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“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu,  
mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê.” 

(Arthur Schopenhauer). 
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APRESENTAÇÃO 
 

Antes de mais nada, deixe-me dizer quem sou. Meu nome é Raquel 

Anna Sapunaru e leciono Filosofia, História e Sociologia em um 

bacharelado interdisciplinar de ciência e tecnologia, na Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.  

A ideia desse livro começou a se formar no primeiro período do ano 

letivo de 2016, quando comecei a pensar que havia uma demanda real 

de material a ser impresso. Foi assim que tudo começou.  

Desde este período até agora, houve uma etapa que merece uma 

atenção especial: o autor do letreiro desta publicação, meu querido aluno 

Konrado, foi subitamente para o céu. Gosto dessa metáfora, apesar de 

ser um pouco infantil. Imagino um lugar cheio de bichos e plantas; e de 

pessoas como ele, enfim... 

Poderia falar várias coisas sobre o Konrado, mesmo tendo passado 

pouco tempo com ele (somente 4 meses). Ele era uma espécie de “aluno 

paz”, andar macio, sorriso franco, quieto, “meio gente, meio gato”. 

Porém, prefiro em vez falar, dar voz a sua mãe, Didi, quando diz: 

“Vou falar um pouco sobre um filho especial. Konrado dos Santos 

Moreira, filho de Tadeu de Pinho Moreira e Aparecida dos Santos 

Miranda Moreira. Ele tinha dois irmãos, Kamille e Kristian. Nasceu em 

16/12/1997 no hospital da cidade de Sabinópolis, MG. Estudou dos 2 

anos aos 9 anos de idade na Escola Centro Pedagógico Pés no Chão, 

depois foi para escola Até Sistema de Ensino onde fez o Ensino Médio. 

Com 17 anos passou para UFVJM, no curso de BC&T e ele iria fazer 

Engenharia Mecânica. Desde os seus 4 aninhos já pilotava moto e 

participava de motocross. Desde pequeno gostava de moto e caminhão. 

Muito apegado à família, fazia trilhas de moto com os pais e a irmã, mas 

assim que passou para a faculdade não quis mais fazer motocross, pois 

pensava que poderia se machucar e atrapalhar os seus estudos. Optou 

por moto estradeira para se aventurar nas estradas. Sempre foi um aluno 
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dedicado e estudioso; e sempre alegre. Tinha um grande sonho de se 

tornar um Engenheiro Mecânico, mas no dia 16/09/2016 o sonho foi 

interrompido. Por onde passou deixou só coisas boas e amigos. Hoje o 

que nos resta é uma saudade e uma falta sem tamanho.” 

Não há muito a ser dito depois dessa declaração. Só um livro de “coisas 

de engenheiros” em sua homenagem. Só resta mostrar a vocês quem foi 

Konrado e seu sonho de ser ‘Enhenheiro’, como diz a capa… 

 

 
Konrado 
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RESUMO 
Recentemente, tornou-se bem estabelecido que informações críticas 

sobre diversos processos celulares e patologias podem ser obtidas 

através da compreensão das respostas das células a forças mecânicas. 

Tradicionalmente a busca por uma melhor compreensão dos processos 

patológicos ou biológicos, a estrutura celular e as interações das células 

com o ambiente extracelular se deu quase exclusivamente com 

abordagens nos fenômenos bioquímicos, moleculares e genéticos dentro 

da biologia celular. Contudo, os fenômenos mecânicos são importantes 

para vários processos celulares básicos onde as forças mecânicas 

podem servir como sinais extra-celulares que regulam a função da 

célula. A mecanobiologia celular surgiu da fusão entre a mecânica e a 

biologia e refere-se a qualquer aspecto da biologia celular em que a força 

mecânica é gerada, transmitida ou detectada, levando a alterações na 

função celular. O estudo dessa fusão pode envolver várias disciplinas da 

mecânica, incluindo a mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, 

mecânica estatística, mecânica experimental e mecânica computacional. 

Um dos avanços dentro dessa área interdisciplinar é o estabelecimento 

de que uma visão crítica de processos celulares e de doenças, como, por 

exemplo, o câncer, pode ser obtida entendendo o papel das forças 

mecânicas. Assim, no presente capítulo serão apresentados alguns 

conceitos envolvendo a mecânica celular e como os avanços nessa área 

da ciência podem ser relevantes para a compreensão de fenômenos 

migratórios e mecânicos de células cancerígenas, o que poderá 

contribuir de maneira relevante para o desenvolvimento de estratégias 

para tratamentos antitumorais.  

Palavras-chave: Citoesqueleto, Mecânica Celular, Antitumoral. 
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ABSTRACT 
Recently, it has been established that critical information about various 

cellular processes and pathologies can be obtained by understanding cell 

responses to mechanical forces. Traditionally, the search for a better 

understanding of pathological or biological processes, cell structure and 

cell interactions with the extracellular environment has been almost 

exclusive to the approaches in biochemical, molecular and genetic 

phenomena within cellular biology. However, mechanical phenomena are 

important for several basic cellular processes where mechanical forces 

serve as extracellular signals that regulate cell function. Cell 

mechanobiology was created from the fusion between mechanics and 

biology and refers to any aspect of cell biology in which mechanical force 

is generated, transmitted or detected, leading to changes in cellular 

function. The study of this fusion may involve various disciplines of 

mechanics, including solids mechanics, fluid mechanics, statistical 

mechanics, experimental mechanics, and computational mechanics. One 

of the advances within this interdisciplinary area is the establishment that 

a critical view of cellular processes and diseases such as cancer can be 

obtained by understanding the role of mechanical forces. Thus, this 

chapter will bring some concepts involving cellular mechanics and how 

the progress in this area of science may be relevant to the understanding 

of migratory and mechanical phenomena of cancer cells, which may 

contribute in a relevant way to the development of strategies for antitumor 

treatments. 

Keywords: Cytoskeleton, Cell Mechanics, Antitumor. 
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INTRODUÇÃO 
CÂNCER, METÁSTASE E SUA IMPORTÂNCIA 
O câncer é um importante problema de saúde pública em nível mundial, 

tendo sido registrados, em 2012, 14,1 milhões de novos casos e 8,2 

milhões de mortes em todo o mundo (INTERNATIONAL AGENCY FOR 

RESEARCH ON CANCER, 2012). Cerca de 57% dos novos casos de 

câncer, bem como 65% das mortes, ocorrem em países de baixo 

desenvolvimento (GUERRA et al, 2005; INTERNATIONAL AGENCY 

FOR RESEARCH ON CANCER, 2012). Em 2015, pouco mais de 

duzentas mil pessoas morreram em decorrência de casos de câncer no 

Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017), e o custo dos tratamentos à 

base de quimioterapias realizadas pelo SUS aumentou em 450% 

(INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2017). O câncer já é, em alguns 

países, a principal causa de morte da população, dado que vem 

ocorrendo queda da taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares 

em diferentes partes do mundo (AUSTRALIAN BUREAU OF 

STATISTICS, 1999). Vale mencionar também que cerca de 90% das 

mortes associadas ao câncer são causadas por metástases 

(WEINBERG, 2012). 

Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células 

do corpo, contudo, as diferentes manifestações das doenças possuem 

em comum o crescimento desordenado das células que invadem tecidos 

e órgãos diferentes daqueles em que o mesmo foi originado. 

Esse comportamento, denominado metástase, é um processo que será 

explicado com maiores detalhes na próxima seção. Estas células 

tumorais se dividem rapidamente e em alguns casos podem ser muito 

agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores.  

A metástase consiste na propagação de um tumor (agrupamento de 

células cancerosas) de um local primário a um ou mais locais do corpo. 

Vários estágios importantes para a compreensão da metástase são 

apresentados na Figura 1. Com o passar da idade, ou sob condições 
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patológicas, uma ou mais células de um dado tecido podem entrar em 

uma série de eventos geradores de tumores, levando assim ao 

surgimento e multiplicação de células tumorais naquela região 

específica. De uma forma geral, pode-se entender a metástase como um 

desprendimento de células de um tumor primário seguido de 

disseminação através da corrente sanguínea para um outro local (vizinho   
 

Figura 1 - Alguns eventos que ocorrem durante a Metástase. Adaptado de Lu Weaver e 
Werb, 2012. 
 

ou distante) onde formam uma nova colonização de células neoplásicas, 

ou seja, um novo tumor (WEINBERG, 2011; PANTEL; BRAKENHOFF, 

2004; ZIJL; KRUPTZA; MIKULITS, 2011). 
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células cancerosas) de um local primário a um ou mais locais do corpo. 

Vários estágios importantes para a compreensão da metástase são 

apresentados na Figura 1. Com o passar da idade, ou sob condições 

patológicas, uma ou mais células de um dado tecido podem entrar em 

uma série de eventos geradores de tumores, levando assim ao 

surgimento e multiplicação de células tumorais naquela região 

específica. De uma forma geral, pode-se entender a metástase como um 

desprendimento de células de um tumor primário seguido de 

disseminação através da corrente sanguínea para um outro local (vizinho 

ou distante) onde formam uma nova colonização de células neoplásicas, 

ou seja, um novo tumor (WEINBERG, 2011; PANTEL; BRAKENHOFF, 

2004; ZIJL; KRUPTZA; MIKULITS, 2011). 

A metástase envolve uma série de eventos dentro dos tecidos e vasos. 

Um dos eventos iniciais é a geração de fibroblastos ativados CAFs 

(estágio 1, Fig. 1 - A). O fibroblasto é uma célula que produz moléculas 

importantes, tais como o colágeno e as fibras, e dessa maneira contribui 

para o acúmulo de matriz extracelular (MEC) anormal, bem como a 

expressão desregulada de enzimas de remodelação dessa matriz 

(estágio 2, Fig. 1 - B). A matriz extracelular consiste em componentes 

não-celulares ao redor das células e fornece suporte estrutural para 

tecidos e órgãos, funcionando também como meio no qual células 

podem se deslocar isoladamente (HYNES, 2009). A MEC e a célula 

podem ser consideradas uma entidade contínua, uma vez que 

receptores presentes na superfície da célula podem cruzar a membrana 

e se conectar com o interior da célula - o citoplasma - de forma a 

responder estímulos de forma conjunta (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 

2008). Variações na composição, topografia, rigidez e deformabilidade 

da MEC têm se mostrado fatores importantes na determinação do 

comportamento celular (DISCHER; MOONEY; ZANDSTRA, 2009; 

HYNES, 2009; LU; WEAVER; WERB, 2012). Mudanças nesses fatores, 

fora das condições fisiológicas, fazem com que a MEC seja considerada 
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“anormal”, e podem levar a impactos profundos nas células circundantes, 

incluindo as células epiteliais, endoteliais e imunes, além de outros tipos 

de células estromais (LU; WEAVER; WERB, 2012). A desregulação da 

MEC promove a transformação de células do epitélio e aumento local do 

número de células (hiperplasia) (estágio 3, Fig. 1 - B). Por outro lado, 

células propensas a gerar tumores (Fig. 1 - A) podem evoluir para um 

estágio de células tumorais e proliferam-se de modo desordenado (Fig. 1 

- B). Em tumores em fase tardia, pode acontecer o recrutamento de 

determinadas populações celulares do sistema imunológico para o local 

do tumor e, dependendo do estímulo antigênico, pode ocorrer a 

destruição das células tumorais ou o favorecimento de seu 

desenvolvimento (estágio 4, Fig. 1 - C). Além disso, a desregulação da 

MEC propicia um ambiente favorável ao aumento da angiogênese 

(formação de novos vasos sanguíneos) na região tumoral, favorecendo o 

crescimento do tumor a partir da maior quantidade de nutrientes 

fornecidos (AVRAAMIDES, GARMY-SUSINI; VARNER, 2008; KIM et al, 

2000). Além disso, aumenta a possibilidade de as células tumorais 

atingirem os vasos sanguíneos (estágio 5, Fig. 1 - C). Assim, o aumento 

da angiogênese pode favorecer ainda a ocorrência da metástase, uma 

vez que vasos sanguíneos e linfáticos são as principais rotas tomadas 

pelas células tumorais para a migração do câncer para outros órgãos e 

tecidos (estágio 6, Fig. 1 - C). Juntamente com as células locais do 

estroma, as células cancerosas expressam enzimas de remodelação da 

MEC e criam um nicho metastático no tecido invadido. O nicho anormal 

de MEC é capaz de auxiliar no extravasamento, na sobrevivência e 

proliferação de células cancerígenas (estágio 7, Fig. 1 - D). Quando 

células cancerígenas saem de um estado de dormência, no qual sua 

atividade mitótica e de crescimento é cessada ou diminuída, a matriz 

extracelular anormal pode estimular a angiogênese, auxiliando, dessa 

forma, na recuperação da atividade dessas células (estágio 8, Fig. 1 - D). 
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BIOMECÂNICA CELULAR 
Em seu micro-ambiente fisiológico, as células estão constantemente 

expostas a estímulos diversos. Estudos têm demonstrado que as células 

podem responder não só a estímulos bioquímicos e biológicos, mas 

também a estímulos mecânicos (DISCHER; JANMEY; WANG, 2005; 

HUSE, 2017; UPADHYAYA, 2017). Sabe-se também que algumas 

informações sobre o ambiente ou a matriz extracelular, por exemplo, são 

transmitidas de forma mais rápida por estímulos mecânicos do que por 

estímulos químicos (figura 2) (WANG, 2009). No entanto, as formas de 

sinalização celular em resposta a um estímulo mecânico, bem como a 

forma como isso influencia processos biológicos importantes para a 

compreensão do câncer e a busca de novos tratamentos, não são 

completamente conhecidos. Isto é devido, em parte, ao fato de que as 

técnicas para análises biomecânicas em nível celular ainda são limitadas 

e complexas. Assim, o estudo das respostas celulares, frente às forças 

mecânicas, é complexo e requer alto grau de expertise e 

interdisciplinaridade em grupos de pesquisa interessados na área. 
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Figura 2 - Representação da velocidade de transmissão de informações por estímulos 
bioquímicos e mecânicos (adaptado de WANG, 2009). 
 

Em seguida são apresentados alguns conceitos necessários para a 

compreensão das bases da biomecânica celular do câncer: o 

citoesqueleto, a mechanosensing, a mecanotransdução e a migração e 

adesão celulares. 

 

CITOESQUELETO 
O citoesqueleto (“esqueleto” da célula) possui três funções principais: 

organizar o conteúdo celular; conectar a célula, física e bioquimicamente, 

com seu ambiente externo; e gerar as forças coordenadas necessárias 

para o movimento ou a mudança da forma da célula. Para cumprir essas 

funções, o citoesqueleto precisa da ação conjunta de grande número de 
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proteínas e organelas citoplasmáticas. O citoesqueleto não é uma 

estrutura fixa cuja função possa ser entendida de forma isolada; pelo 

contrário, é uma estrutura dinâmica e adaptativa cujos componentes 

(polímeros e proteínas) estão em fluxo constante (FLETCHER; 

MULLINS, 2010). 

O citoesqueleto é composto por filamentos que formam redes com 

funções estruturais na célula de vertebrados. Estas proteínas são 

semelhantes a blocos de montar do tipo “LEGO”, por conter peças 

pequenas que, juntas, podem formar grandes objetos, por poderem ser 

montadas em grande variedade de estruturas ou desmontadas e 

remontadas em diferentes formas, de acordo com as necessidades da 

célula. Assim, o citoesqueleto possui a característica única de 

automontagem (FLETCHER; MULLINS, 2010). Existem três principais 

tipos de polímeros que compõem o citoesqueleto: os filamentos de 

actina, os microtúbulos e os filamentos intermediários. Esses polímeros, 

atuando de forma conjunta, controlam a forma e a mecânica das células 

eucariotas. 

Todos os três filamentos poliméricos estão organizados em redes que 

resistem à deformação e podem reorganizar-se em resposta a forças 

aplicadas externamente. Assim, eles têm um papel central no arranjo e 

manutenção da integridade de organelas e compartimentos 

intracelulares. 

As forças mecânicas internas ou externas à célula podem afetar a 

organização local desses três tipos de filamentos. As diferenças mais 

importantes entre os três tipos de polímeros do citoesqueleto são a 

rigidez mecânica, a dinâmica de sua montagem, a polaridade e o tipo de 

proteina motora ao qual estão associados. 

Os microtúbulos são os mais rígidos dos três polímeros (Tabela 1) e 

possuem as dinâmicas de montagem e desmontagem mais complexas. 

Assim, um só microtúbulo pode formar estruturas lineares de 

comprimento semelhante ao de uma célula animal típica. No entanto, os 
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microtúbulos podem sofrer flambagem sob a ação de forças de 

compressão na célula. Durante a intérfase, fase do ciclo celular na qual a 

célula se prepara para sua divisão, muitas células aproveitam a rigidez 

dos microtúbulos para gerar arranjos radiais de microtúbulos. Durante a 

mitose, parte do ciclo celular na qual a célula separa os cromossomos 

em dois conjuntos idênticos, os microtúbulos geram estrutura de 

segregação de DNA chamada de fuso mitótico. A habilidade do fuso 

mitótico de encontrar e alinhar cromossomos depende, parcialmente, da 

complexa dinâmica de montagem individual dos microtúbulos 

(FLETCHER; MULLINS, 2010). 

Os microfilamentos de actina, por outro lado, são muito menos rígidos 

que os microtúbulos (Tabela 1). No entanto, a presença de grandes 

concentrações de polímeros reticulares que se ligam aos filamentos de 

actina promovem a formação de estruturas altamente organizadas e 

rígidas, que incluem redes isotrópicas (com forma e propriedades 

semelhantes em qualquer direção), redes agrupadas (semelhantes a 

cabos alinhados agrupados) e redes ramificadas. Agrupamentos de 

filamentos alinhados suportam estruturas celulares denominadas 

filoptidios, envolvidas no processo de quimiotaxia (movimento dirigido 

causado por um gradiente químico), e na comunicação célula-célula. Ao 

contrário dos microtúbulos, que podem mudar entre estados discretos de 

polimerização e despolimerização; os filamentos de actina aumentam 

seu comprimento de forma gradual em presença de monômeros 

associados. Este alongamento gradual é apropriado para produzir forças 

requeridas para a migração celular. O citoesqueleto de actina é 

continuamente montado e desmontado em resposta à atividade local dos 

sistemas de sinalização, que regulam a polimerização e 

despolimerização dos mesmos. Um exemplo disto é a endocitose, 

processo mediante o qual a célula interioriza partículas extracelulares. 

Neste caso, sinais provenientes da membrana plasmática que se deve 

deformar ativam localmente a montagem dos filamentos de actina, 
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ajudando assim a uma região próxima da membrana a ser interiorizada 

como uma vesícula de endocitose (FLETCHER; MULLINS, 2010). 

Os filamentos intermediários são os menos rígidos dos três tipos de 

polímeros celulares (Tabela 1), e são capazes de resistir a forças de 

tração muito mais efetivamente que forças de compressão. Estes 

filamentos podem se ligar a outros, como os filamentos de actina e 

microtúbulos, por proteínas chamadas de plectinas. Sabe-se também 

que muitos tipos celulares geram a montagem de filamentos 

intermediários, em resposta às forças mecânicas como, por exemplo, as 

células epiteliais das vias aéreas, nas quais os filamentos intermediários 

da queratina formam uma rede que ajuda a resistir às tensões de 

cisalhamento geradas pelo fluxo de ar. As lâminas nucleares 

polimerizadas são uma classe de filamentos intermediários amplamente 

expressas que contribuem com a integridade mecânica do núcleo de 

células eucarióticas. Ao contrário dos microtúbulos e dos filamentos de 

actina, os filamentos intermediários não são polares e por isso não 

podem suportar o movimento direcional dos motores moleculares 

(FLETCHER; MULLINS, 2010). Os motores moleculares representam 

uma “maquinaria” importante para a própria montagem dos microtúbulos, 

para o transporte intracelular de substâncias sobre os microtúbulos (onde 

os microtúbulos atuam como autopistas) e para a contração do 

citoesqueleto de actina (como se fossem elásticos que geram forças 

internas), requerido para o movimento da célula. 

A Tabela 1 apresenta de forma resumida algumas propriedades 

geométricas (raio, área, momento de inércia) e mecânicas (rigidez à 

tração, flexão e torção) dos três tipos de polímeros descritos: 

 

 
T
a
b
e
l 

Polímero	Celular R	(nm) A	(nm2) I	(nm4) J	(nm4) E	(N/m2) G	(N/m2) EA	(N) EI	(Nm2) GJ	(Nm2)

Microtúbulo 12,5 492 19.175 38.400 1,9x109 1,9x109 0,93x10-6 364x10-25 73x10-24

Filamento	intermediário 5,0 79 491 980 2,0x109 2,0x109 0,16x10-6 10x10-25 1,8x10-24

Filamento	de	Actina 3,5 38 118 230 1,9x109 1,9x109 0,23x10-6 2,0x10-25 0,45x10-24
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Tabela 1 - Propriedades mecânicas dos polímeros celulares (adaptada de Jacobs, 
Huang e Kwon, 2013). R: raio; A: área da seção transversal; E: módulo de Young; G: 
módulo de Young transversal; I: momento de inércia de área; J: momento polar de 
inércia. EA: Rigidez à tração/compressão; EI: Rigidez à flexão; GJ: Rigidez à Torsão. 
 

MECHANOSENSING E MECANOTRANSDUÇÃO 
Os tecidos são frequentemente submetidos a uma combinação de forças 

externas e internas. Quando uma força externa é aplicada a um tecido, 

essa força é transferida da matriz extracelular (MEC) para a célula, 

sendo propagada do seu exterior até seu interior. As interações 

mecânicas entre células e a MEC desempenham um papel fundamental 

em diferentes processos biológicos, como migração (deslocamento de 

um lugar a outro), crescimento (multiplicação das células) e diferenciação 

celular (mudança do perfil fenotípico ou funcional para desenvolver 

tarefas diferentes). No entanto, a célula também gera forças internas, 

que afetam sua forma, deformabilidade e rigidez. Essas forças geradas 

internamente também são chamadas de forças de tração celular. As 

forças aplicadas à célula externamente e as forças de tração geradas 

pela célula estão intimamente ligadas através de um circuito de feedback 

que envolve o citoesqueleto celular, semelhante a um sistema de molas 

conectadas no qual existem forças externas atuando sobre todo o 

sistema, e forças internas geradas em cada mola. 

Mechanosensing é uma característica importante da célula dentro desse 

circuito e pode ser descrito como a forma como a célula responde a 

estímulos mecânicos. Como um material ativo, o citoesqueleto é uma 

rede altamente dinâmica, que detecta estímulos mecânicos, muda suas 

próprias micro-estruturas e ativa vias de sinalização associadas. O 

mechanosensing está relacionado a diversos eventos celulares como a 

adesão celular (quando a célula se “cola” à MEC), migração, 

diferenciação e morfologia celular, e patogenia de doenças como o 

câncer. Um exemplo desse tipo de resposta pode ser observado em 

células endoteliais vasculares que respondem ao esforço de 

cisalhamento causado pelo fluxo sanguíneo, alterando sua morfologia e 
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função para manter a homeostase (equilíbrio biológico) dos vasos 

sanguíneos (HAHN; SCHWARTZ, 2009). Além disso, defeitos nos 

mecanismos de mechanosensing podem contribuir para que células 

cancerosas se tornem malignas por meio de resposta à rigidez do 

ambiente extracelular (ORR et al., 2006). 

Para reagirem às tensões mecânicas, as células possuem moléculas de 

sensoriamento (mechanosensors), que traduzem forças mecânicas em 

sinais bioquímicos através do processo denominado mecanotransdução 

(OHASHI; FUJIWARA; MIZUNO, 2017). 

Quaisquer alterações na função celular devido a processos bioquímicos 

dentro do corpo humano, seja pela invasão de organismos estranhos ou 

pelo desenvolvimento de doenças, podem alterar significativamente as 

propriedades mecânicas da célula. Consequentemente, as medidas das 

propriedades mecânicas das células podem ser usadas como 

indicadores de seu estado biológico e oferecer informações valiosas 

sobre a base patogênica (associada à origem) das doenças, incluindo 

sua possível identificação (SURESH, 2007). 

A mecanotransdução pode definir-se como a capacidade das células de 

perceberem alterações físicas do ambiente extracelular e levar essas 

alterações a sua expressão gênica, o que por sua vez levará a 

mudanças estruturais que favoreçam a sua adaptação àquele ambiente. 

Dito de outra maneira, é a capacidade de células sentirem perturbações 

físicas e desencadear a produção sequencial de sinais químicos.  

Conhecendo as características celulares previamente descritas, é 

possível entender o foco de alguns estudos recentes, nos quais a 

manipulação farmacológica da mecânica celular, usando agentes que 

afetam o citoesqueleto, aparece como uma abordagem promissora para 

alterar o comportamento de células tumorais. Da mesma maneira, a 

análise biomecânica destas células tumorais pode fornecer evidências 

relacionadas a diagnóstico, prognóstico e possíveis tratamentos. A Fig. 4 

mostra como alterações mecânicas ou morfológicas da célula podem 
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afetar o estado de uma doença como o câncer. 

Como apresentado anteriormente, a migração e adesão celulares são 

processos importantes, relacionados com desenvolvimento e avanço do 

câncer. Por exemplo, no processo metastático, as células tumorais 

migram do tumor primário para o sistema circulatório e em seguida 

migram para um novo local. Já alterações de superfície podem estar 

ligadas à diferença no controle de crescimento e, com isso, contribuir 

com o surgimento de células cancerígenas. 

Tanto migração como adesão celular são fenômenos que também 

podem ser compreendidos sob o ponto de vista mecânico, e serão 

apresentados mais a frente. 

 
Figura 2 - Esquema das vias biomecânicas que influenciam conexões entre estrutura 
subcelular, biomecânica celular, migração e estado patológico. (Adaptado de SURESH, 
2007). 
 

MIGRAÇÃO CELULAR 
A migração celular é um fenômeno fundamental para algumas funções 
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tais como: reparação de feridas, diferenciação celular, respostas do 

sistema imune, desenvolvimento embrionário e metástase tumoral. A 

migração de uma célula ou grupo de células, de uma área para outra, 

começa com a resposta celular a um sinal externo que leva à polarização 

e à extensão de projeções na direção do movimento (Figura 4). A 

formação de aderências serve como pontos de tração para a migração 

do restante da célula. Após esse movimento, a contração move o corpo 

da célula para adiante e a libera das conexões posteriores. A retração 

celular completa o ciclo (HORWITZ; WEBB, 2003). 

 
Figura 4 - Etapas da migração. A migração começa quando uma célula responde a um 
sinal externo que leva à polarização e extensão de uma protrusão na direção do 
movimento. A contração move o corpo da célula para frente e as aderências na parte 
traseira se desfazem à medida que a parte posterior da célula se retrai (Adaptado de 
HORWITZ; WEBB, 2003). 
 

ADESÃO  
As moléculas de adesão são moléculas de superfície celular que 

permitem a ligação entre as células, ou entre elas e a matriz extracelular. 

Do ponto de vista mecânico, podem ser entendidas como zonas de 

restrição que irão limitar o movimento da célula ou ainda influenciar a 

integridade de um grupo de células. Alterações de superfície podem 

estar ligadas à diferença no controle de crescimento e, com isso, 

contribuir com o surgimento de células cancerígenas. A adesividade 

célula-célula é geralmente reduzida no câncer, o que permite que as 

células cancerígenas desrespeitem a estrutura histológica local e 

diminuam a organização celular dessa região, de acordo com o aumento 
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do potencial invasivo e metastático (HIROHASHI; KANAI, 2003). Os 

locais de ligação são diferentes para cada uma dessas moléculas de 

adesão e elas podem ser divididas em três grupos principais: caderinas, 

integrinas e selectinas. De forma resumida, as caderinas são moléculas-

chave na adesão célula-célula, junção adesiva e nos desmossomos 

(junções celulares constituídas por uma parte na membrana de uma 

célula e outra parte na célula adjacente). As integrinas desempenham 

função de adesão entre célula matriz e junto aos hemidesmossomos. As 

selectinas são moléculas glicídicas responsáveis pela adesão de 

leucócitos ao endotélio vascular na cascata precoce de eventos que 

levam aos processos de inflamação. Além da adesão, todas essas 

moléculas desempenham função importante e podem influenciar a 

resposta inflamatória e imunológica.  

 

PROPRIEDADES MECÂNICAS ALTERADAS EM CÉLULAS 
CANCEROSAS E POSSIBILIDADES DE DIAGNÓSTICO, 
PROGNÓSTICO E TRATAMENTO  
Estudos experimentais e computacionais que avaliam diferenças entre as 

propriedades mecânicas de células cancerosas e normais foram foco de 

estudos recentes e possuem perspectivas de aumento dentro das 

pesquisas científicas. As diferenças nas propriedades mecânicas das 

células normais e cancerosas podem ser medidas. Uma das aplicações 

seria no diagnóstico de doenças clínicas, para distinguir as células 

normais das cancerosas mesmo apresentando formas semelhantes 

quando vistas por técnicas de microscopia tradicional, ou ainda nas 

pesquisas que buscam elucidar os mecanismos de desenvolvimento do 

câncer e a sua metástase. Uma vez conhecido o mecanismo, podem se 

desenvolver terapias na tentativa de melhorar o prognóstico da doença 

ou o seu tratamento, como, por exemplo, o uso de fármacos para 

aumentar a rigidez das células cancerosas e assim dificultar a 

metástase. 
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A migração celular está relacionada com a capacidade que a célula 

possui de se deformar (GUCK et al., 2005). Por outro lado, a perda de 

adesão pode resultar em desprendimento de células e, caso estas sejam 

do tipo tumorais, pode favorecer o espalhamento do nicho neoplásico 

para outros órgãos e tecidos como discutido na Fig. 1.  

Evidências mostram que células cancerosas do epitélio mamário humano 

(MCF 7), quando comparadas com células saudáveis do mesmo local 

(MCF 10), apresentam maior deformabilidade óptica, e, portanto, menor 

rigidez relativa. Adicionalmente, células do câncer mamário com maior 

potencial metastásico evidenciaram deformabilidade ainda maior. Esses 

resultados, em conjunto, podem evidenciar a importância das 

propriedades elásticas das células para o desenvolvimento de metástase 

(GUCK et al., 2005). 

Em uma série de estudos, realizou-se uma análise da morfologia e das 

propriedades mecânicas dos linfócitos normais e de células cancerosas 

Jurkat (linfoma de células T) por microscopia de força atômica (AFM). As 

imagens de AFM revelaram que a forma celular parecia similar, contudo 

a força adesiva para células Jurkat foi muitas vezes menor (quase 5 

vezes) quando comparadas às forças adesivas de linfócitos normais. 

(CAIC et al, 2010) 

O taxol é um princípio ativo (fármaco) utilizado no tratamento de diversos 

cânceres. Além de induzir a apoptose, tem ação sobre microtúbulos 

celulares (BAUM et al., 1981; ROTH et al., 2012), ao se ligarem às 

tubulinas que compõem os microtúbulos. Esse fármaco impede a 

instabilidade dinâmica, impedindo formação do fuso mitótico, e, portanto, 

impedindo o ciclo de divisão celular e mitose das células tumorais. Foram 

realizados testes sobre a mecânica celular para a migração de 

fibroblastos, e concluiu-se que as células adotam diferentes propriedades 

mecânicas para se mover, uma vez que tanto a lamela como a região 

perinuclear de células polarizadas são significativamente mais rígidas do 

que em células em repouso. (KOLE et al, 2005) 
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A profunda polarização espacial das propriedades mecânicas do 

citoesqueleto é coordenada através de microtúbulos. Osborn e Weber 

(1983) já indicaram a importância dos filamentos intermediários para o 

diagnóstico de células tumorais, uma vez que os carcinomas podem ser 

classificados e subdivididos em relação à sua possível derivação. O tipo 

de filamento intermediário característico da célula de origem parece ser 

mantido não apenas no tumor primário, mas também em metástases 

sólidas (PARHAM, 2015). 

Na UFVJM, estudos recentes avançam nessa área promissora. Foram 

avaliadas mudanças geométricas em culturas de células mononucleares 

do sangue periférico humano in vitro (ALVARENGA et al, 2016; SOUZA 

et al, 2017), assim como, por exemplo, se as dimensões geométricas 

poderiam ser modificadas devido às alterações no citoesqueleto após 

tratamento com óleo essencial de um extrato de planta cujo sucesso em 

sua atividade anti-inflamatória in vitro foi obtido previamente (AVELAR-

FREITAS et al., 2013; AVELAR-FREITAS et al. 2015). Buscou-se 

elucidar a influência de um solvente amplamente utilizado, o 

Dimetilsulfóxido (DMSO), em proteínas do citoesqueleto (actina e 

tubulina) de células mononucleares do sangue periférico (PBMC) 

humano in vitro. Os resultados não mostraram alterações significativas 

no tamanho das células, apesar de outras técnicas padrão ouro, como a 

citometria de fluxo, demonstrarem uma redução de parâmetros 

inflamatórios. Atualmente estão sendo desenvolvidos estudos usando o 

microscópio de força atômica (AFM) para caracterizar mecanicamente as 

células, o que permitirá não só o estudo de linfócitos humanos 

cancerosos, mas também de outras células e doenças de interesse 

(SOUZA et al, 2017). 

 

PERSPECTIVAS  
Como descrito, a literatura apresenta outras possibilidades para se 

estudar os mecanismos relacionados com a mecânica celular que 
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influenciam processos biológicos e patológicos, como os associados ao 

câncer, usando uma abordagem experimental ou computacional. Alguns 

desses trabalhos apontam algumas das principais perspectivas 

esperadas para estudos sobre a mecânica celular:  

• O aumento do número de estudos para o entendimento do 

comportamento das células ao se movimentar em conjunto e não apenas 

isoladamente, como tem sido abordado na maioria dos estudos vistos 

atualmente. Isso permitirá o melhor entendimento de migrações 

celulares, como ocorre na metástase, na inflamação e na regeneração 

de tecidos, por exemplo (ZAMAN, 2013); 

• Existem alguns modelos computacionais de avaliação da 

movimentação celular em um ambiente 3D, contudo, estes modelos 

precisam ainda ser aprimorados para representar de maneira ainda mais 

fiel os movimentos de migração que ocorrem no organismo, 

considerando a complexidade da matriz extracelular, a interação célula-

célula e a interação célula-matriz de forma mais verídica, incluindo 

mecanismos de tensotaxia (migração causada por estímulos mecânicos), 

quimiotaxia (migração causada por estímulos químicos), haptotaxia 

(migração causada por gradientes de moléculas que facilitam a adesão), 

dentre outros fatores (ZAMAN, 2013); 

• Alguns estudos têm demonstrado recentemente que respostas 

efetoras de células imunológicas que dependem de uma interação 

sináptica possuem uma importante participação de forças 

mecanobiológicas (BASHOUR et al., 2014; BASU et al., 2016; DART et 

al., 2012; NATKANSKI et al., 2013; NOWOSAD; SPILLANE; TOLAR, 

2016). No entanto, estudos desse tipo ainda são escassos, portanto 

maiores investigações sobre o papel de forças mecânicas nas ações 

efetoras de diferentes células ainda são necessárias (HUSE, 2017); 

• Foram desenvolvidos, recentemente, sensores de tensão que vêm 

sendo utilizados para avaliar a força exercida por algumas proteínas 

celulares, como a vinculina (GRASHOFF et al., 2010), a E-caderina 



 32 

(BORGHI et al., 2012), a VE-caderina e a PECAM-1 (CONWAY et al., 

2013), todas elas envolvidas na mecânica intracelular, nas interações 

célula-célula ou célula-matriz. Contudo, esse tipo de sensor ainda pode 

ser utilizado na avaliação de outras estruturas envolvidas no movimento 

celular. Outra perspectiva interessante para o uso desses sensores é a 

sua utilização no contexto in vivo, até então pouco explorado no campo 

da mecanobiologia (HUSE, 2017). 

Com relação aos estudos da biomecânica no câncer, existem grandes 

perspectivas para novas descobertas que possam contribuir para o 

conhecimento da evolução dessa doença. Dentro desse contexto, 

acredita-se que a engenharia possa contribuir em estudos que 

tradicionalmente estariam distantes da realidade do engenheiro como em 

estudos de domínio da área de biologia celular. Felizmente, cada vez 

mais pesquisadores se abrem para novas áreas dentro da 

bioengenharia. Conhecer como as células cancerosas se comportam 

quando organizadas em um tumor e como são afetadas por estímulos 

mecânicos tais quais a rigidez do tumor ou da célula ou o arrasto gerado 

pelo fluído intersticial dentro do tumor, através de ferramentas da 

engenharia aliadas com ferramentas da biologia celular, poderá ser de 

uma utilidade ímpar no desenvolvimento de tratamentos que possam 

impedir ou minimizar a progressão do câncer, diminuindo assim o 

número de pacientes em estado grave e de mortes causadas pela 

doença. 
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RESUMO 
Os biopolímeros ou bioplásticos são materiais poliméricos que podem 

ser produzidos por microrganismos a partir de fontes renováveis de 

carbono, geralmente um carboidrato. A utilização destes biopolímeros 

reduz impactos ambientais, uma vez que possuem características 

compatíveis com aplicações em áreas diversas, reduzindo a demanda de 

polímeros de origem fóssil. Além disso, possui a vantagem de ser 

biodegradável, em sua maioria. O custo dos biopolímeros ainda é 

dispendioso quando comparado a plásticos comuns como o PET, pois a 

produção destes por via biotecnológica requer estudos sobre 

microrganismos, rigoroso controle das condições de processo e 

onerosas fontes de carbono. Contudo, há um avanço das pesquisas na 

área que visam o desenvolvimento de processos a partir de fontes de 

carbono acessíveis e que geram alta produtividade, com intuito de tornar 

esses polímeros cada vez mais competitivos no mercado. Neste capítulo 

são apresentados os principais biopolímeros utilizados atualmente, suas 

respectivas formas de obtenção industrial e aplicabilidade, além de 

enunciar o potencial de crescimento econômico do mercado de 

bioplásticos. 

Palavras-chave: Biopolímeros, Microrganismos, Fonte de Carbono, 

Biotecnologia.  
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ABSTRACT 
Biopolymers or bioplastics are polymeric materials that can be produced 

by microorganisms from renewable carbon sources, usually 

carbohydrates. The use of these biopolymers reduces environmental 

impacts, since they have compatible characteristics with applications in 

various areas, reducing the demand of fossil-origined polymers; in 

addition, it has the advantage of being biodegradable in most of the 

cases. The cost of biopolymers is still expensive when compared to 

common plastics such as PET, since their biotechnological production 

requires studies on microorganisms, strict control of process conditions 

and expensive carbon sources. However, there is progress in research 

for developing processes origined from affordable carbon sources that 

generate high productivity, in order to make these polymers increasingly 

competitive in the market. This chapter presents the main biopolymers 

currently used, their respective forms of industrial production and 

applicability, as well as states the economic growth potential of the 

bioplastics market. 

Keywords: Biopolymers, Microorganisms, Carbon Source, 

Biotechnology. 
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INTRODUÇÃO 
BIOPOLÍMEROS: PANORAMA GERAL DE OBTENÇÃO E 
DIFICULDADES DE PROCESSO  
Os biopolímeros são macromoléculas produzidas através de fontes 

renováveis, sendo definidos como qualquer polímero que pode ser 

produzido por microrganismos a partir de açúcares simples como glicose, 

frutose e manose (PALANIRAJ; JAYARAMAN, 2011; BORSCHIVER, 

2008). De acordo com a origem e a forma de produção, podem ser 

agrupados em (COLTRO et al., 2005; LUVIZETTO, 2007):  

1) Polímeros extraídos diretamente de biomassa vegetal, como por 

exemplo, o amido, a celulose e a dextrana e das proteínas: colágeno, 

caseína, albumina e gelatina; 

2) Polímeros produzidos através de síntese química clássica 

utilizando-se monômeros de uma fonte renovável. Destes pode-se 

mencionar o ácido polilático (PLA) que é polimerizado a partir de acido 

lático e monômero obtido por fermentação; 

3) Polímeros sintetizados por microrganismos em meios fermentativos, 

como ocorre na produção de polihidroxialcanoatos (PHAs) e outros. 

Os polímeros obtidos utilizando como substrato fontes de carbono 

renováveis, extraídas de recursos naturais, possuem vantagens em 

relação aos polímeros de origem fóssil, pois são mais sustentáveis e 

menos agressivos ao meio ambiente (GANDINI et al., 2013). O notável 

interesse nos biopolímeros está relacionado a fatores ambientais e 

econômicos. No âmbito ambiental, são em sua maioria biodegradáveis, 

reduzindo o acúmulo de lixo. Além disso, sua produção não requer 

petróleo, diminuindo os impactos gerados pelo processo de extração e 

refino. No aspecto econômico, boa parte dos polímeros convencionais é 

derivada de combustíveis fósseis, apresentam preços variáveis e riscos 

de escassez, além dos agravantes relacionados à extração de ambientes 

naturais (BRITO et al., 2011). 

A produção por via biotecnológica, visando o aproveitamento de resíduos 
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de outros processos industriais, alimenta ainda mais o interesse por esta 

área. Nesses processos, são utilizados como substratos para o processo 

fermentativo: o soro de queijo (SOBENES; ALEGRE, 2015), resíduos 

provenientes de fabricação de suco de maçã (DRUZIAN; PAGLIARINI, 

2007), soro de mandioca (BRANDÃO et al., 2010) e outros. Isso reduz 

gastos com tratamento de despejos e gera compostos com valor 

agregado.  

As maiores dificuldades encontradas na produção dos biopolímeros 

reside no fato de se encontrar condições favoráveis à obtenção de altos 

rendimentos, pois cada um dos microrganismos utilizados nos processos 

possui um tempo de cultivo e concentrações ótimas de substrato, além 

de outras particularidades (BARBOSA et al., 2004). 

O processo de obtenção de PLA, por exemplo, através da polimerização 

do ácido lático, possui diversos desafios uma vez que sua síntese 

necessita de um severo controle das condições de processo como 

temperatura, pressão e pH. Ademais, há ainda a necessidade do 

emprego de catalisadores e longo período de polimerização, gerando um 

alto consumo energético (LASPRILLA et al., 2012). 

Algumas dificuldades também são encontradas na recuperação do 

biopolímero após sua produção, como na extração dos PHAs que 

necessita de diferentes operações unitárias para garantir adequada 

remoção do biopolímero do interior das células. Neste processo, deve-se 

evitar ou minimizar perdas de produto; preservar características físicas e 

térmicas; alcançar elevada pureza e obter um produto que se enquadre 

no termo de sustentável, que utilize produtos químicos de baixa 

toxicidade que não comprometam o meio ambiente (QUINES et al., 

2015). 

Apesar dos diversos desafios da área, as pesquisas sobre o assunto 

estão em aumento, principalmente quanto ao uso da biotecnologia 

industrial na qual se utiliza de microrganismos ou enzimas para o 

desenvolvimento de produtos bioquímicos, como no caso dos 
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bioplásticos que são bons candidatos a substituir os polímeros 

convencionais em diferentes aplicações industriais (RODRIGUEZ, 2012). 

 

PRINCIPAIS BIOPOLÍMEROS E APLICAÇÕES  
Os biopolímeros são utilizados para diversas aplicações nas áreas de 

alimentos, farmacêutica, médica, de reagentes e produtos de limpeza, 

dentre outras áreas.  

Entre os biopolímeros mais conhecidos e utilizados em aplicações 

comercias está à goma xantana, um importante polissacarídeo para as 

indústrias. Sua maior aplicação ocorre nas indústrias alimentícias como 

agente espessante, para proporcionar textura e viscosidade aos 

produtos. Além disso, esse produto pode ser utilizado como agente de 

corpo em bebidas e polpas de frutas, e também para dar propriedades 

ligantes a produtos de higiene como shampoo e creme dental 

(PALANIRAJ; JAYARAMAN, 2011). 

Por outro lado, o PLA é usualmente aplicado na medicina. Inicialmente 

era restrito a essa aplicação em virtude de sua baixa disponibilidade e 

custo elevado (GANDINI et al., 2013). Entretanto, este composto tem 

principal aplicação nesta área por ser degradado simplesmente por 

hidrólise e ser atóxico, podendo ser empregado em suturas 

biodegradáveis e no controle de liberação de fármacos. Além disso, 

devido a sua biodegradabilidade, é bastante utilizado como material para 

fabricação de objetos plásticos, embalagens e produtos agrícolas 

(LASPRILLA et al., 2012). 

Além desses compostos, outros biopolímeros também tem recebido 

atenção na pesquisa aplicada, visando ampliar a viabilidade de obtenção 

destes biopolímeros, como o PHA, a pululana, a dextrana e a gelana. 

Os PHAs, biopolímeros biocompatíveis, detém importantes aplicações na 

medicina, podendo ser utilizados na construção de tecidos artificiais 

(MALAJOVICH, 2011), como o Polihidroxibutirato (PHB), um tipo de 

polihidroxialcanoato, que são aplicados após tratamentos que lhe 
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conferem resistência (ZHAO et al., 2003). Em geral, os PHAs possuem 

alta capacidade de substituir alguns polímeros petroquímicos em razão 

de apresentar propriedades termoplásticas parecidas, contudo, são 

biodegradáveis e passíveis de produção (QUINES et al., 2015). Ademais, 

o PHB pode ser empregado para produção de embalagens, pois suas 

folhas apresentam baixa permeabilidade a gases (CHODAK, 2008). 

A pululana, por sua vez, vem recebendo atenção no mercado devido 

suas propriedades e variadas aplicações. Na medicina, ela pode ser 

usada na produção de drogas de combate ao câncer, na terapia gênica 

(PRAJAPATI, 2013), em prébióticos (SILVA, 2006) e como substituto do 

plasma sanguíneo. Pode ainda ser empregada na engenharia de tecidos, 

cicatrização de feridas, produção de vacinas, fabricação de produtos de 

cuidados orais (SINGH et al., 2015) e para embalar produtos 

farmacêuticos e suplementos alimentar, ampliando o tempo de 

armazenamento (PRADELLA, 2006). Com relação à área tecnológica, é 

aplicada na produção de nanotubos de carbono (PRAJAPATI, 2013) e na 

preparação de algumas fibras (BARBOSA et al., 2004). Nos alimentos, 

usa-se como fixador de ingredientes que dão cor e sabor, revestimento 

alimentício devido à barreira a passagem do oxigênio, evita manchas e 

aumenta a vida de prateleira (PRADELLA, 2006). 

As dextranas são empregadas como modificadores de viscosidade, 

suporte para cromatografia hidrofóbica e matrizes na imobilização de 

enzima e drogas. Utiliza-se desse polímero na recuperação do petróleo e 

na composição da lama de perfuração. Em alimentos, é usada como 

espessante, gelificante e inibidor de cristalização (PRADELLA, 2006). 

Nos procedimentos médicos pode ser usada como plasma sanguíneo 

artificial, com intuito de melhorar o fluxo sanguíneo em casos de 

traumatismos e cirurgias e, na agricultura participa da composição de 

filmes protetores de sementes (MALAJOVICH, 2011). 

A goma gelana possui apreciável estabilidade térmica quando 

comparada a outras gomas, dessa forma, desperta interesse em 
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indústrias de alimentos, farmacêutica e petroquímica (CASTELLANE, 

2011). É reconhecida principalmente devido à sua ação gelificante, 

maleabilidade, potencial de estabilização, eficiência e possibilidade de 

aplicação em amplas faixas de textura. A gelana pode ser aplicada para 

reter umidade e dar estabilidade ao calor em sorvetes e com intuito de 

estabilizar e dar resistência em geleias, gelatinas, doces de frutas, 

iogurtes e sucos de frutas, além disso, em processos microbiológicos 

pode substituir o ágar (PRADELLA, 2006). 

 

PROCESSOS DE OBTENÇÃO DOS PRINCIPAIS BIOPOLÍMEROS 
Em geral, a produção de biopolímeros por microrganismos requerem 

uma fonte de carbono (glicose, sacarose, manose, frutose e outras) 

como reserva energética, fontes de fósforo, potássio e nitrogênio e 

oligoelementos como Na+, K+, Ca2+, Mg2+ e Fe2+. Entre as fontes de 

carbono citadas anteriormente glicose e sacarose são as principais, 

todavia, fontes alternativas têm sido pesquisadas, como, por exemplo, 

melaço de açúcar de beterraba, soro de leite e bagaço de mandioca 

(BERWANGER, 2005). Os meios de produção de biopolímeros diferem 

de acordo com o tipo desejado, uma vez que cada biopolímero possui 

especificidades de produção: microrganismos sintetizadores, meio 

racional específico e substratos. 

 

OBTENÇÃO DO PLA 
O PLA é produzido através da síntese química do ácido lático, que pode 

ocorrer por dois métodos: policondensação direta de ácido lático ou 

polimerização por abertura do anel láctico.  

O ácido lático, por sua vez, pode ser obtido por síntese química ou 

através da fermentação anaeróbica de carboidratos como glicose, 

sacarose ou lactose (OLIVEIRA et al., 2000; GONÇALVES, 2013; 

LASPRILLA et al., 2012). A escolha do carboidrato varia de acordo com 

a linhagem produtora selecionada, pois algumas apresentam melhor 
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adaptação na presença de alguns açúcares do que em outros 

(OLIVEIRA et al., 2000). A produção por via fermentativa pode ser 

realizada por leveduras, fungos e bactérias, sendo as bactérias lácticas 

as mais utilizadas (JARAMILLO, 2014; LASPRILLA et al., 2012; 

ABDELRAHMAN et al., 2013). Vários são os microrganismos utilizados, 

dentre eles pode-se citar: Lactobacillus delbrueckii, L. bulgaricus, 

Enterococcus faecalis, Lactobacilus coryniformis, e L. leichmanii 

(RODRIGUES, 2016). 

Pesquisas recentes na produção de ácido lático têm avaliado o potencial 

do uso de substratos lignocelulósicos para a fermentação. O trabalho 

realizado por Montipó (2012) empregou a casca de arroz como substrato 

e como microrganismos as bactérias L. Rhamnosus. Jaramillo (2014) 

avaliou a síntese de ácido lático por quatro linhagens de Lactobacillus a 

partir do bagaço de cana-de-açúcar. Bai e colaboradores (2016) 

produziram ácido lático por Sporolactobacillus inulinus utilizando farelo 

de algodão e resíduo de sabugo de milho como substratos, enquanto 

Liang et al. (2015) pesquisaram resíduos de casca de batata e cultura 

mista de bactérias. Estes e outros trabalhos evidenciam o potencial de 

desenvolvimento da área, bem como a chance de utilização de 

substratos alternativos para a obtenção de ácido lático para posterior 

produção de PLA. A Tabela 1 apresenta um resumo sobre esses 

trabalhos, bem como outras pesquisas. 

O processo de fermentação pode alcançar altos rendimentos, chegando 

até 90%, entretanto, o alto custo de meio de cultura, a inibição pelo 

produto e a purificação dos compostos produzidos são considerados 

fatores limitantes de alguns processos (RODRIGUES, 2016). Apesar 

disso, o meio principal de obtenção de ácido láctico ocorre por 

fermentação, pois é economicamente mais viável quando comparada à 

síntese química (JARAMILLO, 2014). 

A fermentação geralmente é realizada em batelada, batelada alimentada 

ou batelada repetida, contudo, o processo em batelada leva à inibição do 
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crescimento celular ocasionada pelo produto (MONTIPÓ, 2012). 

 
 
 

Tabela 1 - Produção de ácido lático através de fontes de carbono alternativas. 
 

Após a fermentação, deve-se realizar a recuperação e purificação do 

produto. O método mais comum de separação de ácido lático obtido por 

fermentação é a precipitação com hidróxido de cálcio, que representa de 

60% a 70% do custo do produto final. Algumas alternativas a esse 

processo são: extração líquido-líquido reativa com amina como extrato e 

a técnica de eletrodiálise. A primeira que apresenta eficácia, entretanto, 

os componentes do diluente e extratante podem ser tóxicos para as 

bactérias (JARAMILLO, 2014). A segunda consiste na separação de íons 

pelo efeito de um campo elétrico através de membranas íons-seletivas 

que permitem a passagem de determinados íons e são impermeáveis a 

outros (JARAMILLO, 2014; GHAFFAR et al., 2014). 

 

PRODUÇÃO DE PHAS 
Os PHAs são poliésteres acumulados por diversas bactérias na forma de 
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grânulos intracelulares como reserva de carbono, energia e equivalentes 

redutores (OLIVEIRA, 2010; LAVORATO, 2008; PAVAN, 2015). 

A produção de PHAs utilizando a rota biotecnológica ocorre basicamente 

em duas etapas: fermentativa, na qual o microrganismo utiliza o açúcar 

disponível no meio e acumula o polímero (PHA) na forma de grânulos 

como fonte de energia e carbono; e extração, em que o polímero que 

está no interior da bactéria é retirado e purificado (FALCONE, 2008; 

CASARIN, 2004; PAVAN, 2015). 

De acordo com a literatura, existem mais de 300 espécies de bactérias 

capazes de produzir e armazenar PHAs, entretanto, apenas algumas 

destas espécies foram estudadas e são efetivamente aplicadas 

(GLANERT, 2015), sendo que as mais comumente estudadas são: 

Cupriavidus necator, Alcaligenes latus, Azotobacter vinelandii, 

Pseudomonas oleovorans, e versões recombinantes de Cupriavidus 

necator, Escherichia coli e Klebsiella aerogenes (CESCA, 2011; NEVES, 

2009; PAVAN, 2015), em razão da alta produtividade apresentada. A 

capacidade dos microrganismos de sintetizar o PHA se deve à presença 

da enzima PHA sintase (PAVAN, 2015). 

As bactérias produtoras de PHAs podem ser classificadas em dois 

grupos: o primeiro é composto por bactérias que necessitam da 

eliminação de algum nutriente essencial para o seu crescimento como 

nitrogênio, fósforo, magnésio, potássio, oxigênio ou enxofre e fonte de 

carbono em excesso, nesse enquadram-se a Cupriavidus necator e 

Pseudomonas oleovorans. O segundo é composto por bactérias que 

produzem o PHAs sem necessidade de limitação de nutrientes, 

acumulam o biopolímero durante a fase de crescimento, a exemplo, 

Alcaligenes latus, Alcaligenes vinelandi recombinante e Escherichia coli 

recombinante (CESCA, 2011; NEVES, 2009; PAVAN, 2015). 

Vários substratos podem ser utilizados na produção de PHA, porém 

recomenda-se á utilização dos de baixo custo, para tornar o preço do 

PHA competitivo em relação aos plásticos convencionais (GLANERT, 



 51 

2015). Diante disso, pesquisas têm sido desenvolvidas utilizando 

resíduos das indústrias alimentícias, como óleos vegetais, hidrolisados 

de amido, soro de leite, bagaço de maçã, melaço, além de outros 

materiais ricos em celulose e hemicelulose (NEVES, 2009; 

BERWANGER, 2005). 

