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ações que visavam à implementação do conhecimento científico. E tem como objetivo disseminar 

resultados e reflexões advindos de investigações conduzidas nas áreas de educação, ciências, saúde, 
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De acordo com a política de acesso público e de direitos autorais adotada pela Revista 

Dimensão, que utiliza a Licença Creative Commons - CC BY, que permite que outros distribuam 
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à interação entre sistemas.  

 

Sejam bem vindo e boa leitura. 
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RESUMO 
 

Este estudo teve como objetivo validar um instrumento para ser aplicado durante as estações 

clínicas de Avaliação Clínica Objetiva Estruturada (OSCE). A ficha de avaliação do paciente 

(FAP) (aplicação no OSCE) seguiu cinco etapas: (a) revisão de literatura sobre conhecimento 

de estagiários de enfermagem sobre lesão por pressão; (b) análise documental de guias e 

protocolos; (c) realização de entrevistas em profundidade com enfermeiros especialistas em 

enfermagem dermatológica e estomaterapia e com médicos (cirurgião vascular e plástico) com 

expertise em lesão por pressão e (d) análise por juízes. A FAP-OSCE é composta de dados 

sociodemográficos, comorbidades e riscos associados; avaliação de risco-Escala Preditiva de 

Braden; classificação da lesão; avaliação da lesão e suas características, condutas de prevenção 

e tratamento. O Painel de Validação Eletrônica (PVE) foi construído no formulário da 

ferramenta Google Drive, sendo composto por três etapas: 1ª – Apresentação do link do 

instrumento na íntegra no formato de formulário eletrônico; 2ª – Disponibilização do link do 

instrumento, com um espaço abaixo de cada descrição ou pergunta para modificação dos itens; 

3ª – Parecer técnico de cada descrição após adequação do instrumento, o qual possui os 

seguintes critérios: relevância, pertinência, clareza, coesão, coerência, objetividade, 

simplicidade e aprovação; no final do formulário, uma análise geral do instrumento de medida 

disposta na Escala de Likert. O instrumento foi validado em um curto espaço de tempo (5 dias). 

O PVE realizado de forma online facilitou a modificação dos itens inadequados de acordo com 

o consenso do grupo e foi possível modificá-lo, durante o painel realizado na disciplina de 

 
1 rosarioalbuquerque@hotmail.com 

2 andreafregadolli@gmail.com 

3 renusill@yahoo.com.br 

4 pedro.santos@famed.ufal.br  

5 sofia.oliveira@famed.ufal.br 

6 michele.rocha@famed.ufal.br 
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Produtos Educacionais I. Houve conformidade nas respostas e todos os critérios (relevância, 

pertinência, clareza, coesão, coerência, objetividade, simplicidade) adotados no parecer técnico 

de cada item avaliado, bem como no parecer final do instrumento, que tratou da concordância 

em relação ao formato e sequência dos itens e avaliação geral do instrumento, foram positivos, 

obtiveram-se 100% de aprovação.  

 

Descritores: Estudo de Validação. Lesão por Pressão. Avaliação Educacional. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A validação de um instrumento é 

caracterizada pela capacidade que o mesmo 

tem em medir o fenômeno mensurado e 

poderá ser realizada por diversos métodos, 

dentre eles, a validação de conteúdo e é 

considerada uma dessas medidas 

psicométricas indispensável ao 

desenvolvimento de ferramentas de 

medição, que envolve o processo de 

elaboração e julgamento por especialistas, 

na definição do universo teórico e das 

diferentes dimensões do conceito a ser 

observado e medido (VITURI; 

MATSUDA, 2009; COSTA et al.,  2014). 

A utilização de instrumentos 

validados é confiável por apresentar-se 

como um recurso valioso na avaliação do 

cuidado de Enfermagem, especialmente 

durante a formação profissional, uma vez 

que facilita a produção de dados, favorece 

a análise de técnicas e abordagens 

adotadas, e proporciona a padronização de 

condutas eficientes no ensino e na prática 

clínica (COSTA et al., 2014).  

Neste contexto, este estudo trata da 

Validação Eletrônica da Ficha de 

Avaliação do Paciente (FAP) aplicada 

numa estação clínica do OSCE sobre 

Lesão por pressão, que envolveu 

acadêmicos de enfermagem de cinco IES 

que desenvolvia Estágio Curricular 

Supervisionado em um Hospital Público 

em Maceió, Alagoas. 

As lesões cutâneas constituem uns 

dos principais problemas dermatológicos 

na atenção à saúde, e lesões por pressão se 

destacam nesse cenário por ocasionar um 

dano prevenível, porém sua 

multicausalidade cercam-se por problemas 

físicos, psicológicos e financeiros, tanto 

ao portador, quanto a familiares, 

cuidadores, profissionais e as instituições 

de saúde em seus amplos aspectos da 

assistência (FRANÇA et al., 2019; 

CARDOSO et al., 2019). 

Assim, a qualidade do cuidado 

prestado às pessoas portadores dessas 

lesões ou com risco de desenvolvê-las, 

exige uma assistência integral voltada para 

ações multiprofissionais sistematizadas 

por protocolos que orientem a prática de 

condutas preventivas, diagnósticas e de 

tratamento (COSTA et al., 2014; CALIRI 

et al., 2016; GALVÃO et al.; 2017).  

Dentre os profissionais de saúde 

envolvidos nesse processo assistencial, 

destaca-se o enfermeiro como gestor da 

equipe enfermagem, que diuturnamente 

desempenha um papel importante frente a 

esta clientela, acompanhando evolução e 

ações privativas de sua assistência, como a 

escolha do curativo ideal e sua execução, 

principalmente garantindo a melhoria dos 

cuidados prestados e o indicador de saúde 
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dessa assistência (CARDOSO et al., 2019; 

MITTAG et al., 2017).  

O Exame Clínico Objetivo 

Estruturado (OSCE) é uma ferramenta de 

mensuração de competências clínicas com 

adoção de procedimentos padronizados, a 

qual consiste num circuito de estações, com 

pacientes padronizados, reais ou simulados. 

Atualmente é considerado um dos métodos 

mais confiáveis para avaliação de 

desempenho e competências, pois diminui a 

subjetividade (TROCON, 2001; 

GONÇALVES et al., 2016).   

Este estudo objetivou validar um 

instrumento para ser aplicado durante as 

estações clínicas do OSCE na avaliação do 

conhecimento dos acadêmicos de 

enfermagem sobre Lesão por pressão. 

 

METODOLOGIA 

 

Elaboração de instrumento 

 

A ficha de avaliação do paciente 

(FAP) foi constituída e adaptada a partir do 

protocolo de Lesão por pressão referenciada 

pelo NUSEP-EBSERH 2016, do Guia de 

Consulta Rápida: Informativo para 

Supervisão e Cuidados com a Pele e 

Mucosa e Avaliação de Risco de Lesão por 

Pressão (VOCCI, MC-UNESP 2016).  

Este instrumento de investigação 

foi desenvolvido para ser aplicado durante 

as estações clínicas do OSCE nos 

estudantes de enfermagem de cinco 

Instituições de Ensino Superior, que 

realizavam o Estágio Curricular 

Supervisionado (ECS) em um Hospital 

Público em Maceió, Alagoas.   

A construção da FAP-OSCE seguiu 

cinco etapas: (a) revisão de literatura sobre 

conhecimento de estagiários de 

enfermagem sobre lesão por pressão; (b) 

análise documental de guias e protocolos; 

(c) realização de entrevistas em 

profundidade com enfermeiros especialistas 

em enfermagem dermatológica e 

estomaterapia e com médicos (cirurgião 

vascular e plástico) com expertise em lesão 

por pressão e (d) análise por juízes.  

O método adotado se fundamentou 

em técnicas qualitativas e quantitativas para 

construção e validação psicométrica do 

instrumento. A revisão de literatura sobre 

lesão por pressão considerou publicações 

técnicas e científicas desde 2014 até os dias 

atuais. 

A FAP-OSCE é composta de dados 

sociodemográficos, comorbidades e riscos 

associados; avaliação de risco-Escala 

Preditiva de Braden; classificação da lesão; 

avaliação da lesão e suas características, 

condutas de prevenção e tratamento 

(Apêndice A). 

Procedimento de coleta por meio de Painel 

de Validação Eletrônico (PVE) online 

O PVE é um método de validação de 

conteúdo, o qual foi desenvolvido na 

disciplina de Tecnologias Aplicadas ao 
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Ensino e Pesquisa em Saúde (TAEPS), de 

um mestrado profissional de ensino na 

saúde, em 2014, e apresentada à banca de 

trabalhos científicos do 55º Congresso 

Brasileiro de Educação Médica (55º 

COBEM). O PVE foi construído na 

ferramenta Google Drive, sendo composto 

por três etapas (Quadro 4): 1ª – 

Apresentação do link do instrumento na 

íntegra no formato de formulário eletrônico; 

2ª – Disponibilização do link do 

instrumento, com um espaço abaixo de cada 

descrição ou pergunta para modificação dos 

itens; 3ª – Parecer técnico de cada descrição 

após adequação do instrumento, o qual 

possui os seguintes critérios: relevância, 

pertinência, clareza, coesão, coerência, 

objetividade, simplicidade e aprovação; no 

final do formulário, uma análise geral do 

instrumento de medida disposta na Escala 

de Likert. 

 

Quadro 1– Links das etapas do Painel de 

Validação Eletrônica – PVE. 

PASSOS LINKS 

1 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLScLJtSYKJ

XQnP7F-

ITPv5FQkmMNw5j24R-

CrMsyI59I8P620A/viewfor

m 

2 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSf1tghnabl

kNpcMpfuIJ0CLfZWilaa3hj

XMH1h08SlakDT1cg/viewf

orm 

3 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSf1tghnabl

kNpcMpfuIJ0CLfZWilaa3hj

XMH1h08SlakDT1cg/viewf

orm 

   Fonte: Autoria própria. 

O PVE foi realizado em um dos 

encontros presenciais da disciplina de 

Produtos Educacionais I de um mestrado 

profissional de Ensino na Saúde de uma 

Instituição Educacional de Ensino Superior 

(IES), do Estado de Alagoas, por meio de 

dispositivos eletrônicos conectados à 

internet.  

Após o encontro, os juízes tiveram 

cinco dias para concluir o processo e enviar 

o passo 2 e 3 preenchidos. Os discentes 

matriculados na disciplina (n=9) assumiram 

o papel de juízes juntamente com os 

professores do programa de mestrado (n=3), 

visto que eram também professores ou 

preceptores de cursos da área de saúde de 

IES de Alagoas, além destes foram 

convidadas a oitos enfermeiras para serem 

juízes, totalizando 20 juízes. Dentre os 

juízes encontravam-se enfermeiras (não 

matriculadas na disciplina de Produtos 

Educacionais I), especialistas em 

Enfermagem Dermatológica e 

Estomaterapia, integrantes de comissão de 

feridas de hospital público e comissão de 

pele de hospital privado, representante 

técnica de empresa especializada em 

curativos e uma professora universitária. 

 

Teste piloto 
 

Um teste piloto do OSCE foi 

aplicado para feedback sobre a organização 

do procedimento. Foram convidados 10 

estudantes de enfermagem do ECS do turno 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLJtSYKJXQnP7F-ITPv5FQkmMNw5j24R-CrMsyI59I8P620A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLJtSYKJXQnP7F-ITPv5FQkmMNw5j24R-CrMsyI59I8P620A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLJtSYKJXQnP7F-ITPv5FQkmMNw5j24R-CrMsyI59I8P620A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLJtSYKJXQnP7F-ITPv5FQkmMNw5j24R-CrMsyI59I8P620A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLJtSYKJXQnP7F-ITPv5FQkmMNw5j24R-CrMsyI59I8P620A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLJtSYKJXQnP7F-ITPv5FQkmMNw5j24R-CrMsyI59I8P620A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1tghnablkNpcMpfuIJ0CLfZWilaa3hjXMH1h08SlakDT1cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1tghnablkNpcMpfuIJ0CLfZWilaa3hjXMH1h08SlakDT1cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1tghnablkNpcMpfuIJ0CLfZWilaa3hjXMH1h08SlakDT1cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1tghnablkNpcMpfuIJ0CLfZWilaa3hjXMH1h08SlakDT1cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1tghnablkNpcMpfuIJ0CLfZWilaa3hjXMH1h08SlakDT1cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1tghnablkNpcMpfuIJ0CLfZWilaa3hjXMH1h08SlakDT1cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1tghnablkNpcMpfuIJ0CLfZWilaa3hjXMH1h08SlakDT1cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1tghnablkNpcMpfuIJ0CLfZWilaa3hjXMH1h08SlakDT1cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1tghnablkNpcMpfuIJ0CLfZWilaa3hjXMH1h08SlakDT1cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1tghnablkNpcMpfuIJ0CLfZWilaa3hjXMH1h08SlakDT1cg/viewform


6 Rev. Científica Evidência, Maceió, v. 6, n.1, p. 01-54, abr/jun, 2021 

Albuquerque. et al. 

vespertino. Seis aceitaram o convite. O 

cenário escolhido foi um paciente internado 

na UTI Geral previamente selecionado e 

avaliado pela autora principal deste estudo, 

que é enfermeira e preceptora do ECS neste 

hospital. Duas enfermeiras avaliadoras 

fizeram-se presentes. Toda a equipe da UTI 

e o responsável legal do paciente foram 

orientados sobre a Estação clínica do 

OSCE.  

 

Aspectos éticos e legais 
 

A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 

CAAE: 17437819.5.0000.5013, em 25 de 

agosto de 2019, atendendo às exigências 

relacionadas à pesquisa com seres humanos 

da Resolução CNS Nº 466/2012 e 

510/2016.   

Os participantes do estudo foram 

informados sobre os objetivos do estudo, e 

estando de acordo com a participação na 

pesquisa, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), dando-lhes a garantia de sigilo e 

privacidade, bem como a liberdade de 

recusar o consentimento sem qualquer tipo 

de penalização. Os documentos acima 

citados estão descritos nos anexos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O instrumento foi validado em um 

curto espaço de tempo (5 dias). O PVE 

realizado de forma on-line facilitou a 

modificação dos itens inadequados de 

acordo com o consenso do grupo e foi 

possível modificá-lo durante o painel 

realizado na disciplina de Produtos 

Educacionais I. Houve conformidade nas 

respostas e todos os critérios (relevância, 

pertinência, clareza, coesão, coerência, 

objetividade, simplicidade) adotados no 

parecer técnico de cada item avaliado, bem 

como no parecer final do instrumento, que 

tratou da concordância em relação ao 

formato e sequência dos itens e avaliação 

geral do instrumento, foram positivos, 

obtiveram-se 100% de aprovação.  

Após breve análise do feedback, no 

teste piloto, os estudantes reagiram 

positivamente ao instrumento de avaliação 

clínica e sugeriram apenas um aumento de 

10 minutos no tempo de aplicação do 

instrumento. 

Algumas modificações foram 

sugeridas dentro das conformidades 

apontadas: agrupamento de alguns itens que 

favoreceu a redução da FAP de 19 para oito 

itens, sem que houvesse prejuízo em seu 

conteúdo. Em dados gerais, foi retirada uma 

observação que estava dentro do parêntese 

no item Registro e no item Diagnóstico, 

além de ter sido substituída a preposição de 

por “da” em Data de coleta. Os itens 2, 3, 4, 

5 e 6 foram agrupados e algumas 
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informações excluídas, tornando-se o item 

2 com as seguintes informações sobre 

Procedência do paciente: vermelha clínica, 

vermelha trauma, azul, verde, amarela, UTI, 

SAPF e outros.   

Com isso, o item 7 Comorbidades e 

riscos associados passaram a ser item 3, 

continha 18 subitens, foram considerados 

extenso e quatro patologias foram excluídas 

(AVC, Neuropatia, Cardiopatia, 

Neoplasia), o termo “Outro” permite 

descrever qualquer outra patologia ou risco. 

O item 8 Classificação do risco-Escala 

preditiva de Braden sofreu mudança em sua 

numeração para item 4 e foi agrupado o 

item 9 que trata dos escores de classificação 

de risco.   

O item 10 Conduta de prevenção 

não houve alteração no conteúdo, mudou 

para item 5. Os itens 11, 12, 13, 14, 15, 16 

e 17 foram agrupados dentro de um novo 

item denominado Avaliação da lesão. O 

termo Tunefação que constava no item 14 

estava aplicado indevidamente e foi 

corrigido para Tunelização.  

O item 18 Classificação da Lesão de 

acordo com a topografia, passou a ser o item 

7 Classificação da lesão por pressão, e a 

área topografia e os termos de classificação 

da Lesão compõem subitens para ser 

assinalados. O item 19 Conduta para 

tratamento, passou a ser item 8.  

Após os juízes solicitarem essas 

modificações em relação aos aspectos de 

compreensão dos itens, semelhança de 

ideias e sobreposição de itens, o 

instrumento foi reformulado, o qual se 

encontra no Apêndice A. 

 

CONCLUSÃO 
 

Como maior parte dos mestrandos 

do Mestrado Profissional de Ensino na 

Saúde desenvolve pesquisas com entrevista 

ou autoentrevista, então, a validação de seus 

instrumentos garantirá mais credibilidade e 

difusão de sua pesquisa, condição esta 

essencial. Portanto, o PVE pode ser uma 

alternativa dinâmica, rápida e segura para 

esses discentes, uma vez que o tempo de 

defesa do mestrado é de apenas dois anos e 

a validação de um instrumento de forma 

convencional é complexa e pode levar 

vários anos.  

O instrumento apresentou índice de 

validade de conteúdo satisfatório e de 

relevância, e foi aplicado no estudo OSCE 

em Cena Real: Ferramenta para avaliar o 

conhecimento dos Estudantes de 

Enfermagem em Lesão por Pressão.  

Reitera-se que esse instrumento 

poderá ser aplicado em outros estudos e 

também passar por outros processos de 

validação, em que garantam cada vez mais 

sua efetividade e eficácia, também poderá 

ser disponibilizado para atuação da prática 

clínica da enfermagem, principalmente o 

enfermeiro na avaliação do paciente com 

risco de desenvolver as lesões por pressão 
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ou já as tenha instaladas, e assim mitigar as 

ações voltadas para uma assistência integral 

livre de dano e eventos adversos, bem como 

promover as melhores práticas acadêmicas 

oriundas de seu processo formativo durante 

suas práticas clínicas no estágio. 
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RESUMO 
 

Sabendo da necessidade da preservação ambiental para a manutenção da vida em nosso planeta 

este artigo tem como objetivo ressaltar a importância do Pantanal Nordestino, o mesmo está 

situado no município de Pacatuba/SE, como também enfatizar as práticas de conhecimento, 

pertencimento, preservação, e valorização deste bioma. A vista disso o trabalho aqui exposto 

está fundamentado na abordagem empírica analítica, além disto, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas em sites acadêmicos como também foram feitas pesquisas de campo, pois, a 

pesquisa se faz indispensável na construção de trabalhos científicos já que pesquisar é executar 

uma investigação minuciosa com intuito de obter novos conhecimentos para assim desenvolver 

um trabalho relevante como também esclarecer o que antes estava obscuro podendo desta forma 

intervir de modo significativo. Contudo, fica evidente que a mudança tão desejada quanto à 

preservação ambiental do Pantanal Pacatubense se faz com o envolvimento de toda comunidade 

como também daqueles que visitam ou desejam visitar esse bioma visto que esse ambiente é de 

fundamental importância para várias espécies incluindo a espécie humana. Portanto, à vista 

disso o conhecimento acerca do Pantanal Nordestino vem a contribuir de forma significativa 

fazendo com que haja o comprometimento de todos na preservação do mesmo. 

Palavras - Chave: Pantanal Pacatubense. Educação Ambiental. Preservação Ambiental.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este artigo tem como premissa 

enfatizar o ambiente intitulado Pantanal 

Nordestino o qual encontrasse no 

Município de Pacatuba/SE destacando sua 

importância para o meio ambiente por 

abrigar uma grande diversidade de animais 

e plantas sendo considerado berçário 

natural para várias espécies como também 

por contribuir, por ser meio de 

sobrevivência das comunidades as quais 

encontrassem ao seu redor e por ser atração 

turística (Correia, 2016). 

A vista disto, destacamos a 

importância de se conhecer para preservar.  

O Pantanal de Pacatuba/SE está localizado 

entre a foz do rio São Francisco e a Reserva 

de Santa Isabel, banhado pelas águas do rio 

Poxim, um afluente do Velho Chico (Rio 

São Francisco). Sendo composto por um 

total de 50 km², destes 40 km² partindo do 

povoado Areia Branca até o Mirante do 

Robalo onde o município de Pacatuba faz 

fronteira com Pirambú e 10 km² partindo do 

povoado Areia Branca até o Morro do 

Urubu Povoado Betume onde ocorre o 

limite territorial com o município de 

Neópolis. Esse percurso reúne pântanos, 

manguezais, dunas, mar e Mata Atlântica 

formando um cenário harmonioso de fauna 

e flora (Ross, 2006). 

 O “Pantanal Nordestino” teve suas 

belezas expostas no programa Globo Rurais 

com a reportagem intitulada: “Belezas do 

Pantanal de Pacatuba/SE incluem 46 lagoas 

de água doce” da rede globo de televisão e 

exposto no site G1 da mesma emissora no 

dia 13/12/2015 às 09h15. Além disto, 

diversos sites de viagens destacam as 

belezas e peculiaridades desse ambiente. 

Entretanto, mesmo com a visita de pessoas 

das mais diversas localidades, muitos 

munícipes desconhecem a existência desse 

bioma, alguns já ouviram algo sobre, porém 

não compreendem realmente do que se trata 

e qual a importância (Correia, 2016). 

Nesse sentido, tivemos como 

unidade de análise as comunidades as quais 

estão situadas no Pantanal Pacatubense já 

que esse ambiente requer um olhar 

diferenciado e compreensivo com sua 

especificidade sendo o mesmo único no 

nordeste brasileiro e por receber visitações 

que podem modifica-lo se não tiver as 

devidas orientações e precauções (Ross, 

2006).  

 Portanto, fica evidente a 

necessidade de práticas de preservação com 

foco na diversidade local tendo como 

suporte teórico os estudos da dinâmica 

ambiental. A vista disto é de fundamental 

importância que se tenha inserido no 

currículo escolar do município de 

Pacatuba/SE o estudo do Pantanal já que em 
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sua grande maioria os estudantes não 

conhecem esse ambiente e sua importância 

(Correia, 2016). 

METODOLOGIA 

 

A análise do bioma Pantanal de 

Pacatubense demandou procedimentos 

metodológicos que permitiu o 

desvelamento das suas particularidades.  A 

vista disso a pesquisa foi fundada na 

abordagem empírico analítica. De acordo 

com Sposito (2004), essa abordagem está 

sistematizada a uma: articulação lógica, 

utilização de técnicas de coletas, técnicas 

descritivas, obtenção de dados secundários 

ou por questionários e entrevistas, nível 

teórico além da fundamentação teórica na 

forma de revisão bibliográfica e 

especificação das variáveis manipuladas 

nas situações experimentais. 

Lakatos e Marconi (2010) situam 

que o método é o conjunto de diretrizes 

sistemáticas e racionais que, com mais 

segurança e economia, permite o 

pesquisador alcançar o objetivo proposto da 

sua pesquisa, logo traçando o caminho a ser 

seguido, detecta os erros e auxilia as 

decisões do cientista. 

O trabalho propos uma literatura 

dentro do marco teórico-metodológico das 

seguintes categorias: Interações 

socioambientais: CORREIA, Aracy Losano 

Fontes. Os impactos socioculturais e 

socioambientais do turismo no ambiente 

costeiro: ALEXANDRE, L. M. M; 

MACEDO, H. S; ARAÚJO, Hélio Mário 

de.; Desafios na gestão ambiental: SILVA, 

M. S. F.; ANUNCIACAO, V. S.; ARAÚJO, 

Hélio Mário de. Desenvolvimento e 

natureza: estudos para uma sociedade 

sustentável. CAVALCANTI, Clóvis; A 

natureza do espaço: SANTOS, Milton.  

Após o primeiro momento de 

investigação teórica foi possível aprofundar 

a articulação entre teoria/empiria tendo 

como o último procedimento a realização de 

trabalho de campo nas camunidades aonde 

o pantanal se encontra no município de 

Pacatuba/SE sendo que nesse momento 

foram focadas questões referentes ao 

conhecimento, preservação, recursos 

naturais, valorização e subsistencia.  

 

PANTANAL PACATUBENSE: 

CONHECER, VALORIZAR E 

PRESERVAR. 

 

O debate acerca da preservação 

ambiental e uso sustentável dos recursos 

naturais encontrasse em evidencia devido a 

sua necessidade para que aconteça a 

continuidade da vida em nosso planeta. 

Sendo assim, a justificativa em investigar a 

preservação e a diversidades da fauna e da 

flora existentes no Pantanal de Pacatuba/SE 

surge por perceber o pouco conhecimento 

local sobre esse ambiente, sua importância 

e o aumento do fluxo turístico.  

Correia (2016, p. 91) destaca: 
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Em Pacatuba, a planície fluviolagunar 

tornou-se alvo de grande interesse para o turismo, 

sendo conhecida como Pantanal de Pacatuba ou 

Pantanal do Nordeste. Constitui-se num ambiente de 

40 km de área ocupando os municípios de Pacatuba 

e Ilha das Flores, dotado de recursos hídricos e 

pesqueiros importantes, da fauna composta por 

inúmeras espécies de aves e animais silvestres como 

o jacaré-de-papo-amarelo, lontras, capivaras e 

macaco-prego.  

 

Desta forma destacamos a 

importância de um olhar investigativo para 

esse ambiente com suas contribuições para 

um debate profundo com os resultados 

dessas investigações, bem como de 

proporcionar a amplitude e sensibilidade 

em compreender as práticas de vivencias e 

suas dinâmicas nesse bioma muito rico em 

biodiversidade. 

 

Fonte: http://www.klimanaturali.org/2014/10/pantanal-

de-pacatuba-o-pantanal.html 

 

Diante disto destacamos a necessidade 

de práticas socioambientais relevantes que 

deve estar presente no contexto das 

comunidades inseridas nesse ambiente 

enfatizando um trabalho de conscientização 

através da educação ambiental começando 

pelas escolas e estendendo-se por toda 

comunidade através de palestras, 

apresentações de dados, rodas de conversas 

e debates dirigidos a fim de que haja a 

compreensão de que o modo que os recursos 

naturais oferecidos por esse bioma são 

utilizados pode vim a contribuir para que 

aconteçam grandes danos podendo chegar 

até à extinção de espécies animais e vegetais 

nativos. 

 

Fonte: https://www.viajenaviagem.com/2010/09/ 

pacatuba-o-pantanal-sergipano/ 

 

Contudo, além disto, é preciso 

compreender que a inserção do turismo de 

forma desordenada acarreta em impactos 

muitas vezes irreversíveis, sendo assim 

enfatizamos a importância do 

reconhecimento que são necessários 

cuidados específicos para que o respeito à 

natureza seja algo concreto, desta forma as 

visitas devem ser acompanhadas e 

orientadas por guias credenciados.  

 

Fonte: https://www.sergipeturismo.com/pantanal-de-

pacatuba/ 

 

A vista disto é preciso abordar o tema 

Pantanal Nordestino em todos os níveis de 

ensino já que a educação ambiental é algo 

indispensável e de suma importância para a 

manutenção da vida de todas as espécies, 

sendo assim, é um conteúdo que pode ser 
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trabalhado de forma interdisciplinar sendo 

abordado por diversas áreas, porem 

destacamos aqui a Geografia com enfoque 

na dinâmica ambiental, que, segundo 

Mendonça, (2002, p. 140): 

 

O objetivo do estudo da geografia 

socioambiental, construto contemporâneo da 

interação entre natureza e sociedade, não pode ser 

concebido como derivado de uma realidade onde 

seus dois componentes sejam enfocados de maneira 

estanque e independente, pois é a relação dialética 

entre eles que dá sustentação ao objeto.  

 

Neste sentido, de acordo com o 

autor a interação entre a natureza e a 

sociedade é algo indissociável já que tem 

ocorrido muita interferência humana em 

ambientes antes intocados e isso tem 

acarretado desequilíbrio na diversidade e 

consequentemente desastres ambientais. 

Para Correia, (2016, p.1): 

 
As interações humanas com a natureza 

desenvolvem-se, essencialmente, pelas formas e 

condições de ocupação do território, da apropriação 

dos recursos naturais e da organização social adotada 

para o atendimento das necessidades expressas pelo 

padrão de consumo de cada sociedade.  

 

A vista disto, destacamos a 

importância de reconhecer que as 

sociedades vêm ao logo de tempo 

realizando grandes intervenções sem pensar 

nas consequências que as mesmas venham 

acarretar para o meio ambiente e com isso 

para toda forma de vida existente.  

Como afirma Ross (2006, p. 50). 

 

A fragilidade dos ambientes naturais diante 

das intervenções humanas é maior ou menor em 

função de suas características genéticas. Em 

princípio, salvo algumas regiões do planeta, os 

ambientes naturais mostravam-se em estado de 

equilíbrio dinâmico até o momento em que as 

sociedades humanas passaram a intervir, cada vez 

mais intensamente, na exploração dos recursos 

naturais para gerar riquezas, conforto, prazer e lazer. 

 

Sendo assim, destacamos a 

necessidade de se conhecer para preservar e 

valorizar o Pantanal de Pacatuba/SE, 

entretanto consideramos a importância 

desse conhecimento e valorização partir do 

local para o global já que os munícipes 

convivem com esse bioma sem saber qual a 

sua verdadeira relevância. Contudo na 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 

225 destaca,  

 
Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. (BRASIL, 1988).  

 

A vista disto, compreendemos o uso 

adequado dos recursos naturais como algo 

extremamente relevante já que sem sendo 

enfatizado há bastante tempo não somente 

em debates como também em documentos 

oficias como é o caso da constituição 

federal de 1988, visto que é impossível se 

ter um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado sem utilização de uma educação 

voltada para esse fim.  

Para Santos, M. (2004, p.233): 
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A história das chamadas relações entre 

sociedade e natureza é, em todos os lugares 

habitados, a da substituição de um meio natural, 

dado a uma determinada sociedade, por um meio 

cada vez mais artificializado, isto é, sucessivamente 

instrumentalizado por essa mesma sociedade. 

 Sendo assim, vale destacar que a 

educação ambiental vem sendo muito 

significativa por causa da conexão não 

equilibrada entre o ser humano e a natureza. 

“Estudos têm mostrado que ações 

educativas relacionadas ao ambiente natural 

apresentam ganhos cognitivos, mudança de 

valores e auxiliam na construção da 

consciência social e individual” 

(FONSECA, 2007, p.67 apud PÁDUA, 

TABANEZ, 1997; TILBERY, 1999; 

BECKER, ELLIOT, 2000; NKOSKI, 

2002).  

Contudo para Correia, (2016, 

p.104):  

 
As relações sociedade-natureza, objeto da 

Geografia, desempenham papel importante para a 

produção do conhecimento humano bem como para 

a apreensão da totalidade, que se constitui um 

elemento fundamental para a análise da realidade.  

 

Entretanto, é preciso utilizar 

diferentes fontes de informações permitindo 

uma série de ações com intuito de que haja 

engajamento da comunidade em preservar e 

valorizar o Pantanal de Pacatuba/SE 

vivenciando a sustentabilidade empregando 

a educação como o dispositivo certificador.  

 

Fonte: https://www.viajenaviagem.com/2010/09 

/pacatuba-o-pantanal-sergipano/comment-page-1/ 

 

Contudo destacamos a importância 

deste bioma para as artesãs que moram nas 

comunidades inseridas entorno do mesmo, 

pois fazem seus trabalhos a partir da fibra 

da Taboa ou Pau-de-Lagoa (Typha 

Domingensis) planta nativa que se encontra 

nas lagoas e lagos do Pantanal Pacatubense.  

 

 

Fonte: https://www.fazfacil.com.br/jardim/taboa-typha-

domingensis/ 

 

Para conseguir a matéria prima para 

confecção de peças como: bolsas de vários 

tipos e tamanhos, chapéus, carteiras, porta-

moeda, porta lápis, tapetes, sandálias, 

chaveiros, vasos para flores, bijuterias, 

entre outras, é preciso fazer a retirada da 

planta sendo um processo o tanto quanto 

perigoso o qual as artesãs realizam para que 

seus artesanatos venham a serem 

concretizados já que esse material se 

encontra num habitat natural de cobras, 

jacarés e outros animais, sem falar no perigo 

de afogamento e contaminação nas águas 

das lagoas e lagos. 

Portanto o Pantanal Nordestino 

além de ser berçário para diversas espécies 

para é de suma importância para 
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subsistência das comunidades, pois além da 

taboa utilizada em peças artesanais oferece 

peixes e outros animais que são utilizados 

na alimentação. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante das pesquisas feitas para a 

realização deste trabalho podemos afirmar a 

importância do bioma Pantanal Nordestino 

ou Pantanal Pacatubense para a 

conservação de diversas espécies da fauna e 

da flora nativa como também da 

sobrevivência das comunidades que se 

encontram inseridas nesse ambiente. 

Desta forma é preciso reconhecer 

que a educação ambiental é o meio eficaz 

para garantir o envolvimento dos munícipes 

nesse ato de respeito e valorização. Contudo 

destacamos a escola como o espaço 

adequado para que esse tema seja 

enfatizado e assim aconteça a disseminação 

já que nossas crianças e jovens precisam 

tornassem adultos respeitosos com relação 

ao meio ambiente destacando aqui o 

Pantanal Pacatubense e todas as espécies ali 

existentes sem distinção sendo essas 

pertencentes à fauna ou a flora. 

Toda via mesmo no município de 

Pacatuba/SE há quem desconheça esse 

ambiente enfatizando assim ainda mais a 

necessidade de serem realizadas palestras e 

demais eventos envolvendo toda sociedade 

afim de que esse importante berçário para 

diversas espécies seja conhecido, 

preservado e valorizado. 

Portanto reafirmamos a importância 

de se conhecer para preservar e valorizar 

esse bioma único e de valor inestimável 

para os munícipes de Pacatuba/SE como 

também para toda a humanidade por se 

tratar de um ambiente rico em diversidade. 
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AS MUDANÇAS INEVITÁVEIS NO SISTEMA DE ENSINO MEDIANTE A SARS-

COV-2 DIANTE DA DESIGUALDADE SOCIAL E TECNOLÓGICA:  

Desafiando a todos com recursos informacionais em busca de uma aprendizagem eficaz 

autodirigida. 

 

Nailza Lima Dos Santos9 

Genivaldo Ferreira da Silva10 

Izeni Teixeira Pimentel11 

RESUMO 

 

A tecnologia sempre esteve a serviço da educação mesmo que nem sempre ela tenha visto a 

inovaçao com olhar simpático e comum em seus currículos. Nos últimos meses o mundo se 

transformou pelo avesso, onde a tradicional convivência social sofreu uma brusca 

transformaçâo e todos os campos profissinais tiveram que se adapatar a nova realidade, neste 

contexto, sem dúvida uma das áreas mais afetadas foi a educação. O imediato fechamento das 

escolas trouxe um cenário de incertezas e mudanças abruptas por todos os lados, interferindo 

diretamente na forma que alguns professores desenvolviam suas práticas tradicionais de ensino. 

A resistência por uma parte do corpo docente, que não conseguiam entender a acessibilidade 

das diversas tecnologias dentro da sala de aula, teve sua queda de um dia para outro “sem aviso 

prévio”.  O momento exigia um cenário de mudanças imediatas e sem preparação, ou seja, a 

rejeição de outrora, os métodos tradicionais e conservadores cederam espaços a todas as formas 

dinamicas de tecnologia do monento. O processo de transformação digital dos professores 

durante a pandemia SARS-COV-2 exigia urgência, era aqui e agora, sem alternativa de outras 

escolhas.  

Palavras-chave: Tecnologia. Ensino. Resistência. Transformação.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O processo de transformação digital 

nas escolas sempre sofreu resistência de 

alguns profissionais da área, embora esse 

conceito contradiga com a atual realidade 

digital que já vem ocorrendo há anos, tanto 

a nível nacional quanto mundial, firmando 

hábitos e elevando uma nova cultura que 

traz a tecnologia para todas as esferas do 

comportamento humano.  

A informatização no ensino-

aprendizagem dentro das escolas é algo que 

já estava acontecendo, ainda que devagar, 

entretanto com a nova BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular), diversas 

instituições se depararam com a 

necessidade de incentivar o uso das 

tecnologias e alinhá-las aos objetivos 

pedagógicos, buscando formar alunos que 

dominam as inovações.   

Ainda era uma tendência que 

levariam anos até torna-se realidade, 

contudo o necessário isolamento social 

trouxe na verdade uma aceleração forçada 

com grande pressão exercida sobre o corpo 

docente e discente, não houve um tempo 

hábil para o bom e apropriado planejamento 

pessoal.  

O cenário não era nada fácil: alunos 

em casa, aulas precisando ser ministradas, 

 
12 Diretora do Centro de Excelência e Inovação em 

Políticas Educacionais, da Fundação Getúlio 

Vargas-CEIPE/FGV.   

professores desesperados em busca de 

plataformas e tutoriais que amenizassem 

suas carências no campo tecnológico 

digital. As condições emergenciais de aulas 

remotas envolviam professores, estudantes, 

diretoria e até familiares, em busca de uma 

solução assertiva imediata. Era possível 

organizar o ensino à distância com qualidade 

e eficaz, mas isso demandava tempo e 

treinamento adequado, com um 

planejamento focado nas necessidades 

diferenciadas. 

No início da pandemia em meio de 

todas as incertezas do momento em 

entrevista ao site  www.unifor.br, Claudia 

Costin12, argumentou que o ensino a 

distância não era o ideal para crianças e 

adolescentes, mas a situação emergencial, 

não nos deixou alternativa, segundo ela 

“municípios e estados trabalhem em regime 

colaborativo para desenvolver soluções 

tecnológicas abertas e conjuntas que 

permitam aos estudantes continuarem 

estudando de casa”. (COSTIN, 2020)  

Pesquisa realizada pelo CTE-IRB 13 

e publicada na revista eletrônica segs.com. 

mostrou que 61% das escolas municipais 

pesquisadas não realizaram a formação dos 

professores para as aulas online. Sales 

destaca ainda que outras pesquisas mostram 

que aulas à distância, sem preparação 

13 Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui 

Barbosa 

http://www.unifor.br/
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prévia, trarão múltiplos impactos a alunos e 

educadores. (SALES, 2020). 

O primeiro ponto que precisamos 

lembrar é que nem todos os alunos têm 

equipamentos que possibilitam o acesso à 

internet. Dados do IBGE de 2017 

confirmam que os dispositivos disponíveis 

por alunos brasileiros são, portanto, os 

telefones celulares, mas, dados moveis não 

oferece uma boa acessibilidade as 

ferramentas disponíveis para as aulas.  

Já em 2018 uma nova pesquisa do 

CEDIC, registrada no blog. Unicamp 

mostrou que apesar de 83% dos brasileiros 

terem telefone celular, 16% ainda estão fora 

dessa realidade. Outro fato que agrava a 

desigualdade é a distribuição desses 

dispositivos, nem sempre é igualitário, o 

Brasil ainda tinha que superar as grandes 

diferenças sociais que sempre estivera 

presentes em sua sociedade escolar e lógico 

esse momento pandêmico atual evidenciou 

essas velhas desigualdades diante dos novos 

desafios. 

Em meio a tudo isso as dúvidas de 

ambas as partes precisavam ser sanadas, o 

mais importante no momento seria o que 

fazer para adaptar as aulas para o formato 

remoto e manter a qualidade e avançar no 

aprendizado.  

Qual seriam a metodologia, 

ferramentas e técnicas a serem aplicadas? Já 

que para muitos professores o uso dessas 

ferramentas estava apenas engatinhando em 

seu processo de práticas educacionais. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma revisão de literatura 

sistemática de natureza qualitativa, 

objetivando identificar e avaliar os desafios 

e ganhos em meio as inúmeras ferramentas 

digitais que vieram a contribuir para o 

ensino remoto no novo modelo de aula 

proposto pelas instituições de ensino, bem 

como obter informações sobre o seu 

processo de capacitação para utilizar as 

ferramentas propostas. A pesquisa 

apresenta ainda um breve resumo do 

período de isolamento social, de caráter 

argumentativo sobre o novo modelo de aula 

e sua eficácia para trazer ganhos no ensino 

aprendizado. 

A metodologia desta pesquisa 

inicia-se por levantamentos de informações 

a partir de referencial teórico, em literatura 

específica e consultas a artigos científicos 

selecionados por meio de busca em banco 

de dados virtuais e físicos, tendo como 

objetivo geral averiguar, os ganhos que as 

que as novas ferramentas digitais trouxeram 

a educação e avaliar a melhor maneira de 

lidar com os desafios subsequentes. E, 

ainda, identificar a percepção do impacto do 

uso destas ferramentas tecnológicas 

disponibilizadas pelas organizações 

educacionais, que envolve o fator social 
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inédito, aulas não presenciais em tempos de 

pandemia. 

Por meios de dados levantados em 

trabalhos já publicados sobre o tema refletir 

e questionar resultados e discussões, para 

tal método, determina-se a identificação de 

falhas, erros, vantagens, tendências e 

interesses, ou não, do público alvo. 

 

3. TERMINAR O ANO COM UM 

BALANÇO POSITIVO ERA UMA 

DESAFIO QUE ENVOLVIA TODOS 

OS RESPONSÁVEIS PELA 

EDUCAÇÃO.  
 

No início de 2020, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), declarou 

pandemia global por conta da rápida 

proliferação do SARS-COV-2 ao redor do 

mundo. O anúncio modificou a rotina em 

todos os setores e a educação estava na linha 

de frente dos impactos. A própria LDB no 

Parágrafo 4 Artigo 32 da Lei nº 9.394 já 

estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional em situações de emergências: “§ 4º 

O ensino fundamental será presencial, 

sendo o ensino a distância utilizada como 

complementação da aprendizagem ou em 

situações emergenciais”.   

Segundo o balanço da UNESCO 

publicado no site UOL em abril de 2020, 

cerca de 1,5 bilhão de crianças e 

adolescentes estão fora da escola em 188 

países em função das regras de isolamento 

social impostas para conter o avanço da 

disseminação do vírus, a UNICEF em 

pesquisa informada também no site UOL 

em novembro de 2020, argumenta que no 

Brasil são mais de 4.8 milhões de crianças e 

adolescentes sem internet em casa, ou 17% 

do total entre 9 e 17 anos. 

Governos municipais e estaduais 

criaram estratégias e decretaram a 

suspensão das aulas presenciais em seus 

territórios. Em abril de 2020 através de 

medida provisória em contra ponto com que 

está estabelecido na LDB o governo federal 

dispensou as instituições de ensino de 

Educação Básica de cumprirem os 200 dias 

letivos determinados, como se pode 

observar a mudança: 

 Art. 1º O estabelecimento de ensino de 

educação básica fica dispensado, em caráter 

excepcional, da obrigatoriedade de observância ao 

mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos 

termos do disposto no inciso I do caput e no § 1o do 

art. 24 e no inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que 

cumprida a carga horária mínima anual estabelecida 

nos referidos dispositivos, observadas as normas a 

serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. 

(BRASIL, Nº 934/ 2020) 

 

Apesar das modificações nas leis 

sob medidas provisórias em meio a tantas 

incertezas, diversas dúvidas surgiram em 

relação ao futuro do ano letivo das crianças 

e adolescentes brasileiros. Entretanto, para 

muitos professores o problema estava 

apenas começando. De uma hora para outra 

todos se viram obrigado a desenvolver 

trabalhos com as ferramentas nas quais 

muitos se julgavam despreparos para o 

manuseio. 
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Quadro 1 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação 

de Trabalho e Rendimento, 

 

Pesquisa. Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua 2018. 

Em 2018, uma pesquisa do IBGE 

apontava que os dois principais  motivos 

mais alegados para a não utilização da 

Internet foram os mesmos tanto em área 

urbana como rural,  ou seja,não saber usar a 

Internet e falta de interesse em usá-la.A 

pesquisa aponta ainda uma leve desigulades 

na zona rual em comparaçao com zona 

Urbana.  

As pequenas diferenças no 

comparativo com a zona urbana e rural se 

agravaram no momento atual de isolamento 

social mediante aulas remotas, onde o 

acesso à internet tornou-se o principal 

veículo para conduzir o ensino aos 

estudantes do mundo inteiro. 

A desigualdade em termos de 

domicílios com acesso à internet em 

comparativo com zona rural e urbana como 

se observa no quadro 2 gerou um obstáculo 

na inclusão durante o novo momento.  

 

Quadro 2 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, 

Coordenação de Trabalho e Rendimento, 

 

Pesquisa. Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua 2018 

Nesse período todos precisaram se 

reinventar e os professores foram obrigados 

a refazer todas as aulas, desenvolver novas 

formas de exercícios, escrever apostilas, 

gravar videoaulas dos conteúdos, criar 

canais próprios em redes sociais, mudar 

avaliações, fazer busca ativa de alunos e se 

aproximar das famílias dos estudantes.  

Em 2020 este foi um desafio que 

alguns professores e alunos tiveram que 

enfrentar vencer sua falta de habilidade com 

Domicílios em que havia 
utilização 

Bra
sil 

79,1 

849
,2 

72
,1 

 
83
,0 33

,1 

 

69,1 

744
,2 

 

84,
8 

59
,4 

S
ul 

81,
1 

61
,4 

 

83,
5 

56
,5 

Tot
al 

Urba
na 

Rur
al 



22  Rev. Científica Evidência, Maceió, v. 6, n.1, p. 01-10, abr/jun, 2021 

Nailza Lima Dos Santos, Genivaldo Ferreira da Silva & Izeni Teixeira Pimentel 

todo aparato tecnológico para poder seguir 

em frente com as aulas remotas.  

 

3.1 Ministrar as aulas remotas seria um 

grande desafio para uma classe já envolto 

a tantos outros problemas. 

 

A realidade atual de forma mundial 

se encontra em um contexto digital presente 

no dia a dia e trazendo soluções inovadoras 

para superar os desafios na vida diária de 

todos, é fato, que todas as formas de 

tecnologias já se instalaram no espaço de 

ensino como um todo. Mesmo assim as 

escolas ainda mantinham certa resistência 

em abrir espaço para o mundo tecnológico, 

segundo (GARCIA, 2015) é comum nas 

escolas cartazes de proibição ao uso de 

celulares tanto em salas de aulas como nas 

bibliotecas e laboratórios de informática. 

O convívio dos alunos nos espaços 

de pesquisa às redes sociais, e internet de 

um modo geral dentro das salas de aulas era 

um tabu difícil de ser quebrado apesar das 

escolas já dividirem espaços entre os 

cadernos e livros didáticos com os iphones, 

ipods e tablets, a resistência a todas essas 

novidades ainda sustentava certo apoio 

dentro do ensino. 

Em 2015 a discussão sobre o uso de 

tecnologias no processo educativo parte do 

pressuposto de que as TIC sozinhas não se 

estabeleciam como solução para os 

problemas da educação, nem que a 

mudança educacional seria conduzida pelas 

novas tecnologias da informação e da 

comunicação (Op. cit. Garcia,2015), 

naquele momento fazia todo sentido e era 

assunto fundamental nas argumentações de 

adaptação das tecnologias digitais nas 

escolas. 

Entretanto o que ocorreu com o 

mundo através da pandemia do SARS-

COV-2 desestruturou todos os paradigmas 

tradicionais na história da educação e fez 

com que professores do mundo inteiro 

trocassem seus tradicionais instrumentos de 

ensino pelas complexas mídias e aplicativos 

digitais. 

Vale lembrar que tudo isso veio 

acompanhado de impactos, desafios e 

aumento expressivo de trabalho dos 

educadores, quase que da noite para o dia, e 

ainda tiveram que resolver inúmeros 

contratempos como:  

• aprender a usar as diferentes 

ferramentas de comunicação, como Zoom e 

Google Classroom, além do Google Meet; 

•  adaptar as metodologias de ensino e 

gravar videoaulas dos conteúdos; 

• lidar com a falta de uma estrutura 

ideal equilibrando as aulas com a presença 

dos próprios filhos em casa; 

• manter os alunos atentos e 

participativos durante as aulas e até mesmo 

fazê-los ligar a câmera do computador ou 

celular;  
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• incluir estudantes que não têm 

acesso à Internet de qualidade ou 

dispositivos que possibilitam sua 

participação. 

 

Todos esses desafios continuam 

sendo objetos abordados nas inúmeras 

pesquisas desenvolvidas por órgãos e 

colaboradores dentro da educação, durante 

esse momento de isolamento, essa 

transformação de rotina, embora necessária, 

aconteceu de forma rápida e sob pressão, 

sobrecarregando de múltiplas funções 

resultando no aumento do nível de estresse 

e ansiedade, de ambas as partes. 

 

3.2 As ferramentas virtuais mais 

utilizadas na sars-cov-2. auxiliando o 

desenvolvimento do ensino remoto.  

 

Para reajustar a abordagem de 

ensino e ter bons resultados na construção 

de aulas dinâmicas e na participação ativa 

dos alunos, o sistema educacional recorreu 

às diversas ferramentas disponíveis nas 

salas virtuais objetivando completar as 

atividades ministradas nas aulas online. “Se 

acreditarmos que a Educação exerce forte 

influência nas transformações da sociedade, 

então, acreditamos que a Educação reforça 

a capacidade crítica do indivíduo e atesta o 

grau de desenvolvimento desta mesma 

sociedade” (DIAS; PINTO, 20190)   

 
14 Caracteriza pela participação ativa do aluno na 

construção do seu próprio conhecimento com a 

O Google tem várias ferramentas 

ideais para uso em aulas remotas incluindo 

o Google Drive que pode criar e 

compartilhar documentos, armazenar seus 

arquivos com segurança e abri-los ou editá-

los em qualquer dispositivo, além de fazer 

apresentações, formulários e planilhas, 

esses arquivos ainda podem ser 

compartilhados com todos, sendo possível 

editar até mesmo offline. 

No Google Meet (antigo Hangouts 

Meet), é mais fácil fazer videoconferências, 

como reuniões de pais, conselhos de classe 

e aulas ao vivo, permitindo as transmissões, 

além de enviar lembretes automáticos.  

Outra das ferramentas oferecidas é o 

Google Classroom, uma sala de aula online 

criada para ajudar na comunicação e 

organização além de economizar tempo, 

professores podem cadastrar suas turmas e 

também fazer murais de avisos, notas e 

atividades, e disponibilizar através da 

plataforma a interação por áudio ou mesmo 

pelo chat, pondo em prática metodologias 

ativas em ação14. 

Professores podem compartilhar as 

videoaulas no Google Classroom, 

auxiliando os estudantes que não 

conseguem acessar as aulas ao vivo. 

Garofalo sugeri que as ferramentas digitais 

quando acompanhada de objetivos claros se 

torna uma grande opção na aprendizagem e 

mediação do professor contrastando com os 

métodos tradicionais de ensino. 
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um meio facilitador entre professores e 

alunos nas práticas pedagógicas 

(GAROFALO, 2020). 

Diversas ferramentas podem ser 

utilizadas em conjunto para melhor atender 

as necessidades dos alunos, tais como: 

 

• WhatsApp: grupos e listas de 

transmissão sobre os conteúdos, criando um 

chat para que os estudantes falem sobre suas 

necessidades e dúvidas; 

• Google Meet: aulas ao vivo que 

suportam até 100 pessoas simultaneamente; 

• Google Forms: aplicação de provas, 

simulados e avaliações; 

• Microsoft Teams: trabalho em 

equipe por meio do chat ou vídeo, 

permitindo o compartilhamento de 

arquivos; 

• Kahoot: montar quizzes com os 

alunos e gamificar a aula; 

• YouTube: vídeos da rede podem 

ajudar a explicar melhor os conteúdos. 

 

Professores e alunos também podem 

contar com tutorias interessantes que 

auxilia na compreensão e funcionalidade 

das ferramentas, o canal do Professor 

Reginaldo Cândido é um grande exemplo:  

 

Criando sua primeira turma:  

https://www.youtube.com/watch?v=2rsg

F-TRmDw 

Convidando professor auxiliar:  

https://www.youtube.com/watch?v=sdw

XcL3mfqQ 

Convidando alunos: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gs8

UNKbe4ug 

Criando atividades e enviando: 

https://www.youtube.com/watch?v=W68

61lidPwU 

 

Ainda que a pandemia da COVID-

19 tenha apresentado inúmeros momentos 

desafiadores aos professores, a perspectiva 

para o futuro é de crescimento e avanço 

profissional. Com a aceleração do processo 

de transformação digital, é esperado que 

os educadores dominem as novas 

ferramentas que principalmente percam o 

medo de inovar seus atributos para 

proporcionar um ensino que engaja os 

alunos visando à qualidade sem perder de 

vista o seu bem-estar de cada um. 

 

CONCLUSÃO 

 

A excepcionalidade gerada pela 

covid-19 evidenciou ainda mais as 

desigualdades estruturais do Brasil. Nesse 

contexto de futuro incerto, mais da metade 

dos estudantes no planeta está em acesso 

aos conteúdos online disponibilizados pelas 

instituições educacionais. 

O real envolvimento dos professores 

com algumas boas práticas já desenvolvidas 

e ferramentas utilizadas, conseguiu 

https://www.lecionas.com.br/blog/10-educadores-inovadores/
https://www.lecionas.com.br/blog/10-educadores-inovadores/
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amenizar um pouco o impacto dessa cruel 

pandemia.  

Diante das experiências adquiridas 

ao longo do momento, todos já 

compreenderam que um bom investimento 

nas ferramentas corretas, é possível 

construir ensinos remotos de forma eficaz, 

montar planos de aulas capazes de captar a 

atenção dos alunos ajudando-os a vivenciar 

essa transição com maior tranquilidade. 

Contudo, os desafios sociais e a 

inacessibilidade digital ainda continuam 

presente desafiando os professores em seus 

propósitos de transformar os alunos em 

protagonismo, envolvendo-os com 

perguntas, atividades e jogos que ativam a 

curiosidade e desenvolva o conhecimento 

em temas fundamentais na construção dos 

saberes e pôr em prática a chamada 

metodologias ativas em ação.  

Podemos afirmar que o 

envolvimento de forma responsável por 

parte de todos que compõe a educação 

trouxe um resultado menos negativo em um 

ano que tinha tudo para ser uma catástrofe, 

e obtiveram ganhos nos atributos 

tecnológicos que contribuirão em todos os 

setores da educação para sempre.  
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RESUMO 

 

O lúdico apresenta-se como instrumento transformador das práticas pedagógicas e como forte 

aliada no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Considerou produções 

científicas publicadas entre 2017 a 2020, nos seguintes sites: BVS e Scielo. E, tem por objetivo 

analisar a influência da ludicidade como instrumento facilitador para ensino-aprendizagem. 

Tendo utilizado como metodologia a revisão bibliográfica. Deste modo, a atividade lúdica, com 

todas as suas nuances, contribui significativamente para o processo educacional, sendo um 

instrumento facilitador da aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Na construção dos complexos saberes típicos do ambiente escolar, o conjunto de 

conhecimentos alcançados por meio do lúdico era incompatível, pois o aprender demanda 

concentração e não combinava com brincar, rir e se divertir, considerados distração. Com o 

passar do tempo, o lúdico, o brincar passou a estar presente na vida social e cultural das pessoas. 

Apenas, atualmente, as atividades lúdicas passaram a ser consideradas como fator importante 

para o ensino-aprendizagem nas instituições escolares. A atividade lúdica apresenta-se como 

instrumento transformador das práticas pedagógicas e como forte aliada no desenvolvimento 

processo ensino-aprendizagem da criança e adolescente (QUIXADÁ, 2018). 

O processo educacional é efetivado respeitando vários fatores, como a idade do aluno, 

a prática pedagógica, entre outros, mas para que a aprendizagem de fato aconteça de forma 

eficiente é necessário entusiasmo. Assim, as práticas pedagógicas devem ser embasadas na 

dinamicidade através de atividades que proporcionem prazer e despertem o interesse (SOUSA 

et. al., 2018). 

A atividade lúdica apresenta-se como resposta a essa dinamicidade da prática 

pedagógica e se destaca pela importância que tem para o desenvolvimento intelectual da criança 

e do adolescente, através de jogos e brincadeiras lúdicas com fim educativo, tendo no professor 

o mediador para fazer o lúdico acontecer da maneira correta a proporcionar o aprendizado 

(CORSI, 2018). 

A cultura lúdica proporciona referências que admitem a interpretação de jogos como 

atividades lúdicas e demonstram o potencial que os jogos e a recreação lúdica possuem dentro 

do processo educacional (MINEIRO, 2019). 

 

METODOLOGIA 
 

O método utilizado para elaboração da pesquisa foi a revisão bibliográfica não 

sistemática, obedecendo alguns critérios como a exposição de do tema, objetivos e dados 

lógicos para pesquisa, como sites e biblioteca acessados. 

 

1 Os Jogos Educativos Para Desenvolvimento Do Aprendizado 
 

Na construção dos complexos saberes típicos do ambiente escolar, o conjunto de 

conhecimentos alcançados por meio do lúdico era incompatível, pois o aprender demanda 

concentração e não combinava com brincar, rir e se divertir, considerados distração. Com o 

passar do tempo, o lúdico, o brincar passou a estar presente na vida social e cultural das pessoas. 
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Apenas atualmente, as atividades lúdicas passaram a ser considerados como fator importante 

para o ensino-aprendizagem nas instituições escolares (JURDI, 2018).  

Os jogos e brincadeiras educativas proporcionam aos alunos um ambiente agradável e 

motivador, em todo o ambiente escolar, e são necessários para que o professor possa conhecer 

e desenvolver o conhecimento dos sentimentos próprios e de ações que colaborem com os 

fatores sociais e culturais (SOUSA, 2018). 

Diante das dificuldades vivenciadas pelos professores em sala de aula, em especial nas séries 

iniciais, em relação ao ensino-aprendizagem, percebeu-se a necessidade de procurar formas de 

aperfeiçoar suas práticas pedagógicas por meios de metodologia e estratégias diferentes que 

despertem nos alunos o gosto de estudar, assim, a atividade lúdica surgiu como um instrumento 

importante para trazer dinâmica para a sala de aula (COLLA, 2019).  

 

2 Os jogos educativos e a recreação lúdica no desenvolvimento do aprendizado 
 

Os jogos educativos proporcionam um conjunto de condições especiais para a 

aprendizagem das crianças e jovens de todas as faixas etárias. Para que os jogos possam 

desempenhar a função de facilitador da aprendizagem, de modo significativo dentro da sala de 

aula, deve ser aplicado de maneira correta com objetivos definidos que se deseja alcançar, e 

para tanto a figura do professor possui fundamental importância na aplicação das atividades 

lúdicas (CORSI, 2018).  

O docente tem a incumbência de expor o objetivo que se deseja alcançar com a 

utilização do jogo, bem como, de ser o responsável pela organização e auxílio da atividade, 

direcionando os alunos para o aprendizado através do ato de participar e interagir no jogo 

(QUIXADÁ, 2018).  

Quando os docentes se propõem a utilizar atividades lúdicas educativas em seu trabalho, 

ele terá um grande desafio a transpor, pois é sua reponsabilidade exercer o papel de mediador 

e, se for preciso, jogar e brincar com seus alunos, além de verificar atentamente e explicar como 

estão acontecendo às interações e troca dos saberes. Aos docentes caberá o papel de propiciar 

situações estimuladoras e que produzam os efeitos necessários para a aprendizagem 

(PEREIRA, 2017). 

A importância dos jogos dentro processo educacional e demais atividades recreativas 

lúdicas perpassa o aprendizado do aluno, porquanto proporciona ao professor um feedback de 

sua prática pedagógica podendo, a partir daí, aperfeiçoar sua práxis educacional (JURDI, 2018).  

É evidente a contribuição do jogo para o aprendizado significativo. O jogo é um 

instrumento que, também, pode ser utilizado como material didático e como instrumento de 
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avalição da aprendizagem dos alunos. A aprendizagem significativa ocorrerá quando aluno 

puder relacionar conceitos anteriores com novos conceitos, por isso a tamanha importância do 

papel do professor como facilitador, como mediador, na utilização de jogos (MINEIRO 2019).  

Os jogos tem apresentado várias utilidades dentro processo educativo, não se resumindo 

apenas a memorização do conteúdo dado, tem objetivado estimular o raciocínio, a participação 

ativa e a reflexão, e com isso, construir e reconstruir conhecimentos (SOUSA, 2018). 

O jogo oportuniza a criança aprender brincando. Essa é uma característica universal de 

todas as crianças e são elas próprias mediados pelos educadores que conduzem seu próprio 

aprendizado (JURDI, 2018). 

As atividades lúdicas preparam a criança para a vida, para compreender e suportar 

também as fatalidades tendo um valor significativo no desenvolvimento psíquico, realizando 

atos, experimentando situações e adquirindo experiências que não poderiam ser vivenciadas, 

assim o lúdico possui funções específicas para o ser humano (COLLA, 2019). 

O sentido lúdico de cada brincadeira varia de acordo com a idade da criança, e é o dia a 

dia da criança que vai dar a origem a imaginação, sendo a brincadeira uma representação do 

mundo real. A criança descobre no brincar de faz de conta, numa leitura narrativa ou jogos 

simbólicos, o universo das relações sociais, interpessoais e do indivíduo com os objetos 

(MINEIRO, 2019). 

No contexto escolar, os jogos e brincadeiras vêm evidenciar e compreender a 

importância de organizar diferentes agrupamentos em sala de aula, adequando às técnicas de 

acordo com a turma para que sejam alcançardos os objetivos almejados nas diferentes áreas do 

conhecimento e, assim, a aprendizagem aconteça de forma abrangente (PEREIRA, 2017). 

Deste modo, os jogos educativos e brincadeiras lúdicas são instrumentos importantes no 

processo educacional, funcionam como facilitadores da aprendizagem por proporcionarem 

prazer e diversão aliados ao conteúdo trabalhado, tenso o professor um papel essencial no 

planejamento, execução e desempenho do jogo/brincadeira (COLLA, 2019). 

 

CONCLUSÃO 
 

No decorrer do presente trabalho, observamos que a ludicidade proporciona um 

experimentar que torna a aprendizagem prazerosa, interessante e que causa entusiasmo. O 

lúdico proporciona um desenvolvimento sadio e harmonioso, sendo uma tendência instintiva 

da criança. Ao brincar, a criança aumenta a independência, estimula sua sensibilidade visual e 

auditiva, valoriza a cultura popular, desenvolve habilidades motoras, diminui a agressividade, 
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exercita a imaginação e a criatividade, aprimora a inteligência emocional, aumenta a integração, 

promovendo, assim, o desenvolvimento sadio, o crescimento mental e a adaptação social. 

A atividade lúdica é aquela atividade que envolve entretenimento, proporciona prazer e 

está relacionada ao ato de brincar. A atividade lúdica é um instrumento facilitador para o ensino-

aprendizagem, no qual há uma relação entre professor-aluno e aluno-aluno, fazendo com que 

sujeitos envolvimentos do processo educacional interajam, socialize e desenvolva habilidades. 

Os jogos educativos contribuem não só para a apreensão dos conteúdos expostos em 

sala de aula de forma eficiente, mas, contribui também, para estimular o raciocínio, 

proporcionar uma participação ativa e a reflexão, construindo e reconstruindo conhecimentos, 

e vai além, podendo ser utilizado como forma de avaliação no ensino-aprendizagem. 

Portanto, cabe à escola e a nós, educadores, recuperarmos a ludicidade infantil de nossos 

alunos, ajudando-os a encontrar um sentido para suas vidas. Ao brincar, não se aprendem 

somente conteúdos escolares; aprende-se algo sobre a vida e a constante peleja que nela 

travamos. 
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RESUMO 

 

O abastecimento de água é o item componente do sistema de saneamento básico e, portanto, 

elemento essencial para a boa qualidade de vida da população e manutenção da segurança 

hídrica para o desenvolvimento socioeconômico de uma região. O Agreste pernambucano sofre 

frequentemente com a escassez hídrica devido, principalmente, a irregularidade pluviométrica, 

intermitência dos regimes fluviais e as condições hidrogeológicas desfavoráveis ao acúmulo de 

águas subterrâneas em grande parte do seu território. O município de Vertentes está situado no 

Agreste de Pernambuco e enfrenta problemas de racionamento no seu abastecimento de água.O 

crescimento da necessidade de um sistema de abastecimento de água no município está 

diretamente ligado ao surgimento de vários loteamentos. Para atender essa necessidade é 

preciso apresentar a concessionária local um projeto com parâmetros técnicos para que possa 

ser executado um estudo de viabilidade técnica para disponibilizar água e atender a demanda. 

O objetivo deste trabalho é dimensionar um sistema de abastecimento de água que atenda de 

forma adequada a demanda de um trecho de um loteamento na cidade de Vertentes, 

considerando as perdas de cargas, a vazão de projeto, o diâmetro da tubulação em cada trecho 

em função da velocidade e vazão máxima, para que a pressão estática fica acima de 10m.c.a, 

determinar a potência do conjunto motor bomba, diâmetro da tubulação de recalque, assim 

como, propor medidas sustentáveis para racionalizar o abastecimento de água. O 

dimensionamento do trecho ramificado foi realizado com base na população residente no trecho 

do loteamento que já está comercializado. A população residente é de 380 habitantes, com 

consumo per capta de 200l/hab.dia. A vazão de projeto foi calculada em 1,6l/s as tubulações de 

distribuição encontradas foram de diâmetros de 50mm e 75mm. Para a estação elevatória, a 

tubulação de recalque foi de 50mme a potência da bomba foi de 1,5 CV. Dentre as alternativas 

sustentáveis para abastecimento de água, foi sugerido o uso de captação de águas pluviais e 

águas cinzas, para serem utilizadas alternadamente com o uso convencional de abastecimento. 
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INTRODUÇÃO 
 

A água é algo essencial para um 

sistema de abastecimento de água de 

qualquer região. É um recurso natural 

abundante e essencial para existência de 

vida na terra. De toda água disponível no 

planeta 97,5% é de água salgada que não é 

adequada ao consumo direto e apenas 2,5% 

é de água doce. Parte desta água doce é de 

difícil acesso e encontrada nas geleiras e 

outra parte fica acondicionada em 

aquíferos, sendo que apenas 1% está em rios 

e lagos (ANA,2019) 

Para atender os usos múltiplos da 

água é necessário um sistema de 

abastecimento de água – SAA que supra a 

demanda em termos quantitativos, que 

obedeça às exigências normativas e tenha 

políticas de sustentabilidade ambiental. O 

sistema de abastecimento pode ser 

caracterizado pela utilização de 

equipamentos e serviços destinados ao 

abastecimento de água, para fins 

domésticos, serviços públicos, 

abastecimentos industriais, dessedentação 

de animais e irrigação (HELLER e 

PÁDUA,2010) 

Os SAA fomentam a prevenção e o 

controle de doenças, como também ajudam 

a implantar hábitos higiênicos na 

população. Além do aspecto econômico, 

onde se aumentando a vida média com a 

redução da mortalidade, e com a redução do 

tempo em hospitais causado por doenças, a 

produtividade do ser humano aumenta. 

Consegue-se com um sistema de 

abastecimento facilidades de instalação de 

indústrias e o desenvolvimento de regiões, 

ainda conseguimos facilidade no combate 

aos incêndios. 

Com relação aos elementos de um 

sistema de abastecimento de água podemos 

considerar o manancial, a captação, a 

adução, o tratamento, a reservação e a rede 

de distribuição e ligações prediais, que bem 

dimensionado podemos atender as 

expectativas de entregar uma água potável 

com qualidade dentro dos padrões 

estabelecidos. 

No município de Vertentes, Agreste 

setentrional de Pernambuco, devido à crise 

hídrica da região, a Companhia 

Pernambucana de Saneamento 

(COMPESA), faz o abastecimento de água 

na forma de rodízio, sendo dois dias com 

água e 28 sem, atendendo a apenas 50% dos 

bairros. 

Ainda segundo a COMPESA, em 

abril de 2018 a barragem de Jucazinho, a 

principal fonte de abastecimento desta 

região, encontrava-se com 2,58% da sua 

capacidade e em janeiro de 2019, atingiu 

3,2% da sua capacidade total, mas 

trabalhando de forma bastante reduzida 
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devido as chuvas na região estarem abaixo 

da média. 

Segundo a APAC- Agencia 

Pernambucana de águas e clima, em seu 

boletim de reservatórios, os primeiros sinais 

de recuperação da barragem de Jucazinho 

foram dados no mês de março de 2020. 

Atualmente, o reservatório está com 

30,23% da sua capacidade total de 204 

milhões de metros cúbicos.  

Com a falta de abastecimento 

contínuo, a cidade possui alguns bairros que 

não são contemplados com um sistema de 

abastecimento de água, sendo necessária a 

utilização de caminhões-pipa. 

Com a implantação de um sistema de 

abastecimento ele irá contribuir para 

melhorar a qualidade de vida dos 

moradores, além contribuir diretamente 

para prevenção e redução de doenças que 

possam estar ligadas diretamente aos 

hábitos higiênicos. 

O presente trabalho tem como 

objetivo desenvolver um sistema de 

abastecimento de água como uma 

alternativa para atender a demanda de um 

loteamento nas condições que a Companhia 

Pernambucana de Saneamento 

(COMPESA)atende hoje. 

 

 

 

 

 

MÉTODOLOGIA 

 

Caracterização área de estudo 

 

Acidade de Vertentes, segundo os 

dados disponibilizados pelo Instituto 

Brasileiro Geografia e Estatística IBGE 

(2019), tem uma população estimada de 

21.731 habitantes, fica localizada no agreste 

setentrional de Pernambuco (Figura 9). Sua 

área de unidade territorial é de 

aproximadamente 196,325 km².Possui 

vários loteamentos que não são 

contemplados com um SAA e o loteamento 

definido para área de estudo será o 

Loteamento João Santo. Ainda segundo o 

IBGE (2019), a cidade de Vertentes, 

apresenta 39% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 37.3% de 

domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 14.3% de domicílios urbanos 

em vias públicas com urbanização 

adequada.  

A cidade de Vertentes, possui um 

clima semiárido e de acordo com APAC 

(Agencia Pernambucana de Águas e 

Clima), através do monitoramento 

pluviométrico (Anexo4), a média anual de 

precipitação pluviométrica no município de 

Vertentes, é de 35,96mm, sendo que 

considerando os meses de abril, Maio e 

Junho essa média fica acima dos 60mm. 

O Loteamento de área de estudo, 

está localizado na zona urbana da cidade de 
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Vertentes (Figura 10), nas margens da PE-

130 e PE-90, abrangendo uma área de 

104.414,00 m2, ou seja, 10.4414 hectares, 

com o uso dos lotes residencial, com 

quatrocentos e trinta e seis (436) lotes, (20) 

vinte quadras e (17) dezessete ruas 

projetadas. 

 

Figura 9 - Mapa de Localização do 

Município de Vertentes-PE, no Agreste de 

Pernambuco. 

 
Fonte: GOOGLE, 2020 

 

Figura 10 - Mapa localização área de 

estudo 

 
Fonte: GOOGLE, 2020. 

 

Parâmetros genéricos e critérios básicos 

de projeção 

Foram utilizados os critérios e 

parâmetros contidos nas normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), voltados para a elaboração de 

sistemas de abastecimento de água, as quais 

descrevem o processo de desenvolvimento 

deste tipo de projeto, desde sua captação até 

a distribuição. 

 

• NBR 12211/92 (Estudos de 

concepção de sistemas públicos de 

abastecimento de água);  

• NBR 12212/92 (Projeto de poço 

para captação de água subterrânea); 

• NBR 12215/91 (Projeto de Adutora 

de Água para Abastecimento Público); 

• NBR 12218/94 (Projeto de rede de 

distribuição de água para abastecimento 

público); 

 

Segundo a NBR-12218/1994, os 

parâmetros a serem observados e garantidos 

no momento da execução do projeto de uma 

rede de abastecimento de água são: 

 

• Diâmetro mínimo para tubulação – 

50 mm 

• Pressão Dinâmica mínima – 10 

m.c.a. 

• Pressão Estática Máxima – 50 m.c.a. 

• Material da Tubulação – PVC 

• Rugosidade das paredes da 

tubulação (C) – 140 

 

Cálculo de estimativa populacional 

 

Para efetuar o cálculo da estimativa 

populacional considerou-se um 

levantamento quantitativo e informações 

colhidas in loco. A área de estudo possui 95 

lotes e a média de habitantes é de 04 

habitantes/lote chegando a uma população 

prevista de 380 habitantes. 
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Vazão do projeto 

 

Para determinar a vazão de projeto 

utilizado no pré-dimensionamento foi 

considerado o coeficiente do dia de maior 

consumo (K1= 1,2), o coeficiente da hora de 

maior consumo (K2=1,5) e o consumo per 

capta padrão médio (200 l/hab.dia). O 

cálculo da vazão máxima (Eq. 1) expressa 

em litros será dada pela formula: 

 

𝑄 = 𝑛.𝑘1.𝑘2.𝑝

86400
    (1) 

 

Onde:  

Q = vazão (l/s),  

k1 = coeficiente do dia de maior consumo; 

k2 = coeficiente da hora de maior consumo;  

p = população atendida (hab); 

n = consumo diário per capita (l/hab.dia); 

 

Perdas de Carga 

 

As perdas de carga ao longo da 

tubulação têm seus valores encontrados 

através da fórmula de Hanz-Wiliams 

(Eq.2). 

 

(2) 

 

Onde:  

 

Q = vazão (m3/s);  

D = diâmetro (m);  

C = coeficiente adimensional referente à 

rugosidade do material da tubulação;  

L = comprimento do trecho (m); 

J = perda de carga por trecho (m/m). 

 

Diâmetro da tubulação (D) 

 

O diâmetro da tubulação dos trechos 

será determinado em função da velocidade 

máxima de cada trecho encontrada através 

da equação da continuidade (Eq. 3). 

 

𝑉 =
4𝑥𝑄

𝜋𝐷2    (3) 

 

Onde: 

Q = vazão (m3/s);  

D = diâmetro (m);  

 

 

Vazão unitária distribuída 

 

Relação entre a vazão total de 

distribuição pelo comprimento total da rede, 

calculada pela Eq. 4 

 

𝑞𝑚 =
𝑄𝑡

𝐿𝑡
    (4) 

 

Onde: 

qm = vazão unitária (l/s.m);  

Qt = Vazão do projeto (l/s) 

L = comprimento total da rede (m);  

 

Cálculo das vazões de distribuição 

 

Vazão de distribuição em marcha 

 

O valor da distribuição em marcha, 

vazão de transporte em cada trecho da 

tubulação, será calculado pela Eq. 5 

 

J= 10,643
𝑄1,85

𝐶1,85𝐷4,87
 𝐿  
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Qm = qm. L    (5) 

 

Onde: 

Qm = Vazão em marcha(l/s);  

qm= Vazão unitária (l/s) 

L = Comprimento do trecho (m); 

 

Vazão montante e jusante 

 

Com a determinação das vazões de 

montante e jusante de cada trecho, 

calculadas considerando as extremidades da 

rede como nós secos e utiliza-se estes 

valores para cálculo da vazão fictícia 

(Eq.6), que será necessária para 

dimensionarmos o diâmetro da tubulação da 

rede. 

 

Qf =  
Qj+Qm

2
    (6) 

 

Onde: 

Qf= Vazão Fictícia (l/s);  

Qj= Vazão trecho a Jusante (l/s) 

Qm = Vazão trecho a montante(l/s);  

 

Pressões finais, estática e reservatório 

 

Para a definição dos valores finais 

de pressão em cada trecho e cota do 

reservatório foi levado em consideração as 

orientações da NBR 12218/94, baseando 

todos os dados técnicos e critérios das 

velocidades e perdas de carga entre cada 

trecho através da fórmula de Hazen-

Willians, para tubos de PVC (140). 

 

Dimensionamento do conjunto motor-

bomba 

 

Para cálculo da potência do conjunto 

motor-bomba (Eq. 7) foi considerado a 

altura manométrica e a vazão de recalque 

calculada para atender a demanda da rede. 

 

P =  
γ.Q.Hm

75.n
    (7) 

 

Onde: 

P = Potencia (CV) 

𝛾 = Peso específico da água (kgf/m³) 

Q = Vazão de recalque (m³/s) 

Hm = Altura manométrica (m) 

n = rendimento do conjunto motor bomba 

 

A vazão de recalque foi calculada por meio 

da Eq. 8 

 

𝑄 =
𝑉

𝑇
     (8) 

 

Onde: 

Q= Vazão (m³/h);  

V= Volume (m³) 

T = Tempo (h);  

 

Para dimensionamento do conjunto 

motor bomba deve ser considerada a altura 

manométrica que é definida pela soma da 

altura geométrica e as perdas de carga ao 

longo da tubulação de recalque, não foi 

considerada a perda localizada. 

A Altura geométrica foi considerada 

a cota do reservatório de 10 m e a perda de 
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carga ao longo da tubulação foi calculada 

pela Equação 2. 

O valor da altura manométrica foi 

calculado pela soma da altura geométrica e 

a perda de carga ao longo da tubulação de 

recalque (Eq. 9). 

 

Hm = Hg + J    (9) 

 

Para determinar a bomba é 

necessário consultar o manual de curvas 

características das bombas (Anexo 1) do 

fabricante KSB e escolher o modelo de 

acordo com a vazão e altura manométrica.  

O diâmetro da tubulação de recalque 

(Dr) é obtido pela equação 10 e o de sucção 

(Ds) será considerado um valor 

imediatamente superior ao valor comercial 

adotado para o diâmetro da tubulação de 

recalque. 

𝐷𝑟 = 1,3√
𝑇

24

4
√𝑄   (10) 

 

Onde: 

Dr = Diâmetro tubulação de recalque 

Q= Vazão (m³/s);  

T = Tempo (h);  

 

Para definir os diâmetros é 

necessário calcular a velocidade econômica 

para comprovar que a velocidade 

econômica (Eq.11) fique entre 0,5 e 4,0 m/s. 

𝑣 =
4𝑥𝑄

𝜋𝑥𝐷²𝑟
    (11) 

Onde: 

v = velocidade econômica 

Q= Vazão (m³/s) 

D = Diâmetro tubulação (m);  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Dados de concepção do SAA 

 

O critério de vazão definida no 

projeto para os lotes habitados, foi o de 

contribuição localizada em cada trecho, 

considerando uma população definida por 

95 lotes e quatro moradores por unidade, 

gerando um total de 380 habitantes com um 

consumo diário per capta de 200l/hab.dia.  

 

Oferta e demanda de água 

 

O loteamento, área de estudo deste 

trabalho, que está localizada na cidade de 

Vertentes,conforme monitoramento 

hidrológico da APAC, sofre com a crise 

hídrica e também com a irregularidade na 

precipitação pluviométrica ao longo dos 

anos. Em janeiro de 2019 o abastecimento 

na cidade era feito com um rodízio de um 

dia com água e 29 dias sem água, pois a 

barragem de Jucazinho, principal 

reservatório na região, trabalhava com 

apenas 3,17% da capacidade e somente os 

setores com um SAA poderiam ser 

contemplados, caso contrário, a solução 

seria recorrer ao caminhão-pipa. A 
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barragem de Jucazinho, segundo o 

monitoramento de reservatórios da APAC, 

acumula no início de junho de 2020, 33,2% 

da sua capacidade, valor que pode garantir 

pelo menos um ano de abastecimento na 

cidade em sistema de rodízio, chegando 

água para setores em até duas vezes ao mês. 

 

Elaboração do projeto de SAA 

 

Com a definição dos parâmetros 

técnicos, foi realizado os cálculos iniciais 

do dimensionamento e o traçado da rede. 

Utilizou-se os coeficientes k1 =1,2, 

k2= 1,5, a população de projeto e o consumo 

per capto. O material da tubulação 

escolhido foi o de PVC, com coeficiente de 

rugosidade (C) de 140. A vazão obtida foi 

de 1,583 l/s. 

 

Traçado da rede 

 

Com o levantamento topográfico 

(Figura 11) e a definição do trajeto da rede 

(Figura 12), foram verificadas distancias 

nos trechos e as cotas dos nós. Foi 

verificado cotas máximas em N1 e N8 de 

402m e cota mínima em N7 de 392m, de 

forma que a topografia do terreno tenha 

contribuição para o trajeto escolhido e a 

possibilidade de um dimensionamento 

adequado. 

 

Figura 11 - Levantamento topográfico do 

loteamento no município de Vertentes-PE. 

As linhas azuis mostram o traçado da rede 

de abastecimento de água. 

 
  Fonte: Autor 

 

O traçado da rede levou em 

consideração atender a população dos lotes 

habitados e a declividade do terreno. Com 

estes dados disponíveis foi possível obter o 

resultado da vazão unitária qm = 0, 003 l/s. 

 

Figura 12- Rede ramificada de 

abastecimento de água 

 
 Fonte: Autor 

 

Cotas de montante e jusante 

 

Considerando o traçado da rede e 

verificando cada trecho, conseguiu-se uma 

cota máxima em N1 de 402,0 m no trecho 

7(trajeto entre N1 e N2) e no trajeto N6 e 

N8 também temos uma cota máxima de 

402,0 m, porém N8 é considerado um nó 

seco. O traçado da tubulação principal 
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engloba o trecho o trecho 7 com extensão de 

92,9m e o trecho 4 com extensão de 104,5m 

(trajeto N2 e N3), sendo a considerada as 

tubulações secundarias os trechos 1,2,3,5,6. 

Analisando cada trecho obtiveram-se os 

valores das cotas de montante e jusante 

conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Informações dos trechos do 

loteamento objeto de estudo – extensão 

dos trechos e contas de montante e jusante. 

Trechos Extensão 

Cota (m) 

Montante Jusante 

1 61 402,00 401,00 

2 104,5 392,00 401,00 

3 51,02 399,00 401,00 

4 104,5 402,00 394,00 

5 48,1 394,00 394,00 

6 48,1 399,00 397,00 

7 92,91 402,00 399,00 

8 5,3 401,00 402,00 

Fonte: Autor. 

 

Vazão em marcha 

 

Foi encontrada a vazão de transporte 

(vazão em marcha) de cada trecho (Tabela 

3) utilizando os parâmetros do traçado da 

rede definidos no início do projeto, ou seja, 

utilizou-se a vazão de unitária (qm) = 0,003 

l/s, multiplicando pelo comprimento 

(extensão) de cada trecho, considerado 

desta forma, os resultados Qtrecho (L/s). No 

trecho 7, onde se tem a cota máxima a 

montante, foi encontrado o resultado de 

0,29l/s para vazão em marcha, já nos 

trechos 2 e 4 foram encontrados os valores 

máximos das vazões em marchas de 0,32l/s, 

onde temos as maiores extensões da rede. 

 

Tabela 3 – Informações de valores em 

marcha por trecho e extensão 

Trechos Extensão Qtrecho (L/s) 

 - marcha 

1 61,0 0,19 

2 104,5 0,32 

3 51,0 0,16 

4 104,5 0,32 

5 48,1 0,15 

6 48,1 0,15 

7 92,9 0,29 

8 5,3 0,02 

Fonte: Autor. 

 

Vazão por trecho 

 

Considerando como nó seco a 

extremidade da rede e verificando cada 

trecho até chegar ao reservatório 

juntamente com a vazão em marcha, tem-se 

que a vazão no trecho1 e 2 é igual a zero, 

devido os pontos N7 e N8 serem nós secos. 

No trecho 3considerou-sea soma das vazões 

em marchas do trecho 1 e 2, no qual a vazão 

foi definida, Qjusante = 0,19. A vazão no 

trecho 4 foi obtida somando-se a vazão em 

marcha do trecho 3 com a vazão de jusante 

do trecho 3, chegando-se ao resultado de 

0,67. Nos trechos 5 e 6 a vazão é igual a zero 

devido aos nós secos em N4 e N5. No trecho 

7, somou-se a vazão do trecho 4com as 
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vazões em marcha dos trechos 5 e 6, 

chegando-se ao valor de 1,29l/s. Por fim no 

trecho 8encontrou-seos valores de vazão do 

reservatório, de 1,58l/s. Os dados das 

vazões de jusante e em marcha estão 

dispostos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Tabela valores vazão e vazão 

em marcha por trecho 

Trechos Extensão Qjusante 

(L/s) 

Qtrecho 

(L/s) 

 - marcha 

1 61 0,00 0,19 

2 104,5 0,00 0,32 

3 51,02 0,51 0,16 

4 104,5 0,67 0,32 

5 48,1 0,00 0,15 

6 48,1 0,00 0,15 

7 92,91 1,29 0,29 

8 5,3 1,58 0,02 

Fonte: Autor 

 

Velocidade e diâmetro da tubulação 

 

Os diâmetros das tubulações foram 

definidos coma relação dos valores obtidos 

das velocidades máximas em cada trecho e 

os valores limites das vazões fictícias por 

diâmetro, determinadas de acordo com a 

Tabela 5. 

Tabela 5 – Diâmetro em função das 

velocidades e vazões máximas. 

D (mm) Vmax (m/s) Qmax (l/s) 

50 0,5 1 

75 0,5 2,2 

100 0,6 4,7 

150 0,8 14,1 

200 0,9 28,3 

250 1,1 53,9 

300 1,2 84,8 

350 1,3 125 

400 1,4 176 

450 1,5 238 

500 1,6 314 

550 1,7 403 

600 1,8 509 

Fonte: Autor 

No resultado da velocidade máxima 

foram considerados os valores da média 

aritmética dos valores de montante e jusante 

de cada trecho para foi calculado os valores 

das vazões fictícias. Foi encontrado valores 

diferentes para cada trecho, desta forma 

foram adotados para os tubos de PVC 

diâmetros de 50mm e 75mm, conforme 

cada trecho analisado na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Informações das vazões 

fictícias, diâmetros e velocidade por 

trecho. 

Trechos Qj 

(L/s) 

Qtrecho 

(L/s) – 

marcha 

Qm 

(L/s) 

Qf 

(L/s) 

D 

(mm) 

V 

(m/s) 

1 0,00 0,19 0,19 0,09 50 0,05 

2 0,00 0,32 0,32 0,16 50 0,08 

3 0,51 0,16 0,67 0,59 50 0,30 

4 0,67 0,32 0,99 0,83 50 0,42 

5 0,00 0,15 0,15 0,07 50 0,04 

6 0,00 0,15 0,15 0,07 50 0,04 

7 1,29 0,29 1,58 1,43 75 0,32 

8 1,58 0,02 1,60 1,59 75 0,36 

Fonte: Autor 

 

Pressões 
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Para determinar os valores das 

pressões, foram levados em consideração os 

valores das perdas de carga em cada trecho, 

que correspondem à perda unitária 

multiplicada pelo comprimento do trecho, 

ainda considerando que serão utilizados 

tubos de PVC, que possuem uma 

rugosidade de C=140. De posse dos valores 

das perdas de carga foi possível encontrar as 

cotas piezométricas de montante e jusante. 

A partir destas cotas e as cotas do terreno, 

foram encontrados como resultados os 

valores das pressões em cada nó conforme 

Tabela 7. A pressão estática máxima desta 

rede ficou definida como 21 m.c.a. 
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Tabela 7 – Tabela das pressões, perdas de cargas e cotas por trecho 

 

Fonte: Autor 

 

 

Perda de carga Cota (m) 

Cota Piezométrica 

(m) 

Pressão 

(mca) Trechos Extensão 

Unitária 

(m) 

trecho 

(mca) Montante Jusante Montante Jusante 

0,0001 0,01 401,00 402,00 412,69 412,68 11,69 10,68 1 61 

0,0002 0,02 401,00 392,00 412,69 412,66 11,69 20,66 2 104,5 

0,0026 0,13 399,00 401,00 412,82 412,69 13,82 11,69 3 51,02 

0,0048 0,51 399,00 394,00 412,82 412,31 13,82 18,31 4 104,5 

0,0001 0,00 394,00 394,00 412,31 412,31 18,31 18,31 5 48,1 

0,0001 0,00 399,00 397,00 412,82 412,81 13,82 15,81 6 48,1 

0,0018 0,17 402,00 399,00 412,99 412,82 10,99 13,82 7 92,91 

0,0022 0,01 401,00 402,00 413,00 412,99 12,00 10,99 8 5,3 
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Altura Reservatório 

 

Após a realização dos cálculos para 

o dimensionamento e analisar as pressões, 

foi verificado que a cota piezométrica do 

reservatório é igual a 413m e a conta a 

jusante do terreno no trecho dois é igual a 

392m. Então o reservatório elevado deve 

possuir 12 metros de altura em relação ao 

nível do solo. 

 

Conjunto motor bomba 

 

Com a rede de distribuição 

dimensionada temos a altura do reservatório 

definido em 12m, agora pode-se calcular a 

bomba de recalque que alimentará o 

reservatório. 

Com a população definida da área de 

estudo deste trabalho em 380 habitantes e 

que a vazão necessária para abastecer a 

população considerando o consumo diário 

per capta em 200l/hab.dia, portanto serão 

necessários 76.000 litros de água por dia 

para atender a demanda da população, ou 

seja, um volume (V) de 76m³. 

Por uma questão de estratégia 

econômica, considerou-se que o sistema 

funcionasse 8 horas por dia. O cálculo da 

vazão foi realizado através da equação 8, 

com pode ser visualizado abaixo. 

 

𝑄 =
76𝑚³

8ℎ
= 9.5

𝑚3

ℎ
= 0,002638 𝑚³/𝑠 

 

Com a vazão de recalque 

determinada, foi calculado o diâmetro de 

recalque através da equação 10, como segue 

descriminado a seguir. 

 

𝐷𝑟 = 1,3. √
8

24

4
. √0,0026382 = 0,0507𝑚 =

50𝑚𝑚  

 

Foi calculado em seguida a 

velocidade econômica conforme Equação 

11 para comprovar que o diâmetro 

escolhido atende a norma. 

 

𝑣 =
4 𝑥 0,002638

𝜋𝑥0,05072
= 1,306 𝑚/𝑠 

 

Com o valor da velocidade 

econômica atendida para o cálculo do 

diâmetro de recalque, fica determinado que 

os diâmetros da tubulação de recalque e 

sucção são iguais a 50 mm e 75 mm 

respectivamente. 

Para determinar a potência do 

conjunto motor bomba, calculou-se a perda 

de carga ao longo da tubulação de recalque 

pela Equação 2. 

 

Com a perda de carga no trecho 

encontrada, calculou-se a altura 

manométrica pela Equação 9. 

 

𝐻𝑚  =  10 + 0, 418 → 𝐻𝑚 = 12,503m 

J= 10,643
𝑄1,85

𝐶1,85𝐷4,87 𝐿 = 10,643.
0,0026381,85

1401,850,054,87  .12

= 0,503𝑚 
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Consultando o Ábaco de cobertura 

da KSB (Anexo1) com os dados 

encontrados de altura manométrica, igual a 

12,503m, e uma vazão de 9,5m³/h, chega-se 

a seleção da bomba modelo 32-160.1, de 

1.750 RPM. 

De acordo com o ábaco foi 

escolhido o modelo 32-160.1 do fabricante 

KSB da linha KSB Megachem e através do 

catalogo do modelo da bomba (Anexo 2) 

identifica-se utilizando o valor da vazão e 

altura manométrica o valor do rendimento 

de 44% e o valor do diâmetro do impelidor 

de 169 mm. 

Com o valor obtido do diâmetro do 

impelidor de 169 mm e a vazão é possível 

através do o cruzamento de informações no 

Ábaco de escolha da potência da bomba 

(Anexo 3), onde foi encontrado o valor de 

potência P= 0,96 HP ou P=0,97 CV. 

Utilizando o valor de rendimento de 

44% encontrado no ábaco da KSB (Anexo 

3) na Equação 7, foi calculado o valor da 

potência do conjunto motor bomba. 

 

P =
1000.0,002638.10,418

75.0,44
= 0,999 CV 

 

Encontrado a potência do conjunto 

motor bomba tanto pelo ábaco da KSB 

(Anexo 3) como pela equação 7, foi 

definido uma bomba comercial de 1,5CV 

para ser utilizado na estação elevatória. 

 

Planta localização projeto com tubulação e 

reservatório 

 

Após todo o dimensionamento 

efetuado é possível apresentar a planta com 

as curvas de nível do loteamento e o traçado 

da rede de abastecimento, em apenas uma 

parte do referido empreendimento, 

atendendo a demanda atual do mesmo, onde 

serão beneficiados moradores daquela área. 

Procurou-se aproveitar ao máximo, 

a declividade do terreno, para garantir a 

todos os pontos de consumo a pressão 

adequada sugerida pela norma. 

 

Figura 13 – Planta de localização do 

loteamento com trajeto da tubulação 

 

Fonte: Autor 

 

 

CONCLUSÕES 
 

Foi verificado a necessidade de um 

sistema de abastecimento para atender um 

trecho do loteamento onde existem 

unidades comercializadas com uma 

demanda para ser atendida. 
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Atualmente o município é atendido 

com um sistema de rodízio no 

abastecimento de água em função do 

reservatório principal, que fornece a água, 

encontrar-se com uma capacidade reduzida, 

porém garantindo o abastecimento, de 

forma a ter um bom funcionamento de um 

SSA.  

O dimensionamento de um sistema 

de abastecimento para um trecho do 

loteamento foi considerado satisfatório e irá 

atender a demanda da população residente 

nas unidades comercializadas 

Os resultados encontrados podem 

ser utilizados pela concessionária local para 

o estudo de viabilidade técnica. 

Como proposta para trabalhos 

futuros poderiam ser utilizadas a captação 

das águas pluviais e o uso de águas cinzas, 

como fontes de abastecimento e seus usos 

específicos, tem assim alternativas na 

ausência da forma tradicional de 

abastecimento utilizada pela 

concessionária. 
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ANEXO 1 – Ábaco de cobertura KSB 

 

Fonte: KSB. 

 

ANEXO 2 – Ábaco de rendimento e diâmetro 

impelidor KSB 

 

Fonte: KSB  

 

ANEXO 3 – Ábaco Escolha da Bomba 

KSB 

 

Fonte: KSB 
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ANEXO 4 – Monitoramento Pluviométrico (mm) em Vertentes-PE 

 

Fonte: APAC 
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PROCESSO PRODUTIVO DE OBTENÇÃO DO VINHO A PARTIR DA LARANJA 

EM ATMOSFERA DE CO2 COM INSERÇÃO E AUSÊNCIA DE LEVEDURAS 
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RESUMO 

 

O termo “vinho” é direcionado exclusivamente à bebida que utiliza da uva como matéria prima 

para sua produção. Entretanto, a bebida alcoólica pode ser produzida utilizando-se de outros 

tipos de frutas, desde que contenham níveis razoáveis de açúcar, água e nutrientes para 

fermentação das leveduras. Neste aspecto, a fruta cítrica laranja apresenta-se como uma opção 

viável para produção de alcoólicos, devido sua rica carga nutritiva, além da acidez regular 

excêntrica, promovendo um sabor único em sua degustação. O presente estudo descreve o 

processo de produção do vinho a partir da laranja, considerando-se uma fermentação 

espontânea e a partir da levedura saccharomyces cerevisiae, em atmosfera ausente de oxigênio, 

com consequente predominância de CO2 e inserção da sacarose refinada e mascavo. O processo 

produtivo proposto com leveduras demonstrou um rendimento considerável de 85%, 

apresentando um excelente desenvolvimento fermentativo, alcançando os graus alcoólicos de 

13,52 e 12,60, respectivamente, para as sacaroses refinada e mascavo aplicadas. Os resultados 

comprovam que a bebida alcoólica produzida a partir da laranja em atmosfera de CO2 alcançou 

níveis satisfatórios de qualidade, quando comparados a outros trabalhos científicos disponíveis 

na literatura. Enquanto que, nos experimentos de produção do vinho de laranja sem a utilização 

de leveduras, observou-se uma contaminação, gerando características fora dos padrões, como a 

ausência de teor alcóolico, descoberto a partir das análises físico-químicas. O vinho de laranja 

demonstrou-se uma alternativa de produção viável, devido ao fácil cultivo dessa fruta cítrica 

em relação ao desenvolvimento delicado das uvas.  

Palavras-chave: Análises físico-químicas. Atmosfera de CO2. Vinho de laranja.  
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INTRODUÇÃO 

 

As bebidas sempre estiveram 

presente na sociedade, o vinho é uma das 

bebidas alcoólicas mais antigas, 

consumidas e com maior diversidade do 

mundo, além de ser uma bebida 

simbólica é também propulsor da 

economia agroindustrial, onde para cada 

região as vinícolas em questão terá seu 

potencial e exigências determinadas para 

produção através de características 

específicas como, clima, solos e outros 

aspectos geográficos, segundo Tonietto 

(2001). A produção do vinho é dada 

através do processo de fermentação 

alcoólica do suco da fruta em seu estado 

maduro, geralmente as produções do 

vinho está atrelada a uva (CORAZZA; 

RODRIGUES; NOZAKI, 2001). 

O cultivo da uva de modo geral, 

é indicado para regiões com o clima 

mediterrâneo, com baixas temperaturas, 

ocorrendo uma dada limitação para 

produções dos vinhos a partir da uva, 

trazendo esse contexto para o Brasil é 

perceptível que apenas regiões como o 

Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa 

Catarina seria viável para às exigências 

da viticultura. (OLIVEIRA et. al., 2011). 

Sabendo do impacto socioeconômico 

presente na agroindústria de vinícolas, a 

valorização crescente dos vinhos 

produzidos em solo brasileiro 

(ENOVIRTUA, 2013) e a limitação para 

a produção devido a fatores climáticos, 

surge a necessidade de produção de 

vinhos a partir de outras frutas, como 

caju, abacaxi e especialmente a laranja. 

A cultura de cultivo da laranja no Brasil 

é comum em diferentes regiões por ser 

adaptar a diferentes condições climáticas 

(TURRA e GHISI, 2013), é uma 

excelente fonte de vitamina C, diversos 

nutrientes, sais minerais e nível razoável 

de açúcar que é fundamental para o 

processo de produção do vinho. 
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Entretanto, os vinhos quando não 

produzidos com a utilização da uva, deve 

ser mencionado somados ao nome da 

fruta usada no processo de fermentação 

alcoólica. Os processos químicos de 

produção do vinho para obtenção de 

bons resultados, e com parâmetros de 

qualidade adequados, no geral é dado 

pela extração e preparação do mosto, a 

fermentação alcoólica, trasfega; 

clarificação e conservação, como 

mencionado por Corazza, Rodrigues e 

Nozaki (2001). Logo, é possível então 

fazer com que exista um processo de 

fermentação por meio dos processos 

metabólicos das leveduras que acabam 

se alimentando de açúcares e de forma  

química é possível que seja caracterizado 

como um processo de oxidação 

anaeróbica parcial da glicose, situação 

em que, através da ocorrência de reações 

de catálise com enzimas variadas, a 

mesma se converte em duas moléculas 

de piruvato (LACERDA et. al., 2011). 

Diante deste contexto, o seguinte 

trabalho objetiva demonstrar o processo 

de produção de vinho a partir da laranja, 

utilizando a fermentação do tipo 

espontânea e utilizando a levedura 

Saccharomyces cerevisiae, com açúcar 

refinado e mascavo. Será realizado as 

análises físico-químicas dos produtos 

produzidos, assim como os comparativos 

do produto final do vinho de laranja com 

e sem leveduras, do rendimento da 

atmosfera de CO2 com e sem leveduras 

e o rendimento da produção do vinho de 

laranja com açúcar mascavo e refinado. 

METODOLOGIA  

 

O presente experimento foi 

realizado no laboratório de Engenharia 

Química da faculdade do Centro 

Universitário do Vale Ipojuca 

UNIFAVIP, localizada na cidade de 

Caruaru-PE. Para as fermentações 

espontâneas e com leveduras 

Saccharomyces cerevisiae foram 

utilizados doze litros de suco, sendo 

adicionadas quantidades diferentes de 

açúcar refinado e mascavo para 

fermentação com ausência de oxigênio. 

A figura 1 abaixo apresenta o 

fluxograma do processo da produção do 

vinho de laranja.
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Figura 1. Fluxograma do processo de produção do vinho de laranja.

 

Preparação das amostras com a 

fermentação espontânea 

 

Foram utilizadas 70 laranjas pera, 

que foram adquiridas na cidade de Altinho, 

em seguida encaminhadas para o 

laboratório de química da faculdade 

UniFavip. Os frutos foram selecionados de 

acordo com seu estado de conservação,  

prevalecendo aqueles com melhor 

qualidade para realização do processo. 

Os frutos foram higienizados com 

hipoclorito de sódio (NaClO) para 

eliminação de microrganismos patogênicos. 

Os mesmos foram colocados em água com 

10 mL da solução de NaClO, durante o 

período de 10 minutos. Em seguida foram 

higienizados com água corrente objetivando 
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a retirada do cloro.  Foi utilizado um 

processador manual comum para a extração 

do suco, em seguida foi filtrado para 

retirada das impurezas. 

 Pesou-se, com auxílio de uma 

balança analítica, 100g, 150g e 200g de 

açúcar refinado e açúcar mascavo em um 

béquer, em seguida adicionou ao suco para 

fermentação alcoólica.  

Determinação do grau Brix  

 

Para determinação do grau Brix 

utilizou-se um refratômetro disponível em 

laboratório. Em seguida foi realizado o 

procedimento operacional padrão para 

utilização do instrumento, e inseriu-se cada 

amostra em um béquer de 10 mL, sendo 

pipetado e posteriormente adicionados ao 

refratômetro para verificação da 

concentração de açúcar no suco.  

Densidade  

 

Para determinação da densidade do 

suco, utilizou-se à formulação a partir do 

valor do grau Brix, proposta por Diego 

Dacal (2020). Segundo BICHARA (2018), 

a determinação da densidade de uma 

amostra a partir do valor do grau Brix é 

calculada conforme retratado nas equações 

1 e 2 abaixo, obtendo-se os valores para a 

densidade inicial (OG) e específica final 

(FG) da amostra.  

𝑂𝐺 = 1000 + (𝑂𝐵 × 4)  

(Equação 1) 

 

𝐹𝐺 = [1,002 − (2,3185 ∗ 10−3 × 𝑜𝐵) −

(7,775 ∗ 10−6 × 𝑜𝐵2) − (3,4 ∗ 10−8 ×

𝑜𝐵3) + (0,00574 × 𝐹𝐵) + (3,344 ∗

10−5 × 𝐹𝐵2) + (8,6 ∗ 10−8 × 𝐹𝐵3)]             

(Equação 2) 

Onde: 

OG = Densidade Inicial; 

FG = Densidade Específica Final; 

OB = Brix Original; 

FB = Brix Final. 

Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

Para realização da leitura do 

potencial hidrogeniônico realizou-se 

inicialmente o procedimento pré-

operacional padrão para utilização correta 

do pHmetro. Em seguida, transferiu-se 100 

mL de cada amostra ao béquer, onde 

determinou o pH de cada amostra. 

Acidez Total  

 

A acidez foi determinada por 

titulação volumétrica usando solução de 

Hidróxido de Sódio (NaOH) 0,1 M e 

solução alcoólica de fenolftaleína a 1% 

como indicador. Transferiu-se 10 mL do 

mosto para um erlenmeyer de 250 mL e 

adicionando 100 mL de água destilada com 

três gotas de solução alcoólica de 

fenolftaleína a 1%. Titulou-se em triplicata 

com solução de Hidróxido de Sódio 
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(NaOH) 0,1 M e anotou-se os volumes 

gastos para posterior cálculo.  O cálculo 

aplicado para determinação da acidez, 

através do processo do vinho que é 

normalmente expressa em ácido tartárico % 

(m/v), é indicado na equação 2: 

 

Ácido tartárico (g/100 mL) = 

(Vb) x (MNaOH) x (150,09/2) x (100)

(1000) x (Vam)
  

(Equação 3) 

Onde:  

Vb: Volume em mL, da solução de NaOH 

usada na titulação; 

MNaOH: Concentração da solução de NaOH, 

em molL-1; 

Vam: Volume, em mL, da amostra titulada, 

do vinho. 

 

Os equipamentos utilizados são, 

Erlenmeyer 250 mL, béqueres, proveta, 

pipeta de Pasteur, pipeta graduada, 

pipetador, bureta, suporte universal e 

garras. 

 

Temperatura 

 

Para a medição da temperatura 

interna nas amostras, utilizou-se de um 

termômetro digital infravermelho da marca 

Incoterm modelo ST 500, disponível no 

laboratório de análises utilizado. A medição 

térmica do processo é fundamental para 

garantir a execução correta do mesmo, 

devido às alterações composicionais do 

mosto durante o processo de fermentação 

quando posto em condições adversas de 

conservação. A fermentação da bebida deve 

ocorrer em um ambiente previamente 

higienizado com temperatura controlada 

entre 25 e 36°C, durante todo o processo, 

para assegurar a qualidade do mosto 

produzido. 

Rendimento 

 

Para conhecer o rendimento da 

bebida produzida, levou-se em 

consideração o volume inicial do mosto 

(500 mL) e o volume de vinho obtido ao 

final do processo. O cálculo realizado pode 

ser observado na equação 4 abaixo, 

relacionando-se o volume inicial e final da 

solução.  

Rendimento (%) =
Volume Final

Volume Inicial
× 100                                                               

(Equação 4) 

 

Grau Alcoólico  

 

Para determinação do teor alcóolico 

teórico da bebida alcoólica produzida, 

utilizou-se do conceito conhecido por 

ABV%, chamado de teor alcoólico ou 

graduação alcoólica percentual de uma 

determinada bebida. O cálculo do ABV% 

de uma bebida pode ser realizado através da 

formulação proposta por BICHARA 
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(2018), e exibida na equação 5 abaixo, 

relacionando a densidade inicial (OB) com 

a densidade final (FG) do composto 

produzido, objetivando-se assim, a 

quantidade de álcool por volume de bebida.  

𝐴𝐵𝑉% = (𝐹𝐺 − 𝑂𝐺) × 131 × 100% 

(Equação 5) 

Onde: 

ABV% = Concentração de álcool 

percentual na bebida; 

FG = Densidade final; 

OG = Densidade inicial.  

 Após um certo intervalo de tempo de 

envelhecimento das amostras, as mesmas 

foram transferidas e analisadas com o 

Densímetro Gay Lussac, onde buscou-se 

determinar o percentual alcoólico de cada 

amostra. 

Fermentação com atmosfera de CO2 

 

Após a realização das análises 

físico-químicas nas amostras, o mosto foi 

armazenado de modo a evitar o vazamento 

de CO2 do frasco. Utilizou-se Airlocks 

apenas em alguns frascos, devido sua 

disponibilidade limitada, sendo os demais 

conectados a mangueiras descartáveis 

inseridas em garrafas contendo água, 

permitindo a saída do gás carbônico 

formado na fermentação das amostras e 

evitando a entrada de O2 ao processo, o que 

prejudicaria a qualidade do produto. O 

procedimento foi realizado em triplicada, 

para cada tipo de açúcar utilizado, 

observando-se o tempo total de duração do 

processo de fermentação.  

Fermentação do Mosto 

 

Com as etapas de preparação e 

separação das amostras realizadas, os 

mostos foram mantidos em uma estufa sob 

temperatura ambiente constante (25°C), 

para desenvolvimento do processo de 

fermentação na solução. Na figura 2 abaixo, 

observa-se o processo de armazenamento 

das amostras realizado para a fermentação 

com atmosfera de CO2, utilizando do açúcar 

refinado (A) e mascavo (B), 

respectivamente. 

  

 

 

 

 

Figura 2. Processo de produção do vinho de laranja. 
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Trasfega e Filtração 

 

Depois do fim fermentação realizou 

a transferência e a filtração 

simultaneamente do vinho para separação 

da parte liquida, de uma espécie chamado 

borra, um resíduo natural da laranja que se 

acumula no fundo do recipiente. 

Engarrafamento e Envelhecimento 

 

Após essa etapa efetuou-se o 

engarrafamento identificando cada 

recipiente para deixá-los em repouso em 

uma temperatura adequada para o seu 

envelhecimento e desenvolvimento de suas 

propriedades degustativas e aromáticas, 

além de sua clarificação natural. Seu tempo 

de envelhecimento é indeterminado, quanto 

maior o tempo de conservação de 

envelhecimento, maior é o teor alcóolico. 

Preparação das amostras com adição de 

leveduras 

  

Para preparação das amostras com 

leveduras, repetiu-se o mesmo 

procedimento realizado na fermentação 

espontânea, porém, antes da adição de 

açúcar efetuou-se à fervura em uma chapa, 

posteriormente, deixou manter uma 

temperatura constante de 25ºC. Em seguida, 

o processo ocorreu mediante a sequência 

das etapas abaixo: 

• Adição de 100g, 150g e 200g de açúcar 

refinado e mascavo em cada 500ml de 

suco; 

• Pesagem de 6,9 g de levedura; 

• Diluição da levedura em 120 mL de 

água destilada;  

• Adição de levedura (Saccharomyces 

cerevisiae) no suco;   

• Adição em cada 500ml de suco, 10 ml 

da levedura diluída. 

 Diferentemente do processo 

efetuado na etapa de engarrafamento da 

fermentação espontânea, na fermentação 

com leveduras, esterilizou-se as garrafas 

secas na autoclave a 100 ºC por 45 minutos. 

Em seguida, adicionou-se o mosto nas 

garrafas para pasteurização, sendo levado 

para a estufa em 60 ºC durante um período 

de 30 minutos. O vinho foi resfriado 

naturalmente, engarrafado e armazenado na 
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geladeira para seu envelhecimento. O 

tempo de envelhecimento é indeterminado, 

uma vez que, quanto maior o período de 

conservação e de envelhecimento, maior 

será o teor alcóolico.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Vinho de laranja com fermentação 

espontânea 

Posterior ao processo de 

fermentação, todos os procedimentos de 

fermentação espontânea foram 

contaminados, como mostra a figura 3. 

Averiguou-se através de pesquisas que 

houve erros técnicos na realização do 

procedimento, apontando a causa sob o fato 

de não ter sido realizado a pasteurização dos 

mostos, assim como não houve à 

esterilização dos frascos. 

 

Figura 3. (a) Impureza dos mostos no vinho com açúcar mascavo (b) Vinho contaminado (c) 

Impureza dos mostos no vinho com açúcar branco. 

 

 

Análises Físico-Químicas de Vinhos de 

Laranja Produzidos com Açúcar 

Refinado em Atmosfera de CO2 

A tabela 1 abaixo, indica os 

resultados das análises realizadas com 

açúcar refinado. Observando os resultados, 

identifica-se que o tempo de fermentação 

foi semelhante nos três procedimentos, o 

rendimento mais alto foi do de 100g com 

80% e o mais baixo foi o de 150g com 73%, 

a temperatura manteve-se constante, 

enquanto o potencial hidrogeniônico esteve 

na entre 3 e 4.   

 

 

 

 

 

Tabela 1. Análises físico-químicas realizadas com 100, 150 e 200 gramas de açúcar refinado. 

Procedimento realizado com 100g de açúcar refinado 
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Tempo de 

Fermentação 
Rendimento 

ºBrix  pH 

Acidez 

Total 

(%) 

Densidade Temperatura 

do mosto 

(ºC) 

Teor 

(dias) (%) (g/cm3) Alcoólico 

      ABV % 

0 - 20 4,3 0,5478 1,083 25 - 

43 80 11 3,46 1,4784 1,019 25 8,4 

 

Procedimento realizado com 150g de açúcar refinado 

Tempo de 

Fermentação 
Rendimento 

ºBrix  pH 

Acidez 

Total 

(%) 

Densidade Temperatura 

do mosto 

(ºC) 

Teor 

(dias) (%) (g/cm3) Alcoólico 

      ABV % 

0 - 28 4,18 0,6229 1,12 25 - 

43 73 23 3,36 1,4911 1,081 25 5,12 

 

Procedimento realizado com 200g de açúcar refinado 

Tempo de 

Fermentação 
Rendimento 

ºBrix  pH 

Acidez 

Total 

(%) 

Densidade Temperatura 

do mosto 

(ºC) 

Teor 

(dias) (%) (g/cm3) Alcoólico 

      ABV % 

0 - 34 4,13 0,5929 1,149 25 - 

43 78 25 3,38 1,2307 1,078 25 9,32 

A acidez total elevou bruscamente 

com ácido tartárico, enquanto o Brix e a 

densidade decresceram, caracterizando uma  

certa permanência de açúcar, por isso não se 

obteve o teor alcóolico desejado, como 

indicado na figura 4.

 

 

 

Figura 4. Decaimento do Brix de 100, 150 e 200g, de açúcar refinado na fermentação 

espontânea. 
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Análises Físico-Químicas de Vinhos de 

Laranja Produzidos com Açúcar 

Mascavo em Atmosfera de CO2 

A tabela 2, mostrada abaixo, indica 

os resultados das análises de produção. 

Observando os resultados, verificou-se 

primordialmente que o tempo de 

fermentação entre os procedimentos 

ocorreu em diferentes dias. O rendimento 

mais alto foi do de 200g com 75% e o mais 

baixo foi o de 100g com 68%, a temperatura 

manteve-se constante assim como o 

procedimento utilizando açúcar refinado 

indicado na tabela 1, de modo similar, o 

potencial hidrogeniônico esteve entre 3 e 4.  

 

Tabela 2. Análises físico-químicas realizadas com 100, 150 e 200 gramas de açúcar mascavo. 

Procedimento realizado com 100g de açúcar mascavo 

Tempo de 

Fermentação 
Rendimento 

ºBrix  pH 

Acidez 

Total 

(%) 

Densidade Temperatura 

do mosto 

(ºC) 

Teor 

  (g/cm3) Alcoólico 

(h) (%)   ABV % 

0 - 22 4,28 0,5778 1,092 25 - 

27 68 13 3,75 1,2585 1,027 25 8,53 
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Procedimento realizado com 150g de açúcar mascavo 

Tempo de 

Fermentação 
Rendimento 

ºBrix  pH 

Acidez 

Total 

(%) 

Densidade Temperatura 

do mosto 

(ºC) 

Teor 

(dias) (%) (g/cm3) Alcoólico 

      ABV % 

0 - 28 4,44 0,4803 1,12 25 - 

43 70 21 3,32 1,5587 1,066 25 7,09 

Procedimento realizado com 200g de açúcar mascavo 

Tempo de 

Fermentação 
Rendimento 

ºBrix  pH 

Acidez 

Total 

(%) 

Densidade Temperatura 

do mosto 

(ºC) 

Teor 

(dias) (%) (g/cm3) Alcoólico 

      ABV % 

0 - 32 4,43 0,4503 1,139 25 - 

45 75 23 3,42 1,3711 1,069 25 9,19 

 

A acidez total elevou bruscamente 

pelo alto teor de ácido tartárico, o Brix e a 

densidade decresceram como indica na  

figura 5, caracterizando uma certa 

permanência de açúcar, por isso não obteve 

o teor alcóolico desejado. 

 

 Figura 5. Decaimento do Brix de 100, 150 e 200g, de açúcar mascavo, na fermentação 

espontânea. 
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Vinho de laranja com adição de 

leveduras 

Conforme mostrado na figura 6 

abaixo, todas as etapas de produção  

seguintes são satisfatórias, além de 

possuírem boa aparência e ausência de 

contaminação após a fermentação. 

 

 

Figura 6. Vinhos com açúcar refinado e mascavo, com e sem a presença de oxigênio 

 

 

Análise Físico-Química de Vinho de 

Laranja Produzido com Açúcar 

Refinado em Atmosfera de CO2  

Abaixo mostra os resultados das 

análises realizadas em atmosfera de CO2 

com 100g, 150g e 200g de açúcar branco.  

Observando os resultados abaixo, 

constata-se que o processo de fermentação 

ocorreu em diferentes dias entre os 

procedimentos, onde o procedimento com a 

menor quantidade de açúcar fermentou 

mais rápido, logo o procedimento com 100g 

obteve 85% de rendimento, enquanto o 

procedimento com 200g de açúcar atingiu 

80% de rendimento. A temperatura 

permaneceu constante, o pH e acidez total 

atingiram os valores ideais, estando entre 3 

e 5, e 0,70% a 0,90% respectivamente. 

 

Tabela 3. Análises físico-químicas realizadas com 100, 150 e 200 gramas de açúcar refinado. 

Procedimento realizado com 100g de açúcar refinado 

Tempo de 

Fermentação 
Rendimento 

ºBrix  pH 

Acidez 

Total 

(%) 

Densidade Temperatura 

do mosto 

(ºC) 

Teor 

(dias) (%) (g/cm3) Alcoólico 

      ABV % 

0 - 22 5,92 - 1,092 25 - 

7 85 7 4,4 0,8653 0,989 25 13,52 
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Procedimento realizado com 150g de açúcar refinado 

Tempo de 

Fermentação 
Rendimento 

ºBrix  pH 

Acidez 

Total 

(%) 

Densidade Temperatura 

do mosto 

(ºC) 

Teor 

(dias) (%) (g/cm3) Alcoólico 

      ABV % 

0 - 28 5,79 - 1,12 25 - 

14 81 15 4,59 0,773 1,024 25 12,60 

 

Procedimento realizado com 200g de açúcar refinado 

Tempo de 

Fermentação 
Rendimento 

ºBrix  pH 

Acidez 

Total 

(%) 

Densidade Temperatura 

do mosto 

(ºC) 

Teor 

(dias) (%) (g/cm3) Alcoólico 

      ABV % 

0 - 32 5,8 - 1,139 25 - 

21 80 22 3,93 0,7632 1,062 25 10,11 

 

O Brix e a densidade decresceram 

referente ao parâmetro estabelecido, mas 

detectou-se certa permanência de açúcar, 

mesmo assim todas as amostras atingiram o 

teor alcoólico desejado, o maior teor 

alcoólico obtido foi na amostra produzida 

com 100g de açúcar, atingindo 13,53%

 

Figura 7. Decaimento do Brix de 100, 150 e 200g, de açúcar refinado, na fermentação com 

leveduras. 

.  
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Análise Físico-Química de Vinho de 

Laranja Produzido com Açúcar mascavo 

em Atmosfera de CO2  

A tabela 4 abaixo indica os 

resultados das análises realizadas em 

atmosfera de CO2 contendo 100, 150 e 200g 

de açúcar mascavo, respectivamente. O 

processo de fermentação ocorreu em 

diferentes dias, entre os procedimentos 

realizados, a amostra com menor 

quantidade de açúcar fermentou mais 

rápido. O rendimento mais alto foi do de 

100g ficando com 85%, e o mais baixo foi 

o de 200g com 75%. A temperatura 

manteve-se constante, depois do processo 

de fermentação das amostras o pH 

encontrou-se variando entre 4 e 5 e a acidez 

total esteve entre 0,60% a 0,70%. 

 

Tabela 4. Análises físico-químicas realizadas com 100, 150 e 200 gramas de açúcar mascavo. 

Procedimento realizado com 100g de açúcar mascavo 

Tempo de 

Fermentação 

Rendimento 

ºBrix pH 

Acidez 

Total 

(%) 

Densidade 
Temperatura 

do mosto 

(ºC) 

Teor 

(dias) (%) (g/cm3) Alcoólico 

      ABV % 

0 - 21 5,77 - 1,087 25 - 

7 85 7 4,5 0,8007 0,991 25 12,6 

 

Procedimento realizado com 150g de açúcar mascavo 

Tempo de 

Fermentação 

Rendimento 

ºBrix pH 

Acidez 

Total 

(%) 

Densidade 
Temperatura 

do mosto 

(ºC) 

Teor 

(dias) (%) (g/cm3) Alcoólico 

      ABV % 

0 - 23 5,78 - 1,096 25 - 

14 81 13 4,65 0,6604 1,024 25 9,45 

 

Procedimento realizado com 200g de açúcar mascavo 

Tempo de 

Fermentação 

Rendimento 

ºBrix pH 

Acidez 

Total 

(%) 

Densidade 
Temperatura 

do mosto 

(ºC) 

Teor 

(dias) (%) (g/cm3) Alcoólico 

      ABV % 

0 - 30 4,78 - 1,129 25 - 
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21 75 21 4,02 0,7077 1,06 25 9,06 

 

O Brix e a densidade decresceram 

no valor desejado, mas permaneceu com 

uma certa concentração de açúcar. A 

obtenção do teor alcoólico de 12,60% se 

deu na amostra realizada com 100g de 

açúcar. 

 

Figura 8. Decaimento do Brix de 100, 150 e 200g, de açúcar mascavo, na fermentação com 

leveduras. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A produção do vinho de laranja com 

leveduras mostrou-se satisfatória, 

apresentando excelente desenvolvimento 

fermentativo, os resultados das análises 

físico-químicas encontrando-se em valores 

aceitáveis, estando próximo de valores 

citados anteriormente nas literaturas, 

enfatiza-se o teor alcoólico que atingiu o 

valor ideal objetivado na pesquisa.  O vinho 

de laranja produzido com leveduras foi 

satisfatório, o desenvolvimento da 

fermentação foi excelente. 

De todos os procedimentos com 

leveduras o maior rendimento foi com 100g 

de açúcar branco e mascavo com atmosfera 

de CO2 apresentando com 85% de 

rendimento. Já nos experimentos de 

produção de vinho de laranja sem leveduras 

obteve-se contaminação, as análises físico-

químicas não foram aceitáveis, não 

adquirindo grau alcóolico, não ocorreu a 

fermentação desejada, portanto faz-se 

necessário pesquisas específicas para a 

análises de tal processo de produção. 

Determinou-se que o erro do procedimento 

do vinho de laranja espontânea foi a não 

adequação necessária para realização do 

procedimento, onde a não pasteurização dos 

mostos e a não esterilização das garrafas 

antes e depois da fermentação foram 
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responsáveis pelo resultado dos 

procedimentos.  

Logo, a produção de vinho de 

laranja pera é viável, principalmente para 

pequenos produtores, pois o processo 

produtivo é compreensível, e de fácil acesso 

às matérias-primas em regiões tropicais. 
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