


ANO 2018 – PUBLICAÇÃO ANUAL ELETRÔNICA

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 1 - 404 | 2018

ISSN 2595-1548 (Versão eletrônica)



Reitor
Marcelo Augusto Santos Turine

Vice-Reitora
Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo

Pró-Reitora de Ensino e Graduação
Ruy Alberto Caetano Filho

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Nalvo Franco de Almeida Júnior

Diretor do Câmpus do Pantanal 
Aguinaldo Silva

Coordenador do Curso de Graduação  
em Sistemas de Informação
Luciano Édipo Pereira da Silva

Coordenadores da Comissão Cientifica
Prof. Me. Ana Lucia Monteiro Maciel Golin
Câmpus do Pantanal – CPAN/UFMS
Prof. Me. Luciano Édipo Pereira da Silva
Câmpus do Pantanal – CPAN/UFMS
Prof. Me. Murilo Oliveira Machado
Câmpus do Pantanal – CPAN/UFMS
Prof. Me. Phelipe Araujo Fabres
Câmpus do Pantanal – CPAN/UFMS

Avaliadores
Alex F. de Araujo
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
- FEUP, Portugal
Antonia Márcia Rodrigues Sousa
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - CPAN/
UFMS, Brasil
Claudio de Farias
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Brasil
Claudio Zarate Max
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, Brasil
Gilson Saturnino dos Santos
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS, Brasil
Gustavo Yoshio Maruyama
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS, Brasil
Harduin Reichel (RCA)
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Objetivo - 
SUPERO, Brasil
Leandro Oliveira
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS, Brasil
Marco Aurélio Machado de Oliveira 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - CPAN/
UFMS, Brasil
Pablo Tordoya
Universidad Técnica Privada Cosmos - UNITEPC, Bolívia
Rafael Escalfone
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Brasil
Raul Assef Castelão
Faculdade Salesiana de Santa Teresa - FSST, Brasil
Tiago Cruz de França
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Brasil

Endereço para correspondência 
Revista ETCPAN
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
Curso de Sistemas de Informação - CPAN
Avenida Rio Branco, 1.270 - Universitário 
Corumbá/MS - 79304-902 
etcpan@ufms.br  Site: https://etcpan.ufms.br/

Coordenação Editorial da Revista ETCPAN

Prof. Me. Ana Lucia Monteiro Maciel Golin
Câmpus do Pantanal – CPAN/UFMS
Prof. Me. Luciano Édipo Pereira da Silva
Câmpus do Pantanal – CPAN/UFMS 
Prof. Me. Murilo Oliveira Machado
Câmpus do Pantanal – CPAN/UFMS
Prof. Me. Phelipe Araujo Fabres (UFMS/CPAN)
Câmpus do Pantanal – CPAN/UFMS

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Coordenadoria de Biblioteca Central – UFMS, Campo Grande, MS, Brasil)

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Coordenadoria de Bibliotecas – UFMS, Campo Grande, MS, Brasil)

Revista ETCPAN [recurso eletrônico] : revista do Congresso Internacional 
de Tecnologia e Negócios / Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul. – Vol. 1, n. 1 (2018)-    . – Corumbá, MS : UFMS, 
2018-   .
  v. ; 30 cm.

Anual.
Modo de acesso: 

< https://etcpan.ufms.br/files/2018/03/Revista_ETCPAN_n1.pdf >
Vol. 1, n. 1 (2018): Anais do IV ETCPAN – Congresso Internacional de 

Tecnologia e Negócios.
ISSN 2595-1548

1. Informática – Congressos. 2. Tecnologia da informação –
Congressos. I. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

CDD (23) 004



Sumário

Analise da Evaporação de Água Retida no Solo 7
 Valdenize da Silva Ribeiro, Silviane Christo da Silva Brito Souza e Murilo Oliveira Machado

Aprendizagem Multidisciplinar: uma discussão dos  
ganhos obtidos na participação em Empresas Júniores 21
Eric Vitor Correa Marracini, Ana Lucia Monteiro Maciel Golin e Suellen Cabanhas Nascimento

A Visão do Internet Banking  sob a perspectiva  
do cliente: uma análise na cidade de Corumbá-MS 37
Maurenn Elias Botelho e Ana Lúcia Monteiro Maciel Golin

Controle da Temperatura em um Ambiente Protegido 61
Janderson L. Sousa, Victor A. F. Pinto, Graziele Garcia e Murilo O. Machado

Dimensões Contextuais para a Formação  
da Intenção Empreendedora Discente 77
Antonia Márcia Rodrigues Sousa e Alexandre Oliveira Lima

Ensino de Programação com Arduino 103
José Luis Barboza, Valdenize da Silva Ribeiro, Matheus Vianna Silveira e Murilo Oliveira Machado



Estudo sobre as Práticas de Inovações no Setor da 
Construção Civil e a Exequibilidade para Inserção de  
uma Empresa de Consultoria para Desenvolvimentos  
de Novos Produtos em Corumbá-MS 119
Raphael Vilalva de Queiroz

Experiência Física Utilizando Robótica 129
Lucas Willyan Conceição de Moraes, Luiz Felipe de Souza Jimenez, Afonso Henriques Leite, 
Dorgival Pereira da Silva Netto, Rafael Verão Françozo e Murilo Oliveira Machado

Fishknow: aplicativo de regras e  
características dos peixes do Pantanal 147
Marcel J. S. Grassi e Luiz F. S. Freitas

Hoyo – Uma Ferramenta de Auxílio  
na Manutenção de Pavimentos Asfálticos 159
Lucas Duarte de Souza e Eder de Souza Rodrigues

JARVIS – Sonda de baixo custo para  
determinação da qualidade da água e do ar 179
Samuel Heimbach Campos e Everton de Britto Policarpi

O Website “Cardápio Digital Web”: praticidade, comodidade 
e controle no atendimento aos clientes de bares, 
restaurantes e nos demais ambientes de mesmo estilo  189
Genair Christo Viana e Walkiria Mathias Romão

Protótipo de um Jogo para Crianças e Adolescentes na 
Aprendizagem e Entendimento de seus Direitos e Deveres 207
Dorgival Pereira da Silva Netto, Letícia Dantas de Oliveira, Luiz Felipe de Souza Jimenez, 
Rosmery Osinaga Peinado, Rafael Verão Françozo e Silvia Gonçalves dos Santos



Qualidade no Transporte Público de Corumbá/MS 233
Camila Fernanda G. da Silva, João Henrique M. de Sousa, Jonathan A. R. Saavedra, 
Magadielli S. Moraes e Rosa B. F. de Almeida

Relato de Desenvolvimento Distribuído de 
Software utilizando o Scrum 257
Antonio Rege L. Santos, Roosevelt F. Moraes da Silva e Danilo Medeiros

Resolução de Instâncias do XHSTT Timetabling  
Utilizando Algoritmos Genéticos 271
Luiz Felipe de Souza Jimenez e Rafael Verão Françozo

Robótica na Escola Estadual Carlos de Castro Brasil 289
Elizabeth de Lima Pinto, Luiz Alexandre, Valdenize da Silva Ribeiro, Ismael Nogueira Camêlo 
e Murilo Oliveira Machado

Simulador de Gerência de Memória Principal em  
Sistemas Operacionais baseado em Realidade Virtual 301
Luiz F. S. Freitas e Marcel J. S. Grassi

Uma Abordagem de Predição de Ações 
Usando Aprendizado de Máquina 311
Daiane Sampaio Santos, Edson Takashi Matsubara e Leandro Koiti Oguro

Uso da Plataforma Arduino para 
Demonstrar a Lei do Inverso do Quadrado  337
Ismael N. Camelo, Luiz A. Conceição e Murilo O. Machado

