residência, utilizando ossos
adquiridos em açougue e triturados em um liquidificador. O único componente do substrato comprado
é a torta de mamona, que se encontra nos mercados por um preço de aproximadamente R$15,00
(quinze reais). O custo total da construção dessa horta, segundo o proprietário 1, não excedeu o valor
de R$50,00 (cinquenta reais).
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Com o intuito de se beneficiar através da alimentação saudável, o plantio das hortaliças é feito por
sementes caboclas, também produzidas em casa sem a utilização de mudas que já possam estar
contaminadas (Figuras 5 e 6).
FIGURA 6 - PRATELEIRA UTILIZADA PARA FORNECIMENTO DE SEMENTES

FIGURA 7 - SEMENTES UTILIZADAS NA HORTA VERTICAL

FONTE: AUTOR, 2018
Através desta horta, o proprietário já se beneficiou de alface, rúcula, salsinha e cebolinha, e pretende
se beneficiar ainda mais com a ampliação da horta em outros espaços (Figura 7).
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FIGURA 8 - ESTRUTURA DE FUTURA HORTA VERTICAL

FONTE: AUTOR, 2018
Segundo o proprietário, os benefícios recebidos através da horta foram diversos. O primeiro foi em
relação ao espaço, já que o local onde a mesma se encontra é pequeno (corredor), a satisfação é
enorme, ao ver que é possível obter ótimos resultados sem a necessidade de um local muito grande.
O segundo benefício foi em relação à economia financeira, o proprietário se alimenta com as verduras
quase em todas as refeições. E o último e mais importante segundo ele, benefícios em relação à
alimentação orgânica, além do valor terapêutico que a horta o trouxe.
Em relação às dificuldades, o proprietário alega que sua horta não apresenta sistema de
recolhimento de água, sendo assim, a água colocada cai direto no chão e isso fez com que manchasse
o piso, porém, já se pensa na elaboração de um sistema de captação dessa água. Outra dificuldade
encontrada é a irrigação e os nutrientes. A irrigação é feita 2 vezes ao dia. A não irrigação com essa
periodicidade leva ao ressecamento rápido do solo devido ao pouco substrato usado nessa tecnologia
e conseqüentemente ao pouco armazenamento de água que será disponibilizado para a planta. E em
relação à farinha de osso, a torta de mamona e o chorume, é preciso ser colocado a cada 15 dias para
uma boa adubação das hortaliças.

5.2. Horta Vertical 2
A horta analisada no estudo de caso de um segundo proprietário, também se localiza em um
corredor estreito, de aproximadamente 2m de largura, trata-se de uma horta hidropônica (Figura 8). A
horta foi desenvolvida pela proprietária com a ajuda de seu marido através de estudos na internet,
planejando o espaço ideal e utilizando materiais como canos de PCV, copos plásticos descartáveis
para produção das mudas (Figura 9), buchas, parafusos, braçadeiras, balde de plástico, serra copo
para criação de buracos nos canos, temporizador, bomba de aquário e mangueira para irrigação
automática.
A vontade de montar uma Horta Vertical surgiu pelo fato da proprietária gostar muito de plantas e
pela vontade de obtenção de alimentos sem a necessidade de espaço físico em sua residência para
criação de uma horta convencional, sendo assim, este estilo de horta iria satisfazer seu desejo de
cultivar plantas e proporcionaria, além disso, uma alimentação mais saudável. Em 2017, a proprietária
se aposentou da função de professora e por isso, começou a buscar novas opções para ocupar seu
tempo.
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FIGURA 9 – VISTA GERAL DA HORTA VERTICAL DO PROPRIETÁRIO 2

FONTE: AUTOR, 2018

FIGURA 10 - HORTA VERTICAL DO PROPRIETÁRIO 2 E DETALHE DAS MUDAS EM COPO DESCARTÁVEL.

FONTE: AUTOR, 2018
Este estilo de horta também é orgânica, não utiliza defensivos agrícolas e nem substrato, ou seja,
as mudas são cultivadas na água com nutrientes diluídos. Para o desenvolvimento das plantas são
utilizados 2 kits de nutrientes. O kit 1 contém nitrato de cálcio e ferro, e o kit 2 contém nitrato de potássio,
sulfato de magnésio, MAP (mono-amônio-fosfato) e micronutrientes. Tais Kits são adquiridos em lojas
agrícolas no município de Jaú, e para cada 1000L o custo é de 10 reais para ambos. A proprietária já
se beneficiou de alface, almeirão, rúcula, couve, agrião e até mesmo pepino.
O valor da implantação comparado com o primeiro caso é mais elevado, chegando a cerca de R$
500,00 (quinhentos reais), porém os cuidados com a horta em relação à irrigação são reduzidos, sendo
mais apropriado para pessoas que tenham menor disponibilidade de tempo para as manutenções
diárias ou que não queiram se dedicar por tanto tempo a essa atividade. A utilização do temporizador
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(Figura 10) permite que a bomba funcione de 15 em 15 minutos para fazer a rotação da água com os
nutrientes que se localiza em sua grande maioria no tambor (Figura 11), e em horários mais quentes,
é programado o tempo necessário para ficar ligada, permitindo que as raízes das plantas não sofram
com o calor.

FIGURA 11 - TEMPORIZADOR UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA.

FONTE: AUTOR, 2018
FIGURA 12 - TAMBOR DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA.

FONTE: AUTOR, 2018
A proprietária relatou que não teve muita dificuldade em montar e em manter a horta. Em relação à
manutenção, a única dificuldade encontrada é a reposição da água, que é feita apenas quando o nível
cai devido a evaporação (não existe troca da água após determinado tempo), e também em relação à
reposição das mudas. As mudas são compradas de um produtor orgânico do município de Dois
Córregos - SP, tais mudas são as mesmas utilizadas para plantio em terra. Outra dificuldade
encontrada, é que plantas diferentes requerem soluções diferentes de nutrientes, então, existe uma
necessidade de se informar sobre a quantidade para cada tipo de hortaliça. Em caso de utilizar dois ou
mais tipos de hortaliças na mesma solução, é preciso saber se a quantidade de nutrientes aplicada
para cada hortaliça é semelhante.
Os benefícios notados foram diversos, a proprietária diz que a construção e manutenção da horta
trouxe alto valor terapêutico, uma alimentação mais saudável para ela e sua família, ocupação de tempo
de forma útil, distração para o casal e economia, uma vez que só é preciso comprar verduras se houver
necessidade, caso aumente o número de pessoas para consumi-las (em caso de visitas).
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de Hortas Verticais ainda é pequena e por muitas pessoas ainda é questionada,
principalmente pelo desconhecimento de técnicas para a construção das mesmas. Muitas pessoas se
negam a construir esse tipo de horta por acreditarem que não é possível devido ao pequeno volume
de substrato e a necessidade de irrigação constante, o que não foi confirmado pelas entrevistas com
os proprietários de Hortas Verticais de Jaú/SP.
Quanto aos benefícios apontados, todos relatam melhoria em relação à alimentação que se tornou
mais saudável, além da economia por terem redução na utilização de hortaliças adquiridas nos
mercados. Sendo assim, as Hortas Verticais se revelaram uma boa alternativa ecotecnológica para
pequenos espaços e para a busca de alimentação saudável das famílias.
Em relação aos custos, a Horta 1 apresentou valor reduzido, porém maiores cuidados em relação a
manutenção, ao contrário da Horta 2 que apresentou custo maior na construção, porém menores
cuidados em relação a manutenção. O valor da Horta 2 foi superior devido, ainda, a esta ser 3 vezes
maior que a primeira, ou seja, a quantidade de materiais utilizados é maior, o que contribuiu para o
aumento do custo.
Diante dos problemas encontrados, as vantagens em se ter uma Horta Vertical se sobressaem e,
devido à urbanização, a impermeabilização do solo e a falta de espaço, torna-se cada vez mais
necessário a busca por alternativas que possam minimizar esses problemas. Essa ecotecnologia
mostrou-se vantajosa também pelo baixo custo para sua construção, otimizar pequenos espaços e
apresenta valor terapêutico inestimável para os proprietários.
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