Após a etapa de fermentação, torna-se necessária a extração do 

biopolímero. Usualmente, a biomassa bacteriana contendo o PHA é 

separada do meio de cultivo por centrifugação, filtração ou floculação. Na 

recuperação, as células precisam ser rompidas, podendo ser realizada 

por solventes orgânicos ou digestão enzimática (OLIVEIRA, 2010; 

LUVIZETTO, 2007; FACCIN, 2012). Dentre estes métodos, o mais 

utilizado é a extração por solventes orgânicos como, carbonato de 

propileno, dicloroetano, diclorometano e clorofórmio (QUINES et al., 

2015), onde o biopolímero é solubilizado e recuperado por precipitação 

em metanol ou etanol (OLIVEIRA, 2010). A digestão enzimática gera 

produtos com maior grau de pureza e oferece menor risco de danos ao 

produto se comparado a outras metodologias (NEVES, 2009), contudo, 

pode gerar altos custos ao processo, embora, seja um método muito 

eficiente (OLIVEIRA, 2010). 

 

PRODUÇÃO DE GOMA GELANA  
A goma gelana é um exopolissacarídeo obtido através de fermentação 

aeróbia da bactéria Sphingomonas elodea (MORRIS et al., 2012). Para 

sua produção, necessita-se de uma fonte de carbono, fonte de nitrogênio 

e sais inorgânicos. A produção desta goma é observada quando há 

abundância da fonte de carbono e limitação de nitrogênio. A glicose, 

frutose, maltose e manitol, sozinhos ou combinados são possíveis fontes 

de carbono. (PRAJAPATI et al., 2013). 

A biossíntese da gelana ocorre durante a fase de crescimento bacteriano 

(ROCHA, 2012) e, ao término deste processo, o meio de cultura atinge 

elevada viscosidade. Após a fermentação, realiza-se o isolamento do 
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microrganismo e a purificação do produto. No isolamento, a cultura é 

aquecida até 90 95 0C no intervalo de 10 a 15 minutos para cessar a 

atividade celular, reduzir a viscosidade do meio e facilitar a mistura 

durante a precipitação (PRAJAPATI et al., 2013). Após esta etapa, o 

polissacarídeo é separado das células por centrifugação ou filtração. 

Devido ao aumento de viscosidade, é necessário realizar diluição do 

meio de cultura antes da precipitação com álcool isopropílico (ROCHA, 

2012). Posteriormente a precipitação, a goma é suspensa em água, e, a 

seguir, realiza-se os processos de diálise e liofilização (ROCHA, 2012; 

PRAJAPATI et al., 2013). 

Banik et al. (2007) avaliaram o efeito de vários nutrientes na produção de 

goma gelana por Sphingomonas paucimobilis ATCC31461. Nesta 

pesquisa, 20 nutrientes foram testados chegando-se a conclusão de que 

cinco nutrientes apresentavam efeito significativo na produção de gelana: 

o melaço, a triptona, o ácido casamínico, o hidrogeno-ortofosfato 

disódico e o cloreto de manganês. West e Strohfus (1999) estudaram o 

efeito de um suplemento de extrato de levedura na produção da gelana 

por Sphingomonas paucimoblis ATCC 31461, demonstrando um 

aumento significante dos níveis de gelana na presença de 0,10% de 

extrato de levedura em um meio contendo hidrolisado de proteína de 

soja como fonte de nitrogênio, e glicose ou xarope de milho como fonte 

de carbono. Já Wang et al. (2006) demonstraram o crescimento de 

gelana utilizando-se apenas glicose como fonte de carbono. Alguns 

outros exemplos podem ser visualizados na Tabela 2.  
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Tabela 2 - Produção de goma gelana a partir de diferentes fontes de carbono. 
 

PRODUÇÃO DE PULULANA 
A pululana, exopolissacarídeo microbiano solúvel em água, é produzido 

por cepas de leveduras e fungos como Aureobasidium pullulans, um 

microrganismo de ciclo de vida complexo, envolvendo diferentes tipos 

morfológicos dependendo das condições da cultura e do tempo de 

incubação (ÖZCAN et al., 2014; MEHTA et al., 2014). O fungo A. 

pullulans produz outros polissacarídeos além da pululana, sendo que a 

fração de pululana produzida depende do substrato utilizado (ÖZCAN et 

al., 2014; PRAJAPATI et al., 2013). Para a produção do biopolímero 

pode-se utilizar como substratos sacarose, glicose, xilose, manose, 

galactose, frutose, óleo de oliva, melaço de beterraba, soro 

desproteinado, resíduos cervejeiros e subprodutos de bioetanol (ÖZCAN 

et al., 2014; WU et al., 2016; WANG et al., 2014). 

A produção de pululana em escala industrial ocorre normalmente por 

fermentação de amido liquefeito, sob parâmetros específicos, usando 

cepas de A. pullulans. O meio de fermentação consiste em peptona, 

fosfato e sais basais. O pH do meio de cultura é inicialmente ajustado 
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para um pH de 6,5, e diminui durante as primeiras 24 horas para 3,5. O 

máximo crescimento dos meios de cultura acontece dentro de 75 horas e 

o rendimento ótimo alcança-se em cerca de 100 horas. As culturas são 

agitadas, aeradas, e a temperatura é mantida em 30ºC (PRAJAPATI et 

al., 2013). 

Uma das características indesejáveis quando se produz a pululana, é 

síntese do pigmento melanina, processo induzido na presença de luz. 

Esta pode ser removida após a fermentação utilizando carvão ativado, 

misturas solvente/solvente ou solvente/sal. Alternativamente, a produção 

de melanina é reduzida quando no processo são adicionados alguns 

minerais ao meio, como, por exemplo, o cloreto de manganês (II) 

(MnCl2) (ÖZCAN et al., 2014). 

Após a etapa de fermentação, as células de A. pullulans são removidas 

através de filtração do caldo de cultura diluído e a pululana é recuperada 

e purificada por precipitação com solventes orgânicos, como álcool. O 

produto final pode ser ainda mais purificado pelo uso de ultrafiltração e 

de resinas de permuta de iões (PRAJAPATI et al., 2013). 

Há importantes pesquisas relacionadas à produção de pululana. Dentre 

elas estão a de Özcan e colaboradores (2014), que verificaram alta 

produtividade em biorreatores do tipo airlift e de Mehta et al. (2014) que, 

ao pesquisarem resíduos agroindustriais para a produção de pululana, 

chegaram a uma composição ótima de nutrientes (18% açúcar mascavo, 

3% de óleo de semente de jatrofa e 0,97% de milhocina) com uma 

produtividade de 0,92 g/L.h. Alguns outros trabalhos relacionados a 

produção de pululana podem ser verificados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Trabalhos relacionados a produção de pululana a partir de diferentes 
substratos. 
 

PRODUÇÃO DE GOMA XANTANA 
A goma xantana é produzida através de processos fermentativos 

utilizando bactérias do gênero Xanthomonas. Industrialmente, esta goma 

é obtida por meio de uma fonte de carbono, como glicose de milho, além 

da utilização de uma fonte de nitrogênio e sais minerais. Com intuito de 

reduzir custos com os substratos, são estudadas fontes mais 

econômicas que a glicose (BRANDÃO, 2012) como o soro de leite, 

resíduos de polpa de beterraba, de azeitona e melado, subprodutos de 

processos industriais (CARIGNATTO, 2012). 

A fermentação pode ocorrer em processo descontínuo ou contínuo, 

embora a produção industrial seja executada em batelada com níveis 

elevados de aeração e agitação, para fornecer eficiente transferência de 

oxigênio já que bactérias do gênero Xanthomonas são aeróbicas (FARIA, 

2005; CARIGNATTO, 2012). Usualmente, o substrato utilizado é a 

sacarose ou glicose e a fonte de nitrogênio pode ser composta por 
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extrato de levedura, peptona, nitrato de amônia ou ureia (CARIGNATTO, 

2012). Outros componentes do meio de cultura são os íons fosfato e 

magnésio e outros micronutrientes como potássio, ferro e cálcio 

(LUVIELMO & SCAMPARINI, 2009). 

Após o processo de fermentação, a etapa de extração é conduzida. Esta 

etapa garante a eliminação das células do caldo de fermentação e tem 

como princípio a redução da solubilidade da xantana, podendo ser 

realizada de diferentes maneiras (CARIGNATTO, 2012; FARIA, 2005). 

Um dos métodos é a adição de sais e solventes miscíveis em água ou a 

utilização de solventes orgânicos como, por exemplo, o isopropanol, o 

etanol e a acetona (BRANDÃO, 2012). Outra alternativa com potencial é 

a ultrafiltração, que consiste em uma forma mais econômica de se extrair 

a goma xantana (ROSALAM & ENGLAND, 2006). Equipamentos 

tradicionais como filtros ou centrífugas podem ser utilizados para 

remover a goma xantana após a precipitação, o sólido obtido é, então, 

lavado com uma solução água/etanol para remover impurezas e 

posteriormente seco a vácuo utilizando-se ar quente ou gás inerte 

(FARIA, 2005; BRANDÃO, 2012). A Tabela 4 mostra algumas pesquisas 

focadas na produção de goma xantana. 

 
 
 

Tabela 4 - Pesquisas relacionadas a produção de goma xantana a partir de diferentes 
substratos. 
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Os biopolímeros citados neste capítulo apresentam diversas aplicações, 

e, cada um deles apresenta uma particularidade de produção. Desta 

forma, a Tabela 5 traz, resumidamente, informações importantes sobre a 

produção e aplicações dos biopolímeros mais comumente utilizados. 
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Tabela 5 - Principais modos de produção e aplicação dos principais biopolímeros. 
 

MERCADO E POTENCIAL ECONÔMICO DOS BIOPOLÍMEROS  
Apesar de existir uma grande variedade de produtos à base de 

biopolímeros e diversas empresas atuantes neste setor, este mercado 

ainda é recente e pouco difundido em comparação ao mercado de 

polímeros convencionais. Isto ocorre porque a tecnologia para produção 

de biopolímeros não se encontra em um patamar avançado de 

desenvolvimento como a dos polímeros convencionais e, de modo geral, 

possuem preços mais elevados, o que acaba limitando a sua demanda. 

Apesar disto, os biopolímeros apresentam um grande potencial de 

desenvolvimento. 

Atualmente, os bioplásticos representam aproximadamente 1% dos 300 

milhões de toneladas dos plásticos produzidos por ano. Entretanto, como 

a demanda está aumentando e com materiais mais sofisticados, além da 

demanda de novas aplicações e novos produtos surgindo, o mercado de 

bioplásticos têm crescido cerca de 20 a 100 por cento por ano 

(EUROPEAN BIOPLASTICS, 2016). 

Conforme representado na Figura 1, que apresenta o volume de 
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bioplásticos biodegradáveis e não-biodegradáveis produzidos em 2015 e 

2016, além de uma predição para os anos de 2017 a 2021, o volume de 

produção global de bioplásticos deve chegar a aproximadamente 6,1 

milhões de toneladas em 2021, aproximadamente 50% maior que em 

2016, com 4,2 milhões de toneladas produzidas. Os principais 

responsáveis por este crescimento serão os bioplásticos não-

biodegradáveis, como os poliuretanos, o polietileno verde e o PET 

produzido biotecnologicamente. A produção do PLA, PHA e blendas de 

amido também tende a crescer, de cerca de 0,9 milhão de toneladas em 

2016 para aproximadamente 1,3 milhão de toneladas em 2021. A 

produção de PHA tende a quadruplicar em 2021, quando comparada a 

2016, devido ao aumento das capacidades de produção da Ásia e EUA e 

à inauguração da primeira unidade de PHA na Europa (EUROPEAN 

BIOPLASTICS, 2016). 

 
Figura 1 - Volume de produção global de bioplásticos (adaptado de EUROPEAN 
BIOPLASTICS, 2016). 

 
Quando se analisa a produção mundial de biopolímeros (Figura 2), 

observa-se que a Ásia é o principal centro de produção, e, estima-se que 

em 2021 deterá mais de 45% da produção de bioplásticos, segundo a 
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European Bioplastics. A Europa será responsável por aproximadamente 

25% do volume de bioplásticos produzidos neste período (EUROPEAN 

BIOPLASTICS, 2016). 

 
Figura 2 - Volume de produção global de bioplásticos em 2016 por região. 
Fonte - adaptado de European Bioplastics, 2016. 

 

De acordo com Sin e colaboradores (2012), o preço médio dos polímeros 

convencionais é menor do que dos biopolímeros. Um exemplo é o 

polipropileno (PP) que custa 1,10 euros enquanto o PHB, biopolímero 

possível de substituí-lo, custa cerca de quatro vezes mais (4,00 Euros). 

Dentre os polímeros biodegradáveis, o PLA apresenta menor preço, 

sendo, portanto, o competidor mais próximo de polímeros convencionais 

como o polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno (PS), 

Politereftalato de etileno (PET) e etil vinil acetato (EVA). 

A produção de PLA em larga escala iniciou-se no início dos anos 90 

pelas empresas DuPont, Coors Breewing (Chronopol) e Cargill 

(BELLOLI, 2010). Em 1994 a Cargill iniciou o desenvolvimento de PLA 

para aplicações em grande escala em sua planta nos Estados Unidos e, 

em 1997 a Dow Chemical e a Cargill começaram a explorar o mercado 

deste biopolímero. Em 2000 foi criada a joint venture Cargill Dow LLC 

para fabricação de PLA em escala comercial e desenvolvimento de 

produtos a base de PLA, porém a Dow deixou o negócio, e a Cargill 
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assumiu seu controle. Uma das maiores empresas produtoras de PLA do 

mundo é a NatureWorks que pertence a Cargill. Há alguns anos, esta 

empresa opera com capacidade nominal de 140.000 ton/ano, seguida 

pela tailandesa PURAC com 75.000 ton/ano (BELLOLI, 2010; ProBIP, 

2009). 

Quanto aos polímeros a base de amido, são fabricados por: Biotec 

(Alemanha), Novamont (Itália) e Rodenburg (Holanda), com capacidades 

de 120.000 ton/ano, 60.000 ton/ano e 40.000 ton/ano, respectivamente 

(BELLOLI, 2010). Já à base de celulose, são produzidos principalmente 

pelas empresas britânicas Innovia e Celanese que operam com 

capacidade anual de 5.000 ton/ano. Os principais produtores de PHA são 

as empresas Tianan (China), Telles (EUA), PHB industrial (Brasil) e 

Tianjin Gr e Een (China) com capacidades de 10.000 ton/ano, 50.000 

ton/ano, 10.000 ton/ano e 10.000 ton/ano, nessa ordem (ProBIP, 2009). 

O mercado de biopolímeros apresenta um enorme potencial de 

crescimento para os próximos anos, visto que, cada vez mais tem se 

buscado fontes alternativas e mais sustentáveis para a produção de 

plásticos. 

 

ENGENHARIA GENÉTICA APLICADA À PRODUÇÃO DE 
BIOPOLÍMEROS 
Desde a antiguidade, mesmo sem os conhecimentos específicos de 

biologia, o homem fazia uso da biotecnologia para fabricar pães e vinhos. 

Anos depois, com técnicas mais sofisticadas, ela é usada para produzir 

novos organismos. A genética evoluiu bastante, uma vez que se utiliza 

dela para transferir genes específicos de uma espécie doadora para 

outra receptora, de forma controlada, para se gerar novas variedades de 

organismos e nesses, características desejáveis (BORÉM, 2005). Tais 

organismos podem ser utilizados, por exemplo, na produção de alguns 

biopolímeros. 

A produção de bioplásticos ainda é limitada devido ao custo inerente ao 
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processo produtivo (MALAJOVICH, 2011). Os biopolímeros possuem 

certas vantagens quando comparados aos polímeros derivados de 

petróleo, porém são mais caros para fabricar, visto que o produto final do 

biopolímero adquire o preço quase 50% superior aos de plásticos 

comuns como PET, PE e PP (BORSCHIVER et al., 2008). Esse alto 

preço deve-se às exigências nutricionais dos organismos produtores e a 

etapas de extração e purificação, geralmente caras, que devem ser 

acrescentadas aos custos, como ocorre na produção dos PHAs 

(ANDLER; DIAZBARRERA, 2013). 

Para que se atinjam preços competitivos, é necessário preocupar-se com 

o rendimento além de custo de produção, como, por exemplo, preço de 

substratos. Neste aspecto, a biotecnologia desempenha papel importante 

quando proporciona modificações de espécies visando aumentar a 

produtividade, pois os produtores naturais de polímeros, como o PHB, 

apresentam características indesejáveis ao processo como longos 

tempos de replicação, temperaturas de cultivo limitadas, resistência à 

lise, vias de degradação do produto formado, além de exigirem 

condições limitantes de nutrientes (FONSECA, 2003). 

O valor final da fermentação e o rendimento que o microrganismo 

oferece são dados importantes para fins de comercialização. Dessa 

forma, pesquisadores procuram reduzir gastos com substratos utilizados 

no meio fermentativo. Uma alternativa é o uso de matérias-primas 

agroindustriais, já que geralmente são formadas por misturas de ácido 

graxo e açúcares. Para a produção dos PHAs, já foram realizadas 

pesquisas com a construção de uma E. coli modificada que possui a 

capacidade de utilizar como substrato tanto açúcares como ácidos 

graxos provenientes desses resíduos agroindustriais citados (LI et al., 

2007; LI et al., 2011). 

Bactérias do gênero E. coli apresentam vantagens em serem utilizadas 

pois podem crescer rapidamente, sob temperaturas elevadas são mais 

fáceis de lisar, além de serem são ótimas carregadoras de genes 
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heterólogos, fator desejável para a produção de biopolímeros 

(FONSECA, 2003). Embora o PLA seja normalmente produzido por 

microrganismos do gênero Lactobacillus (RODRIGUES, 2016), diversos 

estudos apresentam a produção biotecnológica do PLA e seus 

copolímeros de forma eficiente por E. coli geneticamente modificada por 

meio de fermentação usando glicose como substrato (JUNG & LEE, 

2011). 

Há também um grande interesse na produção de goma xantana, já que o 

Brasil possui um grande potencial de produção, pois dispõe da matéria-

prima básica que é cana-de-açúcar. O melhoramento genético da 

linhagem X. campestris CA110 fez com que ela apresentasse um 

aumento na produtividade de 13,5% quando comparada à linhagem não 

modificada. Do ponto de vista industrial, esse dado é de extremo 

interesse, pois uma fábrica com uma produção de 200 toneladas ao mês 

passaria a 227,4 toneladas, um acréscimo de 27,4 toneladas ao mês, 

gerando um aumento financeiro usando as mesmas condições de 

processo e tornando a produção economicamente mais viável 

(PADILHA, 2003). 

Alguns biopolímeros, como a dextrana e a levana, podem ser produzidos 

utilizando enzimas purificadas. A biotecnologia moderna, por meio de 

técnicas de clonagem e sequenciamento de genes, permite a produção 

dessas enzimas, que após serem purificadas são usadas para a síntese 

do polímero. A via de produção enzimática de alguns biopolímeros é 

desejável, pois permite diminuir riscos de contaminação, reduz custos no 

processo e ainda possibilita a obtenção de produtos com boas 

características (MOREIRA, 2002). 

Para a produção da pululana, tem-se a utilização de técnicas que 

reduzem o custo do substrato, pois as fontes de carbono utilizadas no 

processo geralmente são caras. Um meio de produção fornecido por Wu 

et al. (2016) usa uma fonte carbono mais acessível, a batata doce, 

utilizando-se de uma cepa de Escherichia para produzir a enzima 
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amilase adaptada de Pseudoalteromonas arctica GS230 que hidrolisa a 

fécula de batata crua. A proteína produzida foi utilizada para hidrolisar o 

substrato que posteriormente foi utilizado por A. Aureobasidium isolado 

da lama do mar para a produção do biopolímero de interesse. A 

produção máxima a partir da fonte de carbono mais barata, a fécula da 

batata, foi de 36,17 g/L, tal produção foi maior quando comparado à 

utilização de glicose, 22,07 g/L, e sacarose de 31,42 g/L. 

Tem-se estimulado pesquisadores e empresas de diversos países rumo 

ao desenvolvimento de tecnologias com base em novas técnicas da 

biotecnologia moderna, aumentando as perspectivas de instalação de 

futuras biorrefinarias análogas às refinarias de petróleo (BASTOS, 2007). 

É necessário esse interesse, uma vez que avanços nos modos de 

produção e na utilização de nutrientes com preços acessíveis tornam os 

biopolímeros como o PLA bioplásticos competitivos no mercado, com 

potencial para substituir polímeros convencionais (GANDINI et al., 2013). 

 

CONCLUSÃO GERAL E PERSPECTIVAS DA ÁREA 
Há um mercado promissor para os biopolímeros, dado que cresce a 

demanda de substituição dos polímeros derivados de petróleo, em razão 

da instabilidade nos preços do petróleo, das perspectivas de 

esgotamento das fontes fósseis e dos fatores ambientais.  

Em relação à questão ambiental, os bioplásticos contribuem para 

preservação do meio ambiente, pois reduz a utilização de recursos 

fósseis. Ademais, devido à maioria ser biodegradável, como PHB e PLA, 

seus resíduos é de curta duração quando comparados aos plásticos 

sintéticos como o PET, PE, PP e PVC.  

Quanto ao futuro dos bioplásticos, tem-se uma crescente procura de 

produtos sustentáveis pelos consumidores, o que tende a conduzir a 

indústria do plástico na direção da classe dos biopolímeros e, por 

consequência, estimular o desenvolvimento e expansão em novas 

aplicações, inclusive em bens duráveis. 
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A larga aplicabilidade dos biopolímeros nas indústrias de alimentos, 

farmacêutica, petrolífera e têxtil demonstra o quão notável eles são, 

portanto é de extrema importância o incentivo de pesquisa nesta área, 

para que se descubra tanto novos biopolissacarídeos como técnicas 

ótimas para sua produção.  
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RESUMO 
A fusão nuclear é uma reação nuclear na qual múltiplos átomos se 

combinam para criar, às vezes, um único e denso átomo. Este apresenta 

uma massa ligeiramente menor do que a soma das massas daqueles 

que o compõem e a diferença entre as massas é liberada na forma de 

energia ao longo da reação. A reação de fusão nuclear mais comum no 

universo é a de núcleos de hidrogênio que formam núcleos de hélio. A 

fusão nuclear requer temperaturas assaz elevadas, na ordem de 

dezenas de milhões de graus Celsius. Pode-se gerar as altas 

temperaturas e forças indispensáveis para ocasionar a fusão nuclear, 

mas a conservação dessas temperaturas e forças a fim de construir um 

reator de fusão nuclear capaz de gerar energia útil tem-se revelado 

difícil. Assim, as pesquisas nesta direção continuam caminhando. No 

presente trabalho procura-se mostrar, brevemente, o poder dessa forma 

de energia e o que existe concretamente sobre ela no mundo e no Brasil. 

Palavras-chave: Fusão Nuclear, Energia Nuclear, Processos. 
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ABSTRACT 
Nuclear fusion is a nuclear reaction in which multiple atoms combine to 

create a sometimes single and dense atom. It presents a slightly smaller 

mass than the sum of the masses of those that compose it and the 

difference between the masses is released as energy throughout the 

reaction. The nuclear fusion reaction of hydrogen nuclei that forms helium 

nuclei is the most common in the universe. Nuclear fusion requires very 

high temperatures, approximately tens of millions of degrees Celsius. The 

high temperatures and forces necessary to cause nuclear fusion can be 

generated, but the conservation of these temperatures and forces in 

order to build a nuclear fusion reactor capable of generating useful 

energy was proved to be difficult. Nonetheless, research in this direction 

continues to move. In the present work we try to show, briefly, the power 

of this form of energy and what exists concretely about it in the world and 

in Brazil. 

Keywords: Nuclear Fusion, Nuclear Energy, Processes. 
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INTRODUÇÃO 
A fusão nuclear enquanto alternativa e as origens das pesquisas 
sobre ela 
O projeto International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), nos 

últimos anos, demonstrou confiança na viabilização da fusão nuclear 

enquanto fonte de energia. A fusão nuclear deverá desempenhar o papel 

de uma das grandes alternativas energéticas para o futuro, possibilitando 

a produção de energia elétrica em larga escala, de forma competitiva, 

com um mínimo de impacto ambiental. 

As opções para geração de energia alternativa em larga escala são 

necessárias, pois, de acordo com a Agência Internacional de Energia, o 

consumo duplicará nos próximos 40 anos. Atualmente, cerca de 80% do 

consumo é oriundo de combustíveis fosseis e isso é desfavorável ao 

meio ambiente devido às graves alterações atmosféricas que ocorrem e 

a escassez desses combustíveis em um futuro próximo. Nessa 

conjuntura, a fusão nuclear revela-se como uma dessas escolhas e, por 

que não dizer, uma das melhores.  

Sobre as origens da fusão nuclear, segundo a “História da Energia 

Nuclear”, publicado pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 

suas pesquisas principiaram-se quase que simultaneamente nos Estados 

Unidos e na Alemanha nazista, sendo que seus objetivos eram somente 

bélicos. Na época, a intenção era construir uma “super-bomba”. Porém, 

uma das maiores dificuldades dessa pesquisa era alcançar altas 

temperaturas, combinada com uma grande pressão objetivando o 

choque entre dois núcleos. Assim, se formaria um terceiro mais pesado. 

Essas condições necessitavam de uma grande potência para serem 

aglomeradas, tanto que, no início, não era possível considerar que a 

energia gerada pela fusão nuclear fosse maior que a energia gasta. Isso 

seria resolvido mais tarde com novas descobertas físicas, nos estudos 

da Física de Plasma e da Física Nuclear. 

Em 1939, H. A. Bethe publicou o artigo “A produção de energia nas 
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estrelas”. Nele, ele considerava a uma hipótese revolucionária, a saber: a 

partir da fusão nuclear seria possível obter-se a mesma energia que as 

estrelas geram e esta se encontraria em sua luz, ou seja, no brilho que 

chega até a Terra. Além de ganhar o prêmio Nobel de 1967, hoje Bethe é 

considerado o primeiro a citar a ideia de fusão nuclear (LEITE, 2017). 

Outrossim, E. Fermi fez grandes contribuições também no campo da 

física nuclear, visto que seus estudos possibilitariam entender que o alto 

calor gerado pela pressão faria com que as partículas colidissem, 

liberando uma grande energia (CNEN, 2017). 

Em 1958, aconteceu a conferência intitulada “Átomo Para A Paz”, 

realizada em Genebra. O acontecimento incitou a permuta de 

informações globais sobre as descobertas que diziam respeito à fusão 

nuclear. Esse assunto foi sempre tratado em segredo, uma vez que 

esses países visavam o potencial bélico mundial. 

 

AS CARACTERÍSTICAS DA FUSÃO NUCLEAR 
Segundo M. E. Manso e C. A. F. Varandas (2004), em “Fusão nuclear, 

uma opção energética para o futuro” a reação proveniente de uma fusão 

nuclear baseia-se na aproximação de dois núcleos com cargas iguais, 

mandatoriamente positivas, que por isso se repelem. Para ultrapassar a 

barreira e os núcleos dos átomos é preciso que eles possuam uma 

quantidade de energia considerável. Por conseguinte, a temperatura do 

reator onde ocorre a reação precisa girar em torno de 100 milhões de 

graus Celsius (10 keV), pois em temperaturas tão elevadas, os elétrons 

apartam-se dos núcleos e a matéria entra em um estado conhecido 

como “plasma”. De acordo com R. P. Bardoso (2017), no site da 

Universidade Federal do Paraná, plasma é “[...] [um] meio contendo 

espécies eletricamente carregadas, permanecendo macroscopicamente 

neutros (quasineutro – igual numero de espécies negativas e positivas) 

com comportamento coletivo.” E o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) define o plasma como “[...] um comportamento coletivo 
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é o movimento de cada uma das partículas carregadas é influenciado 

pelo movimento de todas as demais. O comportamento coletivo é um 

conceito fundamental para a definição de plasmas.” (INSTITUTO 

NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2017). 

Continuando suas análises, Manso e Varandas (2006) apontam que, 

atualmente, a reação de fusão mais fácil de ser realizada é aquela que 

contém deutério e trítio, dois isótopos de hidrogênio. Tanto no reator de 

fusão nuclear, Tokamak Fusion Test Reactor (TFTR), localizado nos 

Estados Unidos, quanto no Joint European Torus (JET), na Inglaterra, 

foram realizadas as mesmas reações. O trítio não é obtido de maneira 

simples na natureza, mas no próprio reator pode-se obtê-lo através de 

bombardeamento do lítio. 

Portanto, para que a fusão nuclear seja utilizada como fonte de energia é 

mister que, além das altas temperaturas, o plasma seja armazenado por 

um tempo satisfatório, a fim de assegurar que o grupo de partículas 

carregadas sofra as reações de fusão. Faz-se ainda necessário que a 

energia obtida através das reações de fusão ultrapasse em larga escala 

as perdas térmicas do plasma, para que obtenha um bom rendimento no 

âmbito energético, concluem Manso, Varandas (2006) e K. S. Krane 

(1988). 

De outra perspectiva, J. R. S. Losada (1981), em “Fusão Termonuclear 

por Confinamento Inercial”, tal como acontece com outras reações, é 

necessário aquecer o combustível para a fusão ter lugar. Devido ao curto 

intervalo de tempo no qual ocorre uma interação forte, determinante da 

energia de ligação nuclear, os núcleos de deutério devem aproximar-se 

aceleradamente. Isso requer uma enorme energia cinética de movimento 

dos átomos, a altas temperaturas. Sob essas condições os átomos são 

ionizados e formam um plasma. Por outro lado, a fusão entre o deutério 

e o trítio solicita temperaturas um pouco mais baixas e, portanto, as 

primeiras máquinas de fusão “equiatômicas” almejam consumir uma 

mistura de deutério e trítio. O trítio é praticamente inexistente na água 
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natural, mas pode ser gerado pela interação de nêutrons com o lítio de 

fusão (KRANE, 1988). Em condições espacialmente uniformes, se a 

mistura for inicialmente composta de restos “equiatômicos”, durante a 

queima, tem-se uma condição especial chamada “Critério de Lawson”.  

Para que seja realizada de forma natural, por forças gravitacionais muito 

intensas, a fusão que ocorre no Sol e em outras estrelas devem 

apresentar algumas condições, mas o mesmo não é possível na Terra, 

em qualquer condição. Entretanto, existem duas maneiras de realizar a 

fusão nos laboratórios: confinamento magnético e o confinamento 

inercial. Manso e Varandas (2006) e Krane (1988) explicam esses 

confinamentos: 

a) No confinamento magnético, Figura 1, as partículas carregadas do 

plasma descrevem trajetórias em forma de hélices enrolando-se em volta 

das linhas do campo, permanecendo assim capturadas. Esse processo 

necessita de tempo de confinamento da ordem de segundos (KRANE, 

1988). 
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Figura 1 - Confinamento Magnético. 
Fonte - CARDOSO, UFPR. 

 
b) No confinamento inercial, Figura 2, são utilizados lasers muito 

potentes ou feixe de partículas que são focados num pequeno alvo, 

construído com uma pequena cápsula de combustível formado por 

deutério e trítio. As reações de fusão ocorrem durante um tempo muito 

curto, da ordem de alguns bilionésimos de segundo (LOSADA, 1981). 

 
Figura 2 - Confinamento Inercial. 
Fonte - INPE, 2017. 
 

Sobre a figura acima, sabe-se que na área de termodinâmica de 

radiação um hohiraum é uma cavidade cujas paredes estão em equilíbrio 
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radiativo com a energia que irradia dentro da cavidade (DRAKE, 2006) 

Manso e Varandas (2006) afirmam que a configuração que se encontra 

mais desenvolvida e que vem imprimido resultados mais expressivos é o 

confinamento magnético do tipo Tokamak, de origem russa. Esse 

confinamento magnético se resume em um potente eletroímã que produz 

um campo magnético toroidal para o confinamento de plasma de 

isótopos pesados de hidrogênio. O objetivo do reator é criar plasma que 

deve ser armazenado em um espaço restrito, de forma a não tocar nas 

paredes internas, tanto para não o lesar quanto para não dissipar a 

energia do combustível via condução térmica. O confinamento magnético 

do reator tipo Stellarator, apresenta o mesmo processo de 

funcionamento do Tokamak, mas por ter sido construído após, ele 

apresenta uma eficiência bem maior. 

Tokamak é um reator que é baseado no conceito de confinamento 

magnético. Nesse tipo de reator, o plasma é refreado numa câmara a 

vácuo em forma de donut, alimentado por uma mistura combustível de 

deutério e trítio, isótopos do hidrogênio e aquecido por um campo 

magnético a temperaturas que vão além de 150 milhões de graus 

Celsius. Diante disso, ocorre a fusão do hidrogênio gerando energia na 

formação de um plasma aquecido, que é mantido a uma grande distância 

das paredes do Tokamak, devido a um intenso campo magnético 

produzido por um conjunto de bobinas supercondutoras, que se 

encontram espaçadas em torno do eixo secundário do reator (INPE, 

2017). 

Já um reator do tipo Stellarator não possui corrente, excluindo de pronto 

o problema das instabilidades do plasma. O Stellarator apresenta um 

desenho diferente, mas também possui seus próprios problemas, como 

uma tendência a perder energia. Cada Stellarator foge a sua de modos 

diferentes do tipo “clássico”, realizando alterações e otimizações que 

tentam coibir os defeitos de obter um funcionamento contínuo.  

O Wendelstein 7X, por exemplo, apresenta 50 bobinas supercondutoras, 
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medindo 3,5 metros de altura cada uma, para gerar o campo magnético 

primário. No sistema de contenção do plasma é usado uma camada 

extra com 20 bobinas planares, colocadas sobre as primeiras, que terão 

a função extra de admitir o mando da amplitude do campo magnético. O 

conjunto inteiro é comprimido dentro de uma estrutura de 16 metros de 

diâmetro. O Wendelstein 7X é um reator de pesquisa, cuja intenção é 

demonstrar a viabilidade da construção de uma usina de fusão nuclear 

usando um reator do tipo Stellarator (INPE, 2017). 

O aquecimento devido à corrente que circula no plasma de fusão não é 

suficiente para que as reações de fusão aconteçam. Assim, métodos 

adicionais de aquecimentos tais como: adição de partículas neutras de 

alta energia, sendo as partículas de feixe ionizadas no plasma, 

confinadas e armazenadas pelo campo magnético; ondas 

eletromagnéticas com frequências características do meio, sendo que a 

energia das ondas é passada para o plasma e a frequência das ondas 

fornece uma definição de qual tipo de partícula vai ser aquecida, são 

necessários.  

 

AS VANTAGENS DA FUSÃO NUCLEAR 
Para Manso e Varandas (2006), os combustíveis básicos para realizar a 

fusão são o deutério e o trítio, sendo que deutério pode ser retirado de 

modo econômico da água do mar. Os recursos de lítio estão bem 

disseminados na Terra, mas ainda não há uma tecnologia apropriada 

para extrai-lo da água do mar. No caso de acontecer qualquer tipo de 

acidente, fecha-se a torneira de ingresso do combustível para que as 

reações de fusão interrompam de imediato. Assim, qualquer perturbação 

descontrolada do meio leva ao esfriamento do plasma cessando 

rapidamente as reações de fusão. Ou seja, não há reações de fusão em 

cadeia e a continuidade de reações em uma situação de descontrole é 

muito improvável. 

Vale ressaltar que a fusão, do mesmo modo que as energias renováveis 
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e a fissão, não gera gases que possam causar o efeito estufa. Ainda, 

nenhum dos combustíveis de base deutério e lítio ou o produto de 

reação (hélio), são tóxicos ou radioativos. O trítio, que é radioativo, é um 

elemento que se decompõe em hélio por emissão de elétrons pouco 

energéticos (5,7 keV) e apresentam um período de decaimento curto, 1, 

2 ou 3 anos. E mais: entre 50 e 100 anos após a parada do reator, será 

possível reciclar os detritos radioativos e reintroduzi-los outra vez na 

produção de energia de fusão, pois “Entre 50 e 100 anos após a 

paragem do reator (dependendo dos avanços da investigação em 

materiais de baixa activação), será possível reciclar os detritos 

radioactivos e reintroduzi-los novamente na produção de energia de 

fusão. ” (MANSO; VARANDAS, 2006). 

 

OS PROGRESSOS EM FUSÃO NUCLEAR 
Em 1968, os cientistas russos iniciaram os testes de desempenho dos 

reatores tipo Tokamak, que foram construídos em outros países, a saber: 

Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Estados Unidos e Japão. Obteve-se 

sucesso no diagnóstico do Tokamak, tanto no que tange o controle do 

plasma, os métodos de aquecimento e o desenvolvimento da Fusão 

nuclear. No final dos anos de 1980, foi lançado um projeto de três 

grandes reatores: JET (Inglaterra), JT60 (Japão) e TFTR (URSS), em 

1988, a França construiu um Tokamak (Tore Supra) e, em 2006, foi 

construído o ITER (Alemanha) (ITER, 2006). 

Dar-se-á agora uma atenção especial àqueles projetos de maior 

visibilidade no âmbito da Fusão nuclear. O Tokamak JET é atualmente o 

maior do mundo e também aquele que conseguiu os melhores 

resultados. O JET está equipado com tecnologias associadas de gestão 

do ciclo de trítio e formas de manipulação por telecomando, além de 

outros avanços notáveis como confinamento de plasma, exploração de 

cenários de operação e desenvolvimento de tecnologia. Já o ITER possui 

como objetivo demonstrar a viabilidade científica e tecnológica da 
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energia de fusão por confinamento magnético. O ITER é o primeiro 

dispositivo experimental a integrar o maior número de tecnologias de 

base (ITER, 2006). Caberá ao reator integrar as bobinas 

supercondutoras de grande porte, com capacidade de criar grandes 

campos magnéticos expostos ao plasma arrefecidos, a gestão do trítio, a 

manutenção robótica e os módulos com camada fértil de lítio (MANSO; 

VARANDAS, 2006). 

 

O FUTURO ENERGÉTICO DA FUSÃO NUCLEAR 
A fusão nuclear, processo de produção de energia no Sol e nas estrelas, 

com competência para gerar energia em larga escala, que auxilia o meio 

ambiente, ao não o degrada ainda mais, deverá ser uma opção 

energética fundamental para o futuro. 

Os resultados alcançados até o presente levam à previsão do sucesso 

do projeto ITER, com finalidade de mostrar o quanto que a Fusão nuclear 

é viável do ponto de vista científico e tecnológico. O próximo passo é a 

construção de um dispositivo com uma capacidade real de produção de 

energia elétrica através da fusão nuclear, o reator Demonstração Power 

Station (DEMO). Prevê-se que a energia de fusão esteja pronta para uso 

ainda neste século (ITER, 2006). 

O reator de fusão nuclear DEMO, estilo Tokamak, será erguido na Ásia 

entre 2030 e 2040. Seu objetivo será demonstrar a produção sustentada 

em larga escala de energia elétrica e a autossuficiência em combustível 

de trítio. O sucesso dessa tarefa permitirá que o DEMO injete energia na 

rede. O físico e professor emérito da Universidade de São Paulo e 

presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 

José Goldemberg acredita que, com projetos como o ITER e o DEMO, o 

aproveitamento da fusão nuclear como fonte de energia enfim se tornará 

uma realidade, mas, ressalva, dentro de um horizonte de tempo longo, 

isto é, de várias décadas (ITER, 2006). 

Deve-se custar a saber se a fusão nuclear conseguirá vencer a 
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incredulidade dos céticos e se tornar uma fonte de energia limpa e 

renovável no fim do século XXI. Contudo, agora, já não se pode ignorar 

que as maiores potências industriais da Terra se uniram para tentar 

tornar esse sonho uma realidade plausível.  

 

CONCLUSÃO - Os progressos brasileiros em torno da pesquisa em 
fusão nuclear 
Como já discutido anteriormente, confinar a matéria nas condições si ne 

qua non à fusão nuclear exige pesquisa que envolve, entre outras 

coisas, equipamentos de grande porte e altos custos. Mesmo assim, 

várias instituições brasileiras de pesquisa estão realizando estudos sobre 

o confinamento do plasma, ou gás ionizado, essencial ao 

desenvolvimento da fusão.  

De acordo com as informações dos sites da USP, Unicamp, UFF e Inpe, 

no Instituto de Física da USP (MCT, 2017), por exemplo, funciona desde 

1980 o único aparelho Tokamak da América Latina. Ele foi inteiramente 

planejado e construído no Brasil e possui poucos componentes 

importados. Trata-se de uma máquina de pequeno porte, com raio de 30 

cm, capaz de alcançar temperaturas muito altas. Já no Laboratório de 

Plasma da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), começou a 

funcionar em 2016 um toroide compacto que consegue atingir 

temperaturas de 5x10 C, embora por um tempo menor do que com os 

Tokamaks convencionais. Também a Universidade Federal Fluminense 

(UFF), em Niterói, possui uma máquina linear, cujo formato se 

assemelha a de um charuto, importada da Alemanha. O Instituto de 

Pesquisas Espaciais (Inpe) construiu um aparelho de confinamento 

magnético do tipo toroidal, que ainda se encontra em fase de 

implantação, com 12 centímetros de raio e que chega a 1x10 C.  

Em 2006, para melhor desenvolver, coordenar e organizar as atividades 

dispersas de diferentes grupos na área de fusão nuclear, foi criada a 

o

o
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Rede Nacional de Fusão (RNF), comprometendo primeiramente 16 

instituições e cerca de 80 pesquisadores. 

O “Termo de Cooperação TécnicoCientífica” foi assinado em 12 de maio 

de 2016, pelo presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN, 2017), Renato Cotta, e pelo diretor do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), Leonel Perondi. O termo assinado pelos 

dirigentes das duas instituições estabelece condições para a cessão de 

uso e compartilhamento de infraestrutura, facilidades e recursos 

humanos para a realização de atividades e projetos relativos à pesquisa 

em fusão nuclear comuns as duas instituições, e, principalmente, o 

acordo permitirá o funcionamento provisório do Laboratório de Fusão 

nuclear da CNEN. 

O Laboratório de Fusão nuclear funcionará por um certo tempo nas 

instalações do Experimento Tokamak esférico, junto ao Laboratório 

Associado de Plasma do INPE. As atividades em fusão nuclear, 

desenvolvidas no INPE desde a década de 80, deverão ser transferidas 

à CNEN quando finalizadas as instalações da sede definitiva do 

Laboratório de Fusão nuclear, projetada para ser edificada junto ao empr 

e endimento do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), no município de 

Iperó/SP. Os recursos necessários às atividades do Laboratório de 

Fusão nuclear continuarão localizados em ações orçamentárias da 

CNEN. 

O presidente da CNEN, Cotta, em 2016, acreditava que a fusão nuclear 

era uma das melhores alternativas para garantir a segurança energética 

às futuras gerações, de acordo com as exigências de sustentabilidade. 

Por essa razão ele afirmou que o processo de fusão nuclear seria uma 

excelente fonte de produção de quantidades significativas de energia 

limpa para o futuro. Porém, o caminho é longo. É preciso trabalhar muito 

no desenvolvimento cientifico e tecnológico. A CNEN entende a questão 

ao dizer que que só a cooperação internacional suplantará os custos 

dessa empreitada e já há um convênio com a EURATOM e outros em 
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andamento (CNEN, 2017). 

Um dos principais pesquisadores da fusão nuclear no Brasil em 2010 era 

Ricardo Galvão, então diretor do INPE. No Brasil, as pesquisas sobre 

esse tema foram iniciadas na década de 70, em grupos universitários. Na 

ocasião, era unânime entre os pesquisadores que um laboratório de 

fusão nuclear seria importante para colocar o Brasil no patamar das mais 

avançadas pesquisas internacionais sobre o tema. Os esforços para a 

criação desse laboratório iniciaram-se na década de 80, através de um 

grupo de trabalho organizado na CNEN. Para Galvão, o termo de 

colaboração assinado entre CNEN e INPE deu a devida continuidade a 

um relevante processo de desenvolvimento da fusão nuclear sucedido 

no Brasil ultimamente. Desse modo, Galvão declarou que haveria muitas 

frentes ligadas à pesquisa da fusão nuclear no Brasil (CNEN, 2017). 

Finalizando, um dos principais fundamentos da cooperação entre o Brasil 

e a União Europeia foi um acordo bilateral firmado em 2004. O objetivo 

desse acordo era intensificar a cooperação entre algumas áreas de 

pesquisa. Em 2016, a parceria entre brasileiros e europeus estava 

voltada especificamente à análise de projetos de pesquisa financiados 

em conjunto em torno das energias renováveis, mas eles estão sendo 

ampliados. Em outras palavras, essa cooperação bilateral se 

desenvolveu e se altera de acordo com temas de interesse comum, 

como, por exemplo, as já integradas energias renováveis, somadas à 

fusão nuclear (ANPEI, 2017). 

Hoje, a situação da fusão nuclear é a seguinte: Cotta assinou, em 

novembro de 2016, um amplo acordo de cooperação para os próximos 

quatro anos com o Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) 

(MCT, 2017) que, em suas próprias palavras “[...] é a maior instituição de 

pesquisa da França com cerca de 30 mil pesquisadores cobrindo 

diversas áreas do conhecimento [...]” (ANPEI, 2017). Segundo Cotta, lá 

existe também a “[...] produção de radioisótopos e aplicação de radio 

fármacos para saúde humana [...]” (ANPEI, 2017), área ligada a energia 
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nuclear.  
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RESUMO 
O não entendimento da filosofia básica envolvendo os conceitos de 

infinito, tanto o “infinitamente grande” quanto o “infinitamente pequeno”, 

pode ser um dos aspectos que influenciam na grande dificuldade 

encontrada pelos alunos nas disciplinas de Cálculo. Este artigo procura 

resgatar toda a discussão filosófica por trás deste conceito, e, para isto, 

também discutir proposições matemáticas como foram provadas na 

época de Euclides e mostrando que os conceitos por trás do Cálculo já 

estavam presentes desde a antiguidade e são responsáveis por 

belíssimos e úteis resultados matemáticos. 

Palavras-chave: Matemática, História, Cálculo Diferencial. 

 

ABSTRACT 
The lack of understanding about the basic philosophy involving concepts 

of infinite, both “infinitely large” and “infinitely small”, can be one of the 

aspects that influence the biggest challenge faced by students in the 

calculus subjects. This article aims to rescue the philosophical discussion 

behind this concept, and discusses mathematical propositions as they 

were proved at the time of Euclid to do so, showing that the concepts 

behind the calculus were already present since ancient times, and they 

are responsible for the wonderful and useful mathematical results.  

Keywords: Mathematics, History, Differential Calculus. 
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INTRODUÇÃO  
O conhecimento da matemática e suas ferramentas, para aqueles que 

dela necessitam, apresentam-se como meio ou ponte de acesso às 

respostas que, talvez, não sejam tão simples de serem descobertas. De 

acordo com Ruiz (2011), a matemática pode ser considerada um 

instrumento capaz de possibilitar o alcance ao inacessível, cuja utilização 

pode facilitar a leitura da realidade e a compreensão, de forma coerente, 

de sistemas complexos. Esta ideia fornece então uma boa explicação à 

importância de sua aprendizagem e entendimento. Entendendo um 

pouco da importância da matemática, torna-se necessário descobrir 

quais os melhores meios de aprendizagem dessa ferramenta. Desta 

forma, depara-se com Boschi (2007) e Katz (2010), que direcionam à 

ideia de que o entendimento da filosofia e história, que permeia a 

matemática, influencia na solidificação do conhecimento da mesma a 

todos os profissionais que dela utilizarão para acesso a respostas 

coerentes, podendo-se utilizá-las na resolução de problemas desta 

natureza, baseando-se em estratégias de pensamento reveladas ao 

longo da história. Diante disto, entende-se que “Os Elementos” de 

Euclides (BICUDO, 2009) possa ser uma boa referência para o estudo e 

melhor compreensão da história da matemática, por se tratar de uma 

obra que envolve um pouco de matemática-histórica, matemática grega e 

geometria, a qual é abordada desde a Euclidiana Plana até a Espacial. 

Segundo Seixas et. al. (2011), este livro apresenta uma geometria muitas 

vezes demonstrada de forma intuitiva, criada em bases sólidas e sem 

números, na qual o trabalho da imaginação destaca-se ao ser usado 

para produzir a imagem representativa da realidade sensível. 

Reforça-se ainda que Euclides apresenta o desenvolvimento de uma 

teoria, de forma consciente, rumo à solução de um problema específico 

com o fundamento axiomático, além disso, busca ensinar aspectos da 

matemática em um sentido mais geral ao expor a aritmética e geometria 

(BICUDO apud ARTMANN, 2009). Desta forma, utilizar-se dos 
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raciocínios expostos e detalhadamente demonstrados por Euclides, para 

o entendimento da matemática atual, torna-se uma experiência 

extremamente grandiosa e agregadora de conhecimentos para todos os 

utilizadores dessa ferramenta. 

O Cálculo Diferencial e Integral I, disciplina obrigatória nos cursos de 

exatas em todo o mundo, em geral, apresenta níveis altíssimos de 

reprovação. Muito desta reprovação se deve à falta de preparo dos 

alunos ingressantes, falta de compromisso, entre diversos fatores tanto 

estudados. Um destes fatores pode estar a desmotivação pelo não 

entendimento da filosofia básica envolvendo os conceitos de infinito, 

tanto o infinitamente grande quanto o infinitamente pequeno. Em geral, 

discussões acerca destes conceitos são negligenciadas nos cursos ou 

tratadas apenas em seu aspecto matemático, sem maiores explicações 

filosóficas sobre o que está por trás da matemática envolvendo o infinito. 

Norteado por essas ideias, o objetivo principal deste artigo é, segundo a 

linha de Seixas et. al. (2011), mostrar como os conceitos de infinito já se 

mostravam presentes nas proposições 2 e 10 do livro XII de Euclides, 

buscando entender a lógica das demonstrações, e relacionando com o 

Cálculo Diferencial estudado atualmente. 

 

OS CONCEITOS DE INFINITO 
Uma das formas mais fundamentais onde o infinito primeiramente 

aparece na matemática é ao assumirmos a existência dos números 

naturais. O ponto de partida do conjunto dos números naturais são os 

axiomas de Peano (RUSSELL, 1966), que dizem: 

1. 0 é um número. 

2. O Sucessor de qualquer número é um número. 

3. Dois números diferentes nunca tem o mesmo sucessor. 

4. 0 não é sucessor de nenhum número. 

5. Qualquer propriedade que pertença a 0 e também ao sucessor de 

qualquer número que tenha esta propriedade pertence a todos os 
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números.  

Se você pensar bem, os axiomas acima definem bem o que queremos 

imaginar como sendo os números naturais. O primeiro deles dá um ponto 

de partida, que chamamos de número 0 (apesar de por enquanto ainda 

não sabermos que este é o ponto de partida). O segundo axioma 

apresenta uma operação a se fazer sobre os números, a operação de 

sucessor e, a partir desta operação, podemos construir outros números. 

O sucessor do 0 por exemplo, é um número, que podemos chamar de 1. 

O sucessor do 1 também é um número, que podemos chamar de 2, e 

assim por diante. O axioma 3 diz que esta construção de números 

naturais não pode ser cíclica, pois por exemplo, se o 1 fosse sucessor do 

0 e do 2, não poderíamos construir mais números naturais com este 

procedimento, partindo do 0, isto é, este axioma garante a infinitude dos 

números, 0, 1, 2, 3, 4... O axioma 4 assegura que não existe uma 

sequência de números construídos com a operação de sucessor que 

alcance o 0. Este axioma ainda não assegura o lugar do 0 como primeiro 

número, para isto, precisamos também do axioma 5 que assegura a não 

existência de outros números naturais além daqueles construídos com a 

operação de sucessor. Como a propriedade “ser um número” pertence a 

0, e, por definição, pertence ao sucessor de qualquer número, este 

axioma garante então que todos os números naturais são aqueles 

obtidos com a operação de sucessor partindo do 0, assim 0 é o primeiro 

número natural. 

Os números naturais são, com certeza, muito úteis, principalmente em 

seu papel primordial de servir para a contagem dos elementos de um 

conjunto, como por exemplo, o conjunto de bois em uma fazenda, o 

conjunto de árvores no planeta Terra, ou o conjunto de átomos no 

universo. Acerca dos números naturais, surgem duas questões 

importantes. A primeira delas é se existe realmente algum conjunto A, no 

qual seria necessário utilizar todos os infinitos números naturais para 

estabelecer a quantidade de elementos em A. Obviamente, se você 
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assumir que os próprios números naturais formam um conjunto, existe 

pelo menos um, ele próprio. Mas será que existe algum outro conjunto 

com esta característica? Isto é, algum outro conjunto no qual possamos 

estabelecer uma relação biunívoca, de um para um entre seus elementos 

e o conjunto dos naturais? Se existir, diremos que este conjunto tem a 

mesma cardinalidade dos naturais. A outra questão que surge é se o 

conjunto dos números naturais seria suficiente para estabelecer a 

quantidade de elementos de qualquer conjunto infinito; isto é, será que 

pode existir um conjunto infinito A, de forma que não haja 

correspondência biunívoca entr e e A, isto é, após qualquer 

correspondência que associe cada elemento de N à um elemento distinto 

de A, ainda assim sobrem elementos em A? Bem, assumindo a 

existência do conjunto dos números naturais, observamos que a 

resposta é positiva para a primeira questão. Acontece que, também a 

partir dos números naturais, podemos construir outros conjuntos 

numéricos, como o dos inteiros, racionais, e reais, (FERREIRA, 2010). 

Ocorre que, diferentemente do que se poderia esperar, apesar de 

conseguirmos visualizar uma “cópia” do conjunto dos naturais no 

conjunto dos inteiros e, apesar disto, ainda sobrar no conjunto dos 

inteiros todos os números negativos, surpreendentemente, o conjunto 

dos números inteiros tem a mesma cardinalidade que o conjunto dos 

números naturais. Para visualizar isto basta estabelecer uma relação da 

forma, , , , , , , ,... 

(FERREIRA, 2010). Esta relação é biunívoca entre os dois conjuntos e 

logo tem a mesma cardinalidade. Pode-se mostrar também que existe 

uma relação biunívoca entre e , mas não entre e , o que responde 

negativamente à segunda questão proposta, isto é, o conjunto dos 

números naturais não é suficiente para se estabelecer a cardinalidade do 

conjunto dos números reais. Geometricamente, costuma-se justificar a 

necessidade dos números reais considerando um quadrado de lado 1. 

Se assumirmos a existência desta entidade geométrica, pode-se provar 
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que a diagonal vale , mas também se pode provar que este número 

não pertence ao conjunto dos racionais, . A estratégia normalmente 

usada para se estabelecer que a cardinalidade de e é maior que a de , 

é mostrar que não existe correspondência biunívoca entre e um 

subconjunto de , logo não pode haver correspondência entre e 

(FERREIRA, 2010). Pensando na representação decimal dos números 

reais, sabemos que existe uma correspondência biunívoca entre os 

elementos do intervalo (0,1) e elementos da forma ..., em que 

os representam dígitos de 0 a 9, sem repetição infinita de noves. 

Suponha então que exista uma correspondência biunívoca entr e e os 

números no intervalo aberto (0,1), isto é, a cada elemento associa-se um 

elemento distinto da forma ..., isto é  

Chegamos a partir daí em uma contradição, pois o elemento ... 

Tal que seja diferente de , de 0 e de 9, não está entre os listados na 

correspondência que foi assumida biunívoca, logo não pode haver tal 

tipo de correspondência. 

Até agora nossa discussão girou em cima de conjuntos de cardinalidade 

infinita, mas considere agora outra situação, que mais nos interessa 

quando falamos de Cálculo Diferencial e Integral. Suponha que 

realmente exista um conjunto de cardinalidade infinita, digamos, por 

exemplo, de mesma cardinalidade dos naturais, e, além disso, que todos 

seus elementos se encontrem no interior de uma caixa. Imagine agora 

que ao redor de cada elemento você possa traçar um círculo de raio de 

forma que não haja interseção entre nenhum dos círculos traçados. 

Claramente isto não pode acontecer. 

A conclusão deste experimento mental é que sempre haverá pelo menos 

dois elementos que estejam tão próximos quanto se queira, isto é, não 

importa quão pequena seja a distância que imagine, sempre haverá pelo 

menos dois elementos cuja distância entre eles é menor que aquela 

imaginada. A partir desta ideia, introduziremos a noção de continuidade. 
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Considere uma barra de metal, por exemplo. Agora imagine que 

dividamos esta barra em duas. Depois, em cada um dos pedaços 

restantes, repetimos o processo. Até que ponto este procedimento pode 

continuar, desta forma, obtendo pedaços de metal cada vez menores? 

Bem, se considerarmos que a barra tem uma natureza contínua, a 

resposta é que podemos continuar este processo indefinidamente e 

sempre iremos obter pedações da barra, cada vez menores. Você então 

pode pensar: Mas isto não é verdade, em algum momento, os pedaços 

ficarão tão pequenos que atingirão um nível molecular e, a partir daí, 

qualquer divisão acarretará em uma mudança da substância, do material 

que temos, isto é, não mais teremos pedaços de metal, mas alguma 

outra coisa. Mas é exatamente este modelo - de que as coisas são 

contínuas - que assumimos em grande parte, se não em todos os 

problemas que envolvem o uso do cálculo diferencial e integral. 

Assumimos que as grandezas sejam modeladas através de números 

reais, e os números reais possuem esta propriedade. Cada número real 

é associado aos pontos de uma reta, que não possui buracos e, além 

disto, cada segmento de reta pode ser infinitamente dividido. Sabemos 

que em geral, a natureza da matéria não é contínua, apesar disto, é útil, 

pela natureza microscópica dos átomos e moléculas que a compõe, que 

a modelemos desta forma. Sobre esta discussão, nas palavras de 

Hilbert: 

 
Se quisermos nos voltar a esta tarefa de clarificar a natureza do infinito, 
devemos primeiramente notar de maneira breve o sentido que na realidade 
é dado ao infinito. Vamos analisar primeiramente o que podemos aprender 
da física. A primeira impressão ingênua dos eventos naturais e da matéria 
é a de estabilidade e continuidade. Se considerarmos uma peça de metal 
ou um volume de um fluido, temos a impressão de que podemos dividi-los 
indefinidamente, que mesmo o pedaço menor deles ainda conservará as 
mesmas propriedades do todo. Porém, em todas as direções em que os 
métodos de investigação da física da matéria foram suficientemente 
refinados, chega-se às fronteiras da indivisibilidade, que não depende do 
fracasso de nossos esforços, mas da natureza própria das coisas. De tal 
modo que se pode considerar a tendência da física moderna como de 
emancipação do infinitamente pequeno; em lugar do antigo princípio 
‘natura non facit saltus’ poderíamos mesmo afirmar o oposto, ‘a natureza 
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dá saltos’. (CARNIELLI, EPSTEIN apud HILBERT, 2009, p.78). 
 

Continua Hilbert: 

 
Portanto, um contínuo homogêneo que admita o tipo de divisibilidade de 
forma que se torne real o infinito através do pequeno não se encontra em 
nenhum lugar da realidade. A infinita divisibilidade do contínuo é uma 
operação que existe só em pensamento, uma mera ideia que de fato é 
rejeitada por nossas observações e nossas experiências da física e da 
química. (CARNIELLI; EPSTEIN apud HILBERT, 2009, p.78). 

 

E mesmo que não exista no universo nem o infinitamente grande nem o 

infinitamente pequeno, Hilbert completa: 

 
Pudemos estabelecer que o universo é finito em relação a dois aspectos: 
ao infinitamente grande e ao infinitamente pequeno. Porém, pode 
perfeitamente acontecer de o infinito ter um lugar justificado em nosso 
pensamento e que tenha aí o papel de um conceito indispensável. 
(CARNIELLI; EPSTEIN apud HILBERT, 2009, p.79). 

 

Segue a questão: Será mesmo que não existe nada que realmente tem 

esta natureza contínua? O espaço e o tempo talvez? O espaço e tempo 

são infinitamente divisíveis ou não? Esta importante questão filosófica, 

ainda em aberto, foi extensamente discutida desde a antiguidade e 

relacionado a ela, temos os famosos paradoxos de Zenão (CARNIELLI; 

EPSTEIN, 2009). 

Primeiramente, considere a resposta afirmativa, isto é, que espaço e 

tempo são infinitamente divisíveis. Imagine agora que você está a 

competir em uma prova de corrida contra uma tartaruga, e foi dada à 

tartaruga uma pequena vantagem em sua posição. Digo então que 

nunca a alcançará, pois, dado a largada, quando você chegar ao ponto 

onde a tartaruga partiu, esta terá se movido para uma posição um pouco 

a frente. Quando você chegar a esta nova posição, de novo a tartaruga 

terá se movido mais um pouco, e, continuando este processo, como 

espaço e tempo são infinitamente divisíveis, você nunca a alcançará. 

Tudo bem então, basta considerar que espaço e tempo não são 
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infinitamente divisíveis você pode pensar. Considere então outra 

situação. Imagine três fitas divididas em quadrados de mesmo tamanho, 

como na Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Quarto paradoxo de Zenão. 

 

, e se movem para direita de forma que cada quadrado passe por 𝐴! 

no menor intervalo de tempo possível. Logo, após este instante de tempo 

teremos a situação da Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Quarto paradoxo de Zenão. 

 

Mas então terá passado por dois ’s. Logo este menor instante de 

tempo não pode ser realmente o menor, pois o tempo que levou para 

passar por um é necessariamente menor.  

Bem, independentemente da existência ou não do infinito, de grandezas 

contínuas e infinitamente divisíveis, talvez então o infinito faça parte de 

uma realidade intangível na qual nossos sentidos são capazes de 

perceber apenas uma sombra, sendo alcançáveis apenas pela razão, 

juntamente com entidades geométricas como círculos, cones, esferas, de 

acordo com as ideias de Sócrates e Platão. Segundo Carnielli e Epstein: 
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Uma das mais antigas e ainda mais influentes acepções acerca do 
conhecimento matemático foi a de Sócrates e Platão. Para eles, o que é 
real reside no ‘céu acima dos céus’ e é imperceptível aos nossos sentidos. 
Somente nossas mentes podem perceber a verdadeira forma de um 
círculo, um quadrado, um cavalo, uma cadeira. O que chamamos de 
mundo e realidade são somente pálidas imitações. O Conhecimento 
matemático é o conhecimento dessas formas puras, eternas e 
imperecíveis. (CARNIELLI; EPSTEIN, 2009). 

 
ÁREA DO CÍRCULO E VOLUME DO CONE 
As relações utilizadas por Euclides para demonstrar suas ideias muitas 

vezes são explicadas anteriormente por ele. Sendo assim, entender 

algumas proposições depende da demonstração da primeira proposição 

do livro XII.  

A proposição 1 do livro XII prova que dois polígonos semelhantes, P1 e 

, inscritos respectivamente nos círculos , de diâmetro , e , de 

diâmetro , são tais que a razão entre suas áreas é a razão quadrada 

de seus diâmetros.  

 
onde: 

= área do polígono inscrito no círculo 1; 

= área do polígono inscrito no círculo 2; 

 
Figura 3 - Polígonos semelhantes inscritos em círculos. 

 

Para demonstrar isso, a partir de polígonos semelhantes inscritos nos 

círculos, C1 e C2, toma-se lados consecutivos correspondentes, e come. 

Traçam-se, respectivamente, os diâmetros e . Ligam-se também os 

pontos e . Sabe-se que, pelo fato dos triângulos e estarem inscritos 

em um semicírculo, que os ângulos são retos. Usando resultados já 
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conhecidos sobre círculos, também sabemos que os ângulos são 

congruentes, assim como os ângulos e . Como os polígonos são 

semelhantes, prova-se que os triângulosetambém são semelhantes, pois 

, logo os ângulos são congruentes e, portanto, também os 

ângulos, o que faz com que os triângulos também sejam semelhantes e 

portanto , logo:  

Não provaremos este resultado, mas ele pode ser visualizado dividindo 

os polígonos em triângulos semelhantes correspondentes e aplicando a 

fórmula da área em cada um dos triângulos. 

  Tendo este resultado em mãos, isto é, que a razão entre as áreas 

de quaisquer polígonos semelhantes inscritos em círculos é a razão 

quadrada dos diâmetros, pode-se pensar se esta relação valeria também 

para as áreas dos próprios círculos propriamente ditos. A ideia intuitiva é 

que valeria sim, pois, se vale para quaisquer polígonos inscritos, imagine 

um polígono com uma quantidade grande de lados, digamos, um milhão. 

Este polígono inscrito teria área menor que a do círculo, mas seria 

praticamente indistinguível deste e, quanto maior o número de lados, 

mais próximo estaria à área do polígono da área do círculo. O que torna 

este resultado intuitivo na realidade é o fato de podermos considerar que 

o círculo e o polígono inscrito de infinitos (se é que isto faz sentido), 

seriam na realidade a mesma entidade geométrica. Apesar de o 

resultado parecer intuitivo, fica a dúvida de como expressar estas ideias 

de forma matematicamente aceitável, com mais rigor. É o que o livro de 

Euclides faz na proposição 2 do livro XII. 

 

PROPOSIÇÃO 2 
A ideia da proposição 2 do livro XII é utilizar a informação provada na 

proposição anterior para mostrar que a razão entre a área de dois 

círculos distintos, C1 e C2, também é igual à razão entre o quadrado dos 

diâmetros destes círculos: 
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onde:  

 = área do círculo 1; 

 = área do círculo 2; 

 = diâmetro do círculo 1; 

= diâmetro do círculo 2. 

 

É importante notar que com esta proposição, temos efetivamente uma 

regra para se calcular áreas de círculos, pois a área de um círculo 

qualquer será então dada por:  

 

Em que, , é uma constante universal, que independe do círculo. 

Antes de iniciar o desenvolvimento da ideia contida no livro de Euclides é 

necessário entender algumas relações utilizadas por ele para demonstrar 

a mesma. Considere o quadrado . Ligue os pontos médios dos 

lados, como na Figura 5, formando o quadrado inscrito . Ligue os 

pontos e . Pode-se provar que os oito triângulos, , , , , 

, , , , são congruentes, a partir disto concluímos que a 

área do quadrado inscrito é a metade da área do quadrado circunscrito e, 

assim, caso seja inscrito um quadrado em um círculo como na Figura 6 e 

a área do mesmo seja subtraída da área total deste círculo, a área que 

resta é menor do que a metade da área do círculo. 
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Figura 4 - Triângulos congruentes particionando quadrado. 

 
Figura 5 - Quadrados inscritos e circunscritos. 

 

Uma análise semelhante pode ser feita a partir da Figura 6. Considere o 

retângulo . Através dos pontos médios, e de dois lados opostos, 

trace os segmentos , e . Pode-se provar que os triângulos , 

, esão congruentes, assim, a área do triânguloinscrito no retângulo é 

a metade da área do retângulo . 

 
Figura 6 - Triângulos congruentes. 

 

Com isso, traçando uma perpendicular à uma corda , e, a partir desta 

perpendicular, seja feita a construção da Figura 8, caso a área do 

triângulo seja retirada da área do segmento de círculo que restou, a área 

que resta é menor do que a metade da área anterior. 
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Figura 7 - Áreas dos segmentos de circulo e do triângulo. 

 

A partir das relações apresentadas anteriormente, torna-se possível que 

Euclides demonstre a proposição 2, provando que qualquer relação de 

igualdade, diferente da inicialmente apresentada, é incorreta, ou seja, 

uma relação do tipo , ondeé uma área qualquer e diferente de 

, deve ser incorreta. Suponha primeiro então que< . Temos então a 

relação , ondeé a área que resta. Ao inscrever um quadrado 

no círculo 2, caso seja retirada a área do mesmo da área do círculo 2, 

restará menos da metade da área anterior. Fazendo a construção da 

Figura 7 para cada lado do quadrado e retirando as áreas dos triângulos 

formados da área restante, sempre restará uma área menor do que a 

metade da área anterior, no livro de Euclides; assume-se então que com 

um número finito de passos, seguindo este procedimento, é possível 

subtrair áreas do círculo 2 até que a quantidade restante seja menor do 

que Ɛ, ou seja, , onde é a área de um polígono inscrito no 

círculo 2. Pode-se dizer então que, >. . Construa então um 

polígono , inscrito no círculo e semelhante à . Pela proposição 

anterior, temos; ; e por hipótese; , a relação está 

incorreta. 

Por outro lado, considerando que >., obtém-se: 

 
 

Onde A é uma área qualquer menor que a área do círculo 2, logo 
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, caindo no mesmo caso anteriormente tratado. Com isso, >. é 

também incorreto e fica provado, segundo o livro de Euclides, que é igual 

a , ou seja, a relação é correta. 

A proposição 10 do livro de Euclides mostra que o volume do cone é um 

terço do volume do cilindro de mesma base e mesma altura. Para 

demonstrar este fato, a estratégia foi usar o fato já conhecido de que o 

volume de uma pirâmide de base poligonal é um terço do volume do 

prisma de mesma base e altura.  

Considere um prisma de base triangular . Divida-o em três 

pirâmides , e , como na Figura 9. Pode-se provar que o 

volume de cada pirâmide, inscrita no prisma, é um terço do volume do 

prisma.  

 
Figura 8 - Partição do prisma em pirâmides. 

 

Foi demonstrado na proposição V do livro XII que pirâmides de base 

triangular e mesma altura tem a razão entre seus volumes proporcionais 

à área da base, logo, através da Figura acima é possível notar que o 

volume da pirâmide é igual ao volume da pirâmide, pelo fato de as duas 

terem as bases congruentes, , e mesma altura, o mesmo 

valendo, pelos mesmos argumentos, para as pirâmides e e, portanto, a 

relação, , é correta. Caso a pirâmide tenha uma base 

poligonal (Figura 10), pode-se provar, dividindo a base em triângulos, 
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que a relação também é válida neste caso, isto é, . 

Com estes resultados, estamos prontos para a proposição 10, que dá o 

“salto” de pirâmides e prismas, para cones e cilindros. 

 
Figura 9 -  Pirâmide inscrita no prisma. 

 
PROPOSIÇÃO 10 
A ideia de Euclides nesta proposição é demonstrar que o volume de um 

cone circular que possui a mesma base e altura de um cilindro é um 

terço do volume deste cilindro. 

 
Figura 10 - Cone inscrito no cilindro. 

 

 
Onde: 

= volume do cilindro; 

= volume do cone. 

 

Para provar esta relação, Euclides utiliza vários conhecimentos 
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demonstrados em algumas proposições anteriores e inicia sua ideia 

partindo da estratégia de tentar provar que qualquer relação diferente da 

apresentada acima é incorreta, ou seja, devem ser incorretas. 

Inscreve-se então, no círculo, que é ao mesmo tempo base do cilindro e 

do cone, um quadrado. A partir deste quadrado, construímos um prisma 

de mesma altura do cilindro. Como já visto anteriormente, caso a área do 

quadrado seja subtraída da área do círculo, a área restante será menor 

do que a metade da área do círculo e com isso, caso seja subtraído o 

volume do prisma do volume do cilindro, o volume restante será menor 

do que a metade do volume inicial do cilindro.  

Podemos então realizar procedimento análogo ao feito para a proposição 

2, isto é, inscrever ao círculo polígonos de área cada vez maior e 

construir o prisma interior ao cilindro até que o volume destes, retirado do 

volume cilindro, seja menor do que , ou seja, fazendo com que 

. 

Com base nas ideias provadas por Euclides nas proposições anteriores, 

sabe-se que o volume do prisma de mesma base e altura do cilindro é 

três vezes o volume da pirâmide que possui a mesma base e altura do 

cone, e então, temos que . Mas a pirâmide está contida 

no cone, o que implica que, como um volume não pode ser maior e 

menor do que outro ao mesmo tempo, prova-se que o volume do cilindro 

não é maior do que o triplo do volume do cone. Por outro lado, suponha 

que ao inscrever um quadrado no interior do círculo e a partir deste 

construir uma pirâmide, ligando os vértices do quadrado ao vértice do 

cone, o volume da pirâmide será maior que a metade do volume do 

cone, pois a área do quadrado é maior que a metade da área do círculo. 

De novo utilizando um procedimento análogo ao feito na proposição 2, 

podemos construir uma pirâmide interior ao cone tal que seu volume seja 

maior que a terça parte do volume do cilindro, isto é, faz com que o 

volume do prisma associado à pirâmide seja maior que o volume do 
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cilindro, isto é  

Mas o prisma que possui mesma base e altura do cilindro está contido 

nele e isto implica que, como um volume não pode ser maior e menor do 

que outro ao mesmo tempo, o volume do cilindro não é menor do que o 

triplo do volume do cone.  

Portanto, todo cilindro possui volume três vezes maior do que o volume 

do cone de mesma base e altura que ele, visto que qualquer relação 

diferente desta é incorreta. 

 

CONCLUSÃO 
A concepção de conjuntos e grandezas infinitamente grandes e 

infinitamente pequenos pode ser visto como uma decorrência natural do 

pensamento humano, desde os tempos antigos, quando a humanidade 

sentiu a necessidade da contagem. Conceber a existência de um 

conjunto infinito, o dos números naturais, N, de forma que possamos 

utilizá-lo para a contagem dos elementos de um conjunto, como o de 

bois em uma fazenda, estrelas no universo, dentre outros, sendo que em 

princípio não importa o quão grande seja o conjunto que queiramos 

estabelecer a quantidade de elementos, sabemos que não faltarão 

números naturais para isto, é de extrema utilidade. Logicamente, a 

existência de conjuntos infinitos como o dos números naturais induz à 

concepção de outros tipos de infinito, diferentes daquele característico 

dos números naturais, como o dos números reais, por exemplo. Os 

números reais normalmente são associados aos pontos de uma reta. A 

cada número real podemos associar um único ponto em uma reta e a 

cada ponto da reta podemos associar um único número real, além disso, 

imaginamos que a reta não tenha buracos e que cada segmento desta 

seja infinitamente divisível, representando nossa concepção de um 

espaço contínuo que é modelado através dos números reais. Apesar de 

fisicamente não haver nada que corrobore a infinitude e continuidade do 

espaço, e nem do tempo, é prático modelar estas entidades através dos 
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números reais. Na verdade, mesmo objetos e grandezas que, de acordo 

com nossas concepções científicas atuais, não têm a propriedade da 

continuidade, como por exemplo a quantidade de água em um recipiente 

ou a natureza microscópica das moléculas de água, faz com que se 

torne prático a modelagem utilizando a continuidade dos números reais. 

É importante notar que esta ideia de continuidade permeia todo o Cálculo 

diferencial e integral, desde a concepção do conceito de limite, passando 

pelo de derivada e finalmente chegando ao conceito de integral. Vejamos 

por exemplo à ideia de velocidade instantânea, que nos parece um 

conceito muito natural, pois, afinal, a medimos constantemente no 

velocímetro de nossos carros: se fizermos uma análise mais apurada, 

este conceito não tem nada de natural. Suponha que saibamos a cada 

instante de tempo, a posição de uma partícula se movimentando em uma 

reta. Não há controvérsias a respeito do conceito de velocidade média, é 

simplesmente a razão entre a variação da posição entre os tempos t1 e 

t2, P1P2, e a variação do tempo, isto é vm = (P1P2) / (t1t2). Mas e se 

quisermos saber a velocidade instantânea no tempo t1, por exemplo? 

Bem, como estamos modelando posição e tempo por meio de números 

reais, e estes são infinitamente divisíveis, podemos então, em princípio, 

fazer uma aproximação tão boa quanto queiramos, mantendo t1 fixo e 

fazendo cada vez t2 mais próximo de t1, mas repare que não podemos 

fazer t1=t2, pois neste caso teríamos algo do tipo 0/0, o que não faz 

sentido. Desta forma, se quisermos mesmo estabelecer a existência de 

um conceito como velocidade instantânea (e parece que o queremos), 

faz sentido dizer que a velocidade instantânea existe e é igual ao número 

real vi se, para qualquer intervalo aberto J, ao redor do número vi, existir 

um intervalo aberto I, ao redor do número t1, excluindo o t1, de forma 

que a razão (P1P2)/(t1t2), para qualquer valor de t2 em I, esteja no 

intervalo J. E como o intervalo J pode ser imaginado tão pequeno como 

se queira, esta ideia traduz exatamente o que queremos entender como 

o conceito de derivada do cálculo, dizendo que o limite da expressão 
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(P1P2)/(t1t2) é vi, quando t2 tende a t1.  

Assim como o correto entendimento dos conceitos de limite e derivada 

passa por questões acerca do infinitamente divisível, também os 

conceitos envolvendo integrais passam por estas questões. Como 

observamos neste artigo, desde os tempos de Euclides, assumindo que 

grandezas possam ser tão pequenas quanto se queira, isto é, o “ ”, que 

no caso da área do círculo representava a diferença entre a área do 

polígono inscrito e a área do círculo e que no caso do cone, representava 

a diferença entre as áreas dos prismas inscritos e do cilindro, foi possível 

estabelecer resultados sobre áreas de círculos e volumes de cones. A 

diferença básica entre o que foi feito no livro de Euclides e o que está por 

detrás do conceito de integral é a generalização. Caso queiramos pensar 

em áreas, através do cálculo de integrais, podemos, por exemplo, 

calcular a área sob a curva do gráfico de uma função, sendo que, ao 

invés de aproximações por polígonos inscritos, podemos fazer 

aproximações por áreas de retângulos, o que está por detrás da ideia 

das somas de Riemann. 
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RESUMO 

A pitaia é considerada altamente nutritiva por apresentar compostos 

antioxidantes, que são compostos químicos que podem prevenir ou 

diminuir os danos oxidativos de lipídios, proteínas e ácidos nucléicos 

causados por espécies de oxigênio reativo. O presente trabalho objetivou 

quantificar compostos fenólicos e antocianinas nas polpas de pitaias 

vermelhas e brancas in natura, congeladas e aquecidas, a fim de simular 

os processos industriais. Os maiores teores de compostos fenólicos 

foram obtidos na pitaia vermelha após o terceiro ciclo de congelamento e 

o menor teor na pitaia branca in natura. Foi possível determinar que os 

processos de armazenamento (congelamento) e aquecimento 

potencializaram a extração dos compostos fenólicos em ambas as pitaias 

quando comparadas com a in natura. A pitaia branca não apresentou 

teores de antocianina, já a pitaia vermelha apresentou a maior 

concentração de antocianina no estado in natura. 

Palavras-chave: Compostos Fenólicos, Antocianina, Pitaia.  
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ABSTRACT 
The pitaya is considered highly nutritious because it has antioxidant 

compounds, which are chemical compounds that can prevent or reduce 

the oxidative damage of lipids, proteins and nucleic acids caused by 

reactive oxygen species. The present work aimed to quantify phenolic 

compounds and anthocyanins in fresh and frozen red and white pitaya 

pulps, both frozen and heated, in order to simulate industrial processes. 

The highest levels of phenolic compounds were obtained in the red pitaya 

after the third freezing cycle and the lowest content in the fresh white 

pitaya. It was possible to determine that the processes of storage 

(freezing) and heating enhanced the extraction of the phenolic 

compounds in both pitaya compared to the fresh ones. The white pitaya 

did not present anthocyanin contents, whereas the red pitaya had the 

highest concentration of anthocyanin in the natural state. 

Keywords: Phenolic Compounds, Anthocyanin, Pitaia. 
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INTRODUÇÃO  
Existem várias espécies de pitaias, destacando a Hylocereus polyrhizus 

(pitaia vermelha de polpa vermelha) e a Hylocereus undatus (pitaia 

vermelha de polpa branca). Devido ao aumento do seu consumo em 

geleias, sucos, sorvetes, doces ou apreciada in natura, é necessário 

investigar seus potenciais nutricionais e funcionais. A fruta é bastante 

atraente e sua polpa apresenta sabor levemente adocicado, o que 

desperta a atenção além de ser considerada altamente nutritiva, com alto 

teor de água, minerais, açúcares, compostos antioxidantes e de baixo 

valor calórico (ABREU et al., 2012). 

O mercado mundial tem apresentado um crescente interesse em ofertar 

alimentos com características bioativas, contendo substâncias que 

influenciam nas atividades fisiológicas ou metabólicas, contribuindo para 

uma melhor qualidade de vida das populações. Tais alimentos são 

conhecidos atualmente como “alimentos funcionais”. Uma importante 

propriedade funcional encontrada em alguns alimentos é a presença de 

compostos antioxidantes que apresentam papel importante para a saúde 

humana. Os compostos fenólicos apresentam muitas substâncias com 

este potencial, portanto sua presença deve ser investigada nos 

alimentos. Os compostos fenólicos apresentam múltiplas atividades 

biológicas, tais como: propriedades antitumorais, antimutagénicas, 

antiinflamatórias, antibacterianas, antioxidantes (por protegerem as 

células contra os danos oxidativos), além da capacidade de regular as 

funções corporais, auxiliando na proteção contra doenças como 

hipertensão, diabetes, câncer, entre outras (MALLMANN, 2011). 

Além disso, as antocianinas, grupo pertencente aos compostos fenólicos, 

também são conhecidas por suas propriedades antioxidantes e 

antidegenerativas, o que as tornam potenciais corantes para indústria 

alimentícia, pois possuem uma pigmentação que varia do azul ao 

vermelho e ainda podem agregar valor nutricional ao alimento. Para 

avaliar a capacidade antioxidante de um fruto, é preciso extrair o máximo 
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de compostos antioxidantes. Muitos fatores, tais como os tipos de 

solvente, tempo de extração, temperatura, pH, proporção sólido-líquido e 

tamanho das partículas, influenciam na extração. A polaridade do 

solvente é o fator mais importante, pois compostos fenólicos apresentam 

polaridade diferenciada entre eles. Dessa forma, a solubilidade em um 

determinado solvente é característica peculiar do fitoquímico, o que 

explica a inexistência de um procedimento de extração universal (MELO 

et al., 2008). 

Desta forma, neste estudo foram quantificados os teores de compostos 

fenólicos e antocianinas em pitaias vermelhas e brancas, avaliando a 

eficiência de extração utilizando o solvente metanólico 60% (v/v) 

simulando processos industriais que envolvam aquecimento e 

congelamento da polpa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
As pitaias brancas e vermelhas foram adquiridas de um produtor local na 

cidade de Janaúba/MG. As polpas foram retiradas e trituradas em um 

processador doméstico. Posteriormente, pesou-se 2,00 g da polpa das 

pitaias e adicionou-se 2,0 mL de água destilada.  
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Figura 1 - Pitaia Branca e Pitaia Vermelha. 

 

Para se avaliar a influência do aquecimento sobre o conteúdo de fenóis 

totais e antocianinas empregou-se o aquecimento nas temperaturas de 

40, 60 e 80 °C, em banho maria, durante 10 minutos para cada uma 

dessas temperaturas. A cada extrato foram adicionados de 2,0 mL de 

solução de metanol 60% (v/v) e as amostras agitadas em vórtex por 1 

min para homogeneização. Os extratos permaneceram por 1h na 

geladeira. Após este período, fez-se a filtração à vácuo, lavando o 

resíduo três vezes com o solvente e o volume foi completado para 10,0 

mL. Os extratos ficaram em repouso por 2h na geladeira.  

Foram realizados três ciclos de gelo e degelo para avaliar o efeito do 

congelamento sobre o conteúdo dos fenólicos totais e antocianinas. 

Depois de cada congelamento, as amostras eram deixadas na geladeira 

por 24 horas para descongelarem. Posteriormente à 2,00 g da polpa 

descongelada era adicionado de 2,0 mL de solução de metanol 60% 

(v/v). As amostras foram agitadas em vórtex por 1 min a fim de 

homogeneizar. Os extratos permaneceram por 1h na geladeira. Após 

este período, fez-se a filtração à vácuo, lavando o resíduo três vezes 
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com o solvente e o volume foi completado para 10,0 mL. Os extratos 

ficaram em repouso por 2h na geladeira.  

Após o tempo de repouso foi feita a quantificação dos compostos 

fenólicos totais pelo método Folin-Ciocalteau, onde, a uma alíquota de 

0,5 mL dos extratos foram adicionados 2,5 mL de Folin-Ciocalteau (1 - 

10) e 2,0 mL de solução de carbonato de sódio 7,5% (m/v) (incubando 

em banho por 20 min a 50 ºC). As leituras prosseguiram à 760 nm em 

espectrofotômetro (Femto 700 Plus). As quantificações foram realizadas 

usando curva padrão de ácido gálico e foram expressas em mg/100g de 

amostra (SWAIN E HILLS, 1959). 

Para quantificação das antocianinas totais (mg/100g) fez-se a leitura da 

absorbância à 535 nm dos extratos preparados conforme descrito e o 

cálculo foi efetuado de acordo com a equação proposta por Teixeira et al. 

(2008). 

As análises dos compostos fenólicos e antocianinas foram realizadas em 

triplicata e analisadas estatisticamente utilizando o software Sisvar 5.6 

(Build 86) (FERREIRA, 2008) através da análise de variância (ANAVA) 

pelo teste de Scott-Knott com 5% de probabilidade. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O método de Folin-Ciocalteau fundamenta–se a partir de uma reação de 

oxiredução com formação de um produto de coloração azul intensa, 

mensurada em espectrofotômetro na região do visível. O conteúdo médio 

de fenólicos totais obtido na polpa da pitaia branca in natura é 2,9 ± 0,3 

mg/100g e na polpa da pitaia vermelha in natura é 12,23 ± 0,57 mg/100g. 

Observa-se que a pitaia vermelha obteve 4 vezes mais fenólicos do que 

a pitaia branca. De acordo com os resultados apresentados por CHOO et 

al. (2011) o teor de fenólicos em pitaia de polpa vermelha e branca foi de 

24,22 e 28,65 mg/100g, respectivamente. Essa discordância pode ser 

devido à diferença de fase de maturação do fruto, tipo de solo, clima da 

região do plantio e a metodologia utilizada na extração. 
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Tabela 1 - Quantificação de compostos fenólicos após o aquecimento e o 
congelamento das polpas de pitaias vermelhas e brancas 
Legenda -  Médias seguidas da mesma letra minúscula não diferem entre si pelo teste 
de Scott-Knott (5% de probabilidade). Médias desvio padrão amostral de 3 repetições. 
 

Os alimentos podem passar por mudanças de temperatura durante o 

processamento, armazenamento, estocagem e preparo doméstico. Com 

objetivo de testar esses efeitos do processamento sobre os compostos 

fenólicos e antocianinas nas polpas das pitaias, as amostras foram 

submetidas à elevação de temperatura durante 10 minutos e a ciclos de 

degelo. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 1. 

Nos resultados do aquecimento foi possível observar o aumento 

expressivo no teor decompostos fenólicos totais ns polpas das pitaias 

vermelha e branca comparado às amostras innatura. Isto ocorre porque 

o aumento da temperatura e o tempo de contato da amostra com o 

extrator auxilia na extração. O aumento da temperatura auxilia na 

inativação das enzimas que degradam os compostos fenólicos, 

preservando-os (MACHADO et al, 2013). 

Após a realização dos ciclos de congelamento, os teores de compostos 

fenólicos aumentaram em relação às amostras in natura e as amostras 

aquecidas. Nesse contexto pode se afirmar que o ciclo de congelamento 

favoreceu a extração dos teores de fenólicos nas pitaias.  

Analisando as diferenças estatísticas significativas pelo teste Scott-Knot 

com 5% de probabilidade observa-se que o menor teor de composto 

fenólico depois de processado foi obtido na pitaia branca após o 

aquecimento a 40°C por 10min (12,19 mg/100g) e o maior teor foi obtido 

na pitaia vermelha após o 3 ciclo de degelo (28,32 mg /100g). 
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Em relação aos resultados obtidos no estudo da quantificação de 

antocianinas nos frutos, a pitaia branca não apresentou antocianinas em 

nenhum dos extratos. Esse resultado pode ser justificado pela ausência 

de coloração de sua polpa, uma vez que as antocianinas são compostos 

pigmentados, apresentando cores do vermelho ao azul (MALLMANN, 

2011). 

A pitaia vermelha apresentou em seu estado in natura 10,24 ± 0,97 

mg/100g de antocianinas. Portanto, a pitaia vermelha pode constituir 

uma importante fonte de corante natural, uma vez que apresenta 

antocianinas que são compostos coloridos com propriedades 

antioxidantes e antidegenerativas. 

Tabela 2 - Quantificação de antocianina após o aquecimento e o congelamento das 
polpas de pitaia vermelha. 
Legenda - Médias seguidas da mesma letra minúscula não diferem entre si pelo teste 
de Scott-Knott (5% de probabilidade). Médias desvio padrão amostral de 3 repetições. 
 

Foi possível observar que, ao contrário dos resultados obtidos para os 

compostos fenólicos, os processos de aquecimento e congelamento 

reduziram os teores de antocianinas presente no extrato. No terceiro 

ciclo de degelo foi obtido a maior redução de aproximadamente 3 vezes 

em relação a polpa in natura. 

Analisando as diferenças estatísticas significativas pelo teste Scott-Knot 

com 5% de probabilidade observa-se que o menor teor de antocianinas 

na pitaia vermelha depois de processado foi obtido após o terceiro ciclo 

de degelo, porém este não apresenta diferença significativa com o 

primeiro e segundo ciclo e com o aquecimento a 80°C por 10min. 

 

CONCLUSÃO 
De acordo com os resultados obtidos, o aquecimento e congelamento 
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pelos quais a polpa passa em processos industriais interferem na 

extração dos compostos fenólicos e das antocianinas. Na qual 

aquecendo a diferentes temperaturas e congelando e descongelando 

favorece a extração de compostos fenólicos e desfavorece as 

antocianinas.  

Com os resultados obtidos pode-se concluir que o consumo das duas 

espécies de pitaias analisadas no presente estudo pode contribuir para a 

composição de uma dieta saudável. Além disso, a pitaia vermelha pode 

constituir uma importante fonte de corante natural, uma vez que 

apresenta antocianinas que são compostos coloridos com propriedades 

antioxidantes e antidegenerativas. 

Avaliando os resultados obtidos, verifica-se a importância de estudos 

complementares para avaliar a influência de outras formas de 

processamento na quantidade de compostos fenólicos e antocianinas, 

bem como avaliar a atividade antioxidante desses compostos antes e 

após o processamento. 
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RESUMO 
O campo de estudo das manifestações patológicas na construção civil 

tem se ampliado e despertado interesse nos últimos anos devido ao 

avanço tecnológico dos materiais, buscando mais economia e menos 

robustez nas estruturas. A necessidade de se construírem obras cada 

vez mais rapidamente muitas vezes se sobrepõe ao controle da 

qualidade dos materiais e dos serviços, ao uso de mão-de-obra não 

qualificada, o que pode acarretar o aparecimento de várias patologias em 

pouco tempo de uso. Este texto traz exposto o estado da arte sobre o 

desempenho e durabilidade das construções e as manifestações 

patológicas mais comuns: deterioração do concreto, corrosão de 

armaduras, trincas e fissuras, degradação de revestimentos cerâmicos, 

eflorescências, criptoflorescências, sujidade, mofo e bolor.  

Palavras-chave: Patologias, Construção Civil, Tecnologia. 

 

ABSTRACT 
The study field of pathological manifestations in civil construction has 

expanded and aroused interest in recent years due to the technological 

advancement of materials, seeking more economy and less robustness in 

structures. The need to build more and faster often overcomes the control 

of the quality of materials and services and the use of unskilled labor, 

which can lead to several pathologies in a short period. This text exposes 

the state of the art on the performance and durability of constructions and 

the most common pathological manifestations: concrete deterioration, 

corrosion of reinforcements, cracks and cracks, degradation of ceramic 

coatings, efflorescence, cryptofluorescence, dirt, mold and mildew. 

Keywords: Pathologies, Civil Construction, Technology. 
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INTRODUÇÃO 
1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VIDA ÚTIL DAS CONSTRUÇÕES 
O crescimento da construção civil aliado ao desenvolvimento de técnicas 

mais avançadas de cálculos de estruturas e à evolução tecnológica do 

concreto tem levado à utilização de estruturas cada vez menos robustas. 

Com isso, tem-se observado um grande número de manifestações 

patológicas resultado do envelhecimento precoce e diminuição da vida 

útil das construções, causando queda considerável no seu desempenho. 

A vida útil das construções está ligada ao desempenho e à durabilidade 

das estruturas e materiais utilizados, relacionando aspectos técnicos, 

funcionais e econômicos. Os aspectos técnicos são aqueles que não 

estão relacionados ao uso da estrutura, ligados diretamente ao cálculo e 

execução da mesma, os aspectos funcionais referem-se à capacidade de 

a estrutura cumprir com as funções para a qual foi projetada e resistir às 

ações as quais é solicitada, e os aspectos econômicos, por sua vez, são 

relativos aos custos de manutenção necessários para que a estrutura 

siga em bom estado de uso atendendo aos limites de serviço. 

As condições para que uma estrutura tenha eficiência e durabilidade, 

assegurando uma boa vida útil, são previstas em normas técnicas, 

especificações, ensaios de resistência e outros, como a definição de 

classe de agressividade do local onde se insere a obra, no entanto, 

percebe-se que as exigências e recomendações das normas técnicas 

mostram-se insuficientes. 

Ao se projetar uma estrutura, tem-se em vista os Estados Limites, os 

quais: Estado de Limite Último (ELU) e o Estado Limite de Serviço (ELS), 

amparados pelas normas NBR 6118 de 2014 e NBR 15575 de 2013 da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). O ELU deve ser 

atendido de modo a evitar a ruína e o colapso das estruturas, sendo 

requisito para a segurança e desempenho das estruturas. O ELS, 

chamado também de limite de utilização, está relacionado à durabilidade 

e vida útil das estruturas, às condições em uso normal, à sua aparência e 
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ao conforto do usuário. 

Muitos dos problemas das estruturas se devem ao fato de a resistência à 

compressão do concreto e os ELUs terem sido durante muito tempo os 

únicos parâmetros adotados para se avaliar a qualidade do concreto. Em 

contrapartida, o ELS muitas vezes é relegado ao segundo plano, nesse 

sentido, os erros de projeto e a utilização de materiais inadequados 

representam uma parcela relativamente grande das causas de 

patologias. 

A durabilidade do concreto se dá por condições extrínsecas ou 

condições ambientais e intrínsecas dos materiais isolados, como 

exemplo o cuidado com a proporção água/cimento, a dosagem, o teor de 

ar no concreto fresco, o tipo e qualidade do cimento utilizado, bem como 

sua classe de resistência. Ambos os parâmetros extrínsecos e 

intrínsecos combinados podem determinar a durabilidade das estruturas 

e garantir seu bom desempenho em toda sua vida útil em conformidade 

com os 12 critérios de desempenho apresentados na Figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Figura 1.1 - Os 12 critérios de desempenho baseados na NBR 15.575 (2013) e ISO 
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6241 (1984). 
 
As incumbências para durabilidade das construções podem ser 

atribuídas a quatro agentes relacionados à obra desde a etapa de projeto 

a seu uso propriamente dito, são eles: os fornecedores dos materiais, os 

projetistas/calculistas, os construtores/incorporadores e os usuários. O 

desempenho correto das funções de cada um desses agentes como 

mostradas na Figura 1.2 abaixo deve garantir a qualidade da estrutura 

em toda sua vida útil.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 1.2 - Função a ser desempenhada por cada agente responsável pelo 
desempenho e durabilidade de uma estrutura. (Adaptado de POSSAN; DEMOLINER, 
2013). 
 
2. O CONCEITO DE PATOLOGIAS 
A ciência experimental denominada “Patologia das Construções” envolve 

conhecimentos multidisciplinares nas diversas áreas da engenharia e 

tem como objetivo a determinação das origens, causas, mecanismos de 

ocorrência, manifestação e das consequências das situações em que 

partes de uma edificação apresentam um desempenho abaixo do mínimo 

estabelecido em projeto, podendo causar o colapso da estrutura ou 

incômodos visuais aos usuários. 

O surgimento de patologias pode estar ligado à má qualidade dos 

materiais ou erros de execução do projeto, deixando as estruturas de 

concreto pouco resistentes e porosas, e à falta de conhecimento de 
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mecanismos de proteção das estruturas, como a impermeabilização e o 

isolamento, processos importantes na manutenção da qualidade. O 

isolamento mal executado ocasiona processos de dilatação e retração da 

estrutura, o que, aliado à baixa resistência do concreto e ao cobrimento 

insuficiente das armaduras, pode ocasionar fissuração das paredes, 

lajes, vigas e pilares. Sobretudo, pode-se destacar a umidade como a 

principal causa de manifestações patológicas nas construções, por isso a 

impermeabilização de áreas externas expostas à chuva e de áreas 

internas onde há a presença de água é imprescindível para que se evite 

o surgimento de diversas patologias relacionadas à umidade. 

As patologias das construções podem se originar devido a problemas em 

qualquer fase da obra, seja durante o projeto e planejamento e até 

mesmo durante o uso da edificação. Para fins judiciais, é importante a 

determinação da origem dos problemas patológicos. Por exemplo, se a 

patologia tiver sua origem na fase projeto, o erro é considerado dos 

projetistas, quando é devida à má qualidade do material, o erro é dos 

fabricantes, e quando as patologias forem originadas na etapa de 

construção, tratam-se de falhas que envolvam mão de obra, fiscalização 

ou omissão do construtor, por sua vez, na etapa de uso, as falhas podem 

ser decorrentes da operação e manutenção da edificação, portanto 

cabidas aos usuários. 

Grande parte dos problemas patológicos nas edificações é originada na 

fase de projeto, podendo acarretar falhas mais graves que as 

relacionadas à qualidade dos materiais e aos métodos construtivos. Isso 

se dá pelo baixo investimento dos proprietários em projetos bem 

elaborados e detalhados, implicando muitas vezes na necessidade de 

adaptações durante a fase de execução e futuramente em problemas de 

ordens funcional e estrutural. Haja vista essas causas, as falhas 

humanas durante a concepção do projeto da estrutura, seja por má 

avaliação da estrutura e das cargas atuantes, seja por insuficiência no 

detalhamento, podem causar futura deterioração da obra. 
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Na fase de execução, destaca-se a concretagem, onde os problemas 

são relacionados à produção, o transporte, o lançamento, o 

adensamento e a cura do concreto. Nesse processo, deve-se atentar à 

segregação entre o agregado graúdo e a argamassa, e à formação dos 

ninhos de concretagem e de juntas não previstas. Assim, o intervalo de 

tempo para o transporte do concreto entre um lançamento e outro deve 

ser reduzido ao mínimo, de maneira a se evitar a secagem e a perda de 

trabalhabilidade da massa. Da mesma forma, a colocação das formas e 

escoramentos, bem como a execução da vibração e adensamento do 

concreto, devem ser executadas com muito cuidado e respeitando as 

técnicas normativas. Sobretudo, aponta-se o processo de cura do 

concreto como extremamente importante para a execução de uma obra 

em concreto armado com qualidade adequada. 

Em estruturas de concreto armado, grande parte da deterioração é 

causada pelas deficiências na execução das ferragens. Nesta etapa da 

obra, deve-se atentar à interpretação correta dos elementos de projeto, 

como o posicionamento, espaçamento e cobrimento das armaduras, pois 

a má execução pode levar diretamente à diminuição da capacidade 

resistente da estrutura. Também é necessária a utilização correta dos 

materiais de construção especificados, como o concreto com a 

resistência à compressão do concreto, bem como sua dosagem e 

proporção de aditivos. 

Finalizada a obra, as causas da deterioração relacionadas à utilização da 

estrutura são ligadas à falta de manutenção, à manutenção inadequada 

ou ao mau uso da mesma. Com relação à manutenção, deve-se atentar 

à periodicidade de execução e aos locais mais sensíveis da estrutura, 

geralmente os mais expostos a intempéries. Quanto ao uso indevido da 

estrutura, deve-se atentar à finalidade da construção e capacidade 

máxima de suporte de carga. As sobrecargas exageradas, as alterações 

das condições de terreno, os acidentes e o recalque das fundações são 

consideradas falhas humanas de utilização. A Figura 2.2 aponta as 
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origens mais comuns das patologias nas etapas de concepção, 

construção e manutenção de uma obra. 

 

Figura 2.1 - Origens das patologias nas três etapas da vida útil de uma estrutura. 
(Adaptado de SOUZA; RIPPER, 1998) 
 

3 PATOLOGIAS E CAUSAS COMUNS 
3.1 Deterioração dos materiais componentes do concreto 
O concreto é uma mistura heterogênea complexa de quatro materiais 

componentes básicos: cimento, areia, brita e água. Cada um desses 

materiais possui uma função singular que, em conjunto com os demais 

em traço e dosagem adequados, fornece ao concreto a qualidade e 

resistência requeridas. Entretanto, após tantos anos desde o início da 

utilização do concreto como material de construção, veio a certeza de 

que, ao longo do tempo, as propriedades físicas e químicas deste 

material se alteram em função das características de seus componentes 

e das respostas destes à ação do meio ambiente, causando a 
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deterioração da estrutura e perda de desempenho. Essa deterioração 

dos elementos componentes do concreto se dá pela corrosão 

eletroquímica ou galvânica, decorrente da existência de porosidade e 

umidade no concreto, aliada à quantidade de oxigênio e gás carbônico 

do ambiente e a existência de fissuras na estrutura. Quando atinge 

qualquer um dos elementos componentes do concreto resultará em 

sérias patologias na estrutura como um todo. 

Desta maneira, deve-se atentar à finura e diâmetro máximo dos 

agregados disponíveis para a determinação correta do traço do concreto. 

E, durante o lançamento, a segregação dos elementos (brita e 

argamassa) deve ser evitado, realizando-se um bom adensamento. 

Aponta-se a deterioração do concreto devida aos efeitos da abrasão, 

processo de desgaste por esfregamento ou fricção constante e a erosão, 

por meio do escoamento de águas como dois fatores importantes que 

influenciam no desgaste superficial das estruturas de concreto. 

O fenômeno da desagregação é dado pelo processo de separação física 

de pedaços ou placas de concreto, com a perda da função ligante do 

cimento da massa. Esse fenômeno é frequente em estruturas de 

concreto armado, e, ao ocorrer, a capacidade de resistir aos esforços 

solicitantes da estrutura e o cobrimento das armaduras são perdidos, 

como pode ser visto na Figura 3.1 
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Figura 3.1 - Desagregação do concreto e exposição da armadura. 
 

3.2 Corrosão das armaduras e carbonatação 
A deterioração dos elementos metálicos componentes do concreto 

armado se dá pela oxidação da ferragem, conforme a Equação 1. 

 

Essas armaduras no concreto são protegidas da corrosão de duas 

maneiras, pela presença da barreira física constituída pelo cobrimento do 

próprio concreto e pela barreira química obtida pela formação de uma 

película de óxido de ferro que envolve a armadura e constitui a chamada 

camada passivante, que se torna instável se a alcalinidade do concreto 

baixar para valores de pH da ordem dos 9,5. Quanto ao cobrimento das 

armaduras, as espessuras devem seguir a especificações da NBR 

6118:2014, cujo valor depende do grau de agressividade do ambiente, 

pois as baixas espessuras interferem negativamente sobre a vida útil da 

estrutura, uma vez que a barreira física proporcionada por estas é menor 

e mais fraca. 

Outro mecanismo importante de deterioração da armadura é fenômeno 

da despassivação por carbonatação, descrito como o fenômeno 

decorrente das reações químicas entre o gás carbônico (CO2) presente 

Fe ⇒ Fe+2 + 2e−1
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na atmosfera, que penetra nos poros do concreto, e o hidróxido de 

cálcio, além de outros constituintes provenientes da hidratação do 

cimento. Essa reação resulta na formação de carbonatos (Equação 2) 

com consequente acidificação do concreto e despassivação da 

armadura. 

 

A carbonatação inicia-se na superfície da peça e avança 

progressivamente para seu interior, facilitada pela presença de fissuras, 

ocasionando a diminuição da alcalinidade do concreto, que passa de um 

pH próximo a 13 para valores próximos a 8. Essa alta alcalinidade origina 

a formação de um filme passivante de óxidos, resistente e aderente à 

superfície das barras de armadura no interior das peças de concreto 

armado, que protege a armadura contra a corrosão. A frente de 

carbonatação, ao atingir a armadura, destrói o filme protetor, 

possibilitando o início da corrosão da armadura, que ocorre com 

expansão de volume e leva ao surgimento de fissuras, gerando alteração 

na estrutura da pasta de cimento, facilitando assim o desplacamento do 

concreto de cobrimento aderente, e principalmente a redução da área de 

armadura, como mostrado na Figura 3.2.  

 

Ca(OH )2 + CO2 ⇒ CaCO3 + H2O
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Figura 3.2 - Corrosão de armaduras. 
 
Para se evitar a corrosão, a espessura do cobrimento de concreto é o 

principal fator para proteção das armaduras, ao se interpor entre ela e o 

meio corrosivo e agressivo, evitando que a frente de carbonatação 

avance pela peça. 

 

3.3 Fissuração e trincamento do concreto 
A trinca é uma fratura linear no concreto e pode se desenvolver parcial 

ou completamente ao longo de um elemento estrutural, não havendo 

uma separação nítida entre trincas e fissuras, tendo essas últimas 

aberturas menores (Figura 3.3). Consideram-se as fissuras como o tipo 

de manifestação patológica mais característica das estruturas de 

concreto, e aquela que mais chama atenção dos leigos para o fato de 

que algo anormal pode vir a acontecer. 
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Figura 3.3 - Fissuras e trincas em estruturas de concreto. 

 

Para que uma fissura seja considerada como deficiência estrutural, deve-

se analisar sua origem, intensidade e a magnitude do quadro 

apresentado, uma vez que as trincas e fissuras são consideradas 

fenômenos próprios e inevitáveis do concreto e que podem se manifestar 

em qualquer uma das três fases de sua vida: fase plástica, de 

endurecimento ou de concreto endurecido. As principais causas de 

trincas e fissuras são as deficiências na fase de projeto e construção; 

ataque de agentes químicos; recalques diferenciais da estrutura devido 

ao desconhecimento das características do solo por ausência de estudo 

geotécnico; deficiências na colocação das juntas verticais, horizontais e 

de selagem; cura inadequada do concreto; retração hidráulica, além de 

deformações térmicas ou dinâmicas; e carregamentos acima do máximo 

estipulado pelo projeto estrutural. 
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Conforme a NBR 6118:2014, a presença de fissuras com aberturas que 

respeitam os limites em estruturas bem projetadas e submetidas às 

cargas previstas, não implicam em perda de durabilidade ou perda de 

segurança. Indica-se, nos casos em que a existência de fissuras afete a 

funcionalidade da estrutura, como, por exemplo, na estanqueidade de 

reservatórios, que sejam adotados limites menores que os especificados 

pela NBR 6118:2014. 

O ataque de agentes agressivos e corrosão das armaduras também são 

causadores das fissuras no concreto armado, pois a corrosão torna-se 

progressiva com a consequente formação de óxido/hidróxido de ferro, 

que passa a ocupar volumes superiores ao volume anterior do aço da 

armadura, podendo causar pressões de expansão e abrir fissuras na 

estrutura. 

Para a especificação de um correto tratamento, é de vital importância 

que se verifique se a fissura analisada é ativa (viva ou instável) ou inativa 

(morta ou estável). São chamadas de ativas, as fissuras que apresentam 

variação de abertura, e de inativas aquelas em que tal variação não 

ocorre. A verificação é feita, geralmente, através da utilização de “selos” 

rígidos (gesso ou plaquetas de vidro), que se rompem caso a fissura 

apresente variação de abertura, ou através da medição direta 

(fissurômetro ou régua de fissuras) dessa variação. Entretanto, a melhor 

orientação para tratamento de fissuras é a identificação do agente 

causador, pois, impedindo sua atuação, a fissura passa a ser 

considerada estável, e pode ser tratada com preenchimento adequado. 

 

3.4 Degradação ou deslocamento dos revestimentos cerâmicos 
interiores e exteriores 
Os revestimentos cerâmicos significam, na prática, a garantia da 

proteção das estruturas e alvenarias de uma edificação, através do uso 

de diversos tipos de materiais apropriados, de modo a evitar a ação 

deletéria dos agentes externos e internos. A garantia da proteção 
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conferida pelo revestimento depende diretamente da escolha dos 

materiais utilizados, da forma de aplicação e da mão de obra. Qualquer 

falha em uma dessas etapas implica no aparecimento futuro de 

anomalias no acabamento da obra que, por sua vez, repercute na 

resistência e na funcionalidade das peças estruturais. Destaca-se a 

importância da proteção da camada superficial do concreto, pois a 

interação dessa camada com o meio ambiente é essencial para o início 

de diversos processos de degradação. 

No entanto, os materiais de revestimento têm de toda maneira seu 

desempenho limitado a um determinado período de tempo, o qual é tão 

mais curto quanto mais intensas forem as interferências externas. Assim, 

os revestimentos cerâmicos, por constituírem a parte mais atingida por 

agentes agressivos, seja do ambiente externo ou interno, requerem mais 

cuidados, com revisões e manutenções periódicas, muitas vezes 

simples, como a limpeza periódica. 

As patologias mais frequentes nos revestimentos cerâmicos são 

manchas, bolhas, descolamentos (em cerâmicas, azulejos ou pedras) e 

fissuras. A degradação dos revestimentos cerâmicos exteriores ocorre, 

principalmente, devido a falhas de projeto com relação ao escoamento 

das águas pluviais, sobretudo com a baixa inclinação da cobertura. A 

Figura 3.4 mostra o descolamento de placas cerâmicas e o surgimento 

de manchas e sujidade devido ao escoamento de água. 
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Figura 3.4 - Descolamento e manchas em revestimento ceramic. 
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3.5 Eflorescências e Criptoflorescências 
Eflorescências são depósitos de sais na superfície do concreto, 

formando manchas esbranquiçadas com aspecto de escorrimento nas 

superfícies (Figura 3.5), muito aderente e pouco solúvel em água. De 

modo geral, todos os elementos de concreto estão sujeitos ao fenômeno 

da eflorescência. A quantidade e as características dos depósitos salinos 

variam conforme a natureza dos produtos solúveis, das condições 

atmosféricas, da temperatura, umidade, vento, etc. Esta patologia pode 

trazer modificações apenas estéticas, alterando a aparência do elemento 

onde está depositada, ou ser agressiva à estrutura, causando 

degradação profunda e diminuição de alcalinidade do concreto, deixando 

as armaduras desprotegidas, o que pode dar início ao processo de 

corrosão. 
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Figura 3.5 - Eflorescências em forma de estalactites e no entorno de fissuras. 

 

As eflorescências são originadas da combinação de três fatores: teor de 

sais solúveis nos materiais ou componentes, presença de água e 

pressão hidrostática, que faz com que a solução de água e sais migre 
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para a superfície e evapore, deixando apenas os sais depositados na 

parede externa. 

Alguns fatores extrínsecos também implicam na formação das 

eflorescências, tais como a quantidade de solução que irá aflorar; o 

aumento do tempo de contato que atua na solubilização de maior teor de 

sais; a elevação de temperatura, a qual aumenta a velocidade de 

evaporação e gera um favorecimento na solubilização dos sais; a 

presença de fissuras e trincas que permite o fluxo de água através das 

paredes; e a porosidade dos elementos, permitindo que esta migração 

da solução para a superfície ocorra. 

As criptoflorescências, patologias formadas também de sais solúveis, 

diferem-se das eflorescências por apresentarem a formação de grandes 

cristais que se fixam no interior da própria parede ou estrutura, 

provocando, desta forma, o aumento de volume, pressionando a massa 

e formando rachaduras. 

 

3.6 Infiltrações e aparecimento de mofo e bolor 
A umidade presente nas paredes pode ser originada da absorção de 

água do solo, do vazamento de tubulações de água, da infiltração de 

água da chuva e, principalmente, através das trincas e fissuras. As 

infiltrações provocam alterações na superfície, exigindo na maioria das 

vezes a recuperação ou até mesmo a necessidade de se refazerem os 

revestimentos. 

O crescimento de bolor está diretamente ligado à existência de umidade. 

É comum o emboloramento em paredes umedecidas por infiltração de 

água ou vazamento de tubulações. O emboloramento nada mais é do 

que uma alteração que pode ser constatada macroscopicamente na 

superfície de diferentes materiais, sendo consequência do 

desenvolvimento de microorganismos pertencentes ao grupo dos fungos. 

Assim, como todos os organismos vivos, estes possuem seus 

desenvolvimentos afetados com as condições ambientais, sendo a 
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umidade um fator essencial (Figura 3.6). 

 

 
Figura 3.6 - Manchas e material biológico em revestimento devido a presença de 
umidade. 
 

Para se evitar o aparecimento de mofo e bolor, precauções devem ser 

tomadas ainda na fase de projeto. No caso de reservatórios, o essencial 

é um projeto de impermeabilização dos elementos estruturais (paredes e 



 154 

fundo) e execução de concreto impermeável, bem adensado, com 

eventual uso de aditivos hidrófobos, isento de falhas, emendas e juntas 

frias, além de se procurar minimizar os efeitos da retração. 

 

REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 
6118: Projeto de estruturas de concreto. Procedimento. Rio de Janeiro: 

ABNT, 2014. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 
15.575: Edificações habitacionais Desempenho. Rio de Janeiro: ABNT, 

2013. 

 

FERREIRA, R. M. Avaliação de Ensaios de Durabilidade do Betão. 
2000. 246 f. Dissertação (Mestrado). Curso de Engenharia Civil, Escola 

de Engenharia, Universidade do Minho, Guimarães, 2000. 

 

LICHTENSTEIN, N. B. Patologia das construções. Boletim Técnico 

06/86.São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 

1986. 35 p. 

 

LOPES, M. M. S; SILVA, R. C; VENTORIM, P. V.; ALTOÉ, E. G. 

Manifestações patológicas em revestimentos de argamassa: Estudo de 

caso das casas da Vila Gianetti em Viçosa – MG. In: Congresso 
Brasileiro de Patologia das Construções 2016. Anais de evento. 

Belém/PA: Alconpat, 2016. p.1619 1629. 

 

MEDEIROS, M. H. F; ANDRADE, J. J. O; HELENE, P.(Ed.). Durabilidade 

e Vida Útil das Estruturas de Concreto. In: ISAIA, Geraldo Cechella (Ed.). 

Concreto: Ciência e Tecnologia. São Paulo, SP: IBRACON, 2011.  

 



 155 

PINTO, C. R; SILVA, R. C; AMARAL, I. B. C. Manifestações patológicas 

em reservatórios de concreto armado de edifícios residenciais no 

município de Viçosa MG. In: Congresso Brasileiro de Patologia das 
Construções 2016. Anais de evento. Belém/PA: Alconpat, 2016. p.1593-

1605. 

 

POSSAN, E; DEMOLINER, C. A. Desempenho, Durabilidades e Vida Útil 

das Edificações: Abordagem Geral. Revista Técnico Científica, 

[Curitiba], v. 1, 2013, p.118.  

 

RACHID, L. E. F; LONDERO, C. Levantamento de Patologias em 

Reservatórios de Concreto Armado no Município de CascavelPR. 

Revista Técnico Científica, [Curitiba], v. 1, 2013, p.117. 

 

SOUZA, V. C. M; RIPPER, T. Patologia das Estruturas de Concreto. 

Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto. São Paulo, 

SP: Pini Ltda, 1998. 

  



 156 

CAPÍTULO 7 
 
MANUAL BÁSICO: LUBRIFICAÇÃO E LUBRIFICANTES APLICADO À 
COMPONENTES DE MÁQUINAS 
 
Sheilla Caroline de Lima -UFVJM-ICT - sheillalima95@yahoo.com.br 

Victor Augusto N. Magalhães - -UFVJM-ICT – victor.nascimento@ict,ufvjm.edu.br 

 

 
Foto: Imagem exterior do prédio do ICT-UFVJM 

Ramilli A. Silva 

ramilinha04@hotmail.com 

  



 157 

RESUMO  
Durante a operação das máquinas, seus componentes mecanizados ou 

eletroeletrônicos dotados de movimento, ao entrarem em contato com 

outras superfícies, provocam sua deterioração em níveis acelerados. 

Para se evitar a rápida destruição de aparelhos mecânicos, é utilizado o 

sistema de lubrificação, que é um processo que reduz o atrito entre as 

peças e que garante, de forma parcial, sua integridade. Diante a 

importância deste método para o funcionamento de uma máquina, foi 

elaborado este manual básico sobre lubrificação e lubrificantes aplicado 

a componentes de máquinas. Nele está descrito sobre a classificação de 

óleos para motor, é explanado sobre mancais e engrenagens e, após 

isso, são apresentadas explicações sobre o mecanismo de lubrificação 

hidrostática, hidrodinâmica e limítrofe. Com esta estruturação do 

trabalho, é alcançado o objetivo de produzir uma referência básica que 

introduz o tema sobre lubrificação em equipamentos, para auxiliar 

estudantes iniciantes dos cursos relacionados à mecânica. 

Palavras-chave: Lubrificação, Hidrodinâmica, Mancais. 
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ABSTRACT  
During the operation of the machines, its mechanized components or 

electronic electrodes with movement are exposed to other surfaces, 

causing their deterioration in accelerated levels. In order to avoid the 

rapid destruction of mechanical devices, the lubrication system is used, 

which is a process that reduces the friction between the parts and that 

partially guarantees their integrity. In view of the importance of this 

method for operating a machine, this basic manual on lubrication and 

lubricants applied to machine components was developed. It is described 

on the classification of motor oils, explained on bearings and gears and, 

after that, explanations are given about the hydrostatic, hydrodynamic 

and boundary lubrication mechanism. With this structuring of the work, 

the objective is to produce a basic reference that introduces the subject 

on lubrication in equipment, to help students begin the courses related to 

mechanics. 

Keywords: Lubrication, Hydrodynamics, Bearings. 
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INTRODUÇÃO 
Os lubrificantes são substâncias que podem ser do tipo gasoso, líquido, 

sólido ou pastoso. Aqui, por ter maior aplicação, serão abordados, 

majoritariamente, sobre os lubrificantes líquidos, chamados de óleos. 

Esses, por sua vez, podem ser derivados de petróleo (minerais), 

desenvolvidos em laboratório (sintéticos), podendo também ser a 

combinação desses dois (semissintéticos) ou ser de origem animal ou 

vegetal.  

Inicialmente, as diversas máquinas eram lubrificadas com compostos 

animais ou vegetais. No entanto, com o nascimento da indústria 

petrolífera, em 1859, quando o americano Edwin Laurentine Drake 

perfurou o primeiro poço de petróleo na Pensilvânia (Estados Unidos), os 

lubrificantes de origem animal ou vegetal foram sendo substituídos pelo 

petróleo bruto ou com pouco refinamento. Esses lubrificantes minerais 

foram aplicados nos carros primeiramente nas rodas e em seguida nos 

motores.  

Porém, como o petróleo possuía alto grau de impureza, os motores não 

tinham um bom funcionamento, já que as impurezas se misturavam ao ar 

formando uma pasta. Outro problema era quando o ambiente estava frio, 

que a viscosidade (resistência à fluidez) do fluido aumentava, dificultando 

o bombeamento para o motor, e em ambiente quente o petróleo afinava, 

causando muita fumaça por evaporar facilmente. (CLARILUB, 2013). 

De forma geral, os óleos e as graxas atualmente são misturados a 

aditivos (compostos químicos) para melhorar suas propriedades 

específicas positivas, consequentemente, é obtido um bom desempenho, 

que antes não se tinha. Esse maior rendimento também está ligado ao 

desenvolvimento de lubrificantes com diferentes viscosidades para 

distintas temperaturas. Assim, se reduz o problema de variação de 

viscosidade por causa da alteração de ambiente. Seguindo esta 

necessidade de mudança de fluidez dos lubrificantes, houve também o 

desenvolvimento de óleos com pouca variação de viscosidade, os 
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multiviscosos.  

Essa melhoria na fórmula das substâncias e a sua manutenção periódica 

e adequada, possui grande importância para o funcionamento e a vida 

útil das máquinas. Porém, apesar da necessidade de fazer a revisão 

apropriada de lubrificação, essa inspeção não é feita devido à deficiência 

de informação. Assim, visto que este problema é comum e se agrava 

com a falta de referências, fez-se o escrito para auxiliar na solução da 

questão.  

 

VISCOSIDADE  
A viscosidade é uma propriedade física que está presente nos 

lubrificantes, cuja classificação é dividida em viscosidade cinemática e 

viscosidade dinâmica ou absoluta. Para compreender esses dois tipos de 

viscosidade, admita que: 

• A viscosidade está relacionada com o atrito entre as moléculas do 

fluido, podendo ser definida como a resistência ao escoamento que 

os fluidos apresentam sob influência da gravidade (viscosidade 

cinemática). Viscosidade absoluta, ou viscosidade dinâmica é o 

produto da viscosidade cinemática pela densidade. (IPIRANGA, 

2017). 

Para melhor entender a definição de viscosidade dinâmica, considere a 

Figura 1 um sistema que há duas placas paralelas (inicialmente em 

repouso) afastadas a uma pequena distância y uma da outra.  
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Figura 1 - Viscosidade dinâmica. (Adaptado de SIMÕES, 2017). 

 

A placa superior, com área A, é submetida a uma força que gera uma 

componente normal N e outra tangencial T (Figura 2). Essa força 

tangencial é responsável por fazer a placa superior mover a uma 

velocidade constante e por provocar uma tensão de cisalhamento τ.  

 

 
Figura 2 - Área da placa superior. (Adaptado de MECÂNICA DOS FLUIDOS, 2017). 
 

Nessas condições, pode-se afirmar que: 

• A ação força T será responsável por fazer com que a camada de 

fluido adjacente à placa superior se mova com velocidade (igual à 

velocidade da placa móvel). 
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• A camada de fluido adjacente à placa inferior continuará estática. 

• As camadas de fluido intermediárias adquirem velocidades 

variadas, que diminuem em módulo à medida que se afastam da placa 

móvel superior.  

A força T causa a diferença de velocidade entre as camadas do 

fluido, gerando a deformação por cisalhamento (taxa de cisalhamento)

. 

Assim, a viscosidade dinâmica µ, pode ser definida desenvolvendo a Lei 

de Newton da Viscosidade, descrita a seguir:

 
A unidade de medida da viscosidade dinâmica utilizada no Sistema 

Internacional de Unidades (SI) pode ser encontrada a seguir:  

 
Segundo Pascal: µ = Pa x s 

Mas, deve-se destacar que a unidade de medida para viscosidade 

dinâmica é comumente expressa em poise (g/cm.s) ou centipoise (1 

MPa), procedentes do Sistema CGS de Unidades. 

Diversos fluidos, como a água e a maioria dos gases, exibem relação 

linear entre tensão de cisalhamento e taxa de cisalhamento, isto é, 

satisfazem a Lei de Newton da Viscosidade e, assim, são denominados 

de fluidos newtonianos. Para os fluidos newtonianos, a viscosidade 

dinâmica pode ser definida como mostrado anteriormente. 
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Mas, há “[...] soluções (especialmente se forem concentradas) e 

dispersões (especialmente se contiverem partículas assimétricas, por 

exemplo, na forma de disco ou bastão) [...]” (MAIA, 2009, p. 28), que 

exibem uma relação não linear entre tensão de cisalhamento e taxa de 

cisalhamento, sendo denominados de fluidos não newtonianos.  

Para esses fluidos não newtonianos, tem-se a viscosidade dinâmica 

aparente, que poderá ser cada vez maior (nos fluidos dilatantes) ou cada 

vez menor (nos fluidos não dilatantes), quanto maior for a tensão de 

cisalhamento. (RUGGIERO, FERRACINI e SECAMILLE, 2017). 

 

CLASSIFICAÇÃO 
Para adotar lubrificantes automotivos, pode-se utilizar o auxílio de 

tabelas que classificam os óleos a partir de sua viscosidade ou nível de 

desempenho. Essa classificação associa a máquina ao lubrificante mais 

apropriado a sua condição de trabalho. Entre as instituições que são 

responsáveis por elaborar este serviço estão a Sociedade dos 

Engenheiros Automotivos (SAE) e o Instituto Americano de Petróleo 

(API). 

Em seguida são apresentadas explicações sobre a classificação de óleos 

lubrificantes, exclusivamente para motores, da empresa SAE e API. 

Apesar disso, deve-se ressaltar que a escolha dos lubrificantes para um 

automóvel, deve ser baseada na indicação exibida no manual do 

automóvel.  

 

SAE 
A Sociedade dos Engenheiros Automotivos dos Estados Unidos é a 

organização que cataloga lubrificantes de acordo com sua viscosidade e 

é a mais antiga classificação de lubrificantes automotivos. Segundo 

Carreteiro (2006), a primeira classificação SAE para óleos de motor foi 

elaborada em 1911. E, em 1962, já com novas especificações que 

incluíam óleos com mais de um grau de viscosidade (multiviscosos), a 
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instituição oficializou-se como SAE J300. Atualmente, a organização 

apresenta especificações para óleos de motor e sistema de transmissão. 

Para óleos com um grau de viscosidade (monoviscosos), há distinta 

especificação para diferentes temperaturas. Para indicar se óleo é 

utilizado em temperaturas altas, não há outra indicação além do grau de 

viscosidade. Agora, para indicar se o lubrificante é adequado para o uso 

em temperaturas baixas, na embalagem terá, após o grau de 

viscosidade, a letra W que se refere à palavra winter (inverno). 

Para o óleo multiviscoso, há um número juntamente com a letra W, que 

indica o grau de viscosidade do óleo em temperatura baixa, isto é, a 

viscosidade do óleo na temperatura em que é dada a partida no motor. 

E, um valor após a letra W, que se refere ao comportamento do óleo 

SAE em temperatura operacional do motor a 100 ºC.  

Os lubrificantes SAE monoviscosos e multiviscosos para motores podem 

ser identificados na tabela seguinte:  

 

 

 

Figura 2 - Classificação SAE para motores. (Adaptado de MAIA, 2017). 

 

De acordo com Ipiranga (2017), para a faixa de viscosidade entre 0W a 

25W dos lubrificantes SAE, a viscosidade é medida através do 

Viscosímetro Minirotativo (Mini-Rotary Viscometer), seguindo a norma 

ASTM D4684 da instituição American Society for Testing and Materials 

(ASTM). 

Ainda conforme Ipiranga (2017), para mensurar a viscosidade (em 

centipoises) de óleos para motor em temperaturas de 5°C a 30°C, é 

utilizado o Simulador de Partidas a Frio (Cold Cranking Simulator), 
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seguindo a norma ASTM D5293. Enquanto, para mensura a viscosidade 

cinemática (em centistokes), em temperatura de 100°C, é utilizado o 

Viscosímetro cinemático, seguindo a norma ASTM D445.  

 

API 
Segundo Carreteiro (2006), o Instituto Americano de Petróleo dos 

Estados Unidos começou em 1947 a catalogar óleos para motor de 

acordo com o seu desempenho. Em 1969 / 1970, com a necessidade de 

melhorar a qualidade dos lubrificantes API, se estabeleceu uma nova 

classificação com a incorporação da SAE e da ASTM ao processo de 

especificação dos lubrificantes API. Atualmente o instituto desenvolve 

óleos tanto para motores quanto para engrenagens.  

Para óleos de motor, a categoria do lubrificante é indicada por duas 

letras, na qual a primeira se refere ao tipo de combustível do motor e a 

segunda informa o tipo de serviço. Para a classificação atribuída ao tipo 

de combustível do motor, há divisão em duas classes. Uma delas é para 

aqueles movidos à gasolina, que são nomeados como API S, fazendo 

alusão a service station (postos de serviço) e a outra é para motores a 

diesel, classificado como API C, referindo-se à commercial (comercial). 

Agora, para a especificação do tipo de serviço, é visto que, conforme se 

segue as letras do alfabeto, o óleo possui uma maior evolução. E, quanto 

mais evoluído o óleo, maior a quantidade de teste que ele é submetido. 

Assim, um API que possui nível de desempenho alto, passa pela 

avaliação de um API de baixo desempenho e por outros testes. Por isso, 

um API mais novo geralmente pode ser utilizado em veículos que exigem 

óleos com menor evolução. 

Na classificação para óleos de motores a gasolina (representada na 

Figura 4), a primeira categoria foi o API SA, um óleo mineral puro, já 

obsoleto. Porém, com a evolução dos automóveis houve a necessidade 

de melhorar esses lubrificantes e, assim, tem-se hoje a versão mais 

nova, o API SN. Atualmente, alguns óleos da série S já podem ser 
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utilizados tanto para motores a gasolina, quanto para aqueles movidos a 

álcool ou gás natural veicular (GNV). 

Na Figura 4, onde indica que o desempenho dos lubrificantes cresce à 

medida que novas categorias são desenvolvidas, deve-se destacar que 

os óleos das categorias API SA a API SH podem ser considerados 

obsoletos. Entre as categorias mais modernas da série “C” estão os 

óleos aditivados API SL e API SM. 

A categoria API SL foi disponível a partir de 2001, sendo utilizada em 

motores movidos à gasolina e furgões e certos caminhões leves 

montados em anos anteriores. Esta categoria apresenta melhor atividade 

contra oxidação, ferrugem e formação de borras e depósitos que as 

categorias anteriores. (CARRETEIRO, 2006) 

Já a categoria API SM, que foi disponível a partir de 2004, é destinada a 

motores a gasolina. Os óleos desta categoria apresentam atividade 

contra desgaste e oxidação e possuem propriedades que promovem o 

controle de depósitos e melhora o funcionamento em baixas 

temperaturas, além de aumentar a vida útil do motor. Atualmente, tem-se 

a categoria API SN, emitida no mercado consumidor no final de 2010. Os 

óleos desta categoria possuem atividade melhor contra os agentes que 

impedem o desempenho da lubrificação do que as categorias anteriores. 

(CARRETEIRO, 2006) 

 
Figura 3 - Classificação API para motores de combustão interna. (Adaptado de 
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PETRONAS LUBRICANTS, 2017). 

 

Na série “C”, identificada como a seção de classificação para óleos de 

motores a diesel (representada na Figura 5), o API define, 

predominantemente, lubrificantes para motores a diesel de dois e quatro 

tempos. E, para indicar o óleo para esses dois tipos de motores, é 

indicado após a sigla de classificação, o número dois ou o quatro, 

conforme o tipo de motor.  

Dentre as categorias de óleos da série ”C”, pode-se evidenciar aquelas 

exibidas na Figura 5. Nessa, consegue-se analisar que o desempenho 

dos lubrificantes cresce à medida que novas categorias são 

desenvolvidas. A primeira categoria de lubrificantes para motores a 

diesel é o API CA, um óleo mineral aditivado, utilizado entre 1940 e 

1950. Entretanto, deve-se destacar que tanto o óleo API CA, quanto o 

óleo API CE e óleos anteriores ao API CE, podem ser considerados 

obsoletos.  

Entre as categorias de óleos mais modernas, tem-se o óleo aditivado API 

CI4, disponível a partir de 2002 e elaborado para atender o teor de 

emissão a ser protocolado em 2004. Os óleos desta categoria são 

destinados a motores de alta velocidade e quatro tempos, podendo ser 

empregado onde o API CF4, API CG4 e API CH4 são indicados. O API 

CI4 apresente melhor atividade, que os óleos das categorias anteriores, 

contra corrosão, desgaste no comando de válvulas, fuligem, espuma, 

perda de viscosidade por cisalhamento, formação de depósito nos 

pistões. (CARRETEIRO, 2006) 

O óleo aditivado API CJ4, disponível a partir de 2007 e elaborado para 

atender o teor de emissão protocolado até 2007, é a categoria mais 

moderna da série “C”. Os óleos desta categoria também são destinados 

a motores de alta velocidade e quatro tempos, assim como o API CI4 

(CARRETEIRO, 2006). Além disso, o óleo API CJ4 apresenta um bom 

desempenho contra oxidação e fuligem.  
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Figura 4 - Classificação API para motores a diesel (Adaptado de PETRONAS 
LUBRICANTS, 2017). 
 
LUBRIFICAÇÃO EM ELEMENTOS DE MÁQUINAS MANCAIS 
Mancais são suportes de apoio para eixos de rotação e são classificados 

em dois tipos, os de deslizamento e os de rolamento. Os mancais de 

deslizamento são utilizados em máquinas pesadas ou equipamentos de 

baixa rotação. Já os mancais de rolamento são empregados em 

aparelhos de alta rotação. (SENAI, 2017). É explanado a seguir sobre 

mancais de deslizamento e rolamento. 

 

MANCAIS DE DESLIZAMENTO 
Na estrutura dos mancais de deslizamento (Figura 6) é fixada uma bucha 

em seu suporte. Essa bucha geralmente é um cilindro oco feito com ligas 

de metais leves, como o bronze, para que o eixo giratório deslize com 

maior facilidade, por conseguinte, reduzindo o atrito entre peças.  
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Figura 5 - Mancal de deslizamento (SENAI, 2017). 

 
MANCAIS DE ROLAMENTO 
Na estrutura dos mancais de rolamento é utilizado um rolamento (Figura 

7) que reduz ainda mais o atrito, do que a bucha que é aplicada naquele 

de deslizamento. O rolamento se localiza entre dois anéis e geralmente é 

em formato de esferas, rolos ou agulhas. Mas também pode ser de 

outras formas como cônicos ou autocompensadores.  

 
Figura 6 - Rolamentos do mancal de rolamento (SENAI, 2017). 

 

O elemento rolante mais comum é o de esfera. Esse rolamento de esfera 

é utilizado quando requer alta taxa de rotação dos rolamentos. Porém, se 

for necessário que o rolamento suporte maior carga a uma velocidade de 

rotação mais baixa, são usados os rolos cilíndricos. Entretanto, se o 

espaço radial for limitado para montagem de peças é adequado o 

rolamento de agulha.  



 170 

 

LUBRIFICAÇÃO EM MANCAIS 
Segundo Carreteiro (2006), para se obter uma lubrificação adequada em 

mancais, é necessário considerar os aspectos a seguir: 

• O orifício onde é inserido o lubrificante deve ser localizado na área 

do mancal submetida a menor pressão. 

• Na área de pressão do mancal não deve haver ranhuras ou 

orifícios. 

• A área de pressão da peça deve ser limitada por dois raios que 

formam ângulos de 60º com a direção da carga aplicada. 

• A ranhura deve promover a rapidez da passagem de óleo e impedir 

o vazamento deste fluido pela sua extremidade. Direcionando o óleo até 

a área de máxima pressão. 

• Geralmente, o melhor método para o traçado da ranhura é a fissura 

longitudinal de seção semicircular cortada em toda a extensão axial do 

mancal, sem atingir suas extremidades. 

• Eventualmente pode ser necessário traçar uma ranhura auxiliar no 

sentido axial antes da área submetida à pressão.  

• Pode-Se chanfrar a ranhura ao lado da área de pressão, para 

melhor introdução do óleo na região de suporte de carga. 

• Os chanfros traçados devem terminar aproximadamente a 12 mm 

da extremidade da peça, para não ocorrer o vazamento de óleo. 

Quando o mancal tiver comprimento superior a 200 mm, é necessário 

mais de um orifício de introdução de lubrificante. 

 
ENGRENAGENS 
Engrenagens são rodas dentadas que operam aos pares. Cada par 

desse possui uma engrenagem com maior número de dentes, 

denominada de coroa, e outra com menor quantidade de dentes, 

chamada de pinhão. Em um conjunto de engrenagem um desses dois 

elementos é ligado ao eixo do motor. Caso o eixo da coroa e do motor 
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sejam conectados, o grupo de engrenagens atuará como um acelerador 

da velocidade e um redutor do torque. Porém, se pinhão for ligado ao 

motor, o acoplamento de engrenagens irá reduzir a velocidade e 

aumentar o torque. (ROLEMAX, 2014). 

A maioria das engrenagens opera com os seus eixos transmitindo torque 

e velocidade constantes. Isso se deve ao fato de geralmente os dentes 

desta peça serem arranjados em forma circular, caso a disposição dos 

dentes não for circular ocorrerá à variação da velocidade. Além do 

formato da peça, que define se o torque e a velocidade são constantes, é 

necessário levar em consideração também os materiais de fabricação do 

produto, que geralmente são de ferro fundido, aços-carbono, aços-ligas e 

bronzes diversos. E, a partir de aspectos como esses, podem ser 

fabricadas engrenagens com variados tipo de transmissão de 

movimento. 

 
LUBRIFICAÇÃO EM ENGRENAGENS 
De acordo com Carreteiro (2006), a lubrificação em engrenagens pode 

ser classificada em lubrificação de engrenagens abertas e lubrificação de 

engrenagens fechadas: 

 
LUBRIFICAÇÃO EM ENGRENAGENS FECHADAS 
As engrenagens fechadas são lubrificadas por meio da técnica por 

salpico ou circulação. Na lubrificação por salpico, a engrenagem maior 

irá mergulhar no óleo e transferir este óleo para outras peças, 

lubrificando-as. Neste processo, é importante verificar o nível do 

lubrificante para que o procedimento não seja ineficiente. Se a 

quantidade de óleo for baixa, haverá a incapacidade de lubrificar, porém, 

se o volume de óleo for alto, o sistema irá consumir maior energia e 

produzir maior calor, fazendo com que o óleo reduza sua viscosidade. 

Agora, a técnica por circulação pode ser aplicada através de dois 

sistemas, o sistema centralizado e o sistema individual. Em ambos os 
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processos, o jato de óleo, gerado por uma bomba, leva o óleo até os 

dentes no ponto de engrenamento. Esta bomba também é responsável 

por fornecer óleo aos mancais.  

 
LUBRIFICAÇÃO EM ENGRENAGENS ABERTAS 
A lubrificação em engrenagens abertas geralmente é realizada com 

graxa utilizando o pincel ou a espátula, sendo que a inspeção da 

lubrificação nessas engrenagens deve ser feita em intervalos regulares 

ou intermitentes. 

 
MECANISMOS DE LUBRIFICAÇÃO 
O regime de lubrificação pode ocorrer com um sistema de 

bombeamento, como ocorre na lubrificação hidrostática, ou sem um, 

como ocorre na lubrificação limítrofe, mista e hidrodinâmica.  

Para melhor entender, a lubrificação limítrofe ocorre no início da 

operação das máquinas, quando o eixo de rotação está à baixa 

velocidade. Mas, à medida de o eixo aumenta a rotação, tem-se tanto a 

lubrificação limítrofe como o começo da hidrodinâmica (lubrificação 

mista). Por fim, quando o eixo estiver rotacionando a uma maior 

velocidade, há a lubrificação hidrodinâmica.  

Informações mais específicas sobre esses tipos de lubrificação estão 

descritas a seguir. 

 

LUBRIFICAÇÃO HIDROSTÁTICA  
Neste processo, o filme de lubrificante que separa duas superfícies 

apresenta-se pressurizado. Este fluido encontra-se sobre pressão por ser 

injetado por uma bomba de lubrificação, como mostrado na Figura 8. O 

bombeamento do lubrificante é realizado antes do início da operação, 

isto é, quando as superfícies estão estáticas, ou quando a máquina está 

operando a baixa velocidade (ELEMENTOS DE MÁQUINAS, 2017). Este 

tipo de sistema é utilizado quando há carga elevada, visando evitar o 
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atrito gerado durante a partida. (PETRONAS LUBRICANTS, 2017) 

 
Figura 7 - Lubrificação hidrostática. (PETRONAS LUBRICANTS, 2017). 

 
LUBRIFICAÇÃO HIDRODINÂMICA 
Neste sistema, as duas superfícies sólidas se encontram totalmente 

separadas por um filme de lubrificante. Não há teoricamente uma 

lubrificação totalmente hidrodinâmica na prática, mas neste processo há 

somente o atrito fluido, sendo raro o desgaste da peça, que, por sua vez, 

ocorre somente por cavitação ou instabilidade.  

Na lubrificação hidrodinâmica, diferentemente da hidrostática, o 

lubrificante não é introduzido sob pressão, mas aqui a pressão do fluido 

é produzida pela superfície móvel, e, com essa compressão, o fluido 

forma uma cunha de óleo, como pode ser visto na Figura 9. Assim, o 

lubrificante para este método deve ser viscoso o suficiente para sustentar 

a carga, sem um sistema de bombagem ou pressurização externa. 

(ELEMENTOS DE MÁQUINAS, 2017). 
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Figura 8 - Lubrificação hidrodinâmica. (Adaptado de FERREIRA, 2017). 

 
LUBRIFICAÇÃO LIMÍTROFE 
Na lubrificação limítrofe, assim como na hidrodinâmica, não há um 

sistema de bombeamento. Porém, diferentemente da lubrificação 

hidrodinâmica, as duas superfícies estão separadas por uma espessura 

fina de lubrificante. Segundo o SENAI e a Companhia Siderúrgica de 

Tubarão (2017), esta película fina de lubrificante tem espessura igual à 

soma das alturas das rugosidades das superfícies, o que gera algumas 

vezes o choque entre as peças e o seu posterior aquecimento e 

desgaste excessivo.  

 
CONCLUSÃO 
Diante a proposta de apresentar uma publicação sobre um manual 

básico de lubrificação e lubrificantes aplicado à componentes de 

máquinas, foi realizada uma pesquisa de revisão de literatura sobre 

tema, para produzir o conteúdo exibido. Neste conteúdo é explicado 

sobre especificações de lubrificantes e é realizada uma análise geral 

sobre o processo de lubrificação.  

Um objetivo que se pretendia atingir é o de fazer com que o escrito seja 

uma fonte de pesquisa básica tanto para proprietários de automóveis 

quanto para estudantes. Este objetivo foi realizado ao descrever sobre a 

classificação de lubrificantes para motores, direcionando esta informação 

para os usuários dos veículos. Já ao discutir os demais dados sobre a 
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lubrificação, foi feita a orientação ao público alvo, isto é, aos estudantes 

iniciantes dos cursos relacionados à mecânica. 

Para elaborar o trabalho foi realizada a pesquisa baseando-se na 

temática do livro Lubrificantes e Lubrificação Industrial de Carreteiro 

(2006), e para se obter maiores explicações foram utilizados dados de 

apostilas eletrônicas e outras referências digitais. Assim, toda a produção 

do texto é resultado desses recursos já mencionados, por ser uma 

pesquisa de revisão de literatura.  

Em síntese, o presente trabalho exibido em forma de manual é uma 

introdução à lubrificação. Em seu conteúdo há explicações que permitem 

conhecer conceitos que contribuem para o entendimento de alunos na 

formação acadêmica, por se tratar de um assunto vigente nos cursos de 

mecânica. Logo, o escrito torna-se útil para estudantes da área, 

justificando a produção do texto.  
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RESUMO 
As descrições Lagrangeanas e Eulerianas de grandezas associadas ao 

movimento de partículas tem papel fundamental dentro da disciplina de 

Mecânica dos Meios Contínuos. Este trabalho implementa no software 

Geogebra exemplos de movimentos de partículas e deformações 

baseadas na descrição Lagrangeana do movimento, abordando alguns 

parâmetros bastantes utilizados nestes estudos, provenientes do 

gradiente de deformação, entre outros. O objetivo é facilitar a compr e 

ensão destes conceitos através da modelagem dinâmica de alguns 

movimentos. 

Palavras-chave: Descrição Lagrangeana, Descrição Euleriana, 

Geogebra. 

 

ABSTRACT 
The Lagrangian and Eulerian descriptions of the movement of particles 

play a fundamental role within the Mechanics of Continuous Means. This 

work uses the software Geogebra to implement examples of particle 

motions and deformations based on the Lagrangian description. The 

purpose is to help the understanding of these concepts, together with 

some characteristics parameters used in the topic, through the dinamic 

modeling of some motions. 

Keywords: Lagrangian Description, Eulerian Description, Geogebra 

  



 180 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho tem como objetivo a implementação de movimentos 

de deformação no software Geogebra através da descrição Lagrangeana 

do movimento, discutindo-se inicialmente sobre tal descrição do 

movimento, assim como também a descrição Euleriana. Na primeira 

formulação, descreve-se as grandezas em geral, associadas a cada 

partícula, com uma configuração inicial coincidente com a configuração 

de referência, isto é, o estudo é feito com uma referência acompanhando 

o movimento da partícula, enquanto na descrição Euleriana a descrição 

das grandezas é feita através de um referencial fixo. 

Para auxiliar no entendimento dos movimentos, é feito o uso do 

gradiente de deformação, e de alguns parâmetros que surgem deste. É 

válido ressaltar que, no intuito de tornar o trabalho mais simples, todo o 

desenvolvimento foi feito considerando-se apenas a base canônica, e 

todas as transformações lineares, como o próprio gradiente de 

deformação em si, foram também já associadas à sua representação 

matricial correspondente, sua aplicação sobre um vetor correspondendo 

então à multiplicação da matriz pelo vetor. 

São apresentados alguns movimentos de deformação, sendo estes o 

movimento de contração/expansão, o movimento de rotação em que o 

sólido sofre uma rotação de um ângulo θ sobre um eixo, um movimento 

mais geral, cuja descrição foi realizada ponto a ponto com a ajuda de 

uma curva parametrizada, e finalmente, o cisalhamento simples, sendo 

este o principal movimento estudado, consistindo na descrição de como 

uma partícula se deforma após sofrer uma força cisalhante tangente com 

a horizontal. 

Todos os movimentos foram implementados no Geogebra, utilizando-se 

assim das suas ferramentas e recurso para uma observação dinâmica do 

processo dentro do programa.  

 

FORMULAÇÃO EULERIANA E LAGRANGEANA DO MOVIMENTO 
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O conhecimento do processo de deformação de um sólido passa pelo 

conhecimento da configuração inicial do sólido. A identificação da 

posição de um ponto de um sólido é em geral feita através do vetor 

posição do ponto referido a um sistema de eixos coordenados no 

espaço. Consideremos um sólido com volume V delimitado por uma 

superfície S. Um ponto do sólido é representado por um vetor 

posiçãocom coordenadas ( ), referenciadas em um sistema de 

eixos coordenados na base canônica. 

O sólido está sujeito a um processo durante o qual ocorrem deformações 

e passa da configuração inicial não deformada a uma configuração 

deformada. Podemos descrever o processo de deformação através de 

uma função ( ), onde o pontopassará para a posiçãocom 

coordenadas ( ), representado pelo vetor posiçãotambém no 

sistema de eixos coordenados na base canônica. Logo temos que: 

(1) 

Assim f é capaz de nos mostrar o caminho percorrido durante a 

deformação ou como a partícula do sólido foi deformada da posição 

inicialpara a posição final . 

A função f pode em geral, descrever não apenas a posição deformada 

das partículas, mas grandezas quaisquer, como densidade, velocidade, 

etc. Se esta está descrita na forma da Equação (1), temos uma descrição 

Lagrangeana, ou material, em que sabemos o valor da função f em cada 

pontoda configuração inicial do sólido (configuração de referência, ou 

configuração não deformada) e em cada instante de tempo t. No caso da 

grandeza ser descrita considerando como referência as coordenadas 

espaciais (configuração deformada do sólido)a descrição é dita Euleriana 

ou espacial, em que sabemos o valor da função f, em cada pontodo 

x1, x2, x3

x = f X , t

x1, x2, x3

x = f(X, t) 

x
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espaço e instante t de tempo. Neste caso as grandezas físicas 

consideradas relevantes são definidas considerando como referência a 

configuração deformada, a velocidade, por exemplo, passa a ser 

, representando a velocidade das partículas que passam 

pela posiçãoem um instante de tempo t, sendo que na descrição 

Lagrangeana seria , representando a velocidade de uma 

partícula que no instante t=0 ocupava a posição . 

 

O GRADIENTE DE DEFORMAÇÃO 
Em uma dimensão espacial, considere a variável x descrevendo a 

configuração inicial de um corpo. Considere ainda a descrição 

Lagrangeana do movimento de um corpo dado pela função 

. Definimos o parâmetrocomo a derivada parcial em 

relação à X da função f, na posiçãoe em um instante de tempo t. 

(2) 

Assim como a derivada em um ponto de uma função “posição versus 

tempo” é a velocidade instantânea, que por sua vez nada mais é do que 

o parâmetro que nos fornece uma boa aproximação linear de como, a 

partir da posição em , seria a variação de posição da partícula, 

podemos também enxergar o parâmetro como uma estimativa para cada 

instante de tempo t, de qual seria a variação da posição relativa entre 

duas partículas vizinhas e na configuração inicial se esta variação fosse 

linear. 

Uma forma equivalente da equação acima é dizer que: 

v = v(X , t)

v = v(X , t)
X

x = f (X, t)

F X!, t = lim
!→!

f X! + R, t − f(X!, t)
R  

t0
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(3) 

em que é a distância entre duas partículas na configuração inicial, 

é o erro cometido ao se aproximar a variaçãopelo produto 

. Quanto maior o R, isto é, quanto menor a distância inicial 

entre as partículas, melhor a deformação será representada pelo produto 

. A ideia intuitiva é que se esta distância inicial for 

infinitesimal, a deformação será exatamente dada pelo produto referido. 

Se a derivada parcial existir, temos que: 

(4) 

 
Figura 1 - Variação da posição relativa entre duas partículas vizinhas. 

 

Assim, podemos também passar esta ideia para o caso mais geral em 

que a deformação ocorre em mais de uma dimensão, e para isto 

precisamos, não da derivada parcial, mas do gradiente de deformação. 

Podemos considerar o gradiente de deformação no pontono instante t, a 

matriz  

F X!, t = f X! + R, t − f X!, t
R + e R, t ⇒ 

⇒ f X! + R, t − f X!, t = F X!, t ∙ R− R ∙ e(R, t) 

R . e(R, t)
f (X0, t) . R

f (X0, t) . R

lim
!→!

e(R, t) = 0 

F = (X , t)
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(5) 

Enquanto a deformação leva partícula na configuração inicial em 

partícula na configuração deformada, dado uma curva na configuração 

inicial, o gradiente transforma vetor tangente à curva não deformada, em 

vetor tangente à curva deformada, . Em outras palavras, considere 

uma curva qualquer numa configuração não deformada, parametrizada 

pelo parâmetro s:  

 
Figura 2 - Transformação do Vetor Tangente. 

 

(6) 

O vetor tangente a esta curva no ponto , é: 

(7) 

A curva na posição deformada é dada por: 

F X, t =

∂x!
∂X!

  ∂x!∂X!
  ∂x!∂X!

∂x!
∂X!

  ∂x!∂X!
  ∂x!∂X!

∂x!
∂X!

  ∂x!∂X!
  ∂x!∂X!

 

d r
ds

X s = X! s ,X! s ,X! s  

X(s)
dR
ds =

dX!
ds e! +

dX!
ds e! +

dX!
ds e! 
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(8) 

com vetor tangente à curva deformada: 

(9) 

Pela regra da cadeia: 

(10) 

Logo: 

(11) 

Assim o gradiente consegue transformar vetor tangente em vetor 

tangente, como dito acima, da seguinte forma: 

(12) 

 
ESTIRAMENTO E DISTORÇÃO 
Sejaum vetor tangente em X à uma curva nas coordenadas espaciais. O 

vetor tangente à curva deformada no ponto é . O estiramento 

em X na direção do vetorno instante t pode ser definido como: 

x s = (x! s , x! s , x! s ) 

dr
ds =

dx!
ds e! +

dx!
ds e! +

dx!
ds e! 

dx!
ds =

∂x!
∂X!

dX!
ds +

∂x!
∂X!

dX!
ds +

∂x!
∂X!

dX!
ds     i = 1,2,3 

dx!
ds
dx!
ds
dx!
ds

=

∂x!
∂X!

  ∂x!∂X!
  ∂x!∂X!

∂x!
∂X!

  ∂x!∂X!
  ∂x!∂X!

∂x!
∂X!

  ∂x!∂X!
  ∂x!∂X!

 

dX!
ds
dX!
ds
dX!
ds

 

dr
ds = F(X!, t)

dR
ds  

F(X, t)V
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(13) 

Sejam os vetoreseortogonais, e θ o ângulo em radianos entre 

. A distorção em X, no instante t, é definida por: 

(14) 

sendo: 

(15) 

 

QUOCIENTE DE VOLUMES: JACOBIANO 
Aqui, necessitamos revisar alguns conceitos relacionados ao produto 

vetorial e ao produto misto. Segundo Boldrini (1980) e Santos (2012): 

A área de um paralelogramo de ladosepode ser dada pelo módulo do 

produto vetorial entre estes vetores: 

(16) 

Podendo ser escrito também da seguinte forma: 

(17) 

sendo θ o ângulo entre os dois vetores. 

O volume de um paralelepípedo de lados e epode ser dado pelo produto 

misto: 

(18) 

Podendo ser escrito também da seguinte forma: 

λ! X, t = F(X, t)V
V  

F(X, t)V

γ!,! =
π
2 − θ 

sen γ = F(X, t)U ∙ F(X, t)V
F(X, t)U F(X, t)V  

Área = u×v  

u×v = u v senθ 

Volume = u×v ∙w nesta ordem  
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(19) 

Considere a base canônica e os vetores: 

; ; 

.  

O produto vetorial e o produto misto destes vetores podem ser dados 

por: 

(20) 

Como já mencionado, o produto mistorepresenta exatamente o volume 

do paralelepípedo formado pelos vetores , e e se estes são 

linearmente independentes, o volume é não nulo. Aplicando então em 

vetores linearmente independentes, , euma transformação 

linearsendo esta, bijetora. Fazendo , , e 

considerando a matrizcujas colunas são as coordenadas de cada vetor 

(21) 

temos: 

(22) 

logo, usando propriedades de determinantes, 

u×v ∙w = u×v w cosθ 

u = u1e1 + u2e2 + u3e3 v = v1e1 + v2e2 + v3e3

w = w1e1 + u2e2 + w3e3

u×v = det
e! u! v!
e! u! v!
e! u! v!

      u×v ∙w

= det
u! v! w!
u! v! w!
u! v! w!

 

u

U

u = TU v = TV

u, v,w =
u! v! w!
u! v! w!
u! v! w!

 

u, v,w = T U,V,W  
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(23) 

Como o primeiro e o terceiro determinante são os seguintes produtos 

mistos: 

(24) 

podemos escrever: 

(25) 

Com um movimento , podemos aplicar o determinante 

acima utilizando, no lugar de T, o gradiente de deformação 

. Sendo , , tangentes, em , às curvas 

deformadas no instante t. Podemos definir então o parâmetro: 

(26) 

que de acordo com o que já foi discutido, em termos infinitesimais, 

representa a razão entre o volume do paralelepípedo inicial, formado 

pelos vetores , e e o paralelepípedo deformado, formado pelos 

vetores , e . Para que a função , possa representar então 

um movimento de partículas, temos que um dos axiomas da Mecânica 

do Contínuo diz que: 

(27) 

Se o movimento preserva o volume (isocórico), temos: 

(28) 

det ( u, v,w ) = det(T) . det ( U,V,W ) 

TU×TV ∙ TW  e U×V ∙W 

det (T) = TU×TV ∙ TW
U×V ∙W  

x = f (X , t)

F = F(X , t) FU FV x

J(X, t) = det (F X, t ) 

U

u w F(X , t)

J X, t > 0 

J X, t = 1 
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CISALHAMENTO SIMPLES 
O Cisalhamento simples representa um modelo de deformação muito 

utilizado na geologia e modela, de forma bem simplificada, deformações 

ocorridas pela ação de um campo de tensões unidirecional e de mesmo 

módulo, podendo ser aplicada em grandes regiões de compressão 

tectônica. Considere um círculo unitário e um quadrilátero, que foram 

submetidos a um cisalhamento lateral da esquerda para a direita paralelo 

à direção x. O eixo maior da elipse de deformação faz um ângulo de θ(t), 

uma função do tempo, com o eixo x. Um cisalhamento simples 

representa um movimento em que a função é, para cada t fixo, uma 

transformação linear . Pela simplicidade do cisalhamento simples, 

pode-se representá-lo em um plano bidimensional. Em uma descrição 

Lagrangeana, uma partícula qualquer deste sólido estará na posição 

inicial (X,Y). Após uma deformação na direção e sentido do semieixo 

positivo x, segundo Stephen Marshak e Gautam Mitra (1988, p.336), um 

ângulo função do tempo é formado entre o sólido e o eixo y. Fazendo 

, onde k é a quantidade que se deformou, que é função 

do tempo. Estes parâmetros podem ser vistos na imagem abaixo. 

X

tgψ (t) = k(t)
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Figura 3 - Ângulos ψ e θ formados no cisalhamento. 

 

Neste modelo de deformação, a posição final da partícula (x,y) passa a 

ser (X+kY, Y). Assim, temos, para cada fixo, a transformação linear: 

(29) 

Isto é, e . Na forma matricial, temos: 

(30) 

e se considerarmos também a coordenada Z : 

(31) 

O processo inverso é representado pelas equações, e . 

 

O GEOGEBRA 

f X,Y, t = X+ kY,Y (27) 

y = Y
x
y =  1 k

0 1
X
Y   

x
y
z
=

1 k 0
0 1 0
0 0 1

X
Y
Z

  

Y = y
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Desenvolvido por Markus Hohenwarter da Universidade de Salzburgo em 

conjunto com Yves Kreis da Universidade de Luxemburgo, Geogebra 

(2016) é um software de matemática dinâmica para todos os níveis de 

educação que abrange geometria, álgebra, planilhas, gráficos, 

estatísticas e cálculo com uma forma simples de uso. É um software 

gratuito que se encontra para download no seu site oficial. Segundo 

Nóbriga et al. (2012, p. 02), “é atualmente um dos softwares educativos 

de matemática mais utilizados no mundo”. A ideia deste trabalho é 

utilizar do software para simular movimento simples de partículas. A 

proposta principal é que através desta abordagem, os conceitos de 

formulação Lagrangeana e Euleriana sejam melhor compr e endidos, 

assim como o significado de alguns parâmetros muito utilizados no 

estudo da deformação de corpos. Ênfase especial será dada ao estudo 

do cisalhamento simples. 

O Geogebra contém inúmeras ferramentas e recursos na aplicação 

matemática, os quais não são o foco do trabalho, e podemos citar 

apenas os principais utilizados como mostra as figuras a seguir: 

 
Figura 4 - Interface. 

 

Na Figura 4 temos a interface inicial do programa, indicando os principais 
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recursos necessários para o desenvolvimento do presente trabalho, 

sendo em 1 a janela de álgebra, onde são mostradas as funções, 

segmentos de retas, números, ângulos e etc, os quais foram 

implementados em 3 na Entrada e sendo possível ver a representação 

geometria dessas implementações em 2 na janela de visualização. Em 4 

temos as ferramentas disponibilizadas pelo programa, as quais são 

descritas mais detalhadamente abaixo. 

Figura 5 - Barra de Ferramentas. 
 

A Figura 5 mostra a barra de ferramentas do programa, onde as 

principais ferramentas utilizadas estão destacadas. A ferramenta 1 foi 

utilizada para criar pontos e interseções entre funções, a ferramenta 2 

para criar segmentos de reta, a ferramenta 3 para representar os 

principais ângulos e a ferramenta 4, sendo a principal ferramenta do 

trabalho, por tornar possível uma observação dinâmica dos movimentos 

no Geogebra. Tem como função criar controles deslizantes para certos 

parâmetros, sendo possível uma variação instantânea nos seus valores. 

 

METODOLOGIA 
Primeiramente foi utilizado a descrição Lagrangeana do movimento para 

elaborar as funções. O foco principal do trabalho foi a utilização do 

software Geogebra para implementação e análise destas funções que 

representam movimentos. 

Escolheu-se então funções que representassem um movimento geral, 

uma expansão, uma contração, rotação e cisalhamento simples, sendo 

feito neste último um estudo mais aprofundado, aplicando-os assim na 

equação de uma circunferência e em seguida implementando-se a 

equação resultante no Geogebra e observando como tal circunferência 

se deforma de acordo com cada movimento. 
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A principal ferramenta utilizada para observação dos movimentos foi o 

controle deslizante. Para o movimento de expansão/contração criou-se 

um controle deslizante para a constante que define a intensidade de tal 

expansão ou contração, variando de 0 a 10, definido como c, fixando 

uma circunferência para c=1 como meio comparativo. No movimento de 

rotação foi criado um controle deslizante para o ângulo de rotação θ da 

circunferência, variando de 0º a 360º. 

Para o movimento de cisalhamento simples, foi criado um controle 

deslizante para o ângulo de deformação , variando de 0º a 90º. Para 

este movimento realizou-se o cálculo de outros parâmetros, como o 

ângulo θ formado entre o eixo maior da elipse e a horizontal, 

demonstrando-se a relação deste ângulo com o ângulo . Através da 

ferramenta 2, mostrada na figura 5, criou-se dois segmentos de retas: um 

para o eixo maior e outro para o eixo menor da elipse, obtidos através da 

ligação dos pontos de interseção das retas que passam pela elipse, 

utilizando-se a ferramenta 1 também mostrada na figura 5. Finalmente, 

observou-se os valores obtidos do ângulo θ e dos eixos da elipse em 

função do ângulo .  

 

RESULTADOS  
EXEMPLOS DE MOVIMENTOS IMPLEMENTADOS NO GEOGEBRA 
EXPANSÃO OU CONTRAÇÃO 
Um movimento relativamente simples é o de uma expansão ou contração 

linear onde uma partícula com posição inicial (X,Y) passa para uma 

posição final (c.X,c.Y), sendodependente do tempo. Assim temos: 

 

Portanto . Podemos expressar na forma matricial como: 

ψ

ψ

ψ

f X,Y, t = (c ∙ X, c ∙ Y) 

y = c . Y
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sendo . 

Nas coordenadas materiais, um sólido inicialmente representado por 

uma circunferência centrada na origem de raio r é dado por 

 
para enxergar a evolução do sólido com o tempo, escrevemos a equação 

nas coordenadas espaciais,  

 
E temos, 

 
No Geogebra, foi implementado a equação parae para a constantefoi 

criado um controle deslizante variando de 0 a 10 para uma observação 

dinâmica do movimento, sendo que sehá uma contração da 

circunferência e paraocorre sua expansão.  

As figuras a seguir mostram o resultado do movimento para diferentes 

valores de c: 

x
y =  c 0

0 c
X
Y  

c > 0

X! + Y! = r² 

X = x
c  e Y = y

c 

x
c

!
+ y

c
!
= r!. 
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Figura 6 - Movimento para c=1, c=0,5, c=3, respectivamente. 

 

Para calcularmos os parâmetros anteriormente discutidos, podemos 

considerar o movimento em três direções, sem variação de Z, e temos 

então: 

 
Neste caso, temos que 

 
é a própria matriz que representa o movimento,para qualquere t, o que 

representa bem a expansão ou a contração volumétrica presente. Para 

quaisquer vetores no plano , e , temose o ângulo, 

complementar do ângulo entre os vetorese , permanece 

constante. 

 

ROTAÇÃO 

x
y
z
=

c 0 0
0 c 0
0 0 1

X
Y
Z

 

F X, t =
c 0 0
0 c 0
0 0 1

 

xy V = [v1, v2,0]
F(V )
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Outro movimento implementado no Geogebra foi o de rotação, onde uma 

partícula de posição inicial (X,Y) passa para a posição final

, em que θ(t) depende do 

tempo e acarreta uma rotação de um angulo no sentido anti-horário. 

Portanto temos a seguinte transformação: 

 
na forma matricial: 

 
sendo: 

 

 
Considerando agora um sólido na configuração inicial representado por 

uma circunferência de raio r centrada em (a,b): 

 
isolando X e Y: 

 

 
fazendo a substituição para as coordenadas espaciais, temos: 

 

As figuras a seguir mostram a rotação da circunferência com a=2, b=2, 

r=2 para alguns valores de θ. Foi criado um segmento de reta entre a 

origem e o centro da circunferência (ponto A). Somente como referência 

para mostrar o valor do ângulo de rotação. 

(Xcosθ − Ycosθ, Xcosθ + Ycosθ)

f X,Y, t = (Xcos θ− Ysenθ,Xsenθ+ Ycosθ) 

x
y = cos θ −sen θ

sen θ cos θ
X
Y  

x = Xcos θ− Ysenθ 

y = Xsenθ+ Ycosθ 

X− a ! + Y− b ! = r! 

X = x cos θ+ y sen θ 

Y = y cos θ− x sen θ 

(xcosθ + ysenθ − a)2 + (ycosθ − xsenθ − b)2 = r2
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Figura 7 - Rotação para θ=0º e θ=300º. 

 

De forma análoga ao feito anteriormente, acrescentando uma 

coordenada Z invariante, o gradiente de deformação é dado pela matriz: 

 
de forma que o movimento se apresenta isocórico, e o o estiramento 

apresenta valor 1 para qualquere t, poise . O ângulo , 

F X, t =
cos θ −sen θ 0
sen θ cos θ 0
0 0 1

 

λV (X, t) = 1 γ
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complementar entre os vetorese , também permanece constante. 

 

DEFORMAÇÕES GERAIS 
Existem algumas funções que descrevem certos movimentos em que 

não é possível ou é muito difícil escrever a função em função das 

coordenadas espaciais (método que foi utilizado para implementar no 

Geogebra a evolução do movimento do sólido). Assim, uma forma de 

enxergar o movimento seria aplicar a função diretamente nos pontos que 

representam o sólido inicial, não deformado, porém, esta é uma tarefa 

impossível, pois teríamos que descrever o movimento de infinitos pontos 

caso o objetivo seja descrever todo o movimento exatamente como uma 

função descreveria. 

Um artifício que podemos usar para descrever o movimento no 

Geogebra é a aplicação direta da funçãoem uma quantidade grande de 

pontos, representativa do sólido. Esta quantidade inicial de pontos pode 

ser construída utilizando-se uma curva parametrizada para descrever o 

contorno do sólido.  

Para a demonstração deste método, foi escolhida uma função 

, dada pelas equações: 

 

 
Como estamos aplicando a deformação em uma circunferência, 

podemos descrever alguns de seus pontos através da parametrização: 

 

 

para .  

F(V )

(x, y) = f (X, Y, t)
x = X cos t− Y sen t 

y = X sen t+ Y!(1− cos t)+ Y 

X = a+ r cos 2πn
50  

Y = b+ r sen 2πn
50  

1 < n ≤ 50
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Neste caso, estamos representando a circunferência através de apenas 

50 pontos, mas poderíamos representar com um número maior. 

Para observar o movimento foi criado um controle deslizante para o 

tempo t variando no intervalo . Para a implementação no 

Geogebra, se utiliza o comando de Sequência do programa, dando 

entrada em forma de par ordenado, já que temos a expressão para X e Y 

como visto acima: 

 
Com os 50 pontos anteriormente descritos criamos uma Sequência com 

a regra: 

 

com . 

Abaixo algumas figuras do movimento, utilizando a=2, b=2, r=1 -  

0 < t < π /2

(X cos t− Y sen t,X sen t+ Y!(1− cos t)+ Y) 

a+ r cos 2πn
50  cos t

− b+ r sen 2πn
50  sen t, a

+ r cos 2πn
50  sen t

+                       b+ r sen 2πn
50

!
(1

− cos t)+ b+ r sen 2πn
50  

1 < n ≤ 50
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Figura 8 - Circunferência sem deformação. 

 

Na figura 8 vemos a circunferência formada através de 50 pontos para 

t=0. 
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Figura 9 - Deformação em t = 0.35 e t = 0.55, respectivamente. 

 

Como foi escolhido um movimento não usual, ainda não sabíamos como 

a circunferência iria se deformar. Após sua implementação no Geogebra, 

vemos que a circunferência tende a se deformar em algo com formato 

oval à medida que o tempo aumenta.  

Para analisar os parâmetros , eintroduzimos uma coordenada 

Z, invariante e obtemos o gradiente de deformação  

 
Temos que 

. 

Vamos então analisar o estiramento sobre os vetores, e 

, com . Fazendo os cálculos, temos qu e e 

. 

J(X , t)

F X,Y, Z, t =
cos t −sen t 0
sen t 3Y! 1− cos t + 1 0
0 0 1

 

J(X, Y, Z, t) = 3Y2cost(1 − cost) + cost + (sent)2

U = [0,d,0] d > 0

λ u (X, Y, Z, t) = (sent)2 + [3Y2(1 − cost) + 1]2
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Podemos verificar estes parâmetros no Geogebra, implementando os 

pontos A, B e C e fazendo o movimento atuar sobre estes, sendo o 

vetore , Relativo ao parâmetro , verificamos 

realmente que o comprimento de vetores horizontais, como , 

não se altera, como observado na Figura 10. Usando ferramentas do 

Geogebra, podemos calcular o real quociente de volumes e estiramento, 

baseado no movimento das partículas A, B e C. Para valores grandes do 

parâmetro d, isto é, quando os pontos A, B e C estão inicialmente 

distantes, como na Figura 10, os valores calculados no Geogebra não 

corresponderam com os valores d e e J calculados pelas fórmulas, pelo 

fato de estes últimos representarem um “ideal infinitesimal” do 

estiramento e quocientes de volumes. Ao diminuirmos o parâmetro, 

fazendo d=0,001, obtivemos valores bem parecidos, como mostram as 

tabelas 1 e 2. Nestas tabelas, a linha especificada “infinitesimal” 

corresponde aos valores d e e J calculados pelas fórmulas. 

 
Tabela 1 - Quociente de Volumes. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Estiramento. 

U = AC λV = 1
V = AB
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Figura 10 -  Deformação em t = 0 e t = 0.4, respectivamente. 

 

CISALHAMENTO SIMPLES 
No item 2.5 o movimento de cisalhamento simples foi introduzido, 

mostrando assim alguns parâmetros ocorridos após o cisalhamento, 

como os ângulose θ. Neste item iremos mostrar como este movimento foi 

implementado no Geogebra, acrescentando também outros parâmetros 

para descrevê-lo. 

 

RELAÇÃO ENTRE OS ÂNGULOS (...) 
No item 2.5 vimos que a deformação está relacionada com o ângulo 

(símbolo), onde a medida que este ângulo varia no intervalo 
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. A circunferência se deforma em uma elipse. 

 
Figura 11 - Eixos Rotacionados. 

 

Para descobrir o ângulo θ, podemos aplicar uma rotação à elipse de 

forma que esta fique em uma posição não rotacionada, através das 

equações: 

 

 
Em sua forma geral, a equação de uma cônica qualquer é dada por: 

 
Portanto, temos que descobrir o ângulo θ que faz com que os termos 

cruzados xy, desapareçam da equação da elipse. Fazendo a 

substituição, temos: 

 

0 ≤ ψ < π /2

x = Xcosθ− Ysenθ 

y = Xsenθ+ Ycosθ 

Ax! + By! + Cxy+ Dx+ Ey = F 

A Xcosθ− Ysenθ ! + B Xsenθ+ Ycosθ !          
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Desenvolvendo a equação acima, e igualando a expressão que 

acompanha os termos cruzados a zero, resulta na seguinte expressão: 

 

 
assim temos uma relação geral para o ângulo θ pela equação acima, 

portanto para a transformação de cisalhamento simples vista no item 2.5 

aplicada à equação de uma circunferência centrada em (a,b), temos: 

 
Desenvolvendo: 

 
Assim, comparando com a equação geral de uma cônica, temos que: 

 

 

 
Logo: 

 

 

 

+C(Xcosθ− Ysenθ)(Xsenθ+ Ycosθ) 

+D Xcosθ− Ysenθ + E Xsenθ+ Ycosθ = F 

B− A sen2θ+ Ccos2θ = 0 

tg2θ = C
A− B 

x− (ky+ a) ! + y− b ! = 1 

x! + k! + 1 y! − 2kxy− 2ax+ 2ka− 2b y+ a!
+ b! − 1 = 0 

A = 1 

B = k! + 1 

C = −2k 

tg2θ = C
A− B 

tg2θ = −2k
1− (k! + 1) 

tg2θ = 2
k 
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E ainda, a partir da equação acima podemos achar o ângulo θ como: 

 
 

IMPLEMENTAÇÃO DO CISALHAMENTO SIMPLES 
Assim como nos outros movimentos mostrados neste trabalho, iremos 

aplicar o cisalhamento simples à uma circunferência, o qual devido ao 

cisalhamento irá se deformar em uma elipse e podemos assim mostrar 

matematicamente este movimento.  

Podemos imaginar este processo como a seguinte situação: inicialmente 

temos uma circunferência centrada no ponto (a,b) de raio unitário: 

 
e em seguida esta circunferência sofre a ação de uma força externa 

tangente com a horizontal se deformando em uma elipse. Com esta 

deformação, um ânguloé formado com a vertical e um ângulo θ é 

formado entre o eixo maior da elipse com a horizontal, aumentando com 

o tempo a medida que o cisalhamento continua. Assim como mostrado 

na figura 3 e discutido no item 2.5, fazemose podemos ver que este 

movimento é dado por: 

 
Isto é, uma partícula em uma posição inicial (X,Y) irá assumir uma 

posição finale .  

Na forma matricial temos: 

 
Portanto: 

k = 2
tg2θ  tgψ = 2

tg2θ 

θ =
arctg 2

tgψ
2  

X− a ! + Y− b ! = 1 

f X,Y, t = (X+ kY,Y) 

y = Y

x
y =  1 k

0 1
X
Y  
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Logo a seguinte equação foi implementada no Geogebra: 

 

para a=4, b=3 e , onde foi criado um controle deslizante para 

o ângulo de deformaçãoe assim analisar o movimento no Geogebra de 

uma forma dinâmica. Como já demonstrado no item 4.2, podemos 

relacionar o ângulo θ que o eixo maior faz com a horizontal com o ângulo 

da seguinte maneira: 

 
sendo assim possível obter o seu valor de forma dinâmica à medida que 

o movimento ocorre já que θ está em função d e e este varia de acordo 

com o controle deslizante criado. 

Nas figuras abaixo vemos a circunferência antes da deformação, isto é, e 

a circunferência deformada em ums elipse quando ˚. 

X = x− ky 

Y = y 

x− ky− a) ! + y− b ! = 1 

k = tgψ

θ =
arctg 2

tgψ
2  

ψ = 40
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Figura 12 - Cisalhamento para ψ = 0. 
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Figura 13 - Cisalhamento para ψ = 40°. 

 

O quadrilátero mostrado nas figuras acima foi colocado somente como 

referência para melhor visualização do cisalhamento e da formação dos 

ângulos. Outros parâmetros que podemos calcular com a implementação 

desse movimento no Geogebra são os tamanhos dos comprimentos do 

eixo maior e do eixo menor da elipse. O eixo maior da elipse foi 

implementado primeiramente obtendo-se a seguinte equação da reta: 

 
Assim através das ferramentas do programa criamos um segmento de 

reta entre o centro da elipse e a interseção da reta e da elipse. Para o 

eixo menor foi feito o mesmo procedimento, porém utilizando uma reta 

perpendicular à reta equacionada acima, já que os eixos da elipse são 

perpendiculares, utilizando a seguinte equação da reta: 

 
Com os cálculos realizados até o momento, podemos agora colocar os 

parâmetros citados em uma tabela de acordo com o valor do ângulo de 

deformação, calculados através do Geogebra: 

 
Tabela 3 - Parâmetros calculados em função do angulo ψ. 

 

A fim de fazer uma análise baseada nos parâmetrose 

acrescentamos então uma coordenada Z, e obtemos o gradiente de 

deformação: 

y = tg θ x− a+ k b + b 

y =  −cotg θ x− a+ k b + b 

λV (X, t)
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que neste caso, representa o próprio movimento das partículas.  

Temos que , para qualquere t. Vamos então analisar o 

estiramento sobre os vetores unitários: 

 

 
Fazendo os cálculos, temos que 

 

 
Podemos verificar estes parâmetros no Geogebra, implementando os 

pontos P1, P2 e P3, como mostrado na Figura 14, sendo o vetor 

. Os valores de estiramento para estes vetores realmente 

corresponderam a fórmula dada. O fato do movimento ser isocórico, 

também se verificou, construindo o paralelogramo P1P2P4P3, que teve 

sua área invariante com o movimento do sólido. Algo interessante de se 

notar é que os pontos P1 e P3 não acompanham os eixos maior e menor 

da elipse, sendo, portanto, seu estiramento diferente daqueles 

observados na tabela para o eixo maior e o eixo menor. 

F X, t =
1 k 0
0 1 0
0 0 1

 

J(X , t) = 1

U = [− 1
2 ,

1
2 , 0] 

V = [ 12 ,
1
2 , 0] 

λ! X, t = (k− 1)! + 1
2  

λ! X, t = (k+ 1)! + 1
2  

V = P2P3
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Figura 14 - Cisalhamento para ψ = 45°. 

 

CONCLUSÃO 
O estudo sobre a descrição Lagrangeana e Euleriana, de fato, serviu 

como uma base para o auxílio do entendimento dos movimentos 

mostrados neste trabalho, sendo o ponto de partida para um 

conhecimento teórico de como implementar as deformações no 
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Geogebra a partir de uma descrição Lagrangeana do movimento. O 

Geogebra, além de ser um software gratuito com uma dificuldade de uso 

relativamente baixa, pode facilitar então o estudo das deformações para 

aqueles que queiram um estudo mais dinâmico do tema. 

Através dos resultados obtidos vemos que o uso do Geogebra realmente 

pode nos fornecer um grande auxílio para o estudo de movimentos de 

deformação, pois com este, podemos verificar o significado de diversos 

parâmetros importantes, além de conseguirmos medir outros eventuais 

parâmetros de interesse. 
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RESUMO 
Este trabalho pretende levar ao público adolescente um pouco da vida e 

da obra do grande engenheiro físico Nicolas Tesla. 

Palavras-chave: Tesla, Vida, Obra. 

 
ABSTRACT 
This paper intends to take to the adolescent public some of the life and 

work of the great physical engineer Nicolas Tesla. 

Keywords: Tesla, Life, Work. 
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INTRODUÇÃO  
Se você já conhece a história ou já ouviu falar de Nikola Tesla, não há 

como ver uma tempestade de raios sem lembrar-se dele. Sua 

personalidade excêntrica encantou o mundo em sua época e continua 

encantando gerações. Afinal, quem não gosta da imagem de um cientista 

louco cercado por raios? Porém, poucos sabem o quanto esse homem 

excêntrico contribuiu para nosso mundo do século XXI, cheio de 

facilidades e conforto. Tesla inventou ou contribuiu para a invenção de 

inúmeras maravilhas elétricas que tornam nossa vida mais tranquila, que 

nos proporciona mais tempo para pensarmos em... Tesla! 

Neste artigo, esperamos poder mostrar o gênio de Tesla. Este gênio não 

se revela apenas nas invenções, mas também no seu modo de pensar o 

mundo. Dentre suas tantas invenções, escolhemos explorar um pouco 

mais o “sistema trifásico” e a “bobina de Tesla” porque nelas a 

excentricidade e a genialidade de Tesla aparecem combinadas na 

medida exata. Todavia, antes de nos aprofundarmos no universo elétrico 

de Tesla, pensamos que valeria a pena falar um pouco de sua vida. Por 

isso, antes de nos ocuparmos com toda engenharia-física de um cientista 

a frente de seu tempo tentaremos associar sua história de vida a sua 

vida para a ciência. Boa viagem! 

Tesla, cientista e inventor, conhecido como o gênio que iluminou o 

mundo, era natural da Croácia, nasceu em julho de 1856 e faleceu aos 

86 anos, em janeiro 1943. Estudou Física e Matemática no Instituto 

Politécnico de Graz e mais tarde, na Universidade de Praga, se formou 

em Filosofia. Iniciou sua carreira como engenheiro eletricista em uma 

empresa de Budapeste, trabalhou na França e Alemanha, mas o ápice 

de sua carreira foi em 1884 quando se mudou para os Estados Unidos. 

Nessa época, Tesla trabalhou com Thomas Edison defensor da corrente 

contínua (CC). Porém, como inventor da corrente alternada (AC), Tesla 

acreditava que ela era mais viável que a corrente contínua de Edson e, a 

partir daí, iniciou-se uma rivalidade entre os dois que mais tarde tornou-
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se a famosa “Guerra das Correntes”. Em suma: Tesla era um cientista 

excêntrico que estava bem à frente de sua época. Infelizmente, ele teve 

parte de seu trabalho interrompido pelo governo americano por ser 

considerado louco. Todavia, é inegável que o cientista incompreendido 

fez grandes descobertas que contribuíram para o crescimento da 

tecnologia. 

Pertencendo a uma família tradicional da época, Tesla vivia com seus 

pais e seu irmão extremamente inteligente que morrera prematuramente. 

Este acontecimento fez com que Tesla crescesse sem confiança em si 

mesmo, pois, como seu irmão possuía uma rara inteligência, qualquer 

ação ou descoberta apreciável feita por ele só causava dor nos pais que 

sentiam ainda mais a falta do filho finado. Como sua mãe descendia de 

uma família de inventores e seu pai de oficiais do exército e professores 

de matemática, Tesla aprendeu desde criança a estimular a mente 

fazendo exercícios para o cérebro com sua mãe, os quais fortaleceram a 

memória, razão e o senso crítico. Um dos principais fatores do seu tardio 

despertar foram visões de imagens acompanhadas de um clarão de luz 

os quais dificultavam sua real visão e interferia em seus pensamentos e 

atos. Apesar deste ser um fato que retardou seu sucesso como inventor, 

foi aí que Tesla iniciou suas primeiras teorias. Ele acreditava que “[...] as 

imagens eram o resultado de uma ação reflexa do cérebro sobre a retina, 

sob grande excitação” (TESLA, 2012, p.12). Como Tesla não se via livre 

desta perturbação, começou a usá-la a seu favor, e aos 17 anos 

percebeu que conseguia visualizar imagens fantasmas com facilidade. 

Assim, não eram necessários desenhos, esboços e experiências, ele via 

os objetos como e fossem reais em sua mente. Durante sua juventude 

Tesla adquiriu hábitos, gostos e antipatias estranhas. Como a obsessão 

com números divisíveis por três, vício em livros, jogos e cigarros. Estes 

atos, apesar de desconexos, que influenciaram muito seu futuro. 

Lamentavelmente, ao concluir os estudos, Tesla adoeceu. Ele sofreu um 

colapso nervoso e, durante este tempo ocioso de recuperação, observou 
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fenômenos estranhos e inacreditáveis. 

 

QUE COMECEM AS INVENÇÕES! 
A partir de eventos ocorridos durante a infância, Tesla foi desenvolvendo 

o espírito inventor sem o qual não teria sobrevivido. Um exemplo que 

comprova este fato foi um mergulho com a intenção de pregar um susto 

em seus amigos. Ele iria mergulhar por baixo de uma grande estrutura 

flutuante e sair silenciosamente do outro lado. Contudo, seus cálculos 

falharam, e ao tentar voltar a superfície Tesla percebeu que não havia 

conseguido atravessar a estrutura ao bater com a cabeça em uma trave, 

o mesmo se repetiu por três vezes. Foi então que ele teve uma visão da 

estrutura que tentava atravessar e, ao analisá-la, percebeu que entre as 

bordas das tábuas e a superfície da água havia um pequeno espaço que 

retinha uma estreita camada de ar. Graças a isso, ele conseguiu aos 

poucos recuperar o fôlego e, finalmente, já quase desfalecido, conseguiu 

chegar ao outro lado. Este fato demonstra a inteligência de Tesla e, 

principalmente, sua grande capacidade de análise. 

Outras invenções de Tesla: a primeira invenção de fato da qual ele se 

lembra, foi um artefato para pescar rãs, com um pedaço de arame, 

martelo, duas pedras, barbante, uma vara e as iscas. Porém, levado pelo 

impulso de dominar e aproveitar as energias da natureza a serviço do 

homem, Tesla utilizou da energia dos besouros para transmitir um 

movimento circular com grande potência. Um fato curioso: Tesla foi 

considerado herói pela comunidade ao salvar um teste oficial de 

equipamentos de combate a incêndios. No momento em que a ordem foi 

dada para o bombeamento nenhuma gota d’água saiu. Várias pessoas 

tentaram achar o problema e somente Tesla ao tatear a mangueira 

percebeu que havia algo a travando. Instantaneamente, entrou no rio e 

localizou o lugar travado e liberou o fluxo da água.  

Em sua nova escola, Tesla iniciou um curso de quatro anos que o 

preparou para os estudos na faculdade. Durante esses anos, iniciou os 
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seus interesses por turbinas hidráulicas. Ao ler uma descrição sobre as 

cataratas do Niágara, Tesla ficou fascinado e ficava imaginando quão 

poderosa poderia ser a energia gerada pelas quedas. Seu fascínio foi 

tanto que trinta anos depois Tesla executou um de seus projetos no 

Niágara. 

 

A DESCOBERTA DO CAMPO MAGNÉTICO ROTATIVO: UMA 
HISTÓRIA TÃO ESTRANHA QUANTO SEU PRÓPRIO DESCOBRIDOR 
No ginásio real, aos 10 anos, Tesla tinha aulas práticas de Física em 

laboratórios equipados com aparelhos científicos clássicos, elétricos e 

mecânicos. Este contato contribuiu significativamente para as suas 

invenções. Tesla possuía facilidade também em compreender a 

Matemática e foi várias vezes elogiado pelo professor por fazer cálculos 

rapidamente. Apesar de seu brilhantismo nestes saberes, Tesla era um 

péssimo aluno nas aulas de desenho à mão livre, contrariando seu 

histórico familiar de talentosos artistas. Chegando ao segundo ano, a 

ideia de produzir movimento contínuo por meio de pressão de ar 

constante deixou Tesla obcecado e por isso ele projetou uma máquina 

voadora cujos principais elementos eram um eixo giratório, um par de 

asas batentes e o vácuo. O funcionamento desta pequena aeronave 

partia do seguinte princípio: um cilindro rodando livremente sobre dois 

rolamentos, rodeado parcialmente por um cavado que possua uma 

divisória separando então o invólucro em duas partes separadas por uma 

junta hermética deslizante, se moveria por rotação ao vedar um dos 

compartimentos. 

Ao concluir o ginásio real, Tesla ficou terrivelmente doente, chegando a 

obter diagnósticos de que não sobreviveria. Durante este período, foi lhe 

dada a tarefa de catalogar e classificar os livros da biblioteca pública. O 

próprio Tesla confere a sua cura milagrosa às suas leituras infindas 

deste período de sua vida. Para prosseguir com os estudos, já no ginásio 

real superior, Tesla se mudou para a casa de uma de suas tias na 
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Croácia. Ao obter o diploma secundário, um novo dilema surgia em sua 

vida: como contrariar a vontade dos pais e não seguir a carreira 

eclesiástica. Durante sua volta para casa, Tesla novamente contraiu uma 

doença terrível. Desta vez a malária o contaminou, e isto lhe custou nove 

meses de cama. Assim, mais uma vez a beira da morte, Tesla obteve o 

consentimento de seu pai para seguir os estudos na área da Engenharia. 

Quando venceu a morte mais uma vez, Tesla foi enviado para uma das 

melhores instituições da época: a Escola Politécnica de Gratz, na 

Áustria.  

Tesla era extremamente dedicado aos estudos. De domingo a domingo, 

ele iniciava seus trabalhos às 3 horas da manha e prosseguia até às 11 

da noite. Desta forma, conseguiu se destacar dos outros alunos. Por seu 

excelente desempenho, Tesla se tornou próximo de vários professores. 

Durante algumas demonstrações que utilizavam um dínamo, Tesla 

percebeu que as escovas presentes no motor apresentavam problemas 

e disse ao professor que seria possível construir um mecanismo que não 

necessitasse destas escovas. 

Infelizmente, ele foi imediatamente desacreditado por seu professor que 

lhe disse que a ideia seria impossível de ser executada. Respeitando a 

autoridade do professor, durante um tempo Tesla não colocou em prática 

seus planos, mas logo se rendeu a sua própria genialidade e iniciou suas 

atividades em seu novo projeto. Como sempre, ele fez primeiramente o 

esquema em sua mente. Como o dínamo funciona com corrente 

contínua, Tesla começou a imaginar o que aconteceria se houvesse um 

alternador. Mentalmente, operou os sistemas de diversas formas. No 

mundo físico, passou por diversas tentativas, mas todas sem sucesso. 

Finalmente, ao sofrer um profundo colapso nervoso trabalhando em uma 

estação de telefonia e, mais uma vez, agarrado em sua extrema vontade 

de viver, Tesla se recuperou, ao conseguir montar em sua mente o 

diagrama de seu motor, de súbito! 
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AS GRANDES NOVIDADES: TRABALHOS E MAIS INVENÇÕES! 
Por um longo período de tempo, Tesla ficou completamente envolvido 

com suas visões e criações de novas máquinas. Por esta razão, há 

sistemas que hoje possuem o seu nome. Ainda trabalhando na Agência 

Central de Telégrafos do governo húngaro, Tesla assumiu um cargo de 

desenhista e posteriormente, começou a trabalhar com cálculos e planos 

ligados diretamente com as instalações. Suas experiências profissionais 

foram de extrema importância para sua carreira. Durante esse período, 

Tesla desenvolveu melhorias na estação central que foram de grande 

avanço para a telefonia. Ao fim das instalações, Tesla foi convidado pelo 

dono do empreendimento para trabalhar em Paris. Lá, trabalhou 

sanando problemas nas usinas e vivia viajando da França para a 

Alemanha. Seu maior desafio foi resolver os problemas de uma 

instalação elétrica em uma estação ferroviária na Alsácia, norte da 

França. Em uma oficina perto da estação onde trabalhava, Tesla 

desenvolveu um novo motor que funcionava a partir da rotação efetuada 

por correntes alternadas de diferentes fases sem contatos deslizantes. 

Quando seus trabalhos na usina terminaram, ele voltou a Paris com a 

esperança de que ganharia uma recompensa por sua notória melhoria 

nos dínamos. Porém, esta expectativa foi em vão e ao receber uma 

oferta para trabalhar para Thomas Edison, ele se mudou para a América. 

O seu primeiro encontro com Edison foi memorável, pois naquela época 

Edison já era famoso por suas invenções. Tesla se dedicou 

completamente a fazer um belo trabalho e conseguir a confiança de 

Edison. Foi lhe oferecido uma grande quantia para desenvolver um 

projeto que envolvia vinte e quatro máquinas padrão, mas ao término do 

trabalho, a recompensa lhe foi negada. Este fato fez com que Tesla se 

demitisse, mais uma vez. Ao sair da empresa de Edison, Tesla recebeu 

um convite para abrir seu próprio negócio, fundando uma empresa de 

lâmpadas de arco com o seu nome. Contudo, o seu maior interesse 

nesta empresa era aperfeiçoar o uso de sua corrente alternada. Nesta 
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época, teve início a chamada “Guerra das Correntes” contra Edison. Por 

fim, depois de muita luta, a “Tesla Electric Company”, atingiu o sucesso 

merecido. Vale lembrar que além de suas lâmpadas de arco, Tesla 

também desenvolveu seus motores e fez um acordo com a 

“Westinghouse” para sua fabricação em larga escala. Em 1889, Tesla 

iniciou seu projeto de máquinas de alta frequência, usando a teoria da 

descarga de condensador, proposta em 1856 por Lorde Kelvin. Dois 

anos depois, Tesla já exibia sua famosa bobina que produzia fagulhas, e 

revolucionou as indústrias como um todo.  

 

DETALHES DAS PRINCIPAIS INVENÇÕES: UMA VISÃO 
MICROSCÓPICA DA GENIALIDADE DE TESLA 
Diante de uma vida como a de Tesla, não podemos deixar uma lacuna 

no que tange suas invenções. Por isso, tentaremos explicar de forma 

mais simples possível as suas complexas ideias. Começaremos com o 

sistema trifásico. Este sistema inventado por Tesla é a forma mais 

comum de gerar, transmitir e distribuir a energia elétrica. Este sistema 

criou facilidades incomparáveis para a engenharia. Ele engloba a 

utilização de três ondas balanceadas, defasadas em 120 graus entre si, 

de forma a balancear o sistema. Este balanceamento torna o sistema 

trifásico muito mais eficiente ao se comparar com os mesmos três 

sistemas isolados. 

As máquinas elétricas trifásicas quase sempre são mais eficientes, visto 

que retiram o máximo dos circuitos elétricos. Em linhas gerais, o sistema 

responsável pelo transporte de energia elétrica das usinas para os 

consumidores é formado basicamente por três subsistemas, a saber:  

1) Sistema de geração de energia: composto pelos elementos 

responsáveis pela conversão da energia de alguma fonte primária em 

energia elétrica;  

2) Sistema de transmissão: composto pelos elementos responsáveis pelo 

transporte da energia obtida dos vários sistemas de geração para os 
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sistemas de distribuição interligados pelo sistema de transmissão.  

3) Sistemas de distribuição: composto pelos elementos responsáveis 

pela ajuste da energia para o uso de todos os tipos de consumidores.  

A transmissão de energia elétrica é feita por meio de um sistema de 

transformadores e condutores elétricos também chamados de linhas de 

transmissão às quais transmitem a energia elétrica gerada nas unidades 

geradoras para as unidades consumidoras ou cargas. Nos primórdios da 

implementação do sistema de transmissão de energia de longa distância, 

graças ao avanço tecnológico, principalmente devido ao trabalho de 

Tesla, foi utilizado o sistema alternado para as tensões e correntes, de 

forma a permitir o transporte de energia a longas distâncias sem perdas 

significativas a ponto de inviabilizar o processo. Para a geração de 

tensões e correntes alternadas, utiliza-se gerador de indução que em 

teoria poderiam fornecer qualquer número de sinais de tensões e 

correntes alternadas igualmente defasadas entre si dependendo da 

construção dos geradores.  

Os sistemas trifásicos de energia elétrica são compostos de três tensões 

alternadas, nos quais a energia elétrica é transmitida por meio da 

composição dos três sinais de tensão defasados de 2π/3 radianos (120°, 

1/3 de um ciclo). A cada sinal de tensão alternada utilizado no sistema 

atribui-se o nome de fase e, portanto, no sistema com três sinais temos 

um sistema trifásico. Ao se trabalhar com sistemas trifásicos, é comum 

se definir algumas variáveis relacionadas à tensão e a corrente, para 

facilitar o cálculo da potência elétrica transmitida. Interessante também 

são as formas de ligação das cargas trifásicas, pois elas podem ser 

interligadas ao sistema de dois modos distintos, a saber: 1) Em estrela: 

um dos terminais das cargas é conectado a uma das fases do sistema 

enquanto o outro terminal é conectado a um ponto comum que é o 

neutro utilizado para se medir as tensões de fase ou 2) Em triângulo: 

nesta conFiguração um dos terminais das cargas é conectado a um outro 

terminal de outra carga e as fases do sistema são interligadas nos 
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pontos de junção dos terminais da carga (GUSSOW, 1983, p.339341). 

Outra invenção emblemática de Tesla é a sua bobina, que leva seu 

nome. Sua foto junto a este invento é um clássico! Durante sua infância 

Tesla avistou uma avalanche, e a curiosidade de como algo pequeno 

podia se tornar tão grande o levou ao estudo de amplificação de 

movimentos. Deste modo, ela é de fato um transformador capaz de gerar 

uma tensão altíssima com grande simplicidade de construção. Na forma 

mais usual, é formada por um transformador com núcleo de ar, com um 

capacitor primário carregado a uma de tensão 530 kV que descarrega 

sobre a bobina primária através de um centelhador.  

A bobina primária possui poucas espirais de fio grosso, podendo ser 

cilíndrica, plana ou cônica. Ela é montada próxima à base da bobina 

secundária. O circuito secundário é formado por uma bobina secundária 

cilíndrica com por volta de mil espiras, montada centrada sobre a bobina 

primária, que ressona com sua própria capacitância distribuída e com a 

capacitância de um terminal montado no topo da bobina. Estas 

capacitâncias distribuídas dependem apenas da geometria do sistema e 

formam a capacitância secundária. A base da bobina secundária é ligada 

à terra, ou a um condutor com grande capacitância distribuída, que serve 

como contrapeso. Os circuitos primário e secundário são ajustados para 

ressonar na mesma frequência, usualmente na faixa de 50 a 500 kHz. O 

sistema opera de forma similar a dois pêndulos acoplados com massas 

diferentes, onde as oscilações a baixa tensão e alta corrente no circuito 

primário são gradualmente transferidas para o circuito secundário, onde 

aparecem como oscilações com baixa corrente e alta tensão. Quando se 

esgota a energia no circuito primário, o centelhador deixa de conduzir, e 

a energia fica oscilando no circuito secundário apenas, alimentando 

faíscas e de alta frequência. As bobinas de Tesla alcançam 250 kV com 

relativa facilidade, e algumas chegam a 1,5 MV ou mais. Elas já foram 

usadas em transmissores de rádio primitivos, dispositivos de 

eletroterapia e geradores de alta tensão para aplicações em física de alta 
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energia. A aplicação mais comum atualmente é para demonstrações 

sobre eletricidade em alta tensão, gerando faíscas elétricas que podem 

ter vários metros de comprimento (GUSSOW, 1983, p.205-206. 

GUSSOW, 1983, p. 226-227. HALLIDAY; RESNICK; 1978, p.1062-1063). 

Concluindo, Tesla acreditava que as pessoas não entendiam seus 

pontos de vista, pois estavam muito à frente no tempo, e que essas 

mesmas leis que colocavam um fim em seus projetos seriam as mesmas 

que os levariam ao sucesso. Assim, terminamos emocionadas este breve 

relato com as palavras do próprio Tesla: “Deixem que o futuro diga a 

verdade e avalie cada um de acordo com o seu trabalho e realizações. O 

presente pertence a eles, mas o futuro pelo qual eu sempre trabalhei 

pertence a mim.” (TESLA SOCIETY. Disponível em: 

http://www.teslasociety.org/). 
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RESUMO 
Como as competências, desenvolvidas nas práticas de uma equipe de 

competição de engenharia, contribuem para a formação acadêmica dos 

estudantes que dela participam? Essa pergunta, formulada com base no 

cruzamento da abordagem da prática com os referenciais sobre 

competências, é respondida neste artigo por uma pesquisa qualitativa 

que considera que uma equipe de competição de engenharia é um lócus 

privilegiado de aprendizagem. Os resultados revelam que, nas práticas 

da equipe pesquisada, ocorre o entrelaçamento do “saber” ao “fazer”, 

contribuindo para o preenchimento da lacuna teórica existente entre os 

dois conceitos. Este trabalho contribui para elaborações teóricas sobre o 

desenvolvimento de competências nas práticas sociais de equipes de 

competição de engenharia e cria perspectivas para investigações sobre 

como tais organizações complementam a formação acadêmica dos 

estudantes que delas participam. 

Palavras-chave: Competência, Prática, Formação Acadêmica. 
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ABSTRACT 
How do competences developed in the practices of an engineering 

competition team contribute to the academic formation of the students 

who participate in it? This question, formulated based on the intersection 

of practical approach with the references on competences, is answered in 

this article by a qualitative research that considers that an engineering 

competition team is a privileged locus of learning. The results reveal that, 

in the practices of the researched team, the interweaving of "knowing" to 

"doing" occurs, contributing to fill the theoretical gap between the two 

concepts. This work contributes to theoretical elaborations on the 

development of competences in the social practices of engineering 

competition teams and creates perspectives for investigations on how 

such organizations complement the academic formation of the students 

who participate in them. 

Keywords: Competence, Practice, Academic Formation. 
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INTRODUÇÃO  
Este artigo discorre sobre o desenvolvimento de competências em uma 

Equipe de Competição de Engenharia (ECE). As ECEs são organizações 

estudantis que realizam o desenvolvimento de projetos práticos, voltados 

para a obtenção de um produto. As atividades dessas equipes são 

impulsionadas por competições nacionais e internacionais que avaliam 

comparativamente os projetos, colocando à prova os conhecimentos, 

inovações e tecnologias desenvolvidas e adquiridas por diferentes 

equipes. Exemplo dessas competições são aquelas promovidas pela 

SAE Brasil (Sociedade de Engenheiros da Mobilidade), uma associação 

sem fins lucrativos que tem por missão disseminar técnicas e 

conhecimentos relativos à tecnologia da mobilidade em suas variadas 

formas: terrestre, marítima e aeroespacial. Os programas estudantis 

dessa associação têm o objetivo de proporcionar o desenvolvimento das 

principais competências requeridas pelo mercado (SAE BRASIL, 2015). 

Acredita-se que conhecimentos e habilidades devam ser adquiridos e 

atitudes devam ser demonstradas quando os estudantes se confrontam 

com problemas reais de gerência e tecnologia. Quando os estudantes 

colocam a “mão na massa”, eles entendem que terão de lidar com 

sucessos e com fracassos os quais agem em favor da construção de 

suas competências (DEIGLMEIER, 2013). Portanto, essas organizações 

estudantis oportunizam uma forma de desenvolvimento de competências 

alicerçada na prática, conduzindo este estudo para a teoria que a 

suporta. 

A prática tem sido considerada particularmente relevante no contexto da 

pesquisa e do ensino. No que diz respeito à pesquisa destaca-se a 

necessidade de estudos que abordem as práticas de aprendizagem, 

explorando como emergem no processo de ação e interação humana 

(ANTONACOPOULOU; CHIVA, 2007). Já no que diz respeito ao ensino, 

exaltam-se as potencialidades que as práticas trazem às abordagens 

didáticas tradicionais, que privilegiam a transmissão de conhecimentos 
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formais e conceituais das diversas disciplinas funcionais. Essas 

abordagens reforçam em nossa cultura ocidental o gap epistemológico e 

institucional que separa a situação cognitiva típica da ação, do 

conhecimento conceitual e analítico (KOIKE; MATTOS, 2000). Tal 

separação produz uma quebra entre o “saber” e o “fazer”, obscurecendo 

a dinâmica da produção do conhecimento e seus efeitos, produzindo 

uma inércia calcada no fato de se saber muito e se fazer pouco, ou seja, 

em uma lacuna entre o “saber” e o “fazer” (PFEFFER; SUTTON, 2001). 

O foco no entrelaçamento entre o ‘saber’ e o ‘fazer’ direcionaram este 

estudo para o fato de que nas Engenharias, assim como nas demais 

áreas ditas profissionais, como, por exemplo, a Administração e a 

Medicina, o conhecimento científico somente faz sentido quando 

aplicado a práticas concretas, à experiência vivida e a diferentes saberes 

que contribuam para o desenvolvimento profissional (SCHOMMER, 

2005). Nessas áreas, a prática, a experiência e a ação 

(preferencialmente à especulação) são tidas como essenciais na 

produção do conhecimento. Apesar das teorias, ideias e hipóteses serem 

importantes porque, muitas vezes, impelem à ação, elas são verdadeiras 

quando puderem ser úteis e verificadas pela experiência. Para os 

teóricos da prática, tais como William James e John Dewey, o verdadeiro 

é o ‘útil’, e o satisfatório é aquilo que conduz ao êxito, ao sucesso 

(TRIVIÑOS, 1987). As características das Engenharias e das demais 

‘profissões’ mostram que o ‘saber’ nela produzido requer uma utilidade, 

uma aplicabilidade. É, portanto, um ‘saber’ prescritivo do que deve ser 

feito, de como deve ser feito, de quem possui competência para fazer e 

assim por diante (CAVEDON, 2014). 

Essa visão centrada em resultados, voltada para fazer coisas e encontrar 

soluções para problemas, independente de diferenças ideológicas e 

políticas, bem como da compreensão dos significados de fenômenos em 

termos de suas consequências é característica do pragmatismo. Para 

essa escola de pensamento, as ideias só têm importância se servirem de 
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instrumento para a resolução de problemas reais. John Dewey afirmava 

que mesmo a filosofia, ao invés de ser uma atividade meramente 

intelectual, deve ter utilidade prática na vida das pessoas, ajudando-as 

na capacidade de resolverem, de maneira inteligente, os problemas 

cotidianos. Para Dewey, a experiência de aprendizagem é reflexiva, e 

não apenas reprodutiva, resultando em novos conhecimentos. Para 

tanto, os seguintes aspectos são essenciais: o aprendiz deve participar 

de situações de experimentação verdadeiras; a atividade deve ser do 

seu interesse; deve haver um problema a ser resolvido; ele deve possuir 

os conhecimentos necessários para agir diante da situação e; ele deve 

ter a chance de testar suas ideias. Percebe-se, pois, que a reflexão e a 

ação estão interligadas, sendo partes de um todo indivisível (ELKJAER, 

2013; FARJOUN et al., 2015). 

Desse modo, para suprir a lacuna existente entre o “saber” e o “fazer”, 

outro modo de aprendizagem, que vá além da aprendizagem formal em 

sala de aula, tem sido recomendado. Esse outro modo inclui a vivência 

de situações reais do mundo empresarial, na qual as ECEs representam 

formas alternativas de aprendizagem em ação. Assim, argumentando 

que as competências desenvolvidas ou em desenvolvimento nas práticas 

sociais de uma ECE promovem o entrelaçamento do “saber” ao “fazer”, 

indaga-se neste artigo, como as competências, desenvolvidas nas 

práticas de uma equipe de competição de engenharia, contribuem para a 

formação dos estudantes que dela participam. 

Para responder essa questão, realizou-se uma pesquisa qualitativa na 

Equipe Baja Espinhaço do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 

onde suas práticas foram observadas e pessoas envolvidas foram 

entrevistadas. O resultado dessa pesquisa demonstrou que 

competências são desenvolvidas pela aprendizagem que ocorre nas 

práticas da equipe, que essa transpõe os limites da aprendizagem formal 

da sala de aula e que está situada em uma conjuntura de situações reais 
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do mundo empresarial. Esse processo presta, assim, importante 

contribuição à formação acadêmica dos futuros engenheiros que dele 

participam. 

Para apresentar os resultados, este artigo está organizado em cinco 

seções, incluindo esta introdução. A segunda seção mostra como os 

estudos sobre o desenvolvimento de competências podem se beneficiar 

de um foco nas práticas sociais entendidas como blocos de atividades 

que as pessoas compartilham. Na terceira seção, a metodologia de 

pesquisa é detalhada, seguida, na quarta, dos achados da pesquisa. A 

quinta seção conclui com uma discussão das contribuições para as 

elaborações teóricas sobre práticas sociais e desenvolvimento de 

competências, e sobre como tal elaboração propicia o pr e enchimento 

da lacuna epistemológica e institucional entre o “saber” e o “fazer”. 

 

PRÁTICA SOCIAL E COMPETÊNCIAS 
A palavra prática, em seu sentido amplo, abrange conhecimentos 

profissionais, formas de ensino, entrada e socialização em uma 

comunidade profissional e a repetição de uma habilidade adquirida. 

Prática guarda o sentido oposto da teoria, apesar de muitas vezes trazer 

a noção de lhe ser complementar. As profissões usam as expressões 

“estudos com base na prática” ou “teoria baseada na prática” para 

enfatizar a aprendizagem a partir da experiência direta em que cada 

comunidade profissional se fundamenta. Por sua vez, a literatura 

organizacional usa o termo prática para fazer referência a um “modo 

recorrente de fazer as coisas” e para a aprendizagem que ocorre nas 

práticas de trabalho.  

A abordagem da prática oferece uma nova maneira de compr e ender 

fenômenos sociais e organizacionais. Esta é complementar e oferece 

alternativa a muitas das principais correntes e abordagens dos estudos 

organizacionais, explicando os fenômenos sociais de uma maneira 

processual, sem perder o contato com a natureza mundana da vida 
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cotidiana e a natureza concreta e material das atividades com as quais 

estamos todos envolvidos. Sob a ótica da prática, o conhecimento é tido 

como uma forma de domínio que se expressa na competência de realizar 

uma atividade social e material. O saber é sempre um modo de conhecer 

partilhado com os outros, um conjunto de métodos práticos adquiridos 

através da aprendizagem. Tornar-se parte de uma prática existente 

envolve aprender como agir, como falar (e o que dizer), como sentir, o 

que esperar e o que as coisas significam. Uma abordagem baseada na 

prática faz mais do que apenas descrever o que as pessoas fazem. 

Práticas são, de fato, atividades de criação de significado, de formação 

de identidade e de produção de ordem. Assim, as abordagens baseadas 

na prática afastam-se da ideia de que, a simples observação detalhada 

das atividades, permite aproximar-se da “realidade”, sendo necessário 

vivencia-las (NICOLINI, 2013). 

Participar de uma prática é, por um lado, uma maneira de adquirir 

conhecimento em ação e, por outro, uma maneira de mudar ou perpetuar 

tal conhecimento. Além disso, caracteriza-se pelo uso de palavras que 

denotam insegurança, conflitos e incoerência, entendidos como 

características intrínsecas às práticas porque elas produzem inovação, 

aprendizagem e mudança (CORRADI et al., 2008). Dentre as diferentes 

visões sobre a prática destaca-se aquela que tem procurado desenvolver 

novos entendimentos sobre a relação entre conhecimento e prática a 

partir de uma perspectiva não racionalista e não cognitivista 

(GHERARDI; PERROTTA, 2014). Autores como Shotter (2012) e 

Gherardi e Perrotta (2014) têm adotado uma abordagem que considera o 

conhecimento como sendo uma atividade situada, ou seja, algo que as 

pessoas fazem juntas enquanto estão envolvidas em práticas sociais 

cotidianas, onde a distinção entre o saber e o fazer deixa de existir. 

O Sustainable Practices Research Group - SPRG (2016) firma o conceito 

de prática social atrelado à noção de competência. Para o SPRG, 

práticas podem ser entendidas como blocos de atividades que as 
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pessoas compartilham e que são divididos entre prática como 

“desempenho” o comportamento observável dos indivíduos, e prática 

como “entidade”, o fato de que todas as práticas têm uma história, são 

socialmente padronizadas (em diferentes grupos culturais), e têm 

trajetórias de mudança. Segundo esse grupo há três elementos 

genéricos que representam as condições básicas para a existência da 

prática social como entidade. São eles: materiais (objetos, ferramentas e 

infraestrutura); sentido (convenções culturais e significados socialmente 

compartilhados, expectativas, motivações e objetivos) e competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes). As competências, por sua vez, 

são transferíveis através de diferentes práticas, por exemplo: os 

conhecimentos sobre como utilizar tecnologias digitais em tecnologias 

mecânicas (SUSTAINABLE PRACTICES RESEARCH GROUP, 2016). 

Esses elementos conFiguram novas formas de conceber e organizar o 

trabalho: o foco passa a ser aquilo que deve ser obtido com o trabalho 

(resultado) ao invés da forma como deve ser feito (processo). Nesse 

contexto o protagonista do trabalho, além de saber fazer, deve ter a 

capacidade de identificar e selecionar o como fazer a fim de se adaptar à 

situação específica (customizada) que enfrenta (RUAS, 2005). 

Competência, nesse sentido, pode ser definida como sendo um conjunto 

de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA), que afeta uma grande 

parte de um posto de trabalho (um papel ou responsabilidade), que se 

correlaciona com o desempenho no trabalho, que pode ser medido por 

padrões bemaceitos, e que pode ser melhorado por meio de treinamento 

e desenvolvimento (PARRY, 1996). Segundo o autor, o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes descrevem a aprendizagem como 

cognitiva (saber), afetiva (sentir) e psicomotora (fazer), e que tais 

atributos estão presentes no desenvolvimento de uma competência. 

Assim, as competências desenvolvem-se nas práticas sociais de 

participação, entrelaçando o “saber” ao “fazer”. Desse modo, tomando-se 

competência enquanto componente do construto da prática social é 
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possível desenvolver um framework teórico para sua compr e ensão 

(Figura 1). 

 
Figura 1 - Framework teórico deste estudo. Elaboração própria com base no SPRG 
(2016). 
 
Na Figura 1 a prática social é representada na forma de um triângulo, 

dividido em prática como desempenho e prática como entidade. Este se 

insere como uma cunha na lacuna existente entre o “saber” e o “fazer”. A 

competência desenvolvida, ou em desenvolvimento, em tal prática 

representada pela intersecção dos conjuntos de conhecimentos, 

habilidades e atitudes promove o entrelaçamento do “saber” ao “fazer”, 

de modo que as atitudes são parte do comportamento observável dos 

indivíduos (prática como desempenho), os conhecimentos estão 

intrinsecamente relacionados ao “saber” e as habilidades ao “fazer”; e 

todos se encontram e se misturam, em maior ou menor medida, 

promovendo, o entrelaçamento dos conceitos. 

 

MÉTODO 
ENQUADRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO 
Examinou-se o desenvolvimento de competências nas práticas sociais 

de uma equipe de competição de engenharia (Equipe Baja Espinhaço 
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dos estudantes do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM em 

Diamantina/MG) durante um período de dois anos e três meses (de 

janeiro de 2015 a março de 2017). O foco em uma única equipe é 

apropriado, pois um bom estudo utilizando a abordagem da prática 

requer orientação observacional vivenciada e a adoção de métodos que 

permitam uma apreciação da prática como ela acontece (NICOLINI, 

2013). A Equipe Baja Espinhaço participa do projeto Baja SAE (SAE 

BRASIL, 2015), que é parte de um programa estudantil de capacitação 

em que os alunos dos cursos de engenharia se organizam 

espontaneamente em equipes para desenhar, projetar e construir 

pequenos carros offroad. Eles competem representando a sua instituição 

de ensino em nível nacional e internacional. A ideia desse programa é 

que os estudantes apliquem, na prática, os conhecimentos adquiridos em 

sala de aula e que, além de cumprirem as exigências dos regulamentos 

das competições, inovem e empr e endam, diferenciando-se 

positivamente das demais equipes. Ao participar do projeto Baja SAE o 

aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de um veículo, 

desde a sua concepção, detalhamento e construção.  

A Equipe Baja Espinhaço foi formada no final de 2011. A formação da 

equipe foi uma iniciativa espontânea de um grupo de estudantes do 

Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (ICT/UFVJM) que, movidos pela paixão por 

veículos offroad e pelo gosto por conhecimentos relativos ao tema, 

resolveram encarar tal desafio. A equipe é constituída por alunos dos 

cursos de Ciência e Tecnologia e de Engenharia Mecânica. O total de 

alunos participantes na equipe gira em torno de vinte e dois. São 

liderados por um aluno, designado como capitão, e coordenados por um 

professor convidado. A equipe é dividida em dois setores principais: de 

gestão, e de desenvolvimento do veículo. O setor de gestão é composto 

por três departamentos: Financeiro, Marketing e Recursos Humanos. O 
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setor de desenvolvimento do veículo, por sua vez, é composto por seis 

departamentos, com um diretor responsável cada: Suspensão, 

Eletrônica, Direção, Estrutura, Transmissão e Frenagem. Cada diretor é 

o responsável pela divisão de tarefas em seu departamento e pela 

apresentação dos resultados obtidos, aos demais diretores, ao capitão e 

ao coordenador. 

 

COLETA DE DADOS 
Na investigação foram utilizadas três fontes de evidências: a) 

observações participantes, sintetizadas em diários de campo calcados 

em anotações e áudios; b) fotografias; c) entrevistas individuais em 

profundidade, semi-estruturadas, gravadas e transcritas. Optou-se pela 

observação participante, por ser uma modalidade de observação em que 

o pesquisador não é simplesmente um observador passivo, podendo 

assumir vários papéis na vivência com a equipe e participar realmente 

nos eventos que estão sendo estudados. Esta modalidade de 

observação adequa-se aos objetivos deste trabalho por permitir uma 

apreciação da prática como ela acontece (NICOLINI, 2013). Assim, 

durante períodos alternados entre janeiro de 2015 e março de 2017 

foram realizadas trinta e três visitas à equipe (nove em 2015, vinte em 

2016 e quatro em 2017). Além disso, um dos pesquisadores 

acompanhou a equipe em uma das competições, realizada em 

Piracicaba/SP, entre os dias 16 a 18 de setembro 2016. Os registros das 

observações foram gravados e anotados. Após deixar o local fazia-se o 

relato das observações, no denominado “diário de campo”, feito em um 

arquivo de texto no computador. Obtiveram-se, assim, trinta e três diários 

de campo. 

As fotografias apresentam um elemento essencial na análise dos 

significados construídos, incutidos e veiculados pelo meio social. A 

análise do observador passa por um processo de negociação de sentido 

que transcende a própria imagem, podendo ser lida como um texto e 
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apontada como um registro objetivo e testemunhal, uma cópia ou uma 

transcrição fiel de um momento da realidade. Deste modo a fotografia é 

um processo de abstração legitimo da observação, pois transforma 

dados comuns em circunstâncias para a elaboração da analise na 

pesquisa (ALMEIDA, 2007). Neste trabalho foram utilizadas oitenta e 

sete fotografias. Nelas buscou-se captar os detalhes dos aspectos 

relativos às competências investigadas associadas à prática da equipe. 

As imagens buscam captar e transmitir o que é pouco eficiente no plano 

linguístico, por exemplo, a distinção entre situações onde prevalece o 

“saber” (estudar, projetar etc.), o “fazer” (lixar, cortar etc.) ou ambos, 

“saber & fazer” (criação e desenvolvimento de produtos, sistemas etc.). A 

Figura 2 mostra membros da equipe estudando e projetando um sistema 

do veículo (saber), lixando a carenagem do veículo e cortando um tubo 

de aço (fazer), a montagem do veículo (saber e fazer), bem como o 

mesmo finalizado e pronto para uso, demonstrando que, para tanto, 

competências foram desenvolvidas. 
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Figura 2 - A prática da Equipe Baja Espinhaço. 

 

As entrevistas em profundidade, semi-estruturadas, foram adotadas 

como terceira fonte de evidências por conterem características que as 

tornam adequadas à situação como, por exemplo, o fato de elas 

poderem ser abertas e assumirem uma maneira conversacional, 

permitindo comentários inéditos (MERTON et al., 1990). As entrevistas 

incluíram diretores, o capitão, o coordenador e membros atuais, além de 

alguns membros fundadores que já não estão mais na equipe. Além 

disso, entrevistamos o diretor e a vice-diretora atuais do ICT, o diretor na 

época do surgimento da equipe, o coordenador atual da equipe e o 

coordenador atual do curso de engenharia mecânica, totalizando 

dezenove entrevistas. As entrevistas foram presenciais e realizadas 

utilizando-se um gravador. Vale ressaltar que, tanto no que concerne à 

observação quanto às entrevistas, ocorreu um processo iterativo de 

avanços e retornos entre os dados empíricos e as análises emergentes, 

tornando a coleta de dados progressivamente mais focada e as análises 

sucessivamente mais teóricas (PINTO; SANTOS, 2012). 

 

ANÁLISE DOS DADOS 
A análise dos dados valeu-se do método de análise de conteúdo, cuja 

técnica consiste em classificar os diferentes elementos em espécies de 

“gavetas”, segundo critérios susceptíveis de fazer surgir um sentido e de 

introduzir certa ordem na confusão inicial (BARDIN, 2002). Utilizou-se, 

para tanto, o software Maxqda (VERBI GMBH, 2017). A categorização 

(gavetas), bem como suas relações, pode ser vista representada no 

mapa abaixo (Figura 3). 
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Figura 3 - Mapa da categorização. Importado do software Maxqda. 
 

A identificação das categorias (FARJOUN et al., 2015), existentes nos 

discursos dos entrevistados, foi feita a partir das transcrições das 

entrevistas. Nas fotografias e nos diários de campo a identificação foi 

feita diretamente. O processo seguiu de acordo com o que recomenda a 

literatura (BARDIN, 2002; GRAY, 2012). Exemplos desta categorização, 

em cada grupo de documentos, são fornecidos nos quadros 

denominados por Figura 4, Figura 5 e Figura 6. 
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Figura 4 - Mostra do resultado obtido das entrevistas. Importado do software Maxqda. 
 

Nome do 
documento

Código Segmento

20150114 -
Entrevista ex-
diretor de 
desenvolvimento

Saber-Fazer-
Competências-
Formação 
acadêmica

Você tem que fazer uma parte teórica e depois tem que conciliar com a prática. 
Então, seu conhecimento vai ser completo. Você não f ica preso ao teórico, e 
não f ica só no prático. O primordial desse projeto é isso: você estar conciliando 
a teoria com a prática.

20160113 - 
Entrevista 
Diretora de 
estrutura

Saber-Fazer-
Competências-
Formação 
acadêmica 

Na questão da aprendizagem tem uma diferença muito grande entre você 
participar do Baja e simplesmente passar pelo curso. Aqui a gente tem que 
estudar a teoria para poder aplicar. Tem que por em prática. tem que ter atitude. 
Aqui a gente tem que ser competente.

20170207 - Entr. 
ex-diretor do ICT

Saber-Fazer-
Competências-
Formação 
acadêmica 

Eles veem as disciplinas de uma forma muito teórica, descontextualizada [então] 
eles veem no Baja uma maneira de suprir isso, de fazer, de botar a mão na 
massa.Lá eles têm que buscar mais teoria e colocar em prática. Iniciativas como 
essas, do Baja, representam um contrapeso nesse sistema todo. Elas 
contribuem para melhorar o ensino de engenharia. Elas não vão resolver o 
problema. Mas contribuem muito.

20170207 - 
Entrevista 
coordenador da 
equipe

 Saber-Fazer-
Competências-
Formação 
acadêmica

O curso de engenharia no Brasil é um curso teórico. Ele, de forma alguma, é um 
curso apropriado pra colocar um engenheiro no mercado. [...] a gente vê um 
abismo enorme entre a sala de aula e o o chão de fábrica.  A equipe funciona 
no sentido de ajudar a suprir essa lacuna. [...] se tivesse mais essa proximidade 
entre a teoria e a prática, se houvesse mais "bajas", mais investimento nisso, o 
aluno teria um melhor aproveitamento. 

20170207 - 
Entrevista 
coordenador da 
equipe

 Saber-Fazer-
Competências-
Formação 
acadêmica

Quando eu levo pra aula alguma coisa prática, ele (o aluno) consegue melhorar. 
Então essas equipes auxiliam muito nisso. Quando a gente tem um aluno que faz 
parte da equipe, a gente vê que ele está interessado. Ele trás o problema. No 
semestre passado mesmo eles não estavam conseguindo soldar alguma coisa 
na gaiola. Isso abriu um leque de discussão dentro da sala de aula. Porque 
existia um problema real ali. Teve uma contextualização de um assunto. A gente 
nota que aula começa a f icar mais interessante.

20170210 - 
Entrevista 
capitão da 
equipe

Saber-Fazer-
Competências-
Formação 
acadêmica 

O que se aprende em sala de aula não é suficiente nem pro Baja e nem pro 
mercado. A sala de aula ajuda muito quem quer ir pra parte acadêmica. Nela 
você não é preparado pra entrar no mercado de trabalho. 

20170213 - 
Entrevista 
Diretora de 
Gestão

Saber-Fazer-
Competências-
Formação 
acadêmica 

O que aprendemos em sala de aula não é suficiente para o que fazemos no 
Baja. Muitos conteúdos que a gente vê em sala de aula dão a base. A gente tem 
algumas noções. A gente utiliza essas noções como base para a prática.

20170221 - Entr. 
Coord. do curso 
de engenharia 
mecânica

Saber-Fazer-
Competências-
Formação 
acadêmica 

Ele tem que fazer uma interface do problema que ele tem com o que ele 
aprendeu e buscar o que esteja faltando. Ele tem que ir atrás. Isso faz parte do 
aprendizado. Existe uma lacuna entre a base que a gente está passando pra 
eles na sala de aula, e a situação real do projeto.

20170222 - Entr. 
Diretor e vice do 
ICT

Saber-Fazer-
Competências-
Formação 
acadêmica

No Baja os meninos têm essa prática, eles colocam a mão na massa, o que é 
muito importante. Quando eles forem pro mercado, sentarem na frente do 
computador e projetarem algo, eles saberão como aquela engrenagem irá 
funcionar.

20170222 - Entr. 
Diretor e vice do 
ICT

Saber-Fazer-
Competências-
Formação 
acadêmica

Tem empresas que olham o currículo do candidato e considera essa 
participação (em uma ECE). Elas se interessam mais por esses indivíduos 
porque sabem que eles passaram por esse treinamento de trabalho em equipe, 
de liderança, de prática do que ele aprende.
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Figura 5 - Mostra do resultado obtido das fotografias. Importado do software MaxQDA. 
 

Nome do documento Código Segmento

Imagem\Fazendo o projeto do veículo
Saber' & 

'Fazer'\Competências\Formação 
acadêmica

Imagem\Fazendo o projeto do veículo
Saber' & 

'Fazer'\Competências\Formação 
acadêmica

Imagem\Montando o veículo
Saber' & 

'Fazer'\Competências\Formação 
acadêmica

Imagem\Estudo\Saber para Fazer Saber'\Competências\Formação 
acadêmica

Imagem\Estudo\Saber para Fazer Saber'\Competências\Formação 
acadêmica

Imagem\Aprendendo a soldar Saber'\Competências\Formação 
acadêmica

Imagem\Lixar, cortar, furar Fazer'\Competências\Formação 
acadêmica

Imagem\Fazendo o projeto do veículo
Saber' & 

'Fazer'\Competências\Formação 
acadêmica

Imagem\Estudo\Saber para Fazer Saber'\Competências\Formação 
acadêmica

Imagem\Fazendo o projeto do veículo
Saber' & 

'Fazer'\Competências\Formação 
acadêmica
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Figura 6 - Mostra do resultado obtido dos diários de campo. Importado do software 
MaxQDA. 

 
RESULTADOS 
O software MaxQDA (VERBI GmbH, 2017), utilizado na categorização e 

análise dos dados, forneceu uma descrição numérica detalhada dos 

Nome do 
documento

Código Segmento

20150116 - Diário 
de Campo

Competências\Saber' & 
'Fazer'\Formação 

acadêmica

O diretor de desenvolvimento, ali presente, acompanhava e participava do 
andamento dos trabalhos, colocando-se sempre à disposição, demonstrando 
envolvimento e comprometimento com o trabalho.

20150209 - Diário 
de Campo

Competências\Saber' & 
'Fazer'\Formação 

acadêmica

A aprendizagem é uma função da atividade, do contexto e da cultura da equipe, 
e ocorre de forma muito diferente daquela que acontece em uma sala de aula,  
envolvendo conhecimento abstrato e fora de contexto. Na equipe a 
aprendizagem é focada na resolução de problemas concretos. 

20151217 - Diário 
de Campo

Competências\Saber' & 
'Fazer'\Formação 

acadêmica

O diretor de desenvolvimento e o diretor de direção participam de uma reunião, 
que tem todas as características de um brainstorming. Surgem muitas ideias 
sobre como resolver o problema. Nota-se a facilidade do pessoal de sugerir 
ideias novas e a atitude favorável de ouvir e aproveitar as ideias sugeridas.

20160823 - Diário 
de Campo

Competências\Saber' & 
'Fazer'\Formação 

acadêmica

Percebe-se o esforço do capitão e dos diretores na condução do grupo para 
alcançar o objetivo almejado, bem como o envolvimento e o comprometimento 
dos mesmos com o trabalho, com as iniciativas e com as ações necessárias. 
Nota-se a preocupação com os resultados e com as metas estabelecidas.

20160908 - Diário 
de campo

Competências\Saber' & 
'Fazer'\Formação 

acadêmica

É possível perceber o desenvolvimento de competências aflorando na 
efervescência das atividades. Estão adquirindo conhecimentos e 
desenvolvendo habilidades. Além disso,usam a imaginação para resolver 
problemas, colocar ideias em ação, para criar e inovar.

20160912 - Diário 
de Campo

Competências\Saber' & 
'Fazer'\Formação 

acadêmica

Os membros dos diferentes setores se articulam e desenvolvem ações 
compartilhadas, catalisando esforços e cooperando uns com os outros.

20160914 - Diário 
de Campo

Competências\Saber' & 
'Fazer'\Formação 

acadêmica

O carrinho-bancada é posto à prova, e demonstra ser uma solução inovadora, 
viável e adequada para as situações apresentadas

20160915 - Diário 
de Campo

Competências\Saber' & 
'Fazer'\Formação 

acadêmica

Um novo uso de um extintor de incêndio vencido é apresentado. Feitas algumas 
adaptações, o objeto transformou-se na parte principal de um abastecedor de 
combustível, equipamento obrigatório na competição. Isso por ¼ do custo do 
mesmo equipamento se adquirido no mercado

20160916 - Diário 
de Campo

Competências\Saber' & 
'Fazer'\Formação 

acadêmica

nada é capaz de ofuscar as soluções inovadoras, viáveis e adequadas que 
foram concebidas e que estão prontas para uso. São percebidas atitudes como 
as de ter disponibilidade para ouvir e aproveitar as ideias dos outros, bem como 
a de demonstrar estabilidade emocional e bom humor, apesar da circunstância 
desfavorável

20160918 - Diário 
de Campo

Competências\Saber' & 
'Fazer'\Formação 

acadêmica

A demonstração de possuir valores construtivos, tais como: confiança, ética, 
honestidade, justiça e lealdade, reconhecendo as virtudes das outras equipes

20160920 - Diário 
de Campo

Competências\Saber' & 
'Fazer'\Formação 

acadêmica

a aprendizagem e o desenvolvimento de competências foram intensos. 
Liderança, trabalho em equipe, criatividade e inovação, tomada de decisão, 
planejamento, organização, controle, dentre outras, foram competências 
desenvolvidas por todos.

20170119 - Diário 
de Campo

Competências\Saber' & 
'Fazer'\Formação 

acadêmica

Em conversa antes da reunião, o diretor do setor de frenagem afirmou que a 
‘aprendizagem’ para quem participa da equipe é muito ‘maior’ em relação a quem 
somente assiste aulas. A participação na equipe exige da pessoa pró-atividade, 
o que segundo ele, faz com que a pessoa tenha que exercer o papel de líder. 

20170119 - Diário 
de Campo

Competências\Saber' & 
'Fazer'\Formação 

acadêmica

As coisas relativas ao carro, têm que ser buscadas por conta e risco dos 
membros de cada setor. Isso porque elas não são vistas diretamente nas aulas, 
onde são tratadas de uma forma genérica e teórica, sem a prática.

20170119 - Diário 
de Campo

Competências\Saber' & 
'Fazer'\Formação 

acadêmica

É notória a liderança do capitão. Demonstra envolvimento e comprometimento 
com o trabalho, iniciativa para a ação, aponta rumos, estabelece metas, cobra 
resultados e estipula tarefas e atividades.

20170302 - Diário 
de Campo

Competências\Saber' & 
'Fazer'\Formação 

acadêmica

Nota-se a presença das seguintes habilidades: capacidade para pensar 
divergente e convergente (focar e desfocar ideias); usar a imaginação para 
resolver problemas; uso de analogias e/ou metáforas e a utilização de 
estratégias criativas para resolver problemas;  
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resultados obtidos em cada uma das categorias. A tabela 1 descreve as 

relações entre as categorias e as respectivas fontes de evidências. 

 
Tabela 1 - Descrição geral dos resultados. Importado do software Maxqda. 
 

Depreende-se da tabela 1 que, dos mil trezentos e oitenta e cinco 

segmentos extraídos das fontes de evidências e considerados como 

categorias, quatrocentos e quarenta e cinco são oriundos dos diários de 

campo, duzentos e quarenta e sete são oriundos das fotografias e 

seiscentos e noventa e três são oriundos das entrevistas. Trezentos e 

cinquenta e seis segmentos pertencem à categoria “‘Saber’ & ‘Fazer’”, 

cento e doze ao “Saber” e cento e trinta e um ao “Fazer”. Segmentos 

pertencentes às competências aparecem seiscentas e treze vezes e os 

pertencentes à formação acadêmica aparecem cento e setenta e três 

vezes. 

A tabela 2, por sua vez, apresenta as conexões existentes entre as 

categorias. Fazendo a análise conjunta das duas tabelas é possível 

depreender que, dos seiscentos e treze segmentos da categoria 

“competências” (Tabela 1), quinhentos e noventa e seis segmentos 

aparecem conectados (entrelaçados) a outras categorias (Tabela 2). 

Destes, trezentos e sessenta e sete estão conectados à categoria “Saber 

& Fazer”, cinquenta e sete ao “Saber”, oitenta e nove ao “Fazer” e oitenta 

e três à categoria “Formação acadêmica” (Tabela 2). Esta última, por sua 

vez, além das oitenta e três vezes que se conecta à categoria 

“Competências”, conecta-se, também, vinte e três vezes ao “Fazer”, vinte 

e sete vezes ao “Saber” e trinta e cinco vezes ao “Saber & Fazer”, 

totalizando cento e sessenta e oito conexões (Tabela 2), do total de 

'Saber' & 
'Fazer' "Saber' "Fazer" Competências

 Formação 
acadêmica SOMA

Diários de 
Campo

116 23 30 220 56 445

Fotografias 50 20 24 111 42 247
Entrevistas 190 69 77 282 75 693

SOMA 356 112 131 613 173 1385

Categorias
Fontes
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cento e setenta e três segmentos desta categoria. 

 
Tabela 2 - Conexões entre os códigos. Importado do software Maxqda. 

 
CONCLUSÃO 
As conexões existentes entre as categorias analisadas, mostradas nos 

resultados, apontam para o fato de que o desenvolvimento de 

competências na Equipe Baja Espinhaço, resultante da aprendizagem 

situada que ocorre em suas práticas sociais, propicia o entrelaçamento 

do “Saber” ao “Fazer” e contribui para a formação acadêmica dos 

estudantes que dela participam. Não foram encontrados estudos tratando 

a questão do desenvolvimento de competências nas práticas de uma 

ECE e, especialmente, estudos nesse tipo de organização estudantil, 

que tratem sobre como esse processo contribui para o pr e enchimento 

do gap epistemológico e institucional que separa o conhecimento 

conceitual e analítico da situação cognitiva típica da ação (KOIKE; 

MATTOS, 2000). Em outras palavras, não foram encontrados trabalhos 

nesse tipo de organização tratando sobre como esse processo contribui 

para o pr e enchimento da lacuna existente entre o ‘saber’ e o ‘fazer’ 

(PFEFFER; SUTTON, 2001). Portanto, consideramos que a abordagem 

dessa lacuna, no contexto das práticas de uma ECE, seja pertinente em 

debates sobre desenvolvimento de competências na formação de 

estudantes de engenharia. Em comparação com outras formas de 

desenvolvimento de competências, a aprendizagem que ocorre nas 

práticas de uma ECE exige de seus participantes que saibam fazer e que 

façam sabendo, constituindo-se, assim, em uma forma de aquisição de 

Categorias 'Saber' & 'Fazer' "Saber' "Fazer" Competências
 Formação 
acadêmica SOMA

'Saber' & 'Fazer' 0 15 18 367 35 435
"Saber' 15 0 0 57 27 99
"Fazer" 18 0 0 89 23 130

Competências 367 57 89 0 83 596
 Formação 
acadêmica

35 27 23 83 0 168

SOMA 435 99 130 596 168 1428
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conhecimentos e habilidades de importância estratégica para a formação 

de engenheiros. 

Na equipe as competências são desenvolvidas pela aprendizagem que 

ocorre em suas práticas. Esse processo ultrapassa os limites da 

aprendizagem formal da sala de aula, situando-se em experiências reais 

do mundo empresarial. Enfim, após dois anos e três meses de convívio 

com a Equipe Baja Espinhaço, e da compreensão sobre seu 

funcionamento, ficou claro que a ECE é uma organização estudantil 

importante na formação dos estudantes que dela participam. 
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RESUMO 
Este trabalho faz parte da tese “Extremo sul da Bahia: caracterização 

socioeconômica e os impactos da expansão do Setor de Base Florestal”. 

Inicialmente esse material analisa a evolução histórica do Setor de Base 

Florestal, focando, principalmente no segmento da celulose e do papel, 

na dinâmica do setor no mercado nacional e internacional, na cadeia 

produtiva da celulose e papel, e finaliza com um panorama econômico da 

cadeia produtiva em questão. 

Palavras-chave: Celulose, Papel, Impactos Socioeconômicos. 
 
ABSTRACT 
This work is part of the thesis “South end of Bahia: socioeconomic 

characterization and the impacts of the expansion of the Forestry Sector”. 

Initially this material analyzed the historical evolution of the Forest Based 

Sector, focusing mainly on the pulp and paper segment, the dynamics of 

the sector in the national and international market, the pulp and paper 

production chain and ending with an economic panorama of the 

production chain in question. 

Keywords: Pulp, Paper, Socieconomic Impacts. 
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INTRODUÇÃO 
O Brasil é um país caracterizado pela sua riqueza em recursos naturais 

renováveis, com possibilidade de expandir sua fronteira agrícola e, 

dentro desta, expandir também o plantio florestal. Relacionado às 

atividades florestais, há uma significativa área de florestas plantadas (1) 

com espécies exóticas, sendo as de pinus e de eucalipto (2) as 

principais. 

No início do século XX, o setor florestal brasileiro, utilizando dos plantios 

de eucalipto, tinha o objetivo em abastecer a Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro e, posteriormente, na década de 1950, como matéria-

prima na produção de celulose, papel e outros produtos da cadeia 

produtiva da madeira. No final da década de 1950, o governo federal 

criou um programa de concessões de incentivos fiscais relacionado ao 

Setor de Base Florestal (3), contribuindo assim para o surgimento de 

inúmeros empreendimentos para produção de celulose e papel em várias 

regiões. 

A adoção de um marco legal e institucional a partir dos anos 1960 foi 

importante para viabilizar a implantação e a ampliação da oferta de 

madeira, o que estimulou o surgimento de inúmeros empreendimentos 

no Setor de Base Florestal. As empresas ligadas a esse setor, desde 

então, além de manter as florestas existentes, realizaram plantios em 

novas áreas e, dessa forma, vêm, a cada ano, aumentando o 

fornecimento (produção) de matéria-prima de qualidade a um custo 

reduzido, viabilizando a expansão e o surgimento de novos empr e 

endimentos. 

Tais empreendimentos geram uma cadeia produtiva que, associada às 

florestas plantadas, caracteriza-se pela grande diversidade de produtos, 

compreendendo um conjunto de atividades em vários segmentos como, 

por exemplo, a produção, colheita e o transporte de madeira, além da 

obtenção dos produtos finais nos segmentos industriais de papel e 

celulose, painéis de madeira industrializada, madeira processada 
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mecanicamente, siderurgia a carvão vegetal e biomassa, entre outros. 

Quanto à questão que envolve os produtos de base florestal, o Brasil 

vem obtendo ganhos de competitividade, visto que os procedimentos 

relacionados à silvicultura evoluíram nas últimas décadas em 

decorrência de condições edafoclimáticas e fundiárias propícias ao setor 

e, também, da política de investimento em pesquisa e desenvolvimento, 

da verticalização do setor e da qualidade de mão de obra empregada na 

atividade. Dessa forma, obtêm-se economias de escala, elevado nível de 

padronização, alta produtividade por hectare e o menor ciclo de colheita 

em relação a outros países de referência em florestas plantadas 

(OLIVEIRA et al., 1997). 

Devido aos fatores citados e aproveitando o crescimento da população 

mundial e o tamanho significativo de um mercado consumidor 

internacional, os empreendimentos de base florestal no Brasil têm tido 

motivos para favorecer o crescimento da produção principalmente dos 

produtos da cadeia produtiva da celulose e papel. Como consequência, 

além disso, tem aumentado sua participação nesse mercado e na 

balança comercial brasileira ao longo das últimas três décadas. Tão 

importante quanto os fatores favoráveis mencionados, a produção dos 

produtos de base florestal em toda sua complexidade de atividades, 

propicia um complexo industrial e induz o desenvolvimento e o 

crescimento econômico em regiões carentes e distantes dos grandes 

centros produtivos (OLIVEIRA, 1995). 

As alterações decorrentes das iniciativas governamentais 

proporcionaram, desde os anos 1980, profissionalização da gestão nas 

empresas do setor em questão, atualização tecnológica e uma crescente 

atenção política quanto ao meio ambiente e à sustentabilidade. Como 

consequência disso, ocorreu e tem sido cada vez mais impulsionado o 

processo de consolidação nacional e internacional do setor. 

Portanto, este trabalho prezou um breve estudo sobre o contexto 

(formação) industrial desse setor, seguido da cadeia produtiva da 
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celulose e papel, identificando as etapas relacionadas desde as 

atividades florestais até a produção dos artigos. Dando prosseguimento, 

é apresentado um panorama econômico abordando o cenário 

internacional e nacional dos produtos da cadeia produtiva em questão; 

os valores em relação à contribuição das commodities – celulose e papel 

na questão da produção, do consumo, emprego, da exportação, 

importação, do valor bruto de produção e da balança comercial. 

 

SETOR DE BASE FLORESTAL: CELULOSE E PAPEL 
O Brasil tem em seu parque industrial de base florestal segmentos 

formados por empreendimentos divididos em três grandes grupos: 

empresas verticalizadas, (4) produtores independentes (5) e Temer 

Investment Management Organizations – TIMOs (6). Basicamente, as 

empresas desses grupos são produtoras de commodities, cujos setores 

são de celulose (7), papel (artefatos de papéis, papéis para imprimir e 

escrever, papéis para embalagens, papéis de imprensa e papéis para 

fins sanitários) e produtos de madeira (lâmina de madeira, chapa de fibra 

e madeira aglomerada). 

Segundo Jorge (1993, 1993a), a produção nacional do setor de celulose 

se concentra em plantas industriais de grande porte e em constante 

atualização tecnológica, com escalas de produção adequadas cada vez 

maiores e verticalmente integradas. Também há empresas de pequeno e 

médio porte representadas, em sua maioria, pelos segmentos de 

produção de papel, madeira serrada, compensados, móveis, produtos 

usados na indústria química e alimentícia. 

Até meados da década de 1950, o Brasil possuía um número reduzido 

de pequenas fábricas de papel, importando praticamente toda a celulose 

que consumia. Entretanto, a partir de 1954, o Brasil inicia a produção de 

papel, exceto papel imprensa. Para chegar ao patamar em que se 

encontra o Setor de Base Florestal brasileiro, um grande passo foi dado 

com os plantios de eucalipto no início dos anos 1900, cujo objetivo era 
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abastecer a Companhia Paulista de Estradas de Ferro e, posteriormente, 

na década de 1950, como matéria-prima para as indústrias do setor de 

celulose e papel e outros produtos da cadeia produtiva do Setor de Base 

Florestal. 

Após meados dos anos de 1950, intervenções públicas focadas na 

questão florestal contribuíram para a atual configuração do setor de 

celulose e papel. Dentre elas, a iniciativa governamental, por meio de 

políticas públicas, a fusão de empresas nacionais com multinacionais e a 

dinâmica dos mercados nacionais e internacionais.  

De fato, a arrancada do setor de celulose e papel aconteceu entre os 

anos de 1956 e 1960, época em que o governo federal implantou o 

Plano de Metas (8). Devido a esse plano, o governo passou a dar apoio 

e a promover o desenvolvimento do setor industrial com medidas 

tarifárias e de financiamento, utilizando, principalmente, recursos do 

BNDES. 

A partir de 1966, entre as várias medidas governamentais, a Lei 5.106 foi 

uma das principais. Essa Lei permitia a dedução de Imposto de Renda 

para investimentos em projetos de reflorestamento, aprovados pelo 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF.  

Em 1968, outra medida importante tomada pelo governo foi a fixação de 

níveis mínimos de escala de produção para projetos que desejassem 

apoio financeiro do BNDES, ressaltando que, em 1965, há aprovação do 

Segundo Código Florestal Brasileiro - lei que favoreceu a criação de 

Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, com fins econômicos, 

técnicos e sociais. 

No início dos anos de 1970, a pedido da Associação Nacional dos 

Fabricantes de Papel e Celulose – ANFPC –, o BNDES elaborou estudos 

com o intuito de verificar quais medidas deveriam ser tomadas para o 

setor atingir novos patamares na competitividade, para propiciar maior 

integração da produção de celulose com a de papel e atingir o mercado 

internacional. Segundo Juvenal (2002), o resultado foi a fixação de novas 
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diretrizes para a atuação do BNDES no setor de celulose e papel, o que 

levou a uma nova trajetória desse setor industrial. 

Nos anos seguintes, de 1974 a 1979, colocando em prática o II PND e o I 

PNPC com o objetivo de dar sustentabilidade e competitividade aos empr 

e endimentos nacionais no setor, o governo injetou substanciais recursos 

em projetos considerados prioritários. Os subsídios (por meio de 

financiamento público e de vantagens fiscais) estabelecidos no Primeiro 

Programa Nacional de Papel e Celulose – I PNPC – e a Resolução nº 

11/1972 do Conselho de Desenvolvimento Industrial, segundo Lopes 

(1998), incentivava a expansão da capacidade produtiva, a formação de 

maciços florestais, a melhoria da eficiência e da produtividade nas 

unidades fabris, visando ao auto abastecimento e à inserção do país no 

cenário internacional. Como resultado dessa política, formaram-se as 

grandes empresas que existem hoje, como a Aracruz, Klabin, Suzano, 

Votorantim, Ripasa, dentre outras. 

Na década seguinte, ou seja, nos anos 1980, o governo lançou o II 

PNPC. A consequência foi a melhoria do processo produtivo, o que 

possibilitou a aquisição de novas máquinas e equipamentos, gerou 

aumento da capacidade produtiva, assim como da competitividade e à 

uniformidade dos produtos. Com isso, o Brasil passou a ter posição de 

destaque e a iniciar sua inserção no mercado internacional. 

A partir do final dos anos 1980 e início dos anos 1990, as indústrias 

conjuntamente e orientadas pela Associação Nacional dos Fabricantes 

de Papel e Celulose – ANFPC – formularam um plano de investimento 

denominado “A política de desenvolvimento do complexo de celulose e 

papel para 1995-2005”. O plano previa a necessidade de quase dobrar a 

produção brasileira de celulose nos dez anos seguintes. Para tal, 

estimou-se a necessidade de investimentos globais da ordem de 13 

bilhões de dólares para esse período (SOUZA, 2000). 

Ainda na década de 1990, surgiram novos empreendimentos no Brasil 

por meio das fusões (9) e mudanças na composição societária das 
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empresas. Com isso, houve aumento da entrada de investimentos do 

capital estrangeiro. 

Montebello (2006, p.59) ressalta que, 

 
Durante toda a década de 1990, era grande a tendência mundial de 
concentração produtiva e de reestruturação patrimonial por meio de fusões 
e aquisições entre grandes empresas com a finalidade de buscar sinergias 
para obter reduções de custos, aumento de escala e obter maior poder de 
competição frente aos grandes players globais. Além disso, esses 
processos de fusões e aquisições, realizados praticamente pelas 
empresas líderes no segmento, tiveram a finalidade de aumentar o grau de 
concentração da produção como estratégia para competir 
internacionalmente e diminuir os riscos de prejuízos devido às flutuações 
de preços.  

 

Vê-se que o Setor de Base Florestal brasileiro nos segmentos da 

celulose e do papel tem cada vez mais se inserido no mercado 

internacional, e desde os anos de 1990, tem passado por 

reestruturações de forma a ser caracterizado como concentrado e 

centralizado em poucas regiões, seja por motivos de custos de produção 

ou questões ambientais. Nesta ultima década, houve deslocamento das 

fábricas de celulose para regiões com maior disponibilidade de terras a 

um custo menor (Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, 

Maranhão), inclusive da mão de obra, em relação às regiões do Sudeste. 

Outro ponto favorável está na topografia, o que facilita o uso de 

máquinas utilizadas desde o plantio até a colheita e transporte. 

A fabricação de celulose tem na madeira item determinante na 

composição final dos custos e consequentemente no preço final dos 

produtos. As fábricas de celulose situam-se em meio às florestas 

plantadas, o que acarreta, tal como descrito no modelo weberiano de 

localização, Iw > 1.(10). Entretanto, em relação as fábricas de papel, 

estas se localizam mais próximas do mercado consumidor, pois dentre 

vários fatores, a matéria-prima, celulose, apresenta menor peso do que o 

peso das matérias-primas localizadas, em virtude das perdas no 

processo industrial, logo (Iw < 1). Entretanto, há fábricas integradas, ou 
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seja, fábricas que produzem a celulose e o papel na mesma unidade 

fabril. 

Em geral, as fábricas de papel, por não exigirem altos custos de 

implantação ficam situadas próximas ao consumidor, que, na sua 

maioria, estão no hemisfério norte e na Ásia, particularmente, na China. 

Além disso, a maioria das fábricas de celulose situadas na Europa já 

estão se tornando obsoletas, incapazes tanto de atender as questões 

ambientais, como de operar em escalas de produção, e com isso atender 

ao mercado consumidor. 

O Brasil, em relação ao setor de papel, apresenta algumas 

características e tendências similares às do setor de celulose, pois a 

indústria de papel, em menor escala, também tem por característica ser 

intensiva em capital e apresentar estrutura verticalizada. Importante 

ressaltar que a demanda por papéis, de diversos tipos de utilização é, 

basicamente, dependente do crescimento da economia brasileira e da 

América Latina (MONTEBELLO, 2006). 

Ao longo dos anos, as estruturas e o desempenho dos segmentos de 

celulose e papel não apresentaram evoluções semelhantes. Esse fato se 

deve ao foco do segmento do setor de papel, em sua maior parte, ter 

sido direcionado para o consumo interno. Já o segmento de celulose 

instalou grandes empresas no país, voltadas à produção de celulose 

para consumo interno e, principalmente, para exportação. 

(MONTEBELLO, 2006) 

Além dos fatores preço (aumento da produtividade, ajustes entre os 

custos de produção e todos os custos adicionais incorridos, inclusive o 

de transporte da mercadoria para o mercado internacional) e qualidade 

dos produtos (constante pesquisa e desenvolvimento), as empresas 

nacionais do setor de celulose e papel, com o intuito de inserirem-se no 

mercado internacional de forma competitiva, desde os anos 2000 

iniciaram o processo de Certificação Florestal (11) dos seus produtos, o 

que, de certa forma, é utilizada como marketing na imagem da empresa 
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(JORGE, 1993; JORGE, 1993a). 

Outro fator preponderante para o crescimento do setor fabril brasileiro da 

celulose e do papel, em parte, se deve à crise internacional de 2008, 

pois, após sucessivos crescimentos, o parque industrial europeu 

relacionado a esse setor, entre 2008 e 2009, foi reduzido em torno de 

15%. Segundo a CEPI (2008), houve o fechamento de 75 plantas 

industriais na Europa e 14 unidades industriais nos Estados Unidos, o 

que contribuiu ainda mais para a concentração do setor.  

Dessa forma, há tendência de concentração em poucos grupos 

empresariais, no comportamento estratégico do setor, da não 

diferenciação por preços (uma condição necessária para a manutenção 

das margens de lucro), da escala mínima de eficiência e características 

da procura; com isso, pode-se dizer que a estrutura desses segmentos é 

oligopolizada (LIMA/COPPE/UFRJ, 2009). 

Um ponto importante a ser considerado a favor do setor nacional da 

celulose em relação à produzida nos países europeus é a substituição do 

uso de fibra longa por fibra (12) curta pelos fabricantes de papel. Sendo 

assim, a retração do setor fabril da celulose e do papel nos países 

europeus e da América do Norte, aliada à alteração do uso da matéria-

prima na produção de papel pelos países do hemisfério norte, levou o 

Brasil a mudanças estruturais. 

Em resumo, devido às condições edafoclimáticas e fundiárias, as 

políticas de investimento em pesquisa (melhoramento genético da 

silvicultura clonal), têm gerado plantas de rápido crescimento e redução 

do período de rotação (13) das florestas (idade ótima de corte – período 

de tempo entre a implantação de uma floresta até o momento a ser 

explorada (corte – colheita), políticas nacionais governamentais, 

certificação dos produtos, fechamento de plantas industriais em outros 

países; além disso, o setor nacional de celulose e papel tem alcançado o 

mercado internacional e colocado o Brasil em destaque nesse setor. 
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CADEIA PRODUTIVA DA CELULOSE E PAPEL 

Pode-se considerar “cadeia produtiva” como sendo uma sequência de 

operações interdependentes que têm por objetivo produzir, modificar e 

distribuir um produto. Dessa forma, cadeia produtiva parte da premissa 

que a produção de bens pode ser representada como um sistema, uma 

corrente, cujas diversas unidades, elos, são formadas pelos 

fornecedores de insumos produtivos (matérias-primas, insumos básicos, 

máquinas, equipamentos, componentes e produtos intermediários), 

produtores, distribuidores, prestadores de serviços, varejistas e 

consumidores, e estes estão interligados por fluxos de materiais, de 

capital e de informação, objetivando suprir um mercado consumidor final 

com os produtos do sistema (FONTES, 2005; CASTRO, 2002). 

Devido à grande diversidade de produtos do Setor de Base Florestal, 

tem-se a cadeia produtiva da madeira – CPM –, a cadeia produtiva da 

celulose e papel – CPCP –, dentre outras. Tais cadeias produtivas 

formam um conjunto de atividades econômicas que gravitam em torno da 

gestão, da exploração da floresta, da comercialização e da 

transformação da madeira. Portanto, a CPCP vai da colheita da semente 

para se produzir mudas, em viveiro, até o mercado consumidor dos 

produtos gerados por ela. (SANTOS, 1998, apud FONTES, 2005) 

De acordo com a Figura 1, verifica-se que o início da CPCP, Ambiente 

Institucional, surge antes mesmo dos plantios florestais na propriedade 

rural, pois são necessários insumos (adubos, sementes, mudas), 

máquinas e equipamentos. 

Esses itens são responsáveis pelas necessidades do setor primário não 

atendidas dentro da propriedade. Nessa fase, atuam também as 

entidades públicas e privadas, visando suprir exigências da fábrica (de 

papel, de celulose), tais como a pesquisa e o melhoramento genético das 

variedades, a produção de mudas nos viveiros, o desenvolvimento de 

técnicas de cultivo, entre outros itens ligados ao plantio. 
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Figura 1 - Modelo da cadeia produtiva da celulose e papel. Elaboração própria a partir 
de: ABRAF (2008), ABRAF (2012), Hilgemberg (2000). 
 
A segunda parte acontece nas propriedades rurais, quando são 

executados os processos de plantios até a colheita, iniciando pela 

implantação, fase em que ocorre o preparo do solo, adubação, o 

combate às pragas, às invasoras (14) e a manutenção das florestas, 

finalizando com a colheita e o transporte da madeira para o pátio das 

fábricas. 

Em termos gerais, pode-se verificar que a cadeia produtiva da celulose e 

papel é bastante complexa, caracterizada por um elevado grau de 

investimento e pela sua longa maturação, além da significativa economia 

de escala. Nesse setor, as empresas atuam integrando todas as etapas 

do processo produtivo, passando pelo reflorestamento, pela produção de 

madeira, pela fabricação de celulose e de papel, pela conversão de 

papel em artefatos, pela produção gráfica e editorial, pela reciclagem do 

papel utilizado, entre outros. 

Entende-se que o complexo produtivo está diretamente ligado a outros 

setores da economia como o de serviços, indústria química, mineração, 

bens de capital e engenharias, proporcionando, assim, numerosas 

relações entre produtores rurais, indústria e mercado, formando 

dependência entre a produção de matéria-prima (15), o processo 
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industrial e a distribuição para o mercado consumidor. 

Com relação aos serviços de apoio, pode-se dizer, em poucas palavras, 

que a celulose e o papel são estocados em armazéns das fábricas e, 

posteriormente, encaminhados para o mercado consumidor. 

No que diz respeito à comercialização, principalmente para o caso da 

exportação da celulose, atesta-se que é realizada pelo terminal Portocel, 

localizado em Barra do Riacho, Vitória (ES), sendo esse o único porto do 

Brasil especializado no embarque de celulose. O porto é de propriedade 

conjunta das empresas Aracruz (51%) e CENIBRA (49%) (SOARES et 

al., 2010b). 

Segundo Lopes (1998, p.4), “o longo período de maturação e a grande 

necessidade de inversões em terras, plantio, máquinas, equipamentos e 

capital de giro tornam o setor de celulose e papel o de maior intensidade 

de capital no mundo (16)”.  

Portanto, durante todo o processo gerado pela cadeia produtiva da 

celulose e papel, que necessita de investimentos constantes, há 

multiplicação de renda, devido aos incentivos à produção de bens de 

capital, à construção de obras civis e, de modo geral, à geração de 

emprego em inúmeras atividades de produção, favorecendo o 

surgimento de trabalho nas cidades articuladas ao setor e de mão de 

obra tanto qualificada quanto não qualificada, em vários setores 

produtivos (MONTEBELLO, 2006). 

Portanto, ao utilizar o modelo de equilíbrio geral aplicado, que no caso 

dessa tese será o MESB, e como fonte para o choque no modelo será os 

investimentos das empresas do setor, pode-se captar valores macros e 

setoriais relacionados a cadeia produtiva em questão. 

 
PANORAMA ECONÔMICO DA CADEIA PRODUTIVA DA CELULOSE 
E PAPEL 
A trajetória da produção nacional de celulose e papel está apresentada 

na Figura 2, na qual pode-se verificar que houve crescimento das 
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produções em níveis semelhantes para os dois produtos de 1970 a 2000, 

com pequena superioridade na produção de papel. Entretanto, a partir do 

ano 2000, a produção de celulose supera a de papel e apresenta 

crescimento bastante significativo.  

 
Figura 2 - Produção Brasileira de Celulose e Papel, 1970 a 2013. BRACELPA, 2014. 
 

Ressalta-se que, após os anos 2000, as fábricas iniciam o processo de 

certificação dos produtos, dessa forma, tornou-se favorável a exportação 

desta commodity para o mercado internacional. Entretanto, o papel não 

apresentou o mesmo destaque. Dentre os vários motivos para a 

diferença no crescimento de produção a favor da celulose, tem-se o 

plano de investimento denominado Política de desenvolvimento do 

complexo de celulose e papel para 19952005, plano esse elaborado pela 

Associação Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose – ANFPC – 

com o envolvimento das empresas produtoras de celulose. 

De forma mais detalhada e utilizando a Figura 3, pode-se analisar os 

valores da produção e o consumo de celulose no Brasil. Dos dados 

apresentados, calcula-se que a produção vem crescendo a uma média 

de 5,6% ao ano desde 1996, mesmo durante e após a crise de 2008. 

Nesta figura, verifica-se que, desde 1997, o Brasil tem exportado, em 

média, 53% do que produz. 
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Figura 3 - Evolução da produção, consumo interno e exportação (milhões toneladas) de 
celulose do Brasil, 1999 a 2012. Baseado em MIDIC, 2014. 
 

Os dados da Figura 3 confirmam que a atenção dada pelo Governo 

Federal nas décadas passadas, por meio de programas e planos, com a 

finalidade de promover a instalação de grandes fábricas de celulose com 

o intuito de abastecer o mercado interno e para exportação, gerou 

resultados positivos, pois, quando se observa em relação ao que foi 

exportado de 1999 a 2005, o valor ficou próximo ou maior ao consumido 

internamente; entretanto, após 2005, as exportações sempre superam o 

consumo interno. 

Dentre os produtos florestais brasileiros de alcance no mercado 

internacional, a celulose, ao longo dos anos, tem apresentado 

crescimento contínuo na exportação, todavia, de acordo com os dados 

da Tabela 1, os valores monetários da exportação mostram variações, 

haja vista que, em 2008, ano da crise econômica mundial, apresentou 

redução em relação ao ano anterior, mas com rápida recuperação em 

2009. O mesmo aconteceu em 2011, queda e recuperação no ano 

seguinte, em 2012.  
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Tabela 1 - Histórico das Exportações, Importações e do Saldo da Balança Comercial 
(em bilhões de US$) da celulose e do papel, 1999-2013. Baseado em MDIC, 2014. 
 

As variações de quedas e aumentos no valor das exportações de 

celulose, dentre vários motivos, deve-se à retração da demanda europeia 

e norteamericana, da queda do preço internacional de celulose e da 

cotação do dólar no Brasil. 

Os dois últimos motivos anteriormente citados podem facilmente ser 

justificados. Iniciando pelo segundo, na Tabela 2 são apresentados os 

valores do preço (17) de exportação da celulose. De acordo com a 

tabela, os valores apresentaram aumentos sucessivos de 2002 até 2007, 

o que, combinado com a quantidade exportada, confirma aumentos do 

valor das exportações (Tabela 1). 

No ano de 2008, quando comparado o preço da celulose em 2007, vê-se 

que o valor dessa commodity teve crescimento em torno de 18,2% de 

2008 a 2009, e redução de 28,9%. Portanto, nesse último período, 

mesmo havendo crescimento no valor em toneladas exportadas (Figura 
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3), o resultado monetário mostra redução. 

 

Tabela 2 - Preço (US$/T) de exportação da celulose e do papel, 1999-2013. Baseado 
em MDIC, 2014. 
 

De 2009 a 2011, há recuperação no preço da celulose o que, com o 

contínuo aumento de toneladas exportadas (Figura 3), resulta em 

crescimento no valor das exportações (Tabela 2). Entretanto, há 

sucessiva redução no valor da celulose de 2011 a 2013, ficando abaixo 

do praticado em 2008. 

Nos últimos anos, 2011, 2012 e 2013, a China foi a maior importadora 

também de celulose brasileira. Ressalta-se, também, o crescimento da 

importação de celulose pela Holanda, que detém o principal porto com 

maior entrada de celulose brasileira (20,9% do total exportado), a qual é 
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distribuída aos demais países europeus (ABRAF, 2013; BRACELPA, 

2014). 

Justificando pelo lado do valor do dólar, essa moeda teve, no Brasil, 

cotação (18) no ano de 2007 de R$ 1,95, recordes no ano de 2008, 

alcançando o valor de R$ 2,41; entretanto, na média, ficou em R$ 1,83. 

No ano seguinte, ou seja, 2009, a cotação apresentou valorização, 

chegando a R$ 1,99; no ano de 2010, reduziu para R$ 1,76, e, em 2011, 

o valor alcançou R$ 1,67; em 2012, a cotação foi de R$ 1,94, em 2013, 

ficou em torno de R$ 2,16.  

Portanto, a combinação dos valores da cotação do dólar e do preço da 

celulose confirmam as variações tanto na redução quanto nos aumentos 

dos valores da exportação brasileira da celulose.  

De fato, o contexto da crise alterou as perspectivas de crescimento 

contínuo, e houve um declínio na conjuntura de curto prazo e incertezas 

quanto aos investimentos, o que tem levado a uma reflexão sobre os 

cenários futuros por parte tanto empresarial quanto governamental; 

cenários que devem priorizar principalmente os aspectos econômicos, 

político-regulatório, a tecnologia e o P&D. Esses são fatores primordiais 

para alcançar cada vez mais o mercado internacional com produtos de 

qualidade a baixo custo, pois o restante, área, recursos humanos e 

fatores edafoclimáticos, já são favoráveis. 

As incertezas podem ser minimizadas por meio da competitividade do 

Brasil na produção de celulose, o que depende da intensidade de 

investimentos tanto econômico quanto em pesquisas e desenvolvimento, 

das escolhas estratégicas das principais empresas do mercado, o que, 

no final, impacta significativamente a organização do setor como um 

todo. 

Um fator relevante que tem mudado o rumo quanto à questão do 

consumo dos produtos da cadeia produtiva da celulose e papel refere-se 

ao “Mundo Digital”, pois há uma tendência de declínio (lento, porém 

continuado) no consumo de papel para impressão.  
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Outro motivo da redução internacional de consumo de papel refere-se à 

substituição das embalagens de papel por outros tipos de materiais, que 

está ocorrendo de forma mais rápida do que a queda do consumo de 

papel utilizado nos segmentos de escritório, escolas, dentre outros. Além 

disso, e devido às restrições ambientais e de sustentabilidade, a Europa 

e a América do Norte têm dificultado os investimentos, freando a 

produção e a rentabilidade da produção de papel (AVÓ, 2009). 

Entretanto, há continuidade da produção de papel em solo nacional, pois 

é necessário suprir o mercado interno e impedir importações, ou seja, é 

necessário criar barreiras a entrantes, e o mais importante, alavancar as 

exportações, visto que, desde o ano da crise, na Europa, plantas 

industriais antigas e as menos competitivas encerraram a produção de 

papel e celulose, havendo, portanto, abertura no mercado internacional. 

Para melhor detalhamento dos dados quanto à produção, consumo e 

exportação de papel no Brasil de 1999 a 2012, pode-se verificar na 

Figura 4 que, tanto a produção quanto o consumo dessas commodities 

apontam média de crescimento de 3,7% ao ano. Interessante observar 

que a produção foi sempre crescente, o que não aconteceu com o 

consumo interno, pois, no ano de 2003 (6,7 milhões de toneladas), 

houve queda em relação a 2002 (6,9 milhões de toneladas) e que o valor 

de 7,3 milhões de toneladas nos anos de 2004 e 2005 foi mantido. 
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Figura 4 - Evolução da produção, consumo e exportação de papel do Brasil, 1999 a 

2012. Baseado em ABRAF, 2006, 2013; BRACELPA, 2014; 
IBGE, 2014; MDIC, 2014. 

 

Quanto ao valor monetário correspondente às exportações de papel, o 

procedimento de variação apresentou redução apenas nos anos de 2008 

a 2009, e de 2011 a 2012. O motivo de tais variações, no caso do papel, 

se deve à questão da variação do preço dessa commodity, da variação 

do dólar e da redução no valor exportado. 

De forma mais detalhada quanto ao destino das exportações brasileiras 

de papel, no período 1999, foram de 51% para América Latina, 20% para 

Europa, 11,7% para Ásia/Oceania, 10,4% para América do Norte e 7,0% 

para África. Em 2002, o percentual era: Estados Unidos – 15,9%, 

Inglaterra e Itália importavam cada uma 5,3%%, a Argentina 

correspondia a 12,3% e o Chile, a 9,0%. Em 2012, a participação 

norteamericana reduziu a 10,0% do total importado; a participação da 

Inglaterra cresceu 0,3%, passando a importar 5,6%; a Argentina 

aumentou para 19,6%; o Chile reduziu as importações chegando ao 

patamar de 6,1%, e a Venezuela passa a importar 6,0% (MDIC, 2014). 

Quanto à celulose, os maiores importadores no ano de 1999 foram a 

Europa (41,3%), Ásia/Oceania (31,6%), América do Norte (24,5%), 
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América Latina (2,5%) e África (0,1%). No ano de 2002 foram: Estados 

Unidos com 25,8%, Holanda com 15,4%, Itália com 8,5%, China com 

9,9% e Japão com 8,5%. Passados dez anos, ou seja, em 2012, o 

percentual de exportação altera e fica com a seguinte configuração: 

Estados Unidos (19,3%), França (3,7%), Itália (9,4%), Holanda (20,9%) e 

China (31%). (MDIC, 2014). Atualmente, os países que mais importam 

celulose estão na Europa (40%), Ásia/Oceania (30%) e América do Norte 

(20%) (ABRAF, 2013; BRACELPA, 2014; IBGE, 2014; MDIC, 2014). 

Entre os anos de 2013 e 2014, a produção de celulose apontou 

crescimento de 17,9%, ou seja, de 1,4 milhão de toneladas no início de 

2013 para 1,6 milhão de toneladas no começo de 2014. Em relação ao 

papel, a alta foi de 7,7%, ou seja, total de 321 mil toneladas do produto. 

As regiões que mais importaram essa commodity foram a Europa, a 

China e a América do Norte, permanecendo, portanto, como os principais 

mercados consumidores, gerando aproximadamente 43%, 32% e 16% 

da receita com as vendas externas da celulose, respectivamente (MDIC, 

2014). 

Em relação ao papel, a América Latina segue como principal mercado, 

responsável por mais de 52% da receita de exportação desse produto no 

acumulado do início do ano de 2014, seguida pela Europa e América do 

Norte, que participam dessa receita com cerca de 16% e 14%, 

respectivamente. Dessa forma, em comparação ao ano de 2013, as 

quantidades enviadas para a América do Norte cresceram 29%, e as 

vendas de papel no mercado doméstico somaram 910 mil toneladas, 

com alta de 2,7% sobre o mesmo período de 2013 (MDIC, 2014). 

No período de um ano, desde o início de 2013 ao início de 2014, a 

balança comercial em relação aos produtos da cadeia produtiva da 

celulose e papel totalizou US$ 1,2 bilhão, ou seja, aumento de 15,9% 

(MDIC, 2014). 

Utilizando a Tabela 1, pode-se verificar que, de 2002 a 2013, o saldo da 

balança comercial foi sempre crescente para a celulose, o contrário em 
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relação ao papel, sempre decrescente, elevando somente no ano de 

2012 a 2013. Quanto ao percentual dos produtos da cadeia produtiva em 

relação ao total da balança comercial brasileira, há de destacar, nos 

anos de 1999 (4,47%), 2000 (4,62%), nos anos seguintes a média de 

participação ficou entre 2,94% a 3,88%.  

De acordo com os dados já vistos, pode-se concluir que as exportações 

do grupo de produtos da cadeia produtiva da celulose e papel vêm 

contribuindo de forma incisiva no contexto (agronegócio) da balança 

comercial nacional, haja vista que, há vários anos seguidos, esse setor 

ocupa posição de destaque no complexo exportador.  

Dentro do agronegócio, em relação aos principais produtos de 

exportação, pode-se verificar tal afirmação por meio da Tabela 3, a qual 

mostra que, dentre as commodities apresentadas, a celulose e o papel 

ocupam a quarta posição em relação ao valor de exportação e 

participação no total exportado.  

Entretanto, além do tamanho, a produção por hectare utilizada em cada 

complexo de exportação apresentado (Tabela 3) não tem mesmo 

período. O tempo entre plantio e colheita para produção de celulose por 

hectare é de 6 a 8 anos, e para nova colheita, mais 6 a 8 anos, enquanto 

para as demais commodities, por exemplo, a soja (plantio e colheita) em 

determinadas regiões pode haver duas colheitas hectare/ano, o café, 

entre plantio e a primeira colheita, leva em média 3 anos, após este 

período a colheita é anual, o álcool e açúcar, tem período de um ano 

entre plantio e colheita, com colheitas anuais, quanto a carne, devido ao 

complexo formado, há vários períodos diferenciados em cada caso. Ou 

seja, a cadeia produtiva formada pela celulose e papel devido ao tempo 

por hectare utilizado mostra ser mais vantajosa. 

No que diz respeito às importações de produtos da cadeia produtiva em 

questão, restringem a alguns produtos específicos, como é o caso de 

celulose de fibra longa, alguns tipos de papéis, de máquinas e 

equipamentos para as florestas (colheita e transporte). Estes últimos 
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itens citados, são utilizados para ampliações e novas indústrias do 

parque industrial dos diversos segmentos integrados às florestas 

plantadas. 

 
 

Tabela 3 - Produtos selecionados do agronegócio, área utilizada, valor exportado, 
participação na exportação total, razão entre o valor exportado e área plantada – 2013-
2014. Baseado em MDIC, 2014; IBGE, 2014 
Legenda: 
* ) Não há uma estatística atualizada 
1) O complexo envolve: farelo de soja, soja mesmo triturada, óleo de soja em bruto, 
óleo de soja refinado, óleo de soja, exceto refinado ou em bruto. 
2) O complexo envolve: açúcar em bruto, açúcar refinado, álcool etílico. 
3) O complexo envolve: café em grão, café solúvel, café torrado. 
4) O complexo envolve: celulose, papel e sua obras 
5. O complexo envolve: carne de boi in natura e industrializada, carne de frango in 
natura e industrializada, carde de peru in natura e industrializada, carne de suíno in 
natura e industrializada, carnes salgadas, demais carnes. 
 

Importante analisar quanto ao Valor Bruto Produzido – VBP (19). Para o 

caso das análises seguintes, será empregado o termo Valor Bruto da 

Cadeia produtiva da celulose e papel VBCPCP, utilizado como um 

indicador do desempenho do principal segmento do Setor de Base 

Florestal, cujos dados serão apresentados na Figura 5. 

Interessante notar que há uma queda no VBCPCP de 14% entre 2005 a 

2006 (acontece nessa data redução nas exportações de papel), após 

esta data, acontece recuperação de forma lenta até que em 2010 volta 

ao patamar acima do visto em 2005, e dai em diante segue crescimento. 
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Figura 5 - Valor Bruto da Cadeia produtiva da celulose e papel, 2004 a 2013. Baseado 
em IBGE, 2014; ABRAF, 2013; BRACELPA, 2014. 
 

Outro ponto a ser analisado refere-se à produtividade do trabalho (20). 

Este item teve aumentos sucessivos nos últimos anos, e devido a 

atenção diferenciada dada aos dois setores, celulose e papel, sendo de 

maior intensidade para celulose, gerou então maior concentração e 

produtividade na industria desta commodity. Não somente neste quesito 

o setor da celulose apresenta diferenciação em relação ao do papel, mas 

também quando se trata da razão: capital/número de estabelecimentos 

K/E, pois os valores ao longo dos anos desta razão apontam o setor de 

celulose mais intensivo em capital e menos em trabalho, e da relação do 

valor bruto da produção e do capital VBP/K, mostra ter maior nível 

tecnológico. (MONTEBELLO, 2010) 

Quanto à questão do número de empregos, na Tabela 4, diz respeito aos 

empregos diretos (21), indiretos (22) e de efeito renda (23) da cadeia 

produtiva da celulose e papel. Pois a cada ano as atividades desta 

cadeia produtiva do Setor de Base Florestal e os diversos processos 

industriais da transformação da madeira têm gerado significativo número 

de empregos no país. 
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Os dados da Tabela 4 (24) são provenientes do Modelo de Geração de 

Emprego MGE do BNDESS, o qual permite calcular o número de 

empregos gerados a partir de um aumento de produção em qualquer 

setor da economia, segundo a desagregação setorial utilizada pelas 

publicações do IBGE, utilizadas como fontes de dados. O uso do Modelo 

de Geração de Emprego abrange o emprego direto, o emprego indireto, 

e ainda o chamado 'emprego efeito renda', quando a renda dos 

trabalhadores se transforma em consumo. 
 

 
 

Tabela 4 - Estimativa do número de empregos provenientes dos segmentos industriais 
associados a cadeia produtiva da celulose e papel, 2005 a 2012. (Baseado em CAGED, 
2014; MDIC, 2013; IBGE, 2013). 
 

As fábricas de celulose e papel, após a reestruturação no processo 

produtivo e utilizando a automação desde o plantio ao produto final, 

tendem a apresentar redução de empregos diretos nesse setor. 

Em 2005, o Setor de Base Florestal (toda cadeia produtiva da madeira) 

foi responsável por cerca de 4,1 milhões de empregos: entre diretos (676 

mil), indiretos (1,7 milhão) e empregos resultantes do efeito renda (1,8 

milhões), portanto, desse montante, o setor de celulose e papel 

contribuiu com 21% do total. Já em 2008, o percentual é de 21,2%, 

aumentando para 29% em 2009 e alcançando o valor relativo de 36% 

em 2012 (CAGED, 2014; MDIC, 2013; IBGE, 2013). 
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De acordo com os dados da Tabela 4, pode-se verificar que, de 2005 a 

2012, o setor apresentou crescimento total no número de empregos da 

ordem de 84%, chamando atenção quanto ao número relacionado no 

efeito renda, cujo crescimento alcançou 121%.  

Nesse período, todo o Setor de Base Florestal com a geração de 

empregos (diretos, indiretos e de efeito renda) apresentou crescimento 

de 14,6%, portanto superior à taxa de crescimento da população 

economicamente ativa (PEA) nas regiões metropolitanas, que foi de 

10,3% (IBGE, 2013). 

A cadeia produtiva da celulose e papel é considerada como setor chave 

da economia em função de sua demanda de insumos dentro do 

processo produtivo, a qual está concentrada na indústria química, na 

agropecuária e em suas vendas para o comércio (fornecimento de 

celulose e embalagens). 

De posse dos valores da Tabela 4, pode-se inferir que o setor formado 

pela cadeia produtiva da celulose e papel apresenta forte encadeamento 

para frente, e isso se deve ao fato de essa cadeia produtiva fornecer a 

maior parte da sua produção para o consumo intermediário de outras 

atividades e estas de fornecer para a demanda final. Contudo, a 

produção de celulose e papel apresenta no multiplicador de renda 

indireta o maior responsável pela geração de renda. Esse fato está 

relacionado, principalmente, ao encadeamento para trás com as 

atividades de comércio e serviços prestados às empresas. 

Após a apresentação do panorama econômico da cadeia produtiva da 

celulose e papel no cenário internacional e nacional abrangendo todos 

estados produtores, o foco agora será o Estado da Bahia (25), que, ao 

longo dos anos, vem contribuindo de forma substancial para os números 

do setor em todo seu contexto.  

Em 2013, o parque industrial de celulose do estado baiano, com 

capacidade de produção equivalente a 2,8 milhões de toneladas, ou 

seja, contribuiu com 20% de toda produção nacional, e a produção de 
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papel com 360 mil toneladas representa 4% da produção brasileira. 

Dessa forma, o estado é o 4º maior produtor brasileiro. Ademais, a Bahia 

destaca-se como o principal produtor nacional de celulose solúvel (91%) 

(ABAF, 2013; SEI, 2013). 

O PIB do segmento industrial de base florestal, em 2012, alcançou o 

valor de 8 bilhões de reais, equivalente a 5% do PIB estadual. Das 

regiões produtoras desse setor, o Extremo Sul da Bahia com os produtos 

da cadeia produtiva da celulose e papel contribuiu com 2,5% no PIB 

estadual (SEI, 2013). 

No comércio exterior, as exportações baianas de papel e celulose 

atingiram US$ 1,6 bilhão, respondendo por 18,5% do total das 

exportações estaduais em 2010, ocupando o segundo lugar no ranking 

de produtos da pauta de exportações do Estado, estando atrás, apenas, 

dos produtos químicos e petroquímicos que participaram com 19,6%. 

Este valor monetário corresponde a 2,6 milhões de toneladas de papel e 

celulose, o que representa um crescimento de 1,9% em relação ao 

volume exportado em 2009 (ABAF, 2013; SEI, 2013). 

Em relação à geração de postos de trabalho ao impacto sobre a renda 

estadual e municipal baiana, no ano de 2009, o Setor de Base Florestal 

do estado contribuiu com empregos, diretos e indiretos, com cerca de 

300 mil pessoas. Nessa data, 2009, a cadeia produtiva da celulose e 

papel gerou R$ 102 milhões e pagou R$ 39,1 milhões em encargos 

sociais. Em 2013, estima-se que o número de empregos mantidos por 

essa cadeia produtiva seja da ordem de 320 mil, sendo 40 mil empregos 

diretos, 100 mil indiretos e 180 mil resultantes do efeito-renda, sendo que 

os empregos gerados pelo segmento florestal estão distribuídos 

principalmente fora do meio urbano (SEI, 2013; BRACELPA, 2011; 

ABAF, 2013). 

No que diz respeito ao valor do salário nesse setor, na Bahia, o salário 

médio dos trabalhadores da atividade silvicultural (plantio e manutenção 

de florestal) é de R$ 905/mês (11% superior ao salário pago aos 
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trabalhadores do segmento agropecuário do estado, R$ 805 por mês), e 

o salário médio dos trabalhadores da indústria florestal é R$ 1.610/mês, 

o que está alinhado com o salário médio da indústria baiana de 

transformação (SEI, 2013; ABAF, 2013). 

Além da contribuição da cadeia produtiva em questão, na parte de 

produção e na ampliação dos níveis de emprego e renda, vale dizer que 

o setor é responsável por beneficiar a área social. Isso acontece, 

diretamente, por meio de projetos de responsabilidade social e, 

indiretamente, por meio da geração de tributos. Em 2009, as empresas 

do setor recolheram aos cofres estaduais impostos no montante de 

R$ 19,2 milhões e tributos municipais no montante de R$ 7,5 milhões. 

Isso concedeu à Bahia o quarto lugar no Brasil em termos de 

recolhimento desses impostos.  

Em relação aos impostos federais, foi arrecadado, em 2009, um 

montante de R$ 52,7 milhões, colocando a Bahia entre os seis estados 

que mais arrecadam com o setor. Em 2012, em termos tributários, o 

segmento de base florestal atingiu cerca de R$ 1,1 bilhão em tributos 

federais, estaduais e municipais (SEI, 2013; ABAF, 2013). 

 

CONCLUSÃO 

A posição econômica nacional em relação à questão do setor de celulose 

e papel vem, desde os anos 1960, apresentando modificações na 

estrutura produtiva, inicialmente apoiada pelo setor primário exportador 

de madeira, e, nas áreas desmatadas, devido à predominância da 

pecuária e agricultura. 

Os setores primário e da pecuária e agricultura, até então, geraram 

produtos de baixo valor agregado; não foram capazes de dar dinamismo 

para o restante dos setores econômicos devido às suas características 

estruturais, pois exigem mão de obra não qualificada e não incorporam 

progresso técnico. Dessa forma, essas atividades não foram suficientes 

para dar um impulso que rompesse a estagnação do sistema econômico 
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regional. 

Na década de 1960, a partir dos estímulos oferecidos por medidas 

governamentais ao longo dos anos, surgiram diversidade no setor 

produtivo, pois, até o final dessa década, o Brasil tinha como uma das 

principais atividades econômicas a extração de madeira. 

Na década seguinte, devido aos planos direcionados a reflorestamentos 

apoiados em reduções fiscais, começa o plantio de eucalipto 

paralelamente às atividades da pecuária e da agricultura. 

Após meados de 1980, iniciam-se novos investimentos por parte tanto da 

esfera Federal quanto da Estadual, ligados aos empreendimentos do 

Setor de Base Florestal. Tais empreendimentos levaram ao aumento dos 

plantios de eucalipto e, posteriormente, à implantação de unidades fabris 

de celulose, papel e chapas de madeira. Com isso, ao longo dos anos, a 

maior parte da produção de celulose tem como destino o mercado 

internacional e os outros produtos para as demais unidades da 

federação. 

Dessa forma, várias regiões ligadas ao setor em questão começam a 

emergir no cenário internacional. Em parte, foi devido aos programas e 

ações dos governos federal e estaduais em direção ao Nordeste - ações 

que tinham como propósito promover, nas áreas desmatadas da região, 

o plantio de florestas para fornecer matéria-prima ao Setor de Base 

Florestal, e, assim, a criação de polos industriais da cadeia produtiva da 

celulose e papel. 

Da metade dos anos de 1990 em diante, o Brasil passa a ter sua 

economia mais dinâmica, o que favoreceu a expansão de várias 

unidades do setor de celulose e papel em inúmeros municípios de vários 

estados.  

Essa dinâmica passou a ser reforçada ainda mais na década de 2000, 

quando ocorre a inauguração de mais fábricas de celulose. 

Consequentemente, há aumento da produção de produtos da base 

florestal, principalmente da cadeia produtiva da celulose e papel. A 
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comercialização, o tamanho e as condições de expansão da produção 

foram favorecidos pelas condições edafoclimáticas e, principalmente, 

pela demanda do mercado nacional e internacional.  

Da década de 2000 em diante, as unidades produtoras da cadeia 

produtiva da celulose e papel se expandiram no tamanho das plantas 

industriais e na produção. Isso levou as regiões envolvidas com o Setor 

de Base Florestal região a se firmar como uma economia alavancada 

pela presença de uma indústria de base florestal moderna, vinculada, em 

sua maior parte, à transformação de recursos naturais originários da 

própria região e, próximas a ela, nas commodities, celulose e papel, as 

quais se tornaram principais produtos da base de exportação de várias 

regiões nacionais, por exemplo, no Extremo Sul da Bahia. 

Pode-Se verificar neste trabalho quanto ao desempenho da indústria 

brasileira de celulose frente ao mercado internacional, que o Brasil está 

entre os maiores países produtores e exportadores, respectivamente, de 

celulose. E de pouca expressão para o caso do papel. 

Após os anos de 1990, o Brasil ampliou o número de compradores de 

sua celulose e aumentou o tamanho do mercado comprador. Dentre os 

fatores que impulsionaram tais resultados estão as vantagens 

comparativas, por exemplo: menor tempo de crescimento das árvores, 

clima favorável, produção elaborada a partir de madeira oriunda de 

florestas plantadas, baixo custo na produção de celulose e significativas 

inovações tecnológicas.  

Da mesma forma que outras commodities, em relação aos preços da 

celulose, o nível de desempenho dos valores dessa commodity é afetado 

pelo nível de preços internacionais e pela taxa de câmbio. O mesmo vale 

para o papel. 
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(1) Florestas plantadas referem-se tanto às plantações florestais de 

espécies introduzidas ou nativas estabelecidas mediante plantio ou 

semeadura sob espaçamento regular e de mesma idade, como ao 

componente plantado de espécies nativas das florestas semi-naturais. 

Os objetivos básicos dessas florestas são: implementar uma fonte de 

renda de longo prazo para a família do produtor; aumentar a oferta de 

madeira para fins industriais (celulose e papel, móveis e painéis de 

madeira), de energéticos (carvão vegetal e lenha) e da construção civil; 

reduzir a pressão de desmatamento sobre as áreas nativas; promover a 

captura de gás carbônico (CO2) visando à redução dos efeitos do 

aquecimento global. Além de contribuir para a 

recuperação/reconstituição do solo em várias localidades, as florestas 

plantadas são destinadas para recreação (PENSAF, 2006; BRASIL, 

2015). 

(2) Eucalipto é uma planta nativa da Oceania, onde há mais de 700 

espécies, quase todas originárias da Austrália; é matéria-prima para a 

produção de celulose, papel, carvão dentre outros produtos. 

(3) O Setor de Base Florestal não é caracterizado apenas pelos produtos 

madeireiros (setores produtivos que têm a floresta como base de suas 

atividades), mas também pelos produtos florestais não madeireiros, os 

quais, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura – FAO, são representados por produtos para o consumo 

humano (alimentos, bebidas, plantas medicinais e extratos), farelos e 

forragem (campos para pastagem) e outros produtos não madeireiros 

(resinas, taninos, extratos industriais, plantas ornamentais, musgos, 

samambaias, óleos essenciais). (FAO, 2013). 

(4) Empresas consumidoras de matéria-prima florestal própria. 

Geralmente possuem equipe própria para as operações florestais, de 

modo a garantir a qualidade da matéria-prima que será consumida na 

fábrica. Os excedentes de produção florestal geralmente são 

comercializados no mercado. 
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(5) Proprietários de terras (pequenos e médios produtores) que investem 

em plantios florestais como fonte de renda a partir da comercialização da 

madeira em tora. Podem estabelecer contratos de suprimento, sistemas 

de parceria operacional (fomento, principalmente. ou atuar 

independentemente no mercado.  

(6) Empresas de gestão de investimentos florestais, vinculadas ou não 

aos fundos de pensão estrangeiros, que adquirem ativos florestais para 

atuar como reflorestadoras independentes no mercado. Fazem a 

intermediação entre os investidores e os consumidores de madeira de 

florestas plantadas.  

(7) As indústrias produtoras de celulose podem ou não estar integradas 

às indústrias produtoras de papel, seja numa mesma planta industrial ou 

na mesma empresa. Assim, há empresas que vendem toda sua 

produção no mercado e empresas que só comercializam os seus 

excedentes. Com isso, forma-se um mercado para a celulose que, em 

escala mundial, é conhecido como market pulp (Cruz et al., 2003) e 

também denominado como “celulose de mercado”. 

O Plano de Metas previa que, do valor destinado aos investimentos, 

22,3% iriam para as indústrias de base (celulose e papel era um dos 

segmentos da indústria de base contemplados no plano), com 

predomínio do setor privado (JUVENAL, 2002). 

(8) Fusões e aquisições no setor de celulose e papel – 1987: a Suzano e 

a Vale do Rio Doce criaram uma empresa de celulose na Bahia, a Bahia 

Sul Celulose; 1992: o Grupo Votorantim adquiriu o controle das 

Indústrias de Papel Simão, e a multinacional americana Manville 

comprou a Papelok, formando a empresa Igaras; 1993: o Grupo Klabin 

associou-se ao grupo austríaco Lenzing para a reativação da fábrica da 

antiga CCB (Cia. Celulose da Bahia); 1994 - a KC do Brasil foi comprada 

pela Cia. Melhoramentos; 1995 e 1996: aquisições de pequenas 

empresas do setor por parte dos grandes grupos de papel (a compra da 

Alcântara pelo Grupo Klabin e de uma das fábricas de papel da Iguaçu 
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pelo grupo norteamericano Sonoco); 1998: a International Paper adquiriu 

a Inpacel, localizada em Arapoti, Paraná; 2000: a Aracruz comprou 50% 

da fábrica Veracel, situada no sul da Bahia, a Norske Skog foi comprada 

pela Pisa e a Igaras Papéis e Embalagens S.A. foi adquirida pela Klabin 

S.A; 2001 - a Suzano adquiriu a Bahia Sul, alterando sua denominação 

para Suzano Bahia Sul Papel e Celulose, em 2004; 2003: a Aracruz 

adquiriu a Riocell, situada em Guaíba, Rio Grande do Sul, e a 

BacellKlabin foi vendida para o grupo estrangeiro Sateri; 2004 - a Ripasa 

foi comprada pela VCP e pela Suzano Bahia Sul; 2005: a Votorantin 

Celulose e Papel adquiriu a Ripasa em conjunto com a Suzano Papel e 

Celulose; 2006: a Vison Indústria de Papel Arapoti e as florestas e 

serrarias da Vison empr e endimentos agrícolas foram adquiridas pela 

Estora Enso (BNDES, 1996; MONTEBELLO, 2006; ROCHA, 2006). 

(9) Weber estabelece o termo índice de material, Iw, definido como a 

relação do peso dos produtos localizados utilizados e o peso do produto 

final. 

(10) A Certificação Florestal baseiase nos três pilares da 

sustentabilidade: ecologicamente correto, socialmente justo e 

economicamente viável. São passíveis de certificação o manejo florestal 

e a cadeia de custódia, que são os estágios da produção, distribuição e 

venda de um produto de origem florestal; nesse caso, a madeira é 

rastreada de uma floresta certificada até o produto final (SNIF, 2014). 

(11) Cada tipo de madeira resulta em produtos com características 

distintas: a celulose de fibra longa, derivada do pinus, e a celulose de 

fibra curta, do eucalipto. A celulose de fibra longa é mais resistente, já a 

de fibra curta possui maior capacidade absorvente. A combinação de alta 

maciez, boa absorção e baixa resistência faz da celulose de fibra curta 

ideal para a produção de papéis de imprimir e escrever, entre outros. 

(12) Os tipos de rotação florestal mais utilizados são as de máxima 

produtividade volumétrica e econômica. A primeira é obtida quando o 

incremento médio anual (IMA) é máximo e igual ao incremento anual 
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(ICA), ou seja, quando sua produção volumétrica é máxima por unidade 

de tempo. A rotação econômica tem por objetivo maximizar o lucro 

(SILVA, 2011). 

(13) As invasoras, nesse caso, são as formigas. 

(14) Em relação à produção de celulose e papel, há várias vantagens do 

uso do eucalipto, tais como o período entre plantio e corte, que é mais 

curto que todas as variedades pesquisadas; outro ponto se dá na forma 

como são feitos os plantios, pois permitem homogeneizar tanto a 

matéria-prima quanto o processo industrial, possibilitando maior controle 

sobre o processamento, a qualidade da celulose e do papel, além de 

produzir polpas de qualidade satisfatória (SOUZA, 2003). 

(15) A implantação de uma fábrica de celulose com capacidade de 

produção de 500 mil toneladas por ano tem um custo acima de US$ 1 

bilhão e um prazo de startup, sem considerar a base florestal de três 

anos.  

(16) O preço de exportação é dado segundo a média anual fornecida 

pela MDIC (2014). 

(17) O valor da cotação do dólar está dado na média do ano, baseado 

nos valores mensais do Banco Central do Brasil.  

(18) Segundo o IBGE (2014), o Valor Bruto da Produção Industrial VBPI 

compr e ende a totalidade das transferências realizadas, mais as vendas 

efetuadas pela unidade, mais as variações dos estoques de produtos 

fabricados pela unidade, produtos em curso de fabricação e produtos 

fabricados por outras unidades da mesma. Portanto, o Valor Bruto da 

Produção VBP busca quantificar o valor da receita bruta arrecadada em 

diferentes setores da economia. 

(19) Produtividade do trabalho – VPB/N – razão entre o valor bruto da 

produção e o número de trabalhadores.  

(20) Emprego direto: corresponde à mão de obra adicional requerida pelo 

setor no qual se observa o aumento de demanda.  

(21) Emprego indireto: é gerado em decorrência do impacto na cadeia 
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produtiva, já que a produção de um bem final estimula a produção de 

todos os insumos necessários à sua produção. 

(22) Emprego efeito renda: é obtido a partir da transformação da renda 

dos trabalhadores em consumo. Parte da receita das empresas auferida 

em decorrência da venda de seus produtos se transforma, através do 

pagamento de salários ou do recebimento de dividendos, em renda dos 

trabalhadores ou dos empresários. Ambos gastarão parcela de sua 

renda adquirindo bens e serviços diversos, segundo seu perfil de 

consumo, estimulando a produção de outros setores e realimentando o 

processo de geração de emprego.  

(22) Os dados são a partir de 2005 devido a questão da metodologia de 

coleta ser diferente aos anos anteriores. 

(23) A parte da análise em questão foca o estado da Bahia por conter a 

região foco da tese. 
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RESUMO 
No intuito de consolidar e aperfeiçoar o sistema público de educação 

superior, com destaque para a revisão de currículos e projetos 

acadêmicos, além de ampliar as vagas e as formas de inserção nos 

cursos de graduação no Brasil, foi estimulada a implantação dos 

bacharelados interdisciplinares na graduação, organizados em sistema 

de ciclos. Esse modelo enfatiza a flexibilização dos currículos e traz a 

possibilidade de os alunos obterem duas formações. Uma mais geral, 

baseada em conceitos básicos voltados para uma das grandes áreas, 

como o Bacharelado em Ciência e Tecnologia, propiciando ainda ao 

egresso optar pela formação profissional, em novo curso de graduação; 

outra, onde o egresso pode seguir rumo a um curso de pós-graduação, 

num intervalo de tempo similar ao das longas graduações tradicionais. O 

grande diferencial e considerável vantagem se embasa na possibilidade 

de substituição às formações rigidamente pré-definidas e estruturas 

curriculares engessadas, em paralelo à proposta de uma formação 

integrada do conhecimento, conferindo maior mobilidade ao sistema de 

formação superior. Nessa perspectiva, surgiu o REUNI, estimulando a 

formação multi e interdisciplinar, humanista e o desenvolvimento do 

espírito crítico, com foco na formação de engenheiros com autonomia 

intelectual, capacidade de resolver problemas, enfrentar desafios e 

responder a novas demandas da sociedade contemporânea. Assim, a 

formação prima pela qualificação de egressos aptos para o exercício da 

cidadania, rumo a um novo paradigma no ensino de engenharia.  

Palavras-chave: Educação, Engenharia, REUNI. 
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ABSTRACT 
In order to consolidate and improve the public post-graduation system, 

emphasizing on the revision of curriculums and academic projects, 

besides expanding the places and ways of insertion in undergraduate 

courses in Brazil, it was stimulated the implantation of interdisciplinary 

bachelors in higher education levels, organized in a system of cycles. 

This model emphasizes the flexibility of the curriculum and gives the 

students the possibility to obtain two formations: one being more general, 

based on basic concepts, facing one of the large areas, such as the 

Bachelor of Science and Technology, also allowing the egress to choose 

vocational training in new undergraduate course; the other option is to 

pursue a postgraduate course in a similar duration to that of long 

traditional graduations. The great differential and considerable advantage 

lies in the possibility of replacing rigidly predefined formations and 

embedded curricular structures, parallel to the proposal of an integrated 

knowledge formation, giving greater mobility to the system of higher 

education. Within this perspective, REUNI emerged, stimulating multi and 

interdisciplinary training, humanist and the development of the critical 

spirit, focusing on the training of engineers with intellectual autonomy who 

seem capable of solving problems, facing challenges and responding to 

the new demands of contemporary society. Thus, the training prioritizes 

by the qualification of graduation students for the exercise of citizenship, 

towards a new paradigm in engineering education.  

Keywords: Education, Engineering, REUNI. 
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INTRODUÇÃO 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO ENSINO SUPERIOR 
A análise das políticas atuais de educação superior e das demandas, 

exigências e desafios da sociedade contemporânea permite inferir o que 

se espera das universidades federais na conjuntura atual, em termos de 

redefinição de sua identidade, particularmente no que tange à natureza e 

à missão institucional. A reforma orienta, ainda, que essa reconfiguração 

da natureza e da missão seja alicerçada em amplo processo de 

avaliação interna e externa (SILVA JR, 2003). 

Essa nova reconfiguração repercutiu diretamente na composição, 

estrutura e gestão das redes públicas de ensino, trazendo medidas que 

alteraram a configuração das Instituições de Ensino Superior (IFES), nos 

seus aspectos físicos e organizacionais e que têm se assentado nos 

conceitos de produtividade, eficácia, excelência e eficiência, importando, 

mais uma vez, das teorias administrativas as orientações para o campo 

pedagógico. 

As estratégias de ação para alterar esse quadro devem considerar a 

articulação inevitável entre políticas educacionais e a dimensão social, 

contemplando os processos de crescimento e desenvolvimento 

econômico do país. (OLIVEIRA, 2011). 

Nesse sentido, o governo estimulou a expansão e a diversificação 

institucional do sistema, assim como os processos de avaliação, 

credenciamento e recredenciamento, para criar um sistema de educação 

superior estruturado na flexibilidade, na competitividade e na avaliação 

contínua (CATANI, 2000). 

A partir dessas considerações, verifica-se que a necessidade de 

expansão e democratização do acesso ao ensino superior gratuito se 

manifestou por meio da emergência de ações governamentais, 

culminando com a implantação do programa REUNI (RADAELLI, 2013). 

Nesse contexto, a instituição do REUNI visou o processo de ampliação 

das políticas de inclusão e segundo as diretrizes, vislumbrou congregar 
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esforços para a consolidação de uma política nacional de expansão da 

educação superior pública. O Programa estimulou também a 

estruturação de modelos curriculares diversificados, agregando sólida 

formação geral em áreas básicas, com progressivos graus de autonomia 

aos estudantes para a construção de itinerários formativos e escolha 

mais madura da área profissional. 

 
REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES 
FEDERAIS – REUNI: UM POUCO DE HISTÓRIA 
Seguindo a tendência mundial, o Brasil, após a promulgação da Lei nº 

9.394/96 elaborou o Plano Nacional de Educação (PNE), ao instituir a 

década da educação. Com duração prevista para dez anos, o PNE 

estabeleceu metas para a educação nos seus diversos níveis e 

modalidades, para todo o território nacional. A sua elaboração contou 

com a participação solidária de estados e municípios, a partir das 

recomendações da Conferência Mundial sobre a “Educação para todos” 

(COELHO, 2014). 

Dando início à ‘década da educação’, a elaboração do PNE 20012010 

teve como meta para o ensino superior, elevar a oferta de educação 

superior para, pelo menos, 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 

anos (BRASIL, MEC, 2011). Porém, antes mesmo de completar o prazo 

de vencimento do PNE, o Ministério da Educação (MEC) lança o Plano 

Decenal de Educação (PDE), em 24 de abril de 2007, com a meta da 

duplicação de vagas nas universidades federais, até 2017. 

No ápice dos esforços de ampliação do acesso ao ensino superior, foi 

instituído o Programa de Apoio a Planos de R e estruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI), pelo Decreto nº 6.096, na mesma 

data de lançamento do PDE, ou seja, 24 de abril de 2007 (COELHO, 

2014). O REUNI contempla então o PDE, que, por sua vez, atende ao 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ambos lançados em 

2007, pelo Governo Federal, que englobou um conjunto de políticas 
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econômicas para estimular o crescimento econômico do país e 

considerou o investimento na educação uma meta de médio prazo. Com 

o PDE, a meta do PAC é dobrar o número de alunos no ensino superior 

em dez anos (BRASL, MEC, 2011). 

O REUNI tem como um dos seus objetivos dotar as universidades 

federais com as condições necessárias para ampliação do acesso e 

permanência na educação superior. Este programa, em sua essência, 

congregou esforços para a consolidação de uma política nacional de 

expansão da educação superior pública (BRASIL, 2007). 

Diante da complexidade e diversidade cultural do mundo 

contemporâneo, inspirada na organização da formação superior proposta 

por Anísio Teixeira para a concepção da Universidade de Brasília, no 

início da década de 1960, no Processo de Bolonha e nos colleges 

estadunidenses, mas incorporando um desenho inovador necessário 

para responder às novas e atuais demandas de formação acadêmica, a 

proposta de implantação dos Bacharelados Interdisciplinares constituiu 

uma proposição alternativa aos modelos de formação das universidades 

europeias do século XIX, que ainda predominam no Brasil, apesar de 

superados em seus contextos de origem (CAMARGO et al., 2010). 

Assim, as universidades federais submeteram suas propostas ao REUNI, 

com ênfase especial na interiorização que, em conjunto com a oferta de 

cursos de formação de professores, ampliação de vagas nos cursos 

existentes, inovação e novos formatos de cursos de graduação, 

representam pontos fundamentais para a mudança do panorama atual 

do ensino superior no Brasil (BRASIL, MEC, 2009). 

Com esse espírito, uma proposta de regime de ciclos na área de ciência 

e tecnologia foi pioneiramente iniciada na Universidade Federal do ABC, 

seguida por outras universidades federais, como a UFBA, a UFJF, 

UFRN, UFOPA, UFRB, UNIFALMG e UFVJM, ampliando o escopo da 

inovação curricular a outras áreas do conhecimento (CAMARGO et al., 

2010). 
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A proposta de adesão da UFVJM ao REUNI, teve como objetivo o 

compromisso de realizar as mudanças de forma planejada e 

participativa, comprometendo-se com a excelência da qualidade do 

ensino. Isso culminou no investimento na estrutura física e em recursos 

humanos, reorganização em sua estrutura acadêmico-curricular, a 

renovação de seus paradigmas de caráter epistemológico e 

metodológico; assumindo o desafio de novas formas de apropriação e 

construção do conhecimento.  

Desta forma, como um capítulo da história da educação brasileira, no 

ano de 2009, foi criado na UFVJM o Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia (BC&T). 

 

DO BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Os Bacharelados Interdisciplinares (BIs) e similares são definidos como 

programas de formação em nível de graduação de natureza geral, que 

conduzem a um diploma. Possuem sobretudo, referenciais orientadores, 

que organizam o escopo definido pelo conjunto das universidades 

federais (REUNI), em cujo âmbito foram concebidos e implantados, 

contando com mecanismos próprios de acompanhamento e avaliação no 

Ministério da Educação. Os BIs podem se caracterizar como etapa inicial 

de formação, em primeiro ciclo, vinculada a carreiras acadêmicas e 

profissionais, em segundo ciclo. São organizados por grandes áreas do 

conhecimento, tais como: campos de saberes, práticas, tecnologias e 

conhecimentos, definidos de modo amplo e geral, em termos de 

afinidade de seus objetos, métodos cognitivos e recursos instrumentais 

(1). Constituem exemplos de grandes áreas: Artes; Ciências da Vida; 

Ciência e Tecnologia; Ciências Naturais e Matemáticas; Ciências 

Sociais; Humanidades e outros (CAMARGO et al., 2010). 

Nessa perspectiva, foi criado em 2009, na UFVJM, o Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia (BC&T), como experiência inovadora resultante da 

reorganização acadêmica e curricular proposta pelo REUNI, agregando 
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formação geral na área de Ciência e Tecnologia, a partir de uma visão 

crítica, reflexiva e sistêmica do conhecimento.  

Além disso, apresenta uma proposta pedagógica fundamentada nos 

pilares da flexibilidade, inovação e interdisciplinaridade. O BC&T tem 

duração de três anos, sendo ministrado nos campi de Diamantina, 

Teófilo Otoni e Janaúba. É a porta de entrada para um amplo conjunto 

de opções profissionais na área de Engenharia, com o oferecimento de 

40 vagas semestrais por curso. Nos campi de Diamantina, Teófilo Otoni 

e Janaúba, entre os cursos oriundos do BC&T, existem as seguintes 

Engenharias: de Alimentos, Geológica, Mecânica e Química; Civil, 

Hídrica e de Produção; Física e de Materiais. 

 

O REUNI E A REORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO  
Dentro de sua proposta, o REUNI objetiva a criação de condições para a 

ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de 

graduação, para o aumento da qualidade dos cursos e melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 

universidades federais, respeitando as características particulares de 

cada instituição e estimulando a diversidade do sistema de ensino 

superior. 

Não obstante sua oportunidade e pertinência, a expansão do sistema 

público federal de educação superior deve estar associada a 

reestruturações acadêmicas e curriculares que proporcionem maior 

mobilidade estudantil, trajetória de formação flexível, redução das taxas 

de evasão, utilização adequada de recursos humanos e materiais 

colocados à disposição das universidades federais (BRASIL, 2007). 

A organização dos BIs pode ser estruturada por eixos, conjuntos de 

módulos, unidades curriculares articuladas entre si, dentre outras formas, 

priorizando arranjos interdisciplinares e considerando as correlações com 

a realidade sociocultural e ambiental. Possibilita ainda, a execução 

curricular assíncrona, buscando a superação de modelos tradicionais 
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baseados em prérequisitos (CAMARGO et al., 2010). 

A criação dos BIs e similares, com o propósito de garantir uma formação 

geral na grande área, possibilita o prosseguimento dos estudos em 

cursos profissionalizantes (segundo ciclo) ou pós-graduação. 

Além disso, os BIs agregam formação geral nas culturas humanística, 

artística e científica e contemplam grandes eixos. Na UFVJM, os BIs são 

oferecidos em três grandes áreas do conhecimento: I – Humanidades 

(BHu); II - Ciência e Tecnologia (BC&T); e III - Ciências Agrárias (BCA) 

(CONSEPE, 2008). 

É importante salientar o diferencial da organização do BC&T em áreas 

de conhecimento, contemplando no eixo básico, conteúdos gerais das 

exatas, no eixo de comunicação, linguagens, informação e humanidades, 

conteúdos da área de humanidades, além dos eixos de livre escolha e 

opção limitada. Na estruturação do currículo, os componentes 

curriculares são concebidos de forma articulada com os cursos de 

engenharia de suas respectivas instituições.  

Na UFVJM, nos cursos de Engenharia oriundos do REUNI, destacam-se 

as formas de realização e integração entre a teoria e prática, buscando 

coerência com os objetivos definidos e o perfil do profissional desejado, 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, integrando 

conteúdos que atendam aos eixos de formação identificados nas 

Diretrizes Curriculares de cada curso. Os componentes curriculares, 

naturalmente, devem dar sentido à formação acadêmica e profissional 

que se pretende. 

Esses cursos de Engenharia agregam na sua organização curricular, as 

disciplinas obrigatórias do BC&T, aquelas recomendadas para a 

formação profissional e as atividades de síntese e integração de 

conhecimentos, atendendo às exigências da legislação vigente. O 

currículo privilegia sólida formação em ciências naturais e matemáticas, 

aprofundamento na área profissional, sem descuidar de aspectos sociais 

e filosóficos envolvidos no trabalho com ciência e tecnologia, 
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oportunizando ainda a aquisição de formação humanística, durante o 

programa de formação. Constitui assim, um diferencial para a formação 

dos futuros engenheiros. 

Do ponto de vista do modelo pedagógico, destacam-se no projeto 

pedagógico dos cursos de Engenharia, a compatibilização com o BC&T 

com uma formação básica sólida; a flexibilidade curricular, permitindo 

que o futuro profissional tenha uma formação complementada com 

disciplinas de livre escolha e opção limitada. Agregase ainda à formação 

do estudante, atividades diversas como estágios, iniciação científica, 

mobilidade discente, entre outras, na sua área de interesse específico, 

buscando o aperfeiçoamento individual e o amadurecimento como um 

profissional especializado; a possibilidade de monitoração e atualização 

contínua dos conteúdos a serem oferecidos pelos programas; a 

interdisciplinaridade não apenas com as áreas de conhecimentos 

básicos, mas, também, entre as diversas especialidades de engenharia.  

Nos cursos de Engenharia, observa-se a consonância do currículo com 

as Diretrizes Nacionais, instituídas pela Resolução CNE/CES nº 11, de 

11/03/2002. Assim, a estrutura dos cursos é composta por três núcleos 

de conhecimentos, que abrangem: conteúdos básicos (mínimo de 30% 

da carga horária); conteúdos profissionalizantes (mínimo de 15% da 

carga horária); e conteúdos específicos, representado por extensões e 

aprofundamentos dos conteúdos do núcleo profissionalizante (MEC, 

2011). 

Além desses núcleos de conteúdos, as Diretrizes definem a necessidade 

de um mínimo de 160 horas de estágio curricular e a realização de um 

trabalho final de curso, como atividade de síntese e integração de 

conhecimentos.  

A estrutura curricular dos cursos de Engenharia da UFVJM está 

organizada em dez (10) períodos semestrais, cuja integralização exige o 

cumprimento pelo aluno, de disciplinas obrigatórias (3360 horas), de um 

elenco variado de disciplinas eletivas (180 horas), distribuídas entre as 
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diversas áreas da engenharia, além do Estágio Curricular 

Supervisionado (200 horas) e Atividades Complementares (100 horas), 

totalizando 3840 horas.  

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA: ASPECTOS IMPORTANTES PARA A 
COMPREENSÃO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 
Vários aspectos devem ser lembrados na elaboração de uma proposta 

pedagógica para um curso de Engenharia. O primeiro deles diz respeito 

à formação profissional, cujo reconhecimento como engenheiro requer 

dominar, minimamente, os conhecimentos de sua área de trabalho. Mas 

só isso é pouco. Ainda como estudantes, é importante ter ao menos uma 

noção do papel que deverão desempenhar futuramente, não apenas no 

campo estritamente técnico, mas também como cidadãos (BAZZO, 

2006). 

O Engenheiro moderno requer em sua formação o desenvolvimento de 

competências e habilidades, entre as quais, atuação em equipes 

multidisciplinares; argumentação e síntese associada à expressão em 

língua portuguesa; raciocínio crítico, formulação e solução de problemas; 

leitura e interpretação de textos técnicos e científicos; capacidade para 

apropriar-se de novos conhecimentos de forma autônoma e 

independente; espírito de pesquisa. Além disso, deve ter o pleno domínio 

sobre conceitos como qualidade total, produtividade, segurança do 

trabalho e preservação do meio ambiente, bem como conhecimento de 

aspectos legais e normativos e compreensão dos problemas 

administrativos, econômicos, políticos e sociais, principalmente no que 

se refere às repercussões éticas, ambientais e políticas do seu trabalho; 

domínio de línguas estrangeiras; percepção de mercado e capacidade de 

formalizar novos problemas, além de encontrar sua solução. 

A formação de tais habilidades exige que as disciplinas técnicas 

previstas nas diretrizes curriculares sejam suplementadas com conteúdo 

multidisciplinar, e que a teoria esteja acoplada à solução de problemas.  
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Portanto, hoje trata-se de não mais educar com foco no professor, mas 

em educar para a aprendizagem do estudante, em ritmo variável, bem 

como de estimular comportamentos flexíveis nos mesmos. (FERREIRA, 

2008) 

Visando atender às novas concepções de ensino, o projeto pedagógico 

tem como proposta organizar um curso de Engenharia que privilegie o 

caráter multidisciplinar e interdisciplinar; o domínio de conhecimentos 

gerais e específicos da área; o pensamento crítico e transformador; o 

espírito de inovação; os preceitos éticos; a capacidade para enfrentar 

problemas reais; a visão e o interesse pela pesquisa científico-

pedagógica; as perspectivas de mobilidade interinstitucional, bem como 

a integração real e o compromisso prático com a sociedade (MEC, 

2011). 

Por isso, nos prepararmos para um novo contexto político, social e 

econômico, compreendendo o funcionamento geral de uma sociedade. É 

mais que um complemento desejável; é uma prova de maturidade, de 

engajamento e uma excelente aposta visando almejar uma boa atuação 

profissional futura (BAZZO, 2006). 

No novo modelo centrado no estudante, o professor passa a facilitador 

da aprendizagem ao enfatizar processos construtivistas de análise e 

síntese de dados, informações e conhecimentos, e o foco se dirige para 

a formação de engenheiros empreendedores e inovadores 

multifuncionais, com pensamento autônomo, iniciativa, liderança, 

flexibilidade e capacidade para o trabalho em equipe (FERREIRA, 2008). 

Existem também alguns aspectos que são considerados importantes 

para a inserção dos acadêmicos em espaços regionais, nacionais e 

internacionais, a partir de um forte incentivo de profissionais em exercício 

no curso, cujas ações encontram-se respaldadas no referido documento. 

Entre eles, pode-se mencionar o incentivo para o acesso a meios 

viabilizadores do contato e interação com trabalhos de pesquisa e 

extensão universitária e, consequentemente, a participação em eventos 
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científicos; a mobilização estudantil que os conduza ao desenvolvimento 

de uma consciência política; a experiência de participação em processos 

que os encaminhe à criação de novos produtos tecnológicos; a 

intensificação da participação em Programas Institucionais de Mobilidade 

Estudantil PME, o qual possibilita aos acadêmicos cursarem disciplinas 

em outras Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) conveniadas, 

sem perder o vínculo de origem; dentre outros aspectos de igual valor 

para a formação acadêmica. (MEC, 2011). 

As diretrizes acadêmicas têm como base o compromisso da comunidade 

universitária com a formação de indivíduos capazes de uma ação 

interativa e responsável na sociedade. A velocidade com que os novos 

conhecimentos científicos e tecnológicos são gerados, difundidos, 

distribuídos e absorvidos pela sociedade em geral elimina das 

instituições educacionais a responsabilidade exclusiva de transmissoras 

de informações. A transformação da aprendizagem em um processo 

autônomo e contínuo para os egressos dos cursos, torna-se uma das 

grandes responsabilidades de todos os níveis educacionais e, 

principalmente, do ensino superior. Tal formação, implica não apenas no 

domínio de tecnologias de informação e comunicação, mas também na 

capacidade de selecioná-los, segundo critérios de relevância, rigor e 

ética; de reorganizá-los e de produzi-los autonomamente. 

No entanto, as alternativas de uso da tecnologia para a solução dos 

problemas humanos merecem ser levantadas, discutidas e avaliadas, 

dadas as possibilidades de impactos de alta consequência em uma 

sociedade crescentemente globalizada e independente. Igualmente, 

cabe ampliar um debate sobre padrões de produção e consumo 

sustentáveis. (FERREIRA, 2008). 

No campo da engenharia, diz respeito a oferecer-lhes uma formação 

mais humanística, propiciando-lhes maior sensibilidade crítica em 

relação às questões sociais e ambientais relacionadas ao 

desenvolvimento científico-tecnológico. Trata-se de integrar a educação 
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científica, tecnológica e social, agregando aos conhecimentos 

ministrados novas habilidades, atitudes e valores (SOUZA, 2014). 

É fundamental valorizar na formação do engenheiro, o desenvolvimento 

das competências e habilidades necessárias para uma boa ação 

profissional. Porém, isso não é tudo, pois cada curso tem suas próprias 

disciplinas características que também exigem muita atenção. Para isso, 

é salutar que, já a partir do início dos estudos, os acadêmicos procurem 

conhecer a estrutura curricular do curso em que estão matriculados 

(BAZZO, 2006). 

Como dito anteriormente, são muitas as oportunidades do acadêmico se 

preparar para enfrentar e solucionar problemas reais, transcendendo os 

limites da sala de aula, observando os preceitos éticos, por meio da 

participação em atividades com forte enfoque teórico-prático, realização 

de minicursos e estágios em empresas e em indústrias da área. 

Além do mais, estando ou não conscientes disso, as sociedades se 

desenvolvem constantemente, de modo que compreender um pouco 

seus movimentos mais significativos faz parte de nossa formação 

profissional. Mesmo que para isso tenhamos que lançar mão de cursos 

complementares, palestras, seminários e outras atividades não-

curriculares (BAZZO, 2006). 

A reorganização sistêmica do mundo do trabalho e sua flexibilização, 

trazem novas exigências ao processo formativo. O domínio de 

conhecimentos gerais passa a ter mais relevância, acompanhado da 

desvalorização precoce da especialização rígida. O empenho em 

preparar pessoas para enfrentar problemas da realidade dinâmica e 

concreta, de forma crítica e transformadora, deve ser exercitado em 

grande escala, orientando para a formação social e integral do cidadão 

para a sociedade. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Estudos indicam que diversas Universidades não tinham um processo de 
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planejamento institucionalizado, por isso, seus projetos de adesão ao 

REUNI foram elaborados para atingir as metas pactuadas, 

principalmente às quantitativas, com poucas ações conectadas a seus 

objetivos. A exceção se deu em uma Universidade onde havia sido 

efetuado planejamento de expansão anteriormente ao Programa, o que 

ocasionou um projeto de adesão mais amplo, com ações conectadas a 

seus objetivos, podendo alcançar resultados mais significativos em 

relação às metas do Programa (LUGÃO, 2012). 

Sabe-se que ainda é cedo para se fazer qualquer diagnóstico definitivo 

sobre esse programa, uma vez que as últimas verbas do REUNI foram 

liberadas em 2012 e muito ainda falta para sua conclusão. É necessário 

certo tempo para que seja possível aferir os reais ganhos trazidos por 

esse programa nesta e em outras instituições. Finalmente, sugere-se a 

realização de estudos semelhantes em outras universidades públicas do 

país para o estabelecimento de parâmetros comparativos e novas 

pesquisas envolvendo a percepção de outros grupos da comunidade 

acadêmica e da sociedade, para avaliar a eficácia e efetividade das 

ações implementadas pelo REUNI (LACERDA, 2012). 

O projeto pedagógico do curso de Engenharia Química da UFVJM tem 

como um de seus objetivos acompanhar e avaliar o andamento e a 

aplicação dos pensamentos propostos. Pretende-se ainda elaborar um 

plano de gestão para cada dois anos de atividades do curso, onde serão 

avaliadas e estabelecidas metas, necessidades, forma de condução do 

curso, funcionamento e novas estratégias, a fim de buscar possíveis e 

necessárias melhorias. 

Dados o caráter inovador e a implantação recente dos BIs, entende-se 

que são requeridos mecanismos sistemáticos de acompanhamento e 

avaliação ao longo dos próximos dez anos, para que se alcance a 

consolidação necessária à definição de diretrizes curriculares nacionais. 

Ao longo desses anos, sugere-se que sejam realizadas avaliações 

dirigidas ao acompanhamento da evolução acadêmica de discentes e 
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egressos, bem como da inserção destes no mundo do trabalho 

(CAMARGO, et al., 2010). 
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RESUMO 

Historicamente, os órgãos de proteção ambiental têm baseado suas 

ações em programas e políticas de fiscalização, prevenção e controle 

das fontes de geração de poluentes, uma vez que esta geração era 

considerada como uma consequência de processos industriais 

produtivos bem como processos oriundos da exploração de recursos 

naturais. O impacto da atividade humana passou a ser considerado 

assunto de preocupação de alguns e são hoje um dos assuntos mais 

polêmicos do mundo. Não obstante dessa realidade, o que torna 

evidente a necessidade de direcionamento aos futuros profissionais em 

suas mais diversas áreas de atuação a seguir numa jornada de 

conscientização ambiental, durante a execução de suas respectivas 

profissões de acordo com os preceitos exigidos para tal. Dentro desse 

contexto, o presente trabalho tem como objetivo explanar, de forma 

prática, embasada em atividades realizadas no curso de Engenharia 

Química da UFVJM, algumas formas de ilustrar aos alunos como a 

profissão do engenheiro pode atuar no desenvolvimento de estudos 

direcionados ao reaproveitamento de rejeitos e resíduos diversos na 

obtenção de novos produtos. 

Palavras-chave: Meio Ambiente, Resíduos, Engenharia. 
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ABSTRACT 
Historically, environmental protection agencies have based their actions 

on programs and policies to monitor, prevent and control sources that 

generate pollutants, since this generation was considered a consequence 

of productive industrial processes as well as processes derived from the 

exploitation of resources natural resources. The impact of human activity 

has come to be considered a matter of concern to some and is today one 

of the most controversial subjects in the world. Notwithstanding this 

reality, which makes evident the need to target future professionals in 

their most diverse areas of action to follow in a journey of environmental 

awareness, during the execution of their respective professions in 

accordance with the precepts required for such. In this context, the 

present work aims to explain, in a practical way, based on activities 

carried out in the Chemical Engineering course of UFVJM, some ways to 

demonstrate to students how the engineer profession can act in the 

development of studies aimed at reusing rejects and waste to obtain new 

products. 

Keywords: Environment, Waste, Engineering. 
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INTRODUÇÃO 

O princípio da prevenção da poluição determina que a geração de 

resíduos seja evitada na fonte, a partir de reorientação do processo e 

produto, de técnicas de reutilização, reciclagem e reaproveitamento de 

materiais e co-produtos, da extensão da vida útil, e de produtos ao final 

de sua vida útil, assim como outras estratégias, em que o ônus da prova 

da segurança cabe ao produtor e não à sociedade (VANZOLINI, 2000). 

Já o princípio democrático cria o direito de acesso público às 

informações sobre segurança e risco de processos e produtos, manejo 

de matérias-primas, consumo de água e energia, processo de destinação 

de resíduos e restos de produtos, como é o exemplo da mineração. De 

modo geral, o garimpo, a mineração, as indústrias de beneficiamento de 

minério, as mineradoras e outros, evidentemente, causam um impacto 

ambiental considerável. Especialmente, quando se atinge o patamar de 

favorecer o surgimento de áreas consideradas degradadas. 

Consideram-se degradadas áreas que apresentam “sintomas” como: 

ausência ou diminuição da cobertura vegetal, deposição de lixo, 

processos erosivos, mineração, entre outros tantos fatores que, em 

resumo, são em grande parte um somatório de ações advindas de 

atividades desenvolvidas pelo homem. 

Contudo, partindo do pressuposto que o resultado de eventos adversos, 

naturais ou provocados pelo homem e capazes de causar danos 

humanos, materiais e/ou ambientais sobre um ecossistema, além de 

consequentes prejuízos econômicos e sociais, nada mais é que a 

definição do que chamamos de “desastre”, que, muitas vezes, é variável 

de acordo sua intensidade e esta, por sua vez, depende da interação 

entre a magnitude do evento e o grau de vulnerabilidade do sistema 

receptor afetado (IBAMA, DIPRO, CEGEMA, 2015). 

Entretanto, em muitos casos, a ação causadora de danos ao meio 

ambiente de modo geral vem de uma ação onde, a princípio, o que o 

homem tinha em mente seria apenas a ideia para atingir o progresso, de 
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remediar ou melhorar seus processos e consequentes ganhos 

financeiros. Isso, de forma adversa, vem responsabilizando o homem por 

grande parte dos problemas ambientais até então descobertos. 

Dentro desse contexto, o que se pode afirmar é que o impacto da 

atividade humana passou a ser considerado assunto de preocupação de 

alguns e é hoje um dos assuntos mais polêmicos do mundo. Além disso, 

torna-se necessário pensar na utilização sustentável dos recursos 

naturais no intuito de garantir a sua existência para as gerações futuras, 

o que, à título de urgência, vem sendo ampliado nas indústrias de modo 

geral com a implantação de sistemas de recuperação/reaproveitamento 

de seus produtos, visando suprir toda a cadeia produtiva em 

consonância com as normas técnicas vigentes, bem como os órgãos 

ambientais e/ou órgãos fiscalizadores das possíveis áreas em que os 

rejeitos possam ser aproveitados, tais como: indústria de construção civil, 

pavimentação, siderurgia, dentre outras. 

 

DA ATUAÇÃO DO ENGENHEIRO COMO CIDADÃO 
Vários aspectos devem ser lembrados no início de um curso de 

engenharia. O primeiro deles diz respeito à formação profissional. Ainda 

como estudantes, é importante ter ao menos uma noção do papel que 

deverão desempenhar futuramente, não apenas no campo estritamente 

técnico, mas também como cidadãos (BAZZO, 2006). 

A reorganização sistêmica do mundo do trabalho e sua flexibilização 

trazem novas exigências ao processo formativo. O domínio de 

conhecimentos gerais passa a ter mais relevância, acompanhado da 

desvalorização precoce da especialização rígida. O empenho em 

preparar pessoas para enfrentar problemas da realidade dinâmica e 

concreta, de forma crítica e transformadora, deve ser exercitado em 

grande escala, orientando para a formação social e integral do cidadão 

para a sociedade. 

O engenheiro moderno requer em sua formação habilidades e 
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competências: atuação em equipes multidisciplinares; argumentação e 

síntese associada à expressão em língua portuguesa; raciocínio crítico, 

formulação e solução de problemas; leitura e interpretação de textos 

técnicos e científicos; capacidade para apropriar-se de novos 

conhecimentos de forma autônoma e independente com ampla 

percepção de mercado e capacidade de formalizar novos problemas, 

além de encontrar sua solução. 

Dentro desse contexto, é possível afirmar que a formação com ênfase na 

Ciência, Tecnologia e Sociedade tem a qualificação de cidadãos 

científica e tecnologicamente alfabetizados como eixo norteador, 

constituindo um novo paradigma no ensino das ciências e engenharias 

ao buscar desenvolver nos alunos o pensamento crítico e a 

independência intelectual (SOUZA, 2014). 

Portanto, hoje trata-se de não mais educar com foco no professor, mas 

em educar para a aprendizagem do estudante, em ritmo variável, bem 

como de estimular comportamentos flexíveis nestes (FERREIRA, 2008), 

de modo a garantir a formação de habilidades que exigem que as 

disciplinas técnicas previstas nas diretrizes curriculares sejam 

suplementadas. Ainda nesta senda, a formação do engenheiro, tem 

como principais características formar um profissional dentro da 

multidisciplinaridade, com pensamento científico-pedagógico e formação 

sólida, capaz de aplicar seus conhecimentos básicos e solucionar 

problemas em suas respectivas áreas de atuação nos mais distintos 

ramos da engenharia, dentro e fora do convívio em sociedade e, 

sobretudo, numa visão abrangente de seu posicionamento como 

cidadãos. 

 

GERAÇÃO DE RESÍDUOS NO PROCESSAMENTO DE PEDRAS 
SEMIPRECIOSAS 

O Brasil é um dos principais produtores de gemas coloridas.  

Um problema detectado na lapidação desses minerais é o volume de 



 315 

resíduos gerados sem tratamento e destinação adequados. No 

fluxograma simples do processo de beneficiamento de minerais 

semipreciosos pode-se identificar os pontos onde estes são gerados 

(Figura 1). 

 
Figura 1 - Fluxograma básico do beneficiamento de minerais do tipo semiprecioso. 
 

O processo da lapidação é realizado para ressaltar a beleza do mineral e 

prepará-lo para ser incorporado como uma jóia ou um objeto decorativo. 

Existem várias maneiras de trabalhar o mineral e a escolha depende do 

material de partida. O objetivo é tirar o menos possível de material e 

manter a pedra mais volumosa possível. O processo, em geral, ocorre 

nas seguintes etapas: 

 • Corte: A pedra é cortada grosseiramente apenas para retirar os 

excessos. 

 • Desbaste e/ou facetar: Esta operação permite trabalhar as faces 

	



 316 

planas das pedras. 

 • Polir: A pedra é polida para que possa ser apresentada sob seu 

melhor brilho. 

Depois de lapidada, uma pedra bruta pode perder entre 30 e 70% de seu 

corpo inicial, mas esta porcentagem é muito variável e depende do tipo 

de gema e da lapidação escolhida, assim como da dificuldade do 

trabalho. Pedras como kunzitas, que se quebram facilmente, ou 

alexandritas, extremamente duras, acabam sendo bem mais 

complicadas de se lapidar (REYS, 2014). 

Dentro da perspectiva do presente estudo, no que diz respeito ao 

reaproveitamento de rejeitos oriundos do processamento de minerais 

semipreciosos, é necessária a realização de um estudo prévio sobre os 

mecanismos que envolvem os processos de reaproveitamento desses 

rejeitos.  

Para tanto, durante a realização de um evento, nas dependências do 

curso de engenharia química, foi realizada uma oficina prático-teórica 

embasada em resíduos oriundos de lapidários da região do Vale do 

Mucuri/MG (Figura 2). 

 
Figura 2 - Mapa das Mesorregiões de Minas Gerais, destacando o Vale do Mucuri. 
Fonte - http://www.guiagerais.com.br/minasgerais/. 
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Os processos de mineração, numa visão mais abrangente, incluem a 

exploração de minas subterrâneas e a céu aberto, pedreiras e poços, e 

todos os processos complementares para beneficiar e preparar minerais 

brutos para que sejam comercializados. Tal atividade normalmente gera 

resíduos que costumeiramente são armazenados em amontoados. 

Entretanto, existe a preocupação com os diversos impactos ao meio 

ambiente que a disposição de rejeitos pode causar.  

Logo, a possibilidade de um destino que vislumbre o reaproveitamento 

desses rejeitos na obtenção de novos produtos tem sido objeto de 

estudo por vários pesquisadores. 

 

UMA EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NO CURSO DE ENGENHARIA 
QUÍMICA  
A realização desta oficina trouxe uma abordagem teórica de técnicas e 

análises que viabilizam o reaproveitamento de rejeitos das atividades 

oriundas do beneficiamento de pedras semipreciosas e resíduos 

comumente armazenados em barragens de contenção. Durante a 

realização da oficina, foram realizadas atividades práticas relacionadas a 

reutilização desses rejeitos vislumbrando dentre outros benefícios, a 

redução de impactos ambientais. 

No intuito de explanar a realização do experimento, se fez necessária 

uma breve explicação da metodologia apresentada aos alunos do curso 

de Engenharia Química, onde foram produzidos pesos de papel, a partir 

de materiais obtidos pela técnica do solo-cimento. 

Para tanto, foram utilizadas amostras de resíduos oriundos do desastre 

da cidade Mariana/MG, amostras de solo da UFVJM e amostras de 

pedras semipreciosas de lapidários da região do Vale do MucuriMG. 

 

DA TÉCNICA DO SOLO-CIMENTO 
O solo-cimento é um material obtido com a mistura homogênea de solo, 



 318 

cimento e água, em proporções adequadas e que, após compactação e 

cura hídrica resulta num produto com características de boa durabilidade 

e resistência. Existem muitas aplicações de solo-cimento: realização de 

estradas, pisos para áreas externas e internas, tijolos, etc. 

Conforme descrito nas normativas ABNT/NBR-10833 (2013), as 

exigências do solo que pode ser utilizado para a produção do solo-

cimento se mostram na tabela 1. 

 
 
 

Tabela 1 - Características do solo para uso solo-cimento. 
Fonte - NBR 10832 e NBR 10833. 
 

Conforme ilustra a Tabela 1, o processo de produção do solo-cimento é 

simples, bastando dar prosseguimento a sequência abaixo: 

1. Misturar o solo ao cimento (secos); 

2. Adicionar água necessária para atingir a umidade ótima (valores de 

um 8% até 20% dependendo do produto que se deseja obter, desde a 

compactação ao desmolde;  

3. Distribuir o material no molde;  

4. Submeter o molde, contendo o material na prensa; 

5. Desmoldar o material; 

6. Deixar que a peça fique a temperatura ambiente e em condições de 

umidade ambiente alta (sem estar exposto ao sol) durante uma semana 

para atingir a resistência necessária. 

 

Outros procedimentos importantes, ao se trabalhar com a técnica do 

solo-cimento, dizem respeito à quantidade de argila a ser utilizada 

durante a mistura do material (Figura 3). Pouca quantidade de argila 

pode afetar a não ter uma desmoldagem correta, podendo ocasionar a 
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quebra da peça. Já o excesso de argila provoca perda de resistência da 

peça em longo prazo. Logo, há quantidade mínima de argila (5%), pois a 

função da argila é proporcionar coesão ao material misturado, facilitando 

assim o desmolde. 

Na Figura 3 se mostra um tipo de solo que seria ideal para uso da 

técnica de solo-cimento. Nas 3 setas colocadas na Figura do triângulo, 

se observa a % de areia, argila e silte, sendo neste caso: 10% de argila, 

70% de areia e 20% de silte. Na Figura 3, em laranja se destacou o tipo 

de solo ideal para uso da técnica de solo-cimento. 

 
Figura 2 - Tipo de solo ideal para produzir peças de solo-cimento. (Figura adaptada de 
NASCIMENTO et al., 2003.) 
 

Uma vez conhecida a técnica do solo-cimento, as aplicações que podem 

ser realizadas são inumeráveis. Trata-se de conseguir uma forma 

metálica, de madeira ou outro material que permita a introdução da 

massa de solo-cimento, a posterior prensagem e desmolde. Além de 

usar como material o solo-cimento, nele podem ser utilizados diferentes 
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tipos de resíduos: resíduos da construção (SOUZA et al., 2006), resíduos 

de mineração, outro tipo de resíduos como poderia ser o vidro, etc.  

 O ponto ideal para o êxito da peça a ser produzida consiste em 

encontrar a relação idônea de quantidade de argila versus areia e que o 

tamanho máximo do resíduo utilizado seja menor a 4,8 mm. 

Posteriormente, se deve realizar um traço que permita que o material 

mais fino feche as diferentes aberturas provocadas pelo material mais 

grosso. 

 

DA OFICINA REALIZADA COM ALUNOS DO CURSO DE 
ENGENHARIA QUÍMICA 
O objetivo da oficina foi mostrar aos alunos a possibilidade de utilização 

da técnica solo-cimento na obtenção de novos produtos, utilizando para 

tanto resíduos que costumeiramente seriam dispostos em locais 

impróprios, causando, dentre outros problemas, a poluição visual e 

ambiental. 

Durante a realização da oficina, os alunos tiveram a oportunidade de, 

utilizando a técnica do solo-cimento, para então produzirem pequenos 

pesos de papel, de formato cilíndrico, nas dimensões de 5 cm de 

diâmetro e 3 cm de altura. Para tanto, foram utilizadas amostras de solo 

oriundos da barragem de Mariana/MG, juntamente com resíduos de 

pedras semipreciosas oriundas do Vale do Mucuri. 

Para o experimento desenvolvido durante a oficina as amostras de solo, 

oriundas do rejeito da barragem de Mariana/MG foram submetidas a 

análise granulométrica em triplicata, realizadas no Laboratório de 

Fertilidade do Solo LFS da UFVJM. Como resultado obteve-se os 

seguintes resultados: A areia tem uma granulometria de 0,06 até 2 mm, o 

silte de 0,002 mm até 0,06 mm e a argila tem uma granulometria menor 

de 0,002 mm (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Características do solo para uso solo-cimento. 

 

Além do solo do rejeito da barragem da Mariana, foi utilizado resíduo dos 

lapidários da região do Vale do Mucuri, sendo que este foi subdivido em 

duas partes (resíduo tipo pedras, com granulometria compr e endida de 

0,456 mm até 4,8 mm) e o material tipo pó compr e endido de 0,075 mm 

até 0,456 mm. O traço realizado assim como porcentagem (%) dos 

diferentes materiais se observa na tabela 3. Avaliando as quantidades 

parciais dos diferentes tipos de solo utilizado, as características do solo 

utilizado foram as seguintes: 

 % de material que passa pela peneira de 0,075 mm = 72 grs. / 430 

grs. = 16,74% (cumpre com os dados estabelecidos na tabela 1);  

 % de solo que passa pela peneira de 4,8 mm = 430 grs. / 430 grs. = 

100 % (cumpre com os dados estabelecidos na tabela 1); 

 % de argila = 6,90g / 430g. = 1,6 %. Este dado é inferior ao 

mostrado na Figura 1 onde a % mínima de argila é de 5%. Para 

solucionar este problema, se pode colocar uma porcentagem mais alta 

de cimento (valores habituais são de 10%). para que além de melhorar a 

resistência da peça, o cimento pode fazer a função de dar coesão na 

peça que será produzida. Outra solução que se plante ou e que a peça 

tivesse um desmolde fácil para que ela não quebrasse durante esse 

processo. Esta é uma das razões pelo que o elemento escolhido fosse 

um peso papel com uma altura (menor de 2cm) frente ao seu diâmetro 

(5cm) facilitando a desforma. 
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Tabela 3 - Tipo de solo utilizado com a mistura do resíduo da mineração. 

 

Para confeccionar cada peso papel se utilizou uma relação de solo-

cimento de 8515. Isto é: 15 % de solo e 85% de cimento relação em 

peso. Posteriormente se adicionou uma quantidade de agua para 

aumentar a umidade em um 10 %. Deste modo a mistura para realizar o 

peso papel foi de: 85 g da mistura do solo explicado na tabela 3; 15 g de 

cimento de cimento e 10 g de água.  

 

PARA A ETAPA DE CONFECÇÃO DOS PESOS DE PAPEL, FORAM 
SEGUIDAS AS ETAPAS: 
 
ETAPA 1 
Preparo das formas limpando as com um tecido limpo e posteriormente 

lubrificando–o para facilitar a futura desforma do material. A forma 

metálica cilíndrica tinha 5 cm de diâmetro com possibilidade de abertura 

lateral. Este tipo de molde comumente utilizado para avaliar as 

resistências de diferentes tipos de argamassa (Figura 4). 
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Figura 4 - Molde utilizado para confecção dos pesos de papel. 

 
ETAPA 2 
Misturar de todo o material até formar uma massa homogênea.  

Para cada peso papel foram utilizados 85g do solo misturando as 

porcentagens anotadas na Tabela 3. (39,5g de resíduo de mineração 

com granulometria de 0,456mm até 4,8mm, 19,8g de resíduo de 

mineração com granulometria de 0,075mm até 0,456mm e 25,7g de solo 

extraído do rompimento da barragem de Mariana, somando-se um total 

de 85g de material;  

A esses 85g, em um recipiente à parte, foram misturados os demais 

materiais (15g de cimento e 10g de água). Atentando-se para que a água 

fosse adicionada por último e aos poucos, até formar uma mistura 

homogênea. 

 

ETAPA 3 
Distribuir toda a mistura no molde e em seguida submeter à prensa 

(Figura 5); 

A força de prensagem aplicada neste caso foi de 1 TN. Equivalente a 

uma pressão de 50,93 kg/cm2. Cabe ressaltar a importância de se ter 

cuidado no momento da prensagem, afim de garantir que a pressão 

aplicada seja sempre na direção vertical. 

	



 324 

 
Figura 5 - Prensa utilizada para aplicação da prensagem. 
Fonte - Empresa Bovenau. (http://www.bovenau.com.br) 
 
ETAPA 4 
Após a etapa de prensagem foi realizado o desmolde. 

Posteriormente a peça pode foi encaminhada para a cura. 

O processo de cura deve ocorrer de preferência em locais cobertos com 

proteção de chuva, ventos excessivos e do sol. Quando não se dispõe 

de área coberta para a cura é aconselhado utilizar lonas pretas para 

cobri-los; 

As peças devem ser molhadas uniformemente durante 7 dias. 

 

ETAPA 5 
Após o intervalo de uma semana, foi realizado o acabamento da peça, 

utilizando-se uma lixa ou lixadeira elétrica, o que facilitou a visualização 

das pedras internas; 

Posteriormente, foi aplicada uma demão de verniz (podendo ser utilizado 

também resina) que propiciará maior qualidade da peça, no caso, o do 

peso de papel (Figura 6). 
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Figura 6 - Peso papel produzido na oficina. 

 

DA CARACTERIZAÇÃO DO PESO PAPEL 
Da caracterização do peso papel – resistência e porosidade 

Depois de 28 dias, período no qual a peça de solo-cimento atinge uma 

resistência próxima de 100%. As peças foram submetidas às análises de 

resistência, conforme ABNT NBR 12025:2012. Procedeu-se ao 

rompimento da proveta avaliando a força necessária que devia se aplicar 

na prensa para conseguir romper a proveta. Posteriormente se dividiu 

esta força pela área de aplicação para obter a tensão de compressão 

que provoca a rotura. A força que se aplicou para poder romper cada 

uma das 8 provetas foi de 71.100 N até 76500 N. Equivalente a uma 

resistência de 36,21 N/mm2 ou Mpa até 38,96 N/mm2 ou Mpa. 

A análise de porosidade foi realizada de acordo com a ABNT NBR 

8492:2012. A análise de porosidade tem o intuito de constatar a 

absorção de agua de cada amostra. A equação utilizada para cálculo da 

porosidade foi a seguinte: 

	



 326 

h = 100 x (Mbu –Mbs / Mbu) (1) 

 

Sendo: 

h = absorção total; 

Mbu = peso da amostra úmido; 

Mbs = peso da amostra seca. 

Seis corpos de prova foram avaliados. Desse modo, foi obtido o valor de 

porosidade media igual a 2,5%, valor que, de acordo com a NBR 

10833:2012, está dentro do intervalo estabelecido, próximo ao valor de 

concreto de alta resistência. 

Os valores obtidos de resistência e porosidade indicam as altas 

prestações deste tipo de peça. Sendo que estes valores estão muito 

próximos ao que poderia se considerar um concreto de alta resistência 

cujos valores de resistência são de 50 MPa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização da oficina, foi possível demonstrar aos alunos de forma 

prática as possibilidades de reutilização de resíduos na obtenção de 

novos produtos. 

De acordo com as análises de resistência do material obtido foi possível 

constatar que a resistência a compressão obtida foi de 36,5 Mpa, e a 

porosidade de 2,5%, valores próximos aos de um concreto de alta 

resistência. Isto indica a potencialidade deste material para produção de 

qualquer peça com exigências altas de resistência e porosidade; 

Foi possível demonstrar que a técnica de peso papel pode ser usada 

para qualquer outra peça pré-moldada. Placas, tijolos, piso externo ou 

interno, etc. Existe um grande leque de aplicações onde muitos dos 

resíduos poderiam ser reaproveitados, deixando de se converter em 

resíduos e fazendo um bom uso na sociedade.  
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RESUMO  
As precipitações compõem um ponto fundamental no ciclo hidrológico, 

correspondendo ao retorno da água para a superfície terrestre e 

consequente reabastecimento deste sistema. Esse fenômeno, no 

entanto, pode se tornar um problema ambiental quando uma cidade não 

suporta o volume de chuva precipitado, ocasionando enchentes e 

inundações, principalmente quando há grande impermeabilização da 

superfície. Para resolver esses problemas foram pensados sistemas de 

drenagem responsáveis pela captação da água de escoamento 

superficial e encaminhamento para pontos mais distantes dos centros 

urbanos. No entanto, sistemas convencionais de drenagem possuem um 

limite para o volume de água que conseguem drenar e, com a expansão 

dos centros urbanos, o volume de água no escoamento superficial tende 

sempre a aumentar. Dessa forma, estudam-se sistemas de drenagem 

chamados “compensatórios”, de modo que a água proveniente da chuva 

não fique estocada causando inundações nem escoe rapidamente 

causando fortes correntes d’água, mas seja reservada e infiltre o máximo 

de volume. Os Sistemas Compensatórios aqui expostos são: bacias de 

detenção, pavimentos permeáveis e semi-permeáveis, trincheiras, poços 

de infiltração, telhados armazenadores, valas e valetas, revitalização da 

cobertura vegetal e do curso d’água, controle de perda de solo, diques, 

reservatórios e alteração na calha. 

Palavras-chave: Precipitações, Drenagem Pluvial, Sistemas 

Compensatórios. 
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ABSTRACT 
Rainfall represents a fundamental point in the hydrological cycle, 

corresponding to the return of water to the earth's surface and 

consequent replenishment of the terrestrial system. This phenomenon, 

however, can become an environmental problem when a city does not 

withstand the volume of precipitation, causing flooding especially when 

there is great waterproofing of the surface. To solve these problems, 

drainage systems responsible for capturing runoff water and routing to 

points furthest from urban centers were created. However, conventional 

drainage systems have a limit to the volume of water they can drain and, 

with the expansion of urban centers, the volume of water in the runoff 

tends to increase. In this way, socalled "compensatory" drainage systems 

are studied, so that water from the rain is not clogged, causing floods or 

draining rapidly, causing strong drafts, but is reserved and infiltrating the 

maximum volume. The Compensatory Systems described here are: 

detention basins, permeable and semipermeable pavements, trenches, 

infiltration wells, storage tanks, ditches and trenches, revitalization of 

vegetation cover and watercourse, soil loss control, dams, reservoirs and 

change in gutter. 

Keywords: Precipitation, Rain Drainage, Compensatory Systems. 
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O PROBLEMA DAS ENCHENTES URBANAS 
A urbanização acelerada e expansão das cidades, quando ocorrem sem 

o devido planejamento urbano, causam diversas dificuldades de 

desenvolvimento e problemas, como o avanço do desmatamento e a 

substituição da cobertura vegetal natural causando impermeabilização do 

solo e interferências no ciclo hidrológico, levando à poluição gradativa 

das águas, aumento do escoamento superficial das águas pluviais e 

consequente extravasamento de cursos d’água e inundações. A 

impermeabilização é devida principalmente às construções e 

pavimentação em locais propícios a alagamentos, transformando 

grandes áreas, antes permeáveis, em áreas impermeabilizadas. Essa é a 

causa de mais de 43% das inundações em municípios brasileiros, 

segundo últimos dados do IBGE, o que, aliado a diversas falhas no 

sistema de drenagem, implica em uma baixa infiltração e aumento do 

escoamento superficial, ocasionando enchentes e fortes vazões 

superficiais. A Figura 1 mostra um hidrograma da vazão pluvial em 

comparação de áreas urbanizadas e não urbanizadas. 

 
Figura 1. Hidrograma comparativo entre áreas urbanizadas e não urbanizada. 

 

Através do hidrograma, percebe-se que a vazão possui um pico maior 

em áreas urbanizadas, alcançado com menos tempo de chuva que em 
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áreas não urbanizadas. Para evitar o grande volume de escoamento 

superficial, as cidades utilizam então diversos sistemas de drenagem 

pluvial. No entanto, é importante ressaltar que apenas possuir sistema de 

drenagem não significa eficiência no combate às inundações, pois é 

necessária manutenção regular e dimensionamento correto para os picos 

de vazão. Caso os sistemas de drenagem convencionais não tenham 

sito construídos antes da pavimentação, a melhor hipótese seria a 

adaptação dos sistemas de drenagem em meio às construções civis já 

existentes. Esses sistemas são chamados compensatórios, uma vez que 

devem compensar a drenagem ineficiente nesses locais. 

 

SISTEMAS COMPENSATÓRIOS (ALTERNATIVOS) DE DRENAGEM 
PLUVIAL 
Com o grande número de inundações, percebeu-se que os sistemas 

convencionais de drenagem transferem o problema das inundações para 

jusante escoando a água precipitada em condutos e galerias 

subterrâneas, que podem não suportar o volume necessário para 

amortecer as enchentes e aumentar a vazão dos cursos d’água muito 

rapidamente. Assim, os sistemas alternativos ou compensatórios devem 

funcionar de modo a reter e/ou infiltrar a água pluvial de modo a se 

aproximar às condições naturais pré-urbanização. Alguns dos sistemas 

compensatórios são apresentados a seguir. 

 
1. BACIAS DE DETENÇÃO 
As Bacias de Detenção podem ser classificadas em: bacias de retenção, 

para armazenamento temporário de água; de infiltração, quando se 

infiltrar todo o volume de água que contém; e de retenção e infiltração, 

quando parte da água é infiltrada e parte é retida e armazenada. Apesar 

das diferenças, todos os tipos de bacias atuam como reservatórios de 

controle de enchentes, retendo temporariamente ou infiltrando parte do 

volume de escoamento pluvial durante as enchentes, reduzindo o pico 
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de vazão, o impacto a jusante e choque no curso d’água natural com a 

restituição lenta das águas. 

As Bacias de Detenção causam impactos sobre a paisagem urbana, 

sobretudo se formadas por um grande poço vazio e cimentado. 

Recomenda-se, então, que sejam utilizadas Bacias de Detenção 

preenchidas com um pequeno volume de água, com fundo permeável, 

de maneira a integrar o meio urbano com a criação de áreas verdes, 

podendo ajudar a preservar a fauna e flora locais. Estudos sobre essas 

bacias apontam que as vazões restituídas são muito próximas às vazões 

observadas no estado natural do meio urbano. Além disso, há a 

possibilidade de armazenamento de água que pode ser usada para 

outros fins. 

Esse tipo de sistema dispensa a construção de tubulações para 

descarga a jusante, porém perdem-se grandes áreas urbanas com sua 

implantação, o que pode acrescer custos em sua implantação. Destaca-

se ainda que há a diluição de poluentes e sedimentação e decantação 

de matérias em suspensão, com risco de acúmulo de lixo carreado pelo 

escoamento superficial, de poluição de aquíferos com a infiltração 

centralizada e de proliferação de insetos e doenças de veiculação 

aquática. Abaixo, a Figura 2 mostra um exemplo de bacia de detenção 

seca que acumula a água pluvial sem proporcionar infiltração e a Figura 

3, de uma bacia de detenção com água. 
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Figura 2 - Bacia de detenção seca. (BRITO, 2006). 

 

 
Figura 3 - Bacia de detenção com água. (PREFEITURA DE IPATINGA. Disponível em: 
<http://www.ipatinga.mg.gov.br>). 
 

2. PAVIMENTOS PERMEÁVEIS E SEMI-PERMEÁVEIS 
Esse sistema tem como objetivo compensar a impermeabilização de 

pavimentos, tornando-os permeáveis ou semi-permeáveis. Esses 

pavimentos são planejados para que a água possa infiltrar naturalmente 

pelos poros da superfície, no caso de um pavimento permeável, sendo a 
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água infiltrada encaminhada lentamente para os cursos receptores ou 

levada através de drenos para um reservatório permeável no subsolo ou 

a jusante. Esse sistema assemelha-se muito aos métodos convencionais 

de drenagem quando se trata de um pavimento impermeável, pois 

consiste na evacuação rápida das águas pluviais no instante em que as 

chuvas ocorrem, no entanto, a água neste caso é levada através de 

drenos ou bocas de lobo para um reservatório subterrâneo ao invés de 

ser drenada até os cursos d’água receptores diretamente. Nesses 

reservatórios, a água é evacuada por infiltração de maneira a não 

sobrecarregar os cursos d’água, reduzindo as vazões de pico. 

Esse sistema é recomendado em áreas urbanas em detrimento dos 

pavimentos impermeáveis, sendo bem eficiente a utilização dessas 

estruturas mesmo apenas em calçamentos e estacionamentos, 

reduzindo a quantidade de poças d’água que costumam se formar 

nesses locais e os riscos de transmissão de doenças de veiculação 

aquática. Entretanto, é necessário se atentar à manutenção constante 

desses pavimentos devido à colmatação e entupimento dos poros 

permeáveis, que também podem levar à poluição dos lençóis freáticos, 

apesar possibilitar a recarga dos mesmos. O funcionamento das 

estruturas de armazenamento em pavimentos permeáveis e semi-

permeáveis é mostrado abaixo (Figuras 4 e 5). 
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Figura 4 - Pavimentos permeáveis. (LUCENA; AMARAL, 2013). 
 

 

 
Figura 5 - Pavimentos semi-permeáveis. (LUCENA; AMARAL, 2013). 
 

3. TELHADOS ARMAZENADORES 
Os telhados armazenadores compõem um sistema em que as 

construções prediais se responsabilizam individualmente pela área de 

infiltração por elas impermeabilizada, atuando como uma estrutura de 
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armazenamento provisório das vazões pluviais de maneira a diminuir o 

volume de escoamento superficial das águas das chuvas. São 

compostos por adaptações em coberturas através da implantação de 

compartimentos de armazenamento ou condutores para 

encaminhamento das águas pluviais para um reservatório inferior.  

Podem ser implantados em telhados já existentes, apresentando boa 

integração com ambientes urbanos, reduzindo a vazão pluvial e com 

baixo custo com manutenção e construção, uma vez que não há 

diferenças técnicas expressivas na construção em relação aos telhados 

convencionais. Há ainda estudos em relação aos telhados verdes ou 

Cobertura Verde Leve (CVL), que se trata da cobertura do telhado com 

grama e outras plantas que reduzem a velocidade de escoamento e 

absorvem uma pequena quantidade de água para umedecimento do solo 

usado na cobertura. Esses telhados ainda proporcionam um melhor 

conforto térmico para a construção, com absorção de grande parte da 

incidência solar. 

 

4. TRINCHEIRAS 
Trincheiras são estruturas geralmente laterais, que apresentam largura e 

profundidade reduzidas e grande dimensão longitudinal. Servem de 

recolhimento e armazenamento de águas pluviais para infiltração ou 

reserva, reduzindo as vazões de pico de escoamento superficial. Podem 

possuir revestimentos diferentes, como concreto ou asfalto poroso, 

gramíneas e podem ser utilizadas em estacionamentos de veículos 

leves, calçamentos, ao longo de vias ou em jardins. São sistemas de fácil 

construção, baixo custo e boa integração com o meio urbano, porém há 

limitações no caso de declividade forte da área e a possibilidade de 

colmatação, o que exige manutenção regular específica. 

As trincheiras fornecem recarga do lençol freático, mas com risco de 

poluição do mesmo, e não há necessidade de condutos subterrâneos, no 

caso de trincheiras de infiltração. Abaixo é mostrado um exemplo da 
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utilização das trincheiras de infiltração (Figura 6). 

 
Figura 6 - Exemplo de trincheira de infiltração. (LUCENA; AMARAL, 2013). 
 

5. POÇOS DE INFILTRAÇÃO 
Os Poços de Infiltração são sistemas muito parecidos com as 

Trincheiras, mas estas são lineares enquanto os poços de infiltração são 

estruturas pontuais e verticais, que possibilitam a infiltração das águas 

superficiais na direção radial. Esses dispositivos ocupam uma área muito 

pequena e evacuam por infiltração as águas pluviais diretamente no 

subsolo. O interessante sobre esse método é que pode ser aplicado em 

regiões em que a camada superficial é pouco permeável enquanto as 

camadas inferiores são mais permeáveis, além de ocuparem pouco 

espaço urbano. Há uma possível recarga do aquífero subterrâneo, mas 

também com risco de poluição do lençol subterrâneo. A Figura 7 

representa esquematicamente um poço de infiltração feito com pneus 

usados. 
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Figura 7 - Esquema de poço de infiltração feito com pneus usados. (CARVALHO; 
LELIS, 2010). 
 

Os poços de infiltração são de fácil integração no meio urbano e não há 

restrições em função da topografia local. Há redução dos volumes 

drenados pela rede convencional, representam baixo custo de 

investimento e não necessitam de canais de drenagem para evacuar a 

água armazenada, porém possuem baixa capacidade de 

armazenamento e podem apresentar problemas de colmatação das 

superfícies de infiltração, portanto há a necessidade de manutenção 

regular. 

 

6. VALAS E VALETAS 
Valas e valetas são escavações longitudinais simples feitas ao longo de 

vias pavimentadas com o objetivo de armazenar temporariamente e 

favorecer a infiltração das águas das chuvas. Ao contrário das 

Trincheiras, esse sistema não é preenchido por material poroso, sendo 

composto por simples depressões escavadas no solo com o objetivo de 

recolher, armazenar e infiltrar águas pluviais, diminuindo a possibilidade 

de colmatação e aumentando a capacidade de amortecimento de cheias. 

A diferença entre valetas e valas é a dimensão das mesmas, sendo as 

valas mais largas e mais profundas. A função desses sistemas é recolher 
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em seu interior ao ar livre a água do escoamento superficial através da 

inclinação das superfícies laterais. Posteriormente as águas são 

evacuadas por canais de drenagem ou infiltradas lentamente na 

superfície. Abaixo, é mostrado o esquema da estrutura e funcionamento 

das valas de infiltração (Figura 8) e um exemplo das mesmas dentro de 

um centro urbano (Figura 9). 

 
Figura 8 - Perfis de valas de infiltração. (CARVALHO; LELIS, 2010). 
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Figura 9 - Exemplo de vala de infiltração. (BRITO, 2006). 
 

As valas e valetas se integram bem ao ambiente urbano e podem 

eventualmente ser usadas como espaços de lazer e parques verdes, 

além de realizar parcial purificação da água por decantação, no entanto, 

podem poluir o aquífero subterrâneo. Deve-se atentar ao risco de 

estagnação da água nessas estruturas caso haja colmatação, pois pode 

haver a proliferação de doenças de veiculação aquática, sendo exigidas 

manutenções periódicas. 

 

7. MELHORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL E 
REVITALIZAÇÃO DOS CURSOS D’ÁGUA 
A cobertura vegetal tem capacidade de armazenar parte do volume 

precipitado de água pela interceptação vegetal, aumentar a 

evapotranspiração e reduzir a velocidade do escoamento superficial pela 

bacia hidrográfica. Portanto, qualquer alteração na cobertura afeta a 

capacidade de exercer as funções que podem prevenir as cheias, reduzir 

as estiagens e diminuir as variabilidades das vazões. O melhoramento 

da cobertura tem ainda a vantagem de restauração da vegetação que 
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ajudam na estabilização de taludes, que, desprotegidos, podem acarretar 

desabamentos e soterramentos, um dos grandes problemas das 

enchentes e inundações. 

Essa medida extensiva é mais aplicável a pequenas bacias, onde seu 

efeito tem maior área de atuação, bem como em eventos mais 

frequentes de alto risco de ocorrências. Causa mudanças na paisagem, 

porém, de maneira positiva, afinal, qualquer ação que tenha como 

objetivo a manutenção, preservação ou a recriação de espaços naturais 

contribui para um melhoramento do meio ambiente, favorecendo o 

ecossistema da região. 

A revitalização dos cursos d’água, por sua vez, consiste nas alterações 

feitas nos sistemas ribeirinhos modificados para que retomem parte de 

suas características naturais e, possam, dessa maneira, promover 

efeitos significativos na proteção de cheias por infiltração e 

armazenamento providenciados por várzeas, meandros, substrato e 

taludes revitalizados, isto é, não impermeabilizados e vegetados. Com a 

revitalização dos cursos d’água, a proteção e o armazenamento da água 

tornam-se mais eficientes, porém envolvem elevados custos. Percebe-se 

que a realização de melhoramentos na cobertura vegetal e revitalização 

de cursos d’água é favorável também à sociedade, afinal a reconstrução 

de um ambiente mais ameno e que facilite a convivência com o ambiente 

natural é sempre positiva. 

 

8. CONTROLE DA PERDA DE SOLO 
O aumento da erosão tem implicações ambientais pelo transporte de 

sedimentos e seus agregados, podendo contaminar os rios a jusante e 

diminuir a sua seção. Com essa erosão ocorre um aumento da 

frequência das inundações em locais com alta sedimentação. O controle 

dos processos erosivos e de perda de solo pode ser feito através de 

processos de reflorestamento das áreas próximas às margens e 

construção de pequenos reservatórios ao longo dos canais de drenagem, 
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além de trabalhos de conscientização dos agricultores sobre as práticas 

agrícolas nessas regiões. Esses processos apresentam-se como 

mudanças positivas à paisagem, pois se utilizam métodos sustentáveis 

para a prevenção ou correção da perda de solo, provocando uma 

diminuição na frequência de inundações no local. 

Os sistemas de prevenção dos processos erosivos contêm algumas 

soluções que requerem elevados custos de construção - como o de 

pequenos reservatórios - e de manutenção. Com a aplicação desses 

sistemas, será evitada ou reduzida a diluição dos poluentes, a 

sedimentação e a decantação de matérias em suspensão, diminuindo 

assim a poluição hídrica, além da necessidade de reflorestamento da 

área danificada pela erosão. O controle da erosão é, sem dúvidas, um 

fator positivo para toda a população da área afetada. É necessário, 

porém, a conscientização, sobretudo da população ribeirinha, de modo 

que o problema não se repita. 

 

9. DIQUES 
Os Diques são muros laterais de terra ou concreto, inclinados ou retos, 

construídos a certa distância das margens, que protegem as áreas 

ribeirinhas contra o extravasamento. Quando se reduz a largura da 

passagem da água fluvial confinando o fluxo a uma saída menor, 

aumenta-se o nível da água, a velocidade e a erosão das margens, o 

que pode vir a agravar a situação de outros locais a jusante. O dique 

oferece proteção na área em que se localiza, porém, deve-se evitar 

diques de grandes alturas, pois, caso haja rompimento, o impacto será 

maior que o das inundações por águas pluviais e escoamento superficial. 

Existem vários riscos na construção dos diques, entre eles a definição 

correta do maior pico de vazão provável, pois há um risco de colapso 

quando as chuvas são mais intensas que o esperado. 

Como critérios para avaliação de impacto para os diques, analisam-se os 

quesitos de construção que envolvem grandes construções e com alto 
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risco de rompimento e desastre. Dessa forma, além desses custos 

aliados â manutenção regular, é necessário levar em conta que, se 

houver falhas, os prejuízos financeiros serão consideravelmente maiores. 

Todavia, caso as proporções do dique correspondam às cheias 

esperadas, pode ser visto como um fator favorável à manutenção 

ambiental na área em que se localiza e com eficácia elevada em relação 

à contenção de cheias. 

 

10. RESERVATÓRIOS 
Os reservatórios de controle de enchentes funcionam de maneira a reter 

o volume do hidrograma durante as enchentes, reduzindo o pico de 

vazão e o impacto a jusante nos cursos d’água. Um reservatório deve 

dispor de vertedor para controle da cheia, com a utilização de comportas 

ou extravasor, e pode armazenar a água das chuvas para uso posterior 

ou liberar lentamente as vazões em períodos de estiagem. Neste caso, 

as águas armazenadas podem ser liberadas tanto na rede pluvial, por 

descarga ou infiltração, quanto na alimentação de outros sistemas de 

utilização.  

Portanto, o uso dos reservatórios mostra-se como um sistema 

compensatório muito eficaz, haja vista que, além da contenção de 

grandes volumes, podem servir como acumuladores de águas pluviais 

para uso futuro. Dessa forma, os reservatórios podem funcionar ainda 

como pontos de tratamento para melhoria da qualidade das águas 

pluviais, podendo então, serem utilizadas para quaisquer fins que 

requeiram elevado grau de tratamento. Assim, os reservatórios 

apresentam vantagens para a população por oferecerem um 

amortecimento das cheias e enchentes, porém, se a manutenção dos 

reservatórios não for feita de maneira correta, os mesmos podem virar 

criadouros de portadores de doenças, como os mosquitos e outros 

vetores. 

 



 347 

11. ALTERAÇÃO NO CURSO D’ÁGUA 
A alteração na calha do rio é um método de alteração da vazão dos 

cursos d’água com o objetivo de controlar a cheia e prepará-los para 

receberem melhor a água pluvial oriunda dos demais sistemas de 

drenagem. É realizada sobretudo com o intuito de aumentar a vazão do 

curso d’água aumentando sua seção transversal ou velocidade do 

escoamento, através do aumento da declividade ou diminuição de 

rugosidade, por exemplo, projetos com custos elevados. Nesse sistema, 

o rio tem sua vazão alterada em alguns pontos críticos, de forma que em 

áreas posteriores pode causar prejuízo à hidrologia fluvial, podendo 

provocar alteração na energia do rio e na estabilidade do leito. 

Alterações na calha dos rios podem se mostrar muitas vezes como 

necessárias para remediar alguns problemas ou soluções mal 

executadas anteriores, como o exemplo da retificação (Figura 10), da 

canalização dos leitos e a supressão dos cursos d’água, pois essas 

intervenções promovem um incremento da velocidade da água e dos 

picos de cheia, o que pode levar a sérios problemas de inundação a 

jusante. 

 
Figura 10 -  Diferenças no amortecimento do hidrograma da enchente em função de 
modificações no percurso do curso de água. (RIO DE JANEIRO: SEMADS, 2001). 



 348 

 
REFERÊNCIAS 

 

AMARAL, I. B. C; et al. Adaptação da Matriz de Leopold para 
Avaliação de Impactos de Sistemas Tecnológicos de Drenagem 
Pluvial Urbana. Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, XX, 2013, 

Bento Gonçalves. Anais do XX SBRH. [S.l.: s.n.], 2013. p.18. 

 

AMARAL, I. B. C; et al. Procedimentos para utilização da matriz de 
análise de sistemas tecnológicos de drenagem pluvial baseada na 
Matriz de Leopold: poços de infiltração, trincheiras e 

reservatórios. Educação & Tecnologia, Belo Horizonte, v. 20, n. 2, 

mai/ago 2015, p.22-34. 

 

BRITO, D. S. Metodologia para Seleção de Alternativas de Sistemas 
de Drenagem. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental e 

Recursos Hídricos). Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. 

Universidade Brasília. Brasília, DF: 2006. 

 

CARDOSO, A. S. Desenvolvimento de Metodologia para Avaliação 
se Alternativas de Intervenção em Cursos de Água em Áreas 
Urbanas. Dissertação (Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos). Programa de Pósgraduação em Saneamento, Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Minas Gerais. 

UFMG. Belo Horizonte: 2008. 

 

CARVALHO, J. C; LELIS, A. C. Cartilha Infiltração. Série Geotecnia 

UnB. Vol.2. Brasília, 2010. 

 

CASTRO, L. M. A. Proposição de Indicadores para a Avaliação de 
Sistemas de Drenagem Urbana. Dissertação (Mestrado em 



 349 

Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos). Programa de 

Pósgraduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da 

Universidade Federal de Minas Gerais. UFMG. Belo Horizonte: 2002. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA (IBGE). 

Tabela nº 2245: Número de Municípios, Total e os que Sofreram 

Inundações ou Enchentes nos Últimos Cinco Anos Por Fatores 

Agravantes. Brasil: 2008. 

 

LUCENA, H. A. N; AMARAL, I. B. C. Sistemas Tecnológicos para 
Drenagem Pluvial Urbana: uma análise exploratória com base nos 

procedimentos de Leopold. 2013. Monografia (Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia). Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

Diamantina. Minas Gerais, 2013 

 

POSSAS, M. Impactos da Urbanização em Bacias Hidrográficas. 

Engenharia de Água e Solo. 2011. Disponível em 

<http://fontehidrica.blogspot.com.br/2011/11/impactosdaurbanizacaoemb

acias.html>. Acesso em:27 mar. 2013. 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SEMADS. Revitalização de 
Rios: orientação técnica. (Projeto Planagua Semads GTZ, de 

Cooperação Técnica Brasil/Alemanha). Rio de Janeiro, 2001.  

 

SILVERIO, E. C; URBINATI, P. R. Estudo da fauna de mosquitos. 

Díptera: Culicidae em Reservatórios de Contenção de Cheias em área 

metropolitana na cidade de São Paulo, SP. 2008. Dissertação (Mestrado 

na área de Saúde Pública). Programa de PósGraduação em Saúde 

Pública, Universidade de São Paulo – USP, 2008. 

 



 350 

SOUZA, C. F; GONÇALVES, L. S; GOLDENFUM, J. A. Planejamento 
Integrado de Sistemas de Drenagem Urbana. Rede Nacional de 

Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental 

(RECESA). Núcleo Regional Sul. 2007. 

  



 351 

CAPÍTULO 15 
 
USO DO ÓLEO DA MAMONA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES  
 
Fernanda F. D. e Silva -UFVJM-ICT - fernandadumont@nersat.com.br 

Joyce Cristina de Rezende -UFVJM-ICT - joycerezende18@yahoo.com.br 

 

 
Foto: Imagem exterior do prédio do ICT-UFVJM 

Fernanda F. D. e Silva 

fernandadumont@nersat.com.br 

  



 352 

RESUMO 
 

A preocupação com a substituição dos combustíveis fósseis por fontes 

renováveis gerou diversas pesquisas com biocombustíveis, dentre eles o 

do óleo vegetal natural da mamona, por apresentar em sua composição 

química grupos funcionais e ácido ricinoléico, de alto interesse industrial. 

O óleo vegetal natural da mamona também pode ser usado como 

material na fabricação de biopolímeros para produção de próteses de 

várias partes do corpo e cimentos ósseos, sendo uma grande solução 

para pequenos reparos e montagem de próteses sob medida. 

Palavras-chave: Óleo de Mamona, Biopolímero, Prótese. 

 

ABSTRACT 
 

Concern over the substitution of fossil fuels with renewable sources has 

generated several researches with biofuels, such as the natural castor 

bean vegetable oil, since it contains, in its chemical composition, 

functional groups and ricinoleic acid, of high industrial interest. The 

natural castor bean oil can also be used as material in the manufacture of 

biopolymers for the production of prostheses of various parts of the body 

and bone cements, being a great solution for small repairs and assembly 

of custom-made prostheses. 

Keywords: Castor Oil, Biopolymer, Prosthesis. 
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INTRODUÇÃO 
A utilização indiscriminada dos combustíveis fósseis para geração de 

energia elétrica, movimentação de veículos e na produção dos variados 

bens e produtos pelas indústrias é uma preocupação atual para os 

estudiosos e pesquisadores da área. Afinal, os combustíveis fósseis são 

uma fonte esgotável e seu uso traz muitas consequências negativas ao 

meio ambiente. Tendo como um dos principais impactos ambientais a 

poluição atmosférica que ocorre pela queima desses combustíveis 

fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás natural. 

Esses fatores somados ao alto consumo dos combustíveis fósseis são 

algumas das razões que motivam buscas por fontes que sejam mais 

abundantes e menos poluentes. Uma fonte de energia alternativa que 

tem ganhado força na atualidade é o biocombustível. Esse tipo de fonte 

energética tem como principal papel a geração de um equilíbrio entre 

emissão e absorção de poluentes, pois esses combustíveis são 

originados a partir de plantas, logo, os gases gerados em sua queima 

são reabsorvidos no crescimento da safra seguinte (SILVA et al., 2012). 

Dentre os diversos biocombustíveis existentes há um produzido pelo óleo 

da mamona. Esse biocombustível é obtido a partir da mamoneira, que é 

um arbusto herbáceo da família das euforbiáceas, típica da Ásia e África.  

No Brasil, o alastramento da mamoneira foi facilitado por causa do clima 

tropical, onde atualmente é encontrada de Norte a Sul do país. Essa 

produz um fruto chamado mamona (Ricinus communis), que é um 

oleaginoso de elevado valor industrial. O principal diferencial deste óleo 

em relação aos demais óleos vegetais é a proporção de hidróxidos 

presentes em sua estrutura molecular, pois agregam à molécula maior 

basicidade e solubilidade em água. Seu nome, óleo de rícino, é 

proveniente de sua composição, pois contém cerca de 90% de ácido 

ricinoléico (COSTA et al., 2004; ERENO, 2003). 

A estrutura molecular do óleo de rícino inclui: uma ligação dupla, uma 

hidroxila e uma carboxila e são essas funções orgânicas que assegura a 
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versatilidade desse óleo. Essas funções, nas junções de seus 

compostos, tornam a molécula susceptível a modificações químicas. Sua 

uma longa cadeia carbônica proporciona flexibilidade à molécula e sem 

reduzir sua alta viscosidade, que é uma das características peculiares 

aos óleos. Logo, a produção do rícino a partir do óleo de mamona 

destacase no mercado internacional como sendo o segundo óleo vegetal 

mais bem cotado (COSTA et al., 2004; CANGEMI et al., 2010). A figura 2 

ilustra a versatilidade química da molécula do ácido ricinoléico do óleo da 

mamona, presente no estudo de Hernandez (2015). 

 
Figura 1 - As três funções orgânicas presentes no ácido ricinoléico do óleo da mamona 
(HERNANDEZ, 2015). 
 

Os óleos vegetais são uma excelente opção como material de partida 

para obtenção de biopolímeros(1), pois possibilitam modificações 

estruturais, baixa toxicidade, baixo custo de produção e processamento. 

Muitos derivados de óleos vegetais podem se tornar biodegradáveis em 

condições apropriadas. A metabolização dos óleos vegetais pelo corpo 

torna biocompatíveis os polímeros derivados deles, evitando rejeições 

(HERNANDEZ, 2015). A partir disso, esse biopolímero passou a ser 

utilizado como matriz na produção de próteses de várias partes do corpo 
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e dos cimentos ósseos, responsáveis pelo preenchimento do espaço 

entre a prótese e o osso poroso que a recebe. Portanto uma boa opção 

para substituição das pesadas próteses feitas de platina e cimento 

acrílico, além de serem até 40% mais baratas do que as atualmente 

utilizadas e não exigirem manutenção (ALVES, 2004). 

Dos biopolímeros provenientes do óleo da mamona destacam-se: os 

lubrificantes, as fibras sintéticas, os esmaltes, as resinas, os plásticos, o 

biodiesel e as próteses (ERENO, 2003), destacando-se as duas últimas 

como as mais promissoras. O poliuretano é sintetizado a partir do 

biopolímero do óleo da mamona confeccionando assim as próteses, esse 

gera um plástico obtido na forma de espuma, de baixa densidade e 

consistência variável, podendo ser rígido, macio ou esponjoso. Essa 

escolha da consistência se dará de acordo com o uso do plástico obtido. 

No caso das próteses este plástico é de consistência rígida (ERENO, 

2003). 

Pesquisas realizadas com os poliuretanos derivados dos biopolímeros do 

óleo da mamona comprovam que as próteses desse tipo de material são 

totalmente compatíveis com os organismos vivos, não apresentando 

qualquer tipo de rejeição. Os profissionais da área da cirurgia ortopédica 

demonstram maior atenção a este tipo de prótese, mas, ao mesmo 

tempo, poucos usam em suas intervenções cirúrgicas (CANGEMI et al., 

2010). Diante disso, surgiram questionamentos: afinal, com tantos 

benefícios, porque a prótese com o biopolímero citado ainda não é 

amplamente aplicada? Por que as próteses de algum tipo de metal, que 

geram rejeição e são mais caras, ainda são mais utilizadas que as 

próteses feitas a partir do óleo da mamona? Quais fatores influenciam 

realmente para a escolha do tipo de prótese a ser utilizada? Partindo 

desses e de outros questionamentos, buscando norteios para todos, 

surgiu este trabalho.  

 

DESENVOLVIMENTO 
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O presente estudo foi comparativo, utilizando revisão da literatura onde 

realizou-se uma revisão bibliográfica nas plataformas PubMed, Medline, 

Scielo e Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). As Palavras-chave utilizadas foram: biocombustível, óleo de 

mamona, prótese de poliuretano, biopolímero, óleo ricinoléico e rícino. 

Os critérios de inclusão foram estudos publicados nos últimos quinze 

anos, somente no idioma português. Os estudos que não preencheram 

esses critérios foram automaticamente excluídos. 

Encontrou-se um total de 34 artigos nas plataformas de pesquisa 

utilizadas, que foram selecionados pelo título para leitura dos resumos. 

Desses, foram selecionados 12 artigos para inclusão no estudo sendo 

quatro selecionados para leitura na íntegra para a discussão do objetivo 

proposto, de acordo com os critérios de inclusão. O resultado das buscas 

encontra-se na figura 3. 

 

 
Figura 2 - Resultado dos artigos encontrados nas plataformas PubMed, Medline, Scielo 
e LILACS considerando a sua utilização como dados para este estudo. 
 

Os estudos apresentados correlacionam o óleo da mamona e as 

próteses produzidas a partir desse óleo. As características dos estudos 

selecionados encontram-se na tabela 1. 
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Tabela 1 - Caraterização dos 04 estudos selecionados quanto ao ano de publicação, ao 
estudo proposto e ao desfecho estudado pelos autores. 
 
Como forma de melhorar a estética na apresentação da tabela, os 

significados dessas siglas estão apresentados no comentário abaixo. 

Esses artigos selecionados apresentam as próteses feitas a partir do 

óleo da mamona sob diferentes aspectos. Ereno (2003) discursou sobre 

a aprovação, em junho de 2003, da síntese de próteses a partir do 

biopolímero, que tem como base o óleo da mamona. Este invento é de 

autoria do professor Gilberto Orivaldo Chierice, do Instituto de Química 

de São Carlos, da Universidade de São Paulo (USP). Esta aprovação, 

dada pela Food and Drug Administration (FDA), agência do governo 

norteamericano responsável pela liberação de novos alimentos e 

medicamentos, foi adquirida após realização de testes biológicos e 
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químicos, como o citotoxicidade, que avalia se o produto é tóxico ao 

organismo. Havendo também uma série de outros testes, realizados 

anteriormente no Brasil, onde, desde 1999, já havia sido aprovado pelo 

Ministério da Saúde. No mesmo ano, Chierice registrou a patente do 

invento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Esse 

biopolímero foi registrado como composto ósseo de ricinus (COR) em 

referência ao nome científico da planta Ricinus communis. Após essa 

aprovação o material produzido pela empresa de Chierice, Poliquil, 

começou a ser exportado em forma de kit. Esse kit é composto por duas 

ampolas, sendo uma composta pelo poliol e prépolímero (extraídos do 

óleo da mamona) e a outra com o carbonato de cálcio, que funcionam 

quando misturados. Essa mistura somente deve ser realizada no 

momento em que a prótese será utilizada. A figura 4 ilustra esse kit. 

  
Figura 3 - Kit composto por duas ampolas produzido pela empresa Poliquil. (ERENO, 
2003). 
 

Nesse estudo, o sucesso da prótese apresentada é devido à composição 

química do material, onde sua cadeia de ácidos graxos é semelhante à 

estrutura molecular presente nas gorduras existentes no corpo humano, 

razão pela qual a resina de mamona não apresenta rejeição. Durante 

todo o processo de aprovação, mais de duas mil pessoas puderam ser 

beneficiadas com as próteses de biopolímero feitas a partir do óleo da 
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mamona, sendo a coluna a área em que este produto foi mais 

amplamente utilizado, com mais de 500 intervenções e realizadas por 

seis grupos distintos de cirurgiões (ERENO, 2003). Os principais casos 

destacados foram: vítimas de acidentes com armas de fogo, carros, 

motos e de tumores, que receberam próteses para as regiões: da 

mandíbula, do crânio, da face, e como suportes para coluna cervical. 

Marques e Martins (2009) realizaram um estudo sobre o poliuretano 

derivado do óleo da mamona e abordaram desde a questão do meio 

ambiente até a biocompatibilidade desse material. Iniciaram o estudo 

abordando sobre a importância de novas tecnologias, denominadas 

‘tecnologia limpa’, objetivando minimizar os prejuízos causados pelo 

constante e intenso uso dos combustíveis fósseis. Dentre essas 

tecnologias limpas está a produção de um polímero com um biopolímero 

proveniente do óleo da mamona, conhecido como poliuretano. O caráter 

biodegradável desse poliuretano compatível com tecidos vivos é 

reconhecido internacionalmente como biomaterial, usado com sucesso 

pela medicina na fabricação de próteses.  

O estudo do alemão Dr. Otto Bayer e colaboradores, em 1937, foi 

fundamental para a possibilidade da geração em escala industrial dos 

poliuretanos de diversos tipos, até mesmo para fabricação de próteses. A 

combinação das matérias primas com diferentes propriedades químicas 

possibilita a obtenção de diversos polímeros de propriedades físicas 

variadas. Produzindo poliuretanos nas formas: flexíveis, rígidas, 

revestimentos, elastômeros, fibras.  

Por essas razões o poliuretano é considerado um dos polímeros mais 

populares do mundo atual com crescente atuação no mercado, além de 

boas propriedades quando este é sintetizado a partir de óleo vegetal. 

Neste caso, recebem o nome de biomaterial por suas características de 

biocompatibilidade e biodegradação. Relatam que a configuração da 

cadeia poliuretana é o que determina as propriedades físicas do material 

sintetizado, variando entre regular ou aleatória, linear ou cruzada. 
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Portanto, atendo-se aos seguimentos de cadeia e observando a ligação 

ao tipo de matéria prima empregada, obtém-se produtos com 

propriedades específicas, caso necessário.  

Esse material, implantado em falhas ósseas, permite o crescimento de 

células que repõe o osso original, realizando o crescimento ósseo que 

substitui o polímero (MARQUES E MARTINS, 2009). Fato relatado pelo 

Professor Chierice como possível pela característica biodegradável 

desse poliuretano que também apresenta toxicidade zero e não libera 

gases, além de propriedades como: detergente, fungicida e bactericida, 

permite a fixação de parafusos, aceita esterilização e pode sofrer 

incorporação de carbonato com o propósito de remodelação óssea. 

Concluem que o poliuretano de óleo de mamona é uma grande 

promessa para o futuro e grande fonte de inspiração aos pesquisadores 

da área, na constante busca de soluções aos problemas nas áreas 

médicas e ambientais. 

Já Hernandez (2015) aborda em seu estudo sobre a obtenção de um 

novo polímero elastomérico, não descrito na literatura, que não necessite 

de nenhum agente para cura dos agentes tóxicos, obtidos durante as 

reações químicas necessárias para a produção do mesmo, objetivando 

produzir um produto melhor, livre de agentes tóxicos em todo o processo, 

com custo reduzido para uso na área médica. O óleo da mamona, 

utilizado nesse estudo, foi demonstrado como de alto valor econômico e 

ambientalmente favorável, por possuir as funções orgânicas: a hidroxila, 

a dupla ligação e a carboxila, locais suscetíveis a modificações químicas. 

As propriedades físicas e químicas dos óleos são fortemente 

influenciadas pelo número e posição das duplas ligações, e pelo 

comprimento da cadeia de ácidos graxos - o que é altamente importante. 

Possuir esses três locais torna o óleo da mamona versátil em 

comparação aos demais, essa natureza trifuncional deixa o óleo com 

uma estrutura de maior tenacidade e com uma maior flexibilidade dada 

por sua longa cadeia carbônica.  
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Por essas razões o ácido ricinoléico(3) pode ser convertido a derivados 

epóxi por oxidação química. Mas, na epoxidação dos óleos vegetais a 

reação é muito lenta e pouco seletiva possuindo um alto impacto 

ambiental, pois a cada molécula de epóxido produzido é gerado a 

mesma quantidade do subproduto ácido carboxílico. Então, Hernandez 

(2015) observando a característica de biomaterial desse ácido, 

cumprindo as especificações de biocompatibilidade e biofuncionalidade 

da área médica, realizou um experimento onde não havia produção de 

nenhum agente tóxico em todo o seu processo. Como resultado obteve 

com sucesso uma epoxidação do óleo de mamona sem agentes tóxicos, 

onde as condições da reação foram otimizadas com rápida observação 

da reação de cura, sugerindo a obtenção final de um polímero reticulado, 

classificado como um elastômero.  

Ereno (2015) aborda sobre o longo processo de pesquisa e 

desenvolvimento multidisciplinar, iniciado em 2009, para obtenção de: 

polímeros, biopolímeros, materiais metálicos e cerâmicos, destinados a 

diversas aplicações. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 

Biofabricação (INCTBiofabris), sediado na Unicamp e financiado pela 

FAPESP e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), trabalha de forma multidisciplinar para a fabricação 

de próteses sob medida. Participam do Biofabris: a Unicamp, a USP, a 

Unifesp, a UFRGS, o Ipen, o CTI. Ao final de cada confecção, realizam 

testes in vitro e in vivo para avaliar o material, garantindo que não será 

nocivo ao organismo em uma futura implantação. 

Esse amplo projeto surgiu das necessidades da área médica de próteses 

que pudessem ser fabricadas de acordo com cada caso individual. Os 

pesquisadores da bioengenharia do instituto Biofabris propuseram 

encontrar soluções às demandas apresentadas (ERENO, 2015). Para tal, 

fazem, por meio de tomografia, imagens da área corporal que necessita 

de reparos e trabalham essas imagens em software desenvolvido pelo 

CTI (InVesalius) para reconstrução da parte afetada em 3D. Comparando 
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o lado afetado, pelo trauma ou acidente, com o lado preservado, os 

pesquisadores criam o modelo da prótese com a dimensão e o formato 

mais apropriado, preservando a aparência e recuperando a função 

original daquele local. Com esse modelo finalizado, constroem a prótese, 

que depois de pronta passa por tratamento térmico ou químico, 

dependendo do material utilizado, processo de limpeza, acabamento 

superficial para retirada de resíduos e esterilização. A figura 5 ilustra o 

processo de fabricação da prótese sob medida. 

 
Figura 4 - Na parte superior demonstra-se a prótese sob medida para região do crânio 
feita em software e na parte inferior a placa de prótese já finalizada. (Disponível em: 
<http://maximplant.com.br/produto/palcacraniomaxilofacialcustomizada/>).  
 

Próteses feitas a partir do titânio, usadas há bastante tempo na medicina 

e, recentemente, no setor de implantes da odontologia, são atualmente a 

principal escolha dos médicos, pois o titânio um material bastante 

testado, seguro, não libera resíduos depois de pronto e permite a 

integração com o osso. Porém, uma placa de titânio pequena possui um 

custo médio de R$130 mil. Já na construção de uma placa personalizada 

o custo gira em torno de R$3 mil à R$5 mil, dependendo do material 

utilizado. O Biofabris, juntamente com instituições parceiras, possui 
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diversas linhas de pesquisa para buscar essa construção de próteses 

customizadas com novos materiais, dentre eles: biocerâmicas de fosfato 

de cálcio e biopolímeros de: melaço de cana-de-açúcar, semente do açaí 

e óleo da mamona. 

Pesquisas com próteses feitas a partir de biocerâmicas de fosfato de 

cálcio utilizam material semelhante à parte mineral do osso e podem ser 

utilizadas como substituto de ossos e dentes, em pequenos reparos, mas 

ainda estão em etapa de testes clínicos (ERENO, 2015). Dentre as 

próteses a partir de biopolímeros, das derivadas do melaço de cana-de-

açúcar os pesquisadores obtiveram o poliácido láctico, um polímero 

absorvido pelo organismo em taxas controláveis, que é usado como base 

para regeneração de tecidos, pele artificial, formação de cartilagem e de 

ossos. Da semente do açaí desenvolveram um poliuretano para ser 

usado como prótese óssea, principalmente nas regiões do crânio e da 

face. E o óleo de mamona que, associado ao ácido cítrico, resultou em 

um novo polímero, estudo de Hernandez (2015), objeto de um depósito 

de patente.  

 

CONCLUSÃO 
Após análise dos trabalhos selecionados, verifica-se que as próteses 

com o biopolímero derivado do óleo da mamona são amplamente 

utilizadas, mas em pequenas intervenções, em regiões ósseas de fácil 

reconstrução. Isso, provavelmente, ocorre pelas características do 

biomaterial produzido, juntamente, pela questão da toxicidade no 

processo de síntese do mesmo, relatado no estudo de Hernandez (2015) 

onde este processo foi corrigido, gerando uma nova patente. Logo, 

mesmo que as próteses de titânio sejam mais caras, atualmente 

realmente são necessárias. Portanto, a utilização das próteses de 

biopolímeros, tanto derivados do óleo da manoma, quanto de outros 

biocombustíveis, são uma grande solução para pequenos reparos e, 

sobretudo, para montagem de próteses sob medida. 
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NOTAS 
(1) Biopolímeros recebem esse nome pela sua alta capacidade de 

interação com as células do corpo humano. 

(2) Unicamp – Universidade Estadual de Campinas, USP – Universidade 

de São Paulo, Unifesp – Universidade Federal de São Paulo, UFRGS – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ipen – Instituto de 

Pesquisas Nucleares, CTI – Centro de Tecnologia da Informação Renato 

Archer. 

(3) É uma reação que ocorre nas ligações duplas nas cadeias dos ácidos 

graxos, geralmente com perácidos orgânicos ou peróxido de hidrogênio 

(H2O2). 