Estudo da Relação entre Atuação Docente e Desempenho 
em Indicadores por Meio de Redes Sociais Complexas 349
Rafael V. Françozo e Luiz Felipe de S. Jimenez



Modelo de Alocação de Estudantes com Deficiência em 
Escolas Regulares Utilizando Programação Multiobjetivo 365
Rafael V. Françozo e Luiz Felipe de S. Jimenez

Relato de Experiências:  
estratégias de utilização de informática na educação  
em um curso Técnico em Informática 381
Fabio Silva , Luiz Felipe Jimenez, Dorgival Netto e Silvia Gonçalves Santos

LINHA EDITORIAL 403



Analise da Evaporação de Água Retida no Solo

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 7 - 20 | 2018

7

Analise da Evaporação de Água Retida no Solo

 Valdenize da Silva Ribeiro
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (CPAN) – Corumbá - MS –  Brasil

valdenizesilva8@gmail.com

Silviane Christo da Silva Brito Souza
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (CPAN) – Corumbá - MS –  Brasil

silvsbritos@gmail.com

Murilo Oliveira Machado
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (CPAN) – Corumbá - MS –  Brasil

murilo.machado@ufms.br

Abstract. The article analyzes the main factors that affect soil water potential using 
the calculation of climatological water balance. With the Arduino platform, an 
experimental Climatic Station was built at a lower cost than the commercialized 
stations, and the behavior of the variables that affect the evaporation of the water 
contained in two types of moist soil was observed. It is intended to estimate the 
dependence between the measured variables using instantaneous evapotranspiration 
as a function of temperature. Person correlation was used as statistical evaluation.

Resumo. O artigo analisa os principais fatores que afetam o potencial hídrico do solo 
utilizando o cálculo de balanço hídrico climatológico. Com a plataforma Arduino foi 
construído uma Estação Climática experimental com um custo inferior às estações 
comercializadas, e observado o comportamento das variáveis que afetam a 
evaporação da água contida em dois tipos de solo úmido. Pretende-se estimar 
a dependência entre as variáveis mensuradas recorrendo a evapotranspiração 
instantânea em função da temperatura. A correlação de Person foi utilizada como 
avaliação estatística.
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1. Introdução

O surgimento desta pesquisa está relacionado com a relevância em 
compreender os principais fatores que afetam o potencial hídrico do solo, 
e visto que os recursos humanos e artefatos físicos disponíveis possibili-
tam contribuir com este tema, iniciaram-se as etapas iniciais de monitora-
mento e planejamento de uma irrigação artificial.

O balanço hídrico climatológico (BHC) é usado para identificar áreas 
onde as culturas podem se adaptar e serem exploradas com melhor efi-
cácia, para tanto, é necessário ter acesso as variáveis climatológicas da 
região e as características do solo da área que se deseja calcular o balanço 
[Édipo, 2009, p.4].

A literatura classifica como Balanço Hídrico Climatológico (BHC) o es-
tudo das variáveis proporcionais a diferença entre a água que entra e sai 
em uma quantidade específica de terra, sendo a (Variação do Armazena-
mento de Água) ∆ARM essa sua variação em função do tempo. Segundo 
Pereira et al. (2002) o Balanço Hídrico (BH) é a contabilização de água no 
solo, levando em consideração o Princípio de Conservação de Massa, em 
um volume de solo vegetado [Édipo, 2009, p.4].  

Estações climáticas são utilizadas no monitoramento das grandezas 
físicas que são significativas ao BHC, e geralmente se diferenciam quan-
to a precisão, marca, preço. O Arduino é uma plataforma muito utilizada 
por pesquisadores na prototipagem de dispositivos digitais, tem um preço 
acessível e diversos dispositivos compatíveis com suas bibliotecas, o que 
proporciona o desenvolvimento de diferentes projetos.

O custo da construção de uma estação climática experimental é ex-
tremamente inferior às estações climáticas comercializadas, mesmo que 
a mensuração das variáveis climáticas não seja precisa, pois esses ‘proble-
mas’ são objetos de estudo dos acadêmicos envolvidos na pesquisa, os in-
duzem compreender os conceitos na sua totalidade, possibilitam explorar 
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modelos envolvidos na calibração dos dispositivos, além de proporcionar 
aplicações práticas de conteúdo teórico visto em diferentes disciplinas 
oferecidas pela Universidade. Desta forma, o Arduino tem mostrado ser 
um excelente material didático em diversas áreas acadêmicas.

A hipótese central desta pesquisa sugere que é possível estimar a 
quantidade instantânea de água evaporada proveniente de um solo úmi-
do. Acredita-se que os artefatos escolhidos para mensurar e registrar as 
informações podem ser adequados na construção de uma estação climáti-
ca de qualidade, bem como, podem proporcionar a investigação científica 
de baixo custo.

O objetivo geral da pesquisa consiste em determinar como as variá-
veis climáticas afetam a evaporação de água em duas amostras de solos 
diferentes. E com o monitoramento da umidade da terra, temperatura e 
luminosidade do ambiente externo, será discutida a evaporação da água 
contida em recipientes com o volume controlado, e preenchido com duas 
amostras diferentes de terra.

Será utilizado derivada parcial da Evapotranspiração em função da 
Temperatura e Umidade, desta forma, pretende-se estimar evapotranspi-
ração instantânea, utilizando como entrada a temperatura e umidade do 
ar mensuradas pela estação, em conjunto com os valores constantes da 
radiação (2.0 Mj/m²/dia) e velocidade do vento (10.9 m/s) da data 21 de 
outubro de 2017, obtidos no site da Embrapa.

Como avaliação estatística recorre-se a correlação Person para esti-
mar a dependência entre as variáveis mensuradas e calculadas. Será feito 
uma correlação qualitativa entre as variáveis apresentadas, e uma para-
metrização do sensor de umidade da terra com a equação teórica relacio-
nadas a evapotranspiração (EP0). 

O artigo foi organizado da seguinte forma, foi feito uma breve intro-
dução sobre o surgimento da pesquisa, hipótese central, objetivo e ainda 
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nessa seção, na seção 2 é apresentado o conceito para a compreensão 
de Evapotranspiração, a equação dada para a evaporação de uma super-
fície e os conceitos que definem as grandezas físicas determinantes para 
o estudo. Na seção 3 são apresentados os sensores e o e a plataforma de 
prototipagem da estação climática. Na seção 4 é retratada a metodologia 
realizada, e por fim são apresentados as discussões dos resultados do ex-
perimento, e conclusões do trabalho.

2. Evapotranspiração

Segundo [Allen, Pereira, Raes e Smith, 1998], evapotranspiração é 
analise em conjunto de dois processos distintos que estão relacionados 
com a dinâmica da perda de água contida no solo de um plantio, sendo a 
evaporação pela superfície do solo e a transpiração que é realizada pela 
cultura.  A evaporação é o processo pelo qual a água líquida é convertida 
em vapor de água e removida do solo, e dentro do contexto desta pesqui-
sa não precisamos preocupar com transpiração, pois não haverá cultivo 
nos testes iniciais. Segundo [Allen, Pereira, Raes e Smith, 1998], afirma 
que não é possível distinguir o processo de transpiração e evaporação em 
cultivo, e que está fortemente relacionado com o tipo de cultura e quanti-
dade de incidência de radiação solar na superfície da terra.

Os principais parâmetros climáticos que afetam a evapotranspiração 
são radiação, temperatura do ar, umidade e velocidade do vento. Outros 
fatores como a salinidade do solo, baixa fertilidade da terra, solos difíceis 
ou impenetráveis, cobertura do solo, densidade da planta e o teor de água 
do solo, são considerados para mensurar a magnitude do déficit hídrico 
de determinado solo. Na tabela 1 são apresentados diversos modelos ma-
temáticos para Evaporação, porém obtidas a partir de variáveis climáticas 
distintas. Desta forma, para a previsão de taxa de evaporação é possível 
aplicar outras fórmulas e obter o mesmo resultado. A fórmula Penman-
-Monteith, observada acima, é utilizada neste estudo para determinação 
da taxa de evaporação.
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Tabela  1. Equação de previsão de taxa de evaporação [Oliveira, 2003, p.40]

2.1. Equilíbrio energético

A equação da continuidade de fluxo prediz que a energia que chega 
à superfície deve ser igual à energia que sai da superfície para o mesmo 
período de tempo. Todos os fluxos de energia devem ser considerados ao 
derivar uma equação de equilíbrio de energia. A equação para uma super-
fície de evaporação pode ser escrita como,

 Rn₋ G ₋ λET ₋ H = 0 (1)

Onde Rn é a radiação líquida, H o calor sensível, G o fluxo de calor do solo 
e λET o fluxo de calor latente. O fluxo de calor latente λET representa a 
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fração de evapotranspiração derivada da equação do balanço de energia. 
A radiação líquida Rn e os fluxos de calor do solo G podem ser medidos ou 
estimados a partir de parâmetros climáticos. As medições do calor sensí-
vel H são complexas e não podem ser facilmente obtidos, H requer uma 
medição precisa dos gradientes de temperatura acima da superfície.

 λET=(Δ(Rn₋ G) + ρa Cp ((es ₋ ea )/ra ))/Δ + γ (1+ (rs⁄ra ))                   (2)

Onde Rn (MJ / m² dia) é a radiação líquida, G (MJ / m² dia) é o fluxo de 
calor do solo, es ₋ ea (kPa) representa o deficiência de pressão de va-
por do ar, ρa é a densidade média do ar a pressão constante expresso 
em, Cp é o calor específico do ar, Δ (kPa / ºC) é o vapor de saturação e 
representa a variação da pressão em relação a temperatura, γ (kPa / ºC) é 
a constante psicrométrica, e rs e ra (m / s) são a superfície e as resistências 
aerodinâmicas.

Substituindo em (2) os valores rs e ra de acordo com agência FAO 
obtêm-se a equação de Penman-Monteith.

ET0=(0,408 * Δ(Rn ₋ G) + γ * (900/(T+273)) * u2 (es ₋ ea )) ⁄ ((Δ) + γ * (1 + 0,34u2 )) (3)                          

Com essa relação encontra-se a evapotranspiração expresso em mm/dia.

2.2. Temperatura, Calor Latente, Calor Sensível, Umidade 
relativa do ar e terra, Radiação Solar, Velocidade do Vento. 

Temperatura é uma grandeza que caracteriza o estado térmico de 
um sistema. A temperatura é uma medida da agitação das partículas que 
compõe certo material. Se considerarmos as moléculas um gás, quanto 
maior a sua temperatura mais energia cinética terão essas moléculas.

Calor latente é a energia térmica necessária na modificação do esta-
do físico dos corpos, podendo passar do estado sólido para o líquido e do 
líquido para o gasoso mutuamente. Importante salientar que durante a 
mudança do estado físico do corpo a sua temperatura continua constante.
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Calor Sensível é a energia térmica responsável pela variação de tem-

peratura de um corpo. Depende da quantidade de massa do corpo. Dife-
rentemente do Calor Latente o Calor Sensível não modifica o estado físico 
dos copos, um corpo sólido continua sólido, mas sua temperatura varia.

Umidade relativa do ar é a pressão parcial da água existente em 
forma de vapor. A umidade relativa do ar interfere diretamente no clima, 
logo é um dos indicadores usados na meteorologia para fazer previsões 
climáticas e normalmente essa relação é expressada em porcentagem. A 
consequência da umidade presente no ar é o processo de evaporação da 
água, quando certo corpo está em um ambiente com umidade presente, 
ele perde ou ganha água para ajustar sua própria umidade, uma condição 
de equilíbrio térmico. 

Umidade da Terra é a massa de água contida em uma amostra de 
terra expressando-se em quilogramas de água por quilogramas de solo, 
por consequência influenciando diretamente sobre a umidade da terra.

Radiação Solar é a energia decorrente de reações nucleares oca-
sionadas no sol, e transmitidas para o espaço por ondas eletromagné-
ticas em diversos comprimentos, parte dela absorvida pela superfície 
da Terra.   

O vento consiste em uma movimentação de grande quantidade de 
massa de ar, desta forma a velocidade do vento exprime o intervalo de 
massa de ar percorrido em determinado intervalo de tempo. 

3. Arduino

Segundo Melo (2016), o Arduino é uma plataforma de prototipa-
gem contendo um microcontrolador reprogramável, inserido no contexto 
open source. Esta plataforma é utilizada em diversos projetos acadêmi-
cos, empresariais e informais, contribuindo pela vasta literatura disponível 
na web e nas bibliotecas. 
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3.1. Sensor de Umidade e Temperatura DHT11

Permite medir temperaturas de 0 a 50 Graus Celsius, e a umidade. 
A temperatura tem uma faixa de precisão em 2 graus e a de umidade na 
faixa de 5%. Fonte de alimentação DC 3,5 a 5.5V, tempo de amostragem de 
2 segundos, utiliza os pinos VDD, DATA e GND [Costa 2017].

3.2. Sensor de Umidade do Solo Higrômetro

O sensor detecta a variação de umidade do solo ou se há presença de 
água ao seu redor, assim quando o solo está seco o sensor detecta varia-
ções de valores altos e quando o solo esta úmido as variações de valores 
são baixas.

3.3. O LDR (Light Dependent Resistor)

Dispositivo para medir luminosidade é um componente cuja resistên-
cia varia de acordo com a intensidade da luz. Quanto mais luz incidir sobre 
o componente, menor a resistência, ou seja, ele detecta o quanto de luz 
há em um ambiente. Possui um pino para alimentação e outro para leitura 
[Costa 2017]. 

3.4. MicroSD Board

Cartão de memória flash reprogramável e removível que permite o 
armazenamento de dados. Muitos microcontroladores possuem armaze-
namento interno, porém limitado, assim o cartão flash MicroSd é uma al-
ternativa para maior registro de dados.

a)  b)  c) 
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d)  e) 

Figura 1. a) MicroSD board; Pinos CD, CS, DI, DO, CLK, GND, 3V e 5V. b) Sensor 
de umidade do solo Higrômetro; Pinos VCC, GND, D0 e A0. c) Sensor LDR de 

luminosidade. d) Sensor DHT11 de umidade e temperatura. e) Arduino.

3.5. Estação Climática PAN

Figura 2. Estação climática monitorada implementada ao Arduino

4. Metodologia

Foram feitas pesquisas em tutoriais, artigos e na internet por informa-
ções a respeito dos sensores disponíveis para a construção da estação climáti-
ca, e com base nos dispositivos existentes na universidade, foi definido quais 
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variáveis climáticas poderiam ser objeto de estudo. No início realizaram-se 
testes com os dispositivos separadamente verificando como eles funcionam 
e a viabilidades em integrá-los a estação climática. Com os dispositivos funcio-
nando foi realizado a união deles para construir a estação climática.

Em seguida definimos duas amostras de solo retiradas de um jardim 
para o monitoramento sendo uma de solo arenoso e outra de solo argi-
loso. A quantidade coletada de cada amostra equivale ao volume de um 
copo descartável de aproximado 200 ml. Na retirada da amostra obser-
vou-se que o local não apresentava qualquer indicio de umidade a olho 
nu, a amostra 1 ao ser coleta demostrou estar menos compactada que a 
amostra 2 e apresentou um aspecto visível de coloração mais escura que a 
amostra 1. E com a Estação Climática (ECP) finalizada, funcionando e ope-
rando corretamente, iniciou-se a coleta dos dados.

O ambiente de exposição das amostras de solo foi um local aberto 
com maior incidência de radiação solar ao longo do período destinado a 
coleta de dados. No entanto, por ser um local residencial, ao seu entorno 
existia uma moradia e o muro que a cerca que podem em algum momento 
propiciar uma sombra tornando a incidência solar indireta. 

No início do monitoramento foi adicionado as amostras um volume 
de água equivalente a aproximadamente 100 ml.  As leituras dos dados fo-
ram feitas pelos sensores com um intervalo de 1 segundo para cada uma. A 
coleta de dados foi feita no período das 6 horas da manhã até as 18 horas 
para aproveitar ao máximo a incidência do sol.

5. Resultados

A Figura 3 mostra os resultados obtidos com a pesquisa da evapora-
ção da água de duas amostras de terras diferentes recebida pelo sensor 
Higrômetro que tiveram como base a análise dos sensores DHT11 e LDR 
onde levaram em consideração a umidade e temperatura do ar e a lumino-
sidade solar, respectivamente.
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A figura abaixo representa a evaporação da Amostra 1 que teve ca-

pacidade de reter mais água, por isso a evaporação foi lenta diferente da 
Amostra 2, que havia maior incidência de umidade. Observando-se a cor-
relação das duas amostras na evaporação instantânea feita através do cál-
culo apresentado na subseção 2.1.

Figura 3. As curvas azul e verde representam a relação entre o Parâmetro 
Proporcional da umidade do solo obtida pelo sensor em cada amostra, e a curva 

vermelha a evaporação obtida com a equação Penman-Monteith.

A Tabela 2 apresenta a avaliação estatística obtida utilizando a Corre-
lação do Pearson entre cada variável em estudo. 

Tabela 2. Considerando as variáveis sobre a Correlação do Coeficiente de Pearson

US1 US2 L Uar Tar ET0

US1 1 0,671 0,5849 0,8392 -0,8935 -0,8741
US2 0,671 1 0,234 0,8558 -0,7702 -0,8476
L 0,5849 0,234 1 0,5681 -0,6041 -0,5824
Uar 0,8392 0,8558 0,5681 1 -0,9233 -0,9883
Tar -0,8935 -0,7702 -0,6041 -0,9233 1 0,9692
ET0 -0,8741 -0,8476 -0,5824 -0,9883 0,9692 1
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É medido o grau da relação entre duas variáveis que se expressa 

através de 1 a -1 sobre o quanto uma variável influência em outra. Sendo 
o valor: 1, uma correlação perfeita entre duas variáveis, no momento em 
que uma variável se altera a outra também se altera igualmente. O valor: 
0, significando que uma variável independe da outra e o valor -1, definindo 
que se uma variável aumenta a outra diminui inversamente.

Na Tabela 2 a US1 (Umidade do Solo 1) com a própria variável obtém 
o valor de Pearson 1 pois o grau da sua correlação é igual, desta maneira 
podemos observar que todas as variáveis relacionadas a si própria obtém 
o valor 1. A US1 e o resultado do grau de Pearson da sua relação com a 
US2 (Umidade do Solo 2) é 0,671, definindo que existe uma relação de mu-
dança significativa entre as variáveis. A US1 e sua relação com a variável 
L (Luminosidade) apresenta uma correlação de 0,5849, a partir que uma 
variável se altera a outra também se altera moderadamente e a sua rela-
ção com a Tar (Temperatura do ar) e ET0 (Evapotranspiração) é de -0,8935 
e -0,8741, respectivamente, logo a medida que uma variável aumenta a 
outra diminui inversamente. 

O grau de relação Pearson da US2 (Umidade do Solo 2) com a variá-
vel Luminosidade foi de 0,234, próximo a 0, significando que as duas variá-
veis não dependem uma da outra para obter mudanças o que contradiz o 
raciocínio de que quanto maior a luminosidade menor seria a umidade do 
solo. A US2 relacionada a variável Uar (Umidade do ar) obtém o grau de 
Pearson de 0,8558, próximo a 1, significando uma relação quase perfeita 
dado que a partir da mudança de uma variável a outra muda aproximada-
mente igual.

A Luminosidade (Tabela 2) e sua correlação de Pearson com a Umi-
dade do Ar é de 0,5681, indicando que no momento em que a luminosi-
dade se modifica a umidade do ar muda numa proporção moderada. Sua 
correlação com a Tar (Temperatura do ar) tem o grau de -0,6041 e com 
a variável ET0 (Evapotranspiração) obtém o grau -0,5824, indicando que 
a medida que uma aumenta a outra variável diminui inversamente. Tam-
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bém observamos que a Umidade do Ar correlacionada a Temperatura do 
Ar obteve um valor de -0,9233, muito próximo a -1, afirmando que a partir 
do aumento da umidade do ar a temperatura do ar diminui assim a mesma 
relação da variável com a Evapotranspiração é observada.

O valor do grau de correlação da Temperatura do Ar com a Umidade 
do Solo 1 e Umidade do Solo 2 é de -0,8935 e -0,7702, portanto a medida que 
a temperatura do ar se altera a outra variável também se altera inversamen-
te proporcional. A temperatura do ar relacionada à Evapotranspiração obte-
ve o valor de 0,9692, significando uma relação quase perfeita, logo quando 
uma variável é alterada a outra se altera aproximadamente igual. 

6. Discussão dos Resultados

Ao observarmos a Figura 4 Umidade do Solo da terra 1 percebemos 
que houve pouca absorção da água pelo o solo. O solo da terra 2 ao ser irri-
gada, partes do solo estavam com diferentes quantidades de água, diante 
disso o sensor não captou a umidade presente na terra logo, observamos 
no gráfico que o solo manteve-se seco no período de 0,5 segundos a apro-
ximadamente 1,5 segundos e depois foi detectado pelo sensor a variação 
de água, havendo uma queda de umidade.

Analisando a luminosidade feita pelo sensor LDR pode-se observar a 
sua correlação com a umidade. Onde havia grande incidência da luz solar a 
temperatura aumentava e consequentemente a umidade diminui. Nos pe-
ríodos de maior emissão de luminosidade a temperatura do ar aumentava.

Conclusão

Neste artigo foram apresentadas como as variáveis climáticas in-
fluenciam na evaporação de um solo úmido através do monitoramento 
feito por dispositivos  que determinaram a capacidade de absorção das 
duas amostras de terra apresentadas no estudo. A partir dos resultados 
obtidos conclui-se que é possível mensurar a quantidade instantânea de 
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água que evapora de um solo umido. Com a correlação de Person entre a 
evaporação e as variáveis climáticas foi possível obter resultados lineares 
e inversamente proporcionais entre elas.

Com a percepção da relação entre as variáveis climáticas por meio de 
suas correlações, é perceptível uma diferença entre o comportamento das 
duas amostras de terra sobre a absorção de umidade de cada. Para traba-
lhos futuros a investigação do comportamento das amostras em relação 
a água será analisada através da capacidade de campo que tem como pro-
pósito determinar a quantidade de água absorvida pelo solo.   
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Abstract. This work aimed to discuss the relevance of multidisciplinary learning 
in Junior Business, mainly as it contributes to the professional development of its 
members, through a bibliographical survey carried out and obtained as a result that 
this type of learning, in fact, provides competences to the participating members, 
thus being an advantage in the labor market.

Resumo. Este trabalho buscou discutir a relevância da aprendizagem multidisci-
plinar em Empresas Juniores, principalmente como ela contribui no desenvolvi-
mento profissional dos seus membros, através de um levantamento bibliográfico 
realizado e obteve-se como resultado que esse tipo de aprendizagem, de fato, pro-
porciona competências aos membros participantes, sendo assim uma vantagem 
no mercado de trabalho.
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1. Introdução
As Empresas Juniores são organizações/associações civis, sem fins 

lucrativos, formadas dentro de Instituições de Ensino Superior, sendo 
compostas exclusivamente por discentes, que se beneficiam das ativida-
des empresariais para o seu aprendizado acadêmico. Nessas empresas os 
seus membros podem aliar a aprendizagem multidisciplinar com a práti-
ca. (LANZOTI; MIRANDA; MACHADO, 2012). Essas Empresas Juniores são 
fundadas e geridas por discentes, sendo ligadas a um ou mais cursos de 
graduação e possuem a supervisão de docentes. (SILVA, 2012).

É possível perceber que as Empresas Juniores são compostas por 
acadêmicos de cursos de graduação e estão instaladas dentro de facul-
dades e/ou Universidades, apesar disso é necessário que essas Empresas 
tenham um gerenciamento adequado para o seu funcionamento, o qual 
deverá ocorrer fazendo uso de certas competências, tais como o conheci-
mento empresarial já adquirido de seus membros e/ou os conhecimentos 
que estiverem abertos a serem adquiridos.

A participação enquanto membros colaboradores no Projeto de pes-
quisa denominado “Estudo sobre a implantação de Empresa Júnior de Com-
putação e Desenvolvimento para a Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul/Câmpus do Pantanal” despertou a motivação dos autores em ten-
tar expor o assunto de uma forma compreensível e simples ao ambiente 
acadêmico do Curso de Sistemas de Informação da UFMS/CPAN fazendo-os 
despertar para uma ponderação sobre como uma Empresa Júnior pode ser 
um instrumento de grande valia para o crescimento de todo o meio univer-
sitário, e propõe a reflexão sobre a importância da aprendizagem multidisci-
plinar por meio da participação de acadêmicos em Empresas Juniores.

Nessa ótica, essa pesquisa tem como objetivo geral identificar como 
a aprendizagem multidisciplinar proporcionada no âmbito das Empresas 
Juniores, contribuem no desenvolvimento profissional dos seus mem-
bros. Em complemento, os objetivos específicos visam apresentar e dis-
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cutir os conceitos que norteiam a definição de uma Empresa Júnior; Verifi-
car a relevância da aprendizagem multidisciplinar em Empresas Juniores; 
e Refletir sobre os benefícios que a implantação de uma Empresa Júnior 
proporciona ao meio acadêmico e a Instituição de Ensino Superior.

O artigo está dividido em cinco seções, sendo elas introdução, refe-
rencial teórico, metodologia, resultados e conclusões.

2. Referencial

Reforçando o entendimento sobre o conceito relacionado a Empre-
sa Júnior, Silva (2012) também menciona que as Empresas júnior são or-
ganizações abertas e geridas com a finalidade de preparar os estudantes 
para o futuro profissional abrindo portas para o mercado de trabalho. Es-
ses alunos participam de trabalhos práticos e reais aliando isso a sua visão 
acadêmica aprimorando sua experiência, o que lhes proporciona um dife-
rencial na hora de atuar no mercado do trabalho. (SILVA, 2012).

Segundo a Brasil Júnior (2015) uma Empresa Júnior possui como ob-
jetivo principal possibilitar ao aluno a oportunidade de aplicar na prática 
os conhecimentos teóricos adquiridos em sua formação, dessa forma po-
dendo fazer com que o espírito crítico, analítico e empreendedor se de-
senvolva, como também tornar mais acessível a entrada desses alunos no 
mercado de trabalho.

Lopes (2006) reforça a importância que as instituições de ensino têm 
em apoiar a ideia de Empresa Júnior como um método para o enriqueci-
mento da aprendizagem para o aluno, contudo esse apoio necessita que 
seja notória a presença dos docentes no desenvolvimento do propósito 
da Empresa Júnior, dando direcionamento aos acadêmicos.

Já Lafeuille (1997 apud TOSTA et al, 2011, p.6) diz que “a Empresa 
Júnior é um espaço de aprendizagem, criatividade e responsabilidade”, 
pois estes tipos de empresa estão contribuindo com benefícios para a 
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comunidade na qual elas estão inseridas já que podem atender algumas 
de suas demandas. Logo, além de contribuir para a formação de seus alu-
nos/membros através da prática e desenvolvimento de suas habilidades 
e competências, traz melhorias a sociedade. E Carvalho (2003, p.65), diz: 
“A Empresa Júnior tem como objetivo principal propiciar aos estudantes 
oportunidade de aplicar e aprimorar os conhecimentos teóricos adquiri-
dos durante o curso”.

Uma Empresa Júnior pode, portanto ser considerada como um com-
ponente de grande importância quando se relaciona o processo de ensino 
ao aprendizado vivencial, ao contribuir no amadurecimento profissional 
dos acadêmicos envolvidos em suas atividades e ao mostrar que podem 
ter uma experiência enriquecedora em função de diversos fatores, tais 
como o aprendizado multidisciplinar e a possibilidade de vivência do meio 
empresarial, contribuindo com aqueles discentes que querem ter um cur-
rículo diferenciado ao concluírem seus estudos.

As Empresas Juniores visam fazer com que o aluno tenha condições 
de colocar em prática tudo que foi aprendido no decorrer de sua jorna-
da acadêmica. Quando o aluno faz parte de uma Empresa Júnior ele está 
atuando “além das salas de aula”, portanto ele está aprimorando seus co-
nhecimentos em uma extensão da universidade. 

Nas Empresas Juniores, os alunos atuam dentro de uma atividade 
extensão universitária, já que isso pode ser caracterizado como tal. Atra-
vés dessas ações de extensão as Empresas Juniores contribuem com a so-
ciedade na qual elas estão inseridas. Dessa forma, essas empresas devem 
atuar no desenvolvimento da sociedade na qual elas fazem parte, realizan-
do serviços diversos tais como consultorias, pesquisa, desenvolvimento 
de projetos, entre outras possibilidades. Com o fim de atender as neces-
sidades de organizações, como micro e pequenas empresas e a comu-
nidade. E este relacionamento pode promover a melhoria e estabelecer 
parcerias potenciais que fomentem a relação/ligação entre a sociedade e 
universidade. (RAFAEL; OLIVEIRA, 2012).
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Dadas as definições de Empresa Júnior, é possível observar que ela 

é uma empresa, que não possuí (e nem pode possuir) fins lucrativos, mas 
que visa o desenvolvimento da sociedade através de projetos para empre-
sas, como também contribui para o desenvolvimento e formação qualifi-
cada dos graduandos através das suas atividades, que buscam a resolução 
de problemas de forma eficiente e criativa, aplicando a teoria na prática, 
podendo ser considerada como uma ponte para o mercado de trabalho.

Elas oferecem serviços e/ou produtos considerados equivalentes ao 
do mercado concorrente por terem o aporte dos professores da Institui-
ção, que estão ligados a essas atividades dando suporte aos alunos, geran-
do assim confiança aos clientes pelos serviços que estão sendo prestados. 
As Empresas Juniores possibilitam aos alunos o desenvolvimento e contato 
profissional com o mercado de trabalho e servem como feedback do que foi 
aprendido em sala de aula. (RAFAEL; OLIVEIRA, 2012; BRASIL JÚNIOR, 2015).

Silva (2012) diz que uma Empresa Júnior tem a natureza, assim como 
a estrutura de uma empresa real que gera lucros quando menciona que 
uma “Empresa Júnior tem a natureza de uma empresa real, com diretoria 
executiva, conselho de administração”. (p. 21). Além disso essas empresas 
têm estrutura jurídica própria, possuindo CNPJ e nota fiscal. (MORETTO 
NETO et al, 2004).

Ou seja, assim como nas empresas comuns, uma empresa júnior pos-
sui uma estrutura administrativa própria, após a sua criação, tendo por 
exemplo, pessoas responsáveis por cada uma das áreas funcionais que 
compõem a empresa, como um responsável pelas atividades mercado-
lógicas, ou pelas finanças. (SILVA, 2012). É interessante quando há uma 
multidisciplinaridade de atuação dos funcionários nessa empresa desde o 
planejamento de projetos até a realização de vendas, para proporcionar 
um bom funcionamento produtivo e agilidade nos processos.

As Empresas Juniores, como já mencionado, também proporcionam 
um contato mais efetivo entre os alunos e o mercado de trabalho, maior 
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integração entre organizações e universidades, e coletam informações 
para solucionar problemas de forma inovadora e criativa. (MORETTO 
NETO et al, 2004).

Quando a Empresa Júnior é vinculada a diversas áreas de conheci-
mento e existe um contato próximo a elas, então técnicas multidisciplina-
res ocorrem nessa empresa e ela pode ser considerada como uma Empre-
sa Júnior na qual ocorre uma aprendizagem multidisciplinar: 

O contato próximo com EJs vinculadas às mais variadas áreas 
do conhecimento, e sua conseqüente manutenção, viabiliza a 
concatenação de técnicas multidisciplinares dando origem a 
projetos primorosos e dignos de reprodução. Não raro, expe-
riências desta natureza tornam-se casos de sucesso[...]. (MO-
RETTO NETO et al, 2004, p.63).

Segundo Mandelli (2009) o conhecimento adquirido sobre empreen-
dedorismo, que é algo muito estimulado e promovido em função das ca-
racterísticas naturais de uma Empresa Júnior, é considerado de suma im-
portância em qualquer área de trabalho, por estimular o desenvolvimento 
das atividades com cunho multidisciplinar. Segundo a Brasil Júnior (2015) os 
alunos adquirem competências fundamentais para se tornar um empreen-
dedor através da participação em Empresas Juniores, já que elas propor-
cionam uma vivência empresarial. É importante ressaltar que o conceito de 
empreendedor utilizado se refere ao: “indivíduo que, por meio de aprofun-
dada competência em gestão e elevado senso de responsabilidade, é capaz 
de gerar resultados de grande impacto e abrangência na sociedade”. (p.8).

Em relação a multidisciplinaridade Fazenda (2002) diz que existe uma 
integração de conhecimentos e Sommerman, Mello e Barros (2002) assim 
como Japiassú (1976) mencionam que ocorre a multidisciplinaridade quan-
do há um objeto de estudo de uma única disciplina por variadas disciplinas 
de forma simultânea. Sommerman, Mello e Barros (2002) também afirmam 
que a multidisciplinaridade enriquece a exploração desse objeto de estudo.



Aprendizagem Multidisciplinar

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 21 - 36 | 2018

27
A possibilidade de economia de tempo existe na implementação 

de um projeto, quando se trabalha em conjunto nas empresas em geral, 
gerando aprendizado a todos os participantes. E trabalhar em conjunto 
também proporciona uma visão multidisciplinar, onde algumas pessoas 
podem ter uma visão de algo que pode ser realizado na melhoria do proje-
to, que outras não podem. (MORETTO NETO et al, 2004).

Em seu trabalho, Bogo et al (2015) expõe que as disciplinas que são 
trabalhadas de maneira isolada em salas de aula puderam ser trabalhadas 
juntas nos projetos com equipes multidisciplinares, permitindo assim aos 
alunos unir a teoria com a prática e também desenvolverem suas compe-
tências.

[…] os alunos identificam problemas concretos, em seguida são  
analisados por uma equipe multidisciplinar para que esta encontre as solu-
ções. Estas vivências proporcionam aos estudantes as experiências neces-
sárias para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais. 
(BOGO et al, 2015, p.4).

Nas Empresas Juniores, as mais variadas áreas e disciplinas intera-
gem entre si, portanto a aprendizagem multidisciplinar se torna um fator 
importante para o desenvolvimento das competências do aluno. Outro 
fator importante sobre isso é que os alunos passam a atuar mais em em-
presas sendo assim: “é possível propiciar uma maior empregabilidade dos 
alunos envolvidos nas atividades junto às organizações”. (DAL PIVA et al, 
2006, p.4).

Hotaling et al (2012) expõe em seus estudos que os estudantes de 
engenharia que obtêm conhecimentos multidisciplinares têm melhores 
resultados que os alunos que obtêm conhecimentos monodisciplinares. 
Ou seja, se um acadêmico que obteve a oportunidade de aprendizado mul-
tidisciplinar (como o adquirido via experiências em Empresas Juniores) ao 
ser comparado com aqueles que adquiriram competências advindas do 
modelo monodisciplinar, apresentará melhor preparo para as competên-
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cias exigidas pelo mercado e, em média terá uma probabilidade maior de 
ser empregado.

Dal Piva et al (2006) também caminha na mesma vertente ao men-
cionar que os alunos que atuam em Empresas Juniores, realizam juntos 
a essas empresas, projetos multidisciplinares. Eles buscam focar a rea-
lização desses projetos, nos setores de desenvolvimento produtivo da 
empresa. 

Percebe-se assim que a diversidade do aprendizado se dá pela gran-
de variedade de áreas de atuação e disciplinas fomentadas durante as 
ações de funcionamento de uma Empresa Júnior, resultando num proces-
so de aprendizado que alia os conhecimentos teóricos à prática sendo, 
portanto desempenhada por ações multidisciplinares.

Ao se trabalhar com a multidisciplinaridade em Empresas Juniores, 
os acadêmicos obtêm os benefícios dessa prática. Eles aprimoram habili-
dades que antes eram teóricas, advindas do estudo em sala de aula. Berni-
ni (2010) afirma que ao se trabalhar em um projeto multidisciplinar, o alu-
no abandona a postura receptiva, que se tem nas salas de aula, e assume 
uma postura de colaborador, o que proporciona uma oportunidade para 
uma aprendizagem significativa.

[…] a Empresa Júnior passa a beneficiar os acadêmicos atuantes em 
seus projetos multidisciplinares, aonde aprimora sua visão da teoria adqui-
rida através da aplicação da prática, e as empresas que participam nesse 
processo de aprendizagem técnica na melhoria dos seus arranjos produti-
vos. (DAL PIVA et al, 2006, p.4).

A troca de conhecimentos e práticas é algo que permite aos alunos 
interagirem e intervir em projetos reais já que o incentivo à atuação mul-
tidisciplinar é válida por permitir o contínuo intercambio de saberes e de 
conhecimentos e aplicações práticas, favorecendo o entendimento e a in-
tervenção na realidade. (ZILIOTTO; BERTI, 2012).
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De acordo com Conceito Nacional de Empresa Júnior (CNEJ) o pro-

pósito de uma Empresa Júnior deve estar definido em um estatuto po-
dendo inclusive ser definido como o desenvolvimento profissional das: 
“pessoas que compõem o quadro social por meio da vivência empresarial, 
realizando projetos e serviços na área de atuação do curso de graduação 
ao qual a empresa júnior for vinculada”. (BRASlL JÚNIOR, 2017, p.1).

Uma Empresa Júnior pode ser vista também como um espaço para 
transformação permitindo o desenvolvimento dos membros ali inseridos, 
que promove a aprendizagem e também uma ligação/troca entre a institui-
ção de ensino e a sociedade em que ela se encontra. Esses benefícios são 
adquiridos através da participação dos alunos nos projetos de uma Empresa 
Júnior, e eles possuem a devida orientação e suporte dos seus professores 
e universidade. (OLIVEIRA; RIBEIRO, 2014; BRASIL JÚNIOR, 2015).

Empresas juniores são geridas por alunos e incentivadas pelas ins-
tituições de Ensino Superior, ou seja, as instituições disponibilizam espa-
ço físico para funcionamento deste empreendimento e professores para 
supervisionar os trabalhos visando o ensino dos conteúdos relacionados 
com os cursos de graduação oferecidos pela instituição e envolvidos na 
empresa júnior. (LEWINSKI et al, 2009, p.1).

Todo o conteúdo que essa experiência poderá oferecer ao acadêmi-
co poderá ser de grande valia para quando estiver inserido no mercado de 
trabalho. Desse modo pode-se dizer que toda a vivência prática adquirida 
no meio empresarial tornará o acadêmico mais apto e amadurecido para 
enfrentar os diversos desafios do mercado de trabalho.

As Empresas Juniores, fortemente presentes em faculdades e uni-
versidades, são associações com a iniciativa de proporcionar um comple-
mento para a formação dos alunos ali inseridos, pois alia a teoria com a 
prática, podendo então formar profissionais aptos para o mercado de 
trabalho. Esses futuros profissionais desenvolvem suas competências nas 
atividades das Empresas Juniores, que geralmente são projetos e serviços 
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prestados a empresas de pequeno porte. Essas atividades também fazem 
contribuições para as universidades, e para sociedade, podendo até mes-
mo beneficiar um país. (BRASIL JÚNIOR, 2015).

Uma Empresa Júnior pode ter o papel de auxiliar a vivência do aluno 
no mercado de trabalho de uma maneira mais rápida e acentuada, no qual 
o aluno é estimulado a ter um perfil empreendedor, aprendendo na práti-
ca a buscar bons resultados, e levando consigo toda essa experiência para 
as empresas onde exercerão sua profissão.

Outro ponto importante é que os membros das Empresas Juniores 
possuem liberdade para a realização dos seus projetos, já que as institui-
ções de ensino superior não podem intervir na gestão. Esses projetos po-
dem ser propostos, ora pela comunidade acadêmica, ora pela demanda 
do mercado, portanto é necessário haver responsabilidade dos participan-
tes. Por tal motivo, pode-se dizer que essas Empresas Juniores funcionam 
tanto como laboratórios de práticas, quanto como espaços de transfor-
mação para os graduandos desenvolverem sua experiência profissional 
e pessoal, devido as trocas de saberes e a convivência que ali existem. 
(OLIVEIRA; RIBEIRO, 2014; BRASIL JÚNIOR, 2015).

Para tornar o desenvolvimento do acadêmico mais amplo, contribuin-
do assim com sua instrução para cumprir com maior eficiência aos desafios 
encontrados no mercado de trabalho, que está sempre progredindo, e pre-
parando-o de maneira que possa pôr em ação as funções da profissão, en-
contra-se o Movimento Empresa Júnior. (BRASIL JÚNIOR, 2015).

Com a sigla tradicional MEJ, o Movimento Empresa Júnior originou-
-se na década de 60 em Paris, na França, a partir do surgimento da pri-
meira Empresa Júnior com o nome de Junior Entreprise, na universidade 
ESSEC (L’ecole Supériure dos Science Economiques et Comerciales). Com 
o intuito de proporcionar uma grande experiência aos alunos, a  Empresa 
Júnior aliava os conhecimentos teóricos obtidos dentro das salas de aula 
com a prática no comércio, logo, era possível ao aluno viver uma realida-
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de empresarial antes de concluir seu curso de graduação, possibilitando 
então que o propósito de obter experiências fosse alcançado. (BRASIL 
JÚNIOR, 2015). 

A principal função do MEJ é a de proporcionar aos estudantes expe-
riências que serão enfrentadas no mercado de trabalho, para isso ela cria 
um ambiente de trabalho onde os acadêmicos possam aprender a lidar 
com as possíveis situações que viverão quando se formarem, como por 
exemplo, trabalho em equipe, liderança, a tomar iniciativa, entre tantos 
outros. (UFRGS, 2017).

Pode-se observar que as Empresas Juniores beneficiam amplamente 
os membros ali envolvidos em projetos, que trocam experiências e apri-
moram suas competências se tornando profissionais mais bem capacita-
dos. Essas empresas também trazem benefícios para a sociedade.

3. Metodologia

Nessa seção será descrita a característica metodológica utilizada 
nesse trabalho, a partir da apresentação do conceito e da descrição breve 
do que vem a ser o levantamento bibliográfico. As principais fontes que 
foram consultadas na construção deste estudo bibliográfico são as seguin-
tes: artigos em periódicos científicos, livros, dissertações e resumos.

Quando se quer progredir em uma área de conhecimento, ter os 
saberes do que já foi estudado e pesquisado por outros autores são a 
base para possibilitar esse progresso (VIANNA, 2001). No levantamento 
bibliográfico ou pesquisa bibliográfica, é feito um levantamento de todo 
o tipo de material relacionado ao assunto da pesquisa, e existe um con-
tato direto com o que foi escrito em outros trabalhos, tais como artigos, 
teses, dissertações, monografias, etc, e também da internet, sendo ne-
cessário atenção com as fontes desse último, e isso ocorre ao se checar 
sua credibilidade. O pesquisador tem a tarefa de verificar e analisar os 
dados do levantamento. Para poder encontrar as possíveis incoerências 
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ou contradições que os dados obtidos possam apresentar. (PRODANOV; 
FREITAS, 2013).

Após ser feito o levantamento bibliográfico, foi feita a análise dos 
dados relevantes para essa pesquisa bibliográfica.

4. Resultados Obtidos

Pela análise feita neste estudo percebe-se a importância e relevância 
da aprendizagem multidisciplinar em Empresas Juniores para o desenvol-
vimento de habilidades diferenciadas dos alunos que atuam em Empresas 
Juniores, pois o que foi aprendido também é aplicado. Dal Piva (2006) e 
Brasil Júnior (2015) dizem que esses alunos após desenvolverem a prática, 
podem entrar no mercado de trabalho de forma mais acessível e se tor-
nam profissionais mais capacitados.

Quando os alunos atuam em uma Empresa Júnior multidisciplinar eles 
aprimoram as suas habilidades teóricas ao se trabalhar nas equipes e nos 
projetos multidisciplinares, como Dal Piva (2006) explica em seu trabalho. 
Um administrador em uma Empresa Júnior precisa de várias habilidades, ad-
vindas de diferentes áreas, para desenvolver suas atividades, portanto exis-
te uma aplicação multidisciplinar de suas ações. Dentro desta perspectiva 
pode se entender que a multidisciplinaridade advém da prática na Empresa 
Júnior de atividades de distintas áreas, sendo essas habilidades e competên-
cias colocadas em ação rotineiramente em uma Empresa Júnior.

Por exemplo, quando para um acadêmico administrador/gestor de 
uma Empresa Júnior é solicitado a realização de serviços relacionados 
ao estudo mercadológico para o desenvolvimento do Marketing Digital 
de um cliente, este deve possuir condições de realizar atividades (obter 
conhecimento) não só relacionadas ao Marketing de uma empresa, mas 
deve também possuir condições (conhecimento Financeiro) de calcular o 
custo de tais serviços, e de propor ações relacionadas a tecnologia, en-
tendendo-se assim que todos os processos exigidos funcionam de forma 
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integrada. Existindo nessa situação competências/habilidades multidisci-
plinares, que são aprendidas por disciplinas distintas, e por esse motivo a 
aprendizagem multidisciplinar se torna um fator relevante e diferenciado, 
se comparado a forma de aprendizado proposta em sala de aula, por cada 
uma das diferentes disciplinas. (HOTALING et al., 2012).

Como explicado por Brasil Júnior (2015) ter onde aplicar tudo o que 
foi aprendido em sala de aula, podendo errar sem prejudicar a sua carreira, 
ou ameaçar seu emprego são alguns dos benefícios que fazem parte de 
uma Empresa Júnior e podem dar ao acadêmico condições de decidir se 
realmente ele quer fazer parte desse ambiente, no qual a aprendizagem e 
a prática se unem para formar profissionais mais bem capacitados e prepa-
rados, para transformar o mercado de trabalho.

Conclusão

Percebe-se assim que a implantação de Empresas Juniores é algo de 
relevância tanto no ambiente acadêmico, como na sociedade, pois elas 
atendem as demandas de micro e pequenas empresas, buscando suprir 
suas necessidades e também se mostram importantes para o desenvolvi-
mento das competências dos seus membros, fornecendo condições para 
aprimorar e desenvolver experiência prática aos mesmos, pois há uma tro-
ca de conhecimentos entre eles. 

As Empresas Juniores são organizações sem fins lucrativos, dentro 
de Instituições de Ensino Superior, ligadas a um ou mais cursos de gradua-
ção. Entende-se que existe multidisciplinaridade nessas empresas quando 
elas aliam várias disciplinas, ou seja, elas abrangem as mais variadas disci-
plinas para resolução de problemas, como também seus membros são de 
diversas áreas. Isso pode proporcionar resultados mais rápidos e melho-
res em seus projetos.

Os benefícios da aprendizagem multidisciplinar se dão pela diversi-
dade de aprendizado em diversas áreas, o que se mostra como sendo mais 
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uma vantagem para os alunos, pois estes acabam obtendo conhecimen-
tos práticos das mais variadas disciplinas, assim como os de suas próprias 
áreas de atuação. Tudo isso por se permitir vivenciar o funcionamento de 
uma empresa real, através de uma Empresa Júnior.

Vale ressaltar que toda essa vivência empresarial que o acadêmico 
adquire em uma Empresa Júnior, poderá torná-lo um profissional com 
perspectivas diferenciadas, no qual poderá estar um passo à frente de ou-
tros profissionais, que não tiveram a mesma vivência prática.

Como trabalhos futuros, pretende-se realizar uma pesquisa de cam-
po em algumas Empresas Juniores para avaliar a aprendizagem nessas 
empresas através de entrevistas com seus membros.
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Resumo. O desenvolvimento do Internet Banking proporcionou aos seus clientes 
diversas alternativas e redução no atendimento dentro das agências bancárias, 
sobretudo pelo uso dos dispositivos eletrônicos pessoais. Este trabalho analisou 
a visão, por parte dos clientes, em relação ao uso do Internet Banking. Também 
comparou os custos operacionais dos serviços realizados via Internet Banking e via 
atendimento presencial nas agências bancárias em três instituições, na cidade de 
Corumbá - MS. Concluiu-se que é viável o uso do Internet Banking, porém mesmo 
com tantos benefícios, ainda traz receios por parte de alguns de seus usuários, 
relacionados principalmente ao quesito segurança.

Abstract. The development of Internet Banking provided its customers with several 
alternatives and reduced service within the banking branches, especially by the use 
of personal electronic devices. This work analyzed the clients’ view regarding the use 
of Internet Banking. It also compared the operational costs of services performed via 
Internet Banking and through service within the banking branches in three banking 
institutions, in the city of Corumbá - MS. It was concluded that the use of Internet 
Banking is feasible, but even with so many benefits, it still brings fears on the part of 
some of its users, related mainly to the question of security.
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1. Introdução

A importância da internet vem crescendo nos últimos anos, tornan-
do mais tênue a fronteira entre a vida cotidiana e o espaço cibernético, 
isso fez com que a internet se tornasse uma vasta fonte de oportunida-
des. A evolução dessa tecnologia afetou inclusive as áreas financeiras, que 
para acompanhar o desenvolvimento tecnológico tiveram que adotar es-
tratégias inovadoras, como por exemplo, nos bancos. 

Com a maciça utilização da internet como meio de comunicação au-
menta significativamente a possibilidade de rápida interação entre a or-
ganização, o cliente e a coleta de informações, agilizando o processo de 
feedback, ou seja propiciando maior habilidade de resposta aos seus con-
sumidores diretos. Laudon e Laudon (2010, p.13) explicam que o feedback 
“é a resposta que retorna a determinadas pessoas e atividades da organi-
zação para análise e refino da entrada”.

Logicamente, essa evolução possui limitações, principalmente no 
que diz respeito à interação humano-computador, pois para que a inter-
net se mostre como opção viável para substituir o atendimento prestado 
dentro das agências bancárias e no caixa eletrônico é importante que, a 
interação entre o usuário e o sistema ocorra adequadamente, atendendo 
todos os critérios de acessibilidade e usabilidade. 

E essa interação entre o homem e o computador abre um leque de 
possibilidades quando se trata da facilitação de atividades corriqueiras, 
sendo possível, portanto notar que o Internet Banking (IB) é uma realidade 
complexa, pois abrange diversas áreas da tecnologia da informação.

Atualmente, essa ferramenta proporciona inúmeros serviços dispo-
nibilizados pelos bancos, aos seus clientes. Estes utilizam a internet como 
plataforma de acesso, podendo atualmente considerar o IB como uma das 
ferramentas essenciais para estimular o aumento do número de clientes 
bancários. 
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Pela ótica das agências bancárias, que buscam oferecer um atendi-

mento de qualidade, mas com constante e significativa redução de custos, 
o aumento no uso desta ferramenta também parece ser vantajoso, já que 
os clientes bancários podem ser totalmente atendidos através de seus 
aparelhos celulares, tabletes, ou via computador, por meio dos aplicativos 
instalados nos dispositivos e/ou através das páginas de internet.

Assim, o objetivo geral desse trabalho define-se como o de verificar 
o nível de utilização do Internet Banking por parte de clientes de agências 
bancárias localizadas na cidade de Corumbá – Mato Grosso do Sul (MS). 
Como objetivos específicos serão apresentados: um comparativo das di-
ferenças nos custos operacionais das agências bancaria, de algumas das 
transações financeiras que atualmente podem ser realizadas tanto de for-
ma presencial devendo o cliente se locomover até a sua agencia, como via 
uso do Internet Banking; pontuar vantagens e desvantagens na realização 
de serviços bancários via utilização do Internet Banking; e elencar os ser-
viços considerados mais utilizados pelos clientes, disponíveis no Internet 
Banking de cada agência; bem como, identificar a faixa etária dos usuários 
do IB das agências de Corumbá/MS, classificando-os como jovens, com 
idade entre 15 a 29 anos, adultos com idade entre 30 a 59 anos e idosos 
sendo consideradas as pessoas acima de 59 anos de idade.

Esse estudo motivou-se em função das evidentes mudanças que o 
avanço tecnológico que vem provocando nas instituições bancarias, modi-
ficando de forma intensa não só o processo de gerenciamento dessas or-
ganizações bem como a sua forma de relacionamento com seus clientes. 
Embora se note empiricamente que, ainda restam muitas dúvidas relacio-
nadas à segurança e a livre utilização da ferramenta. 

2. Contextualizando o Internet Banking

Atualmente a sociedade empresarial observa a constante universa-
lidade no uso da Internet de diversas formas. Seja ela usada como um ca-
nal de propaganda, como meio de comunicação entre as instituições, ou 
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como uma forma inovadora de realizar negócios e atrair clientes. Mas, se-
gundo Costa (2002) a internet trouxe também uma série de dúvidas para 
as empresas, como as estratégias a serem seguidas para o correto uso 
comercial desse meio.

O que se percebe de imediato é que os bancos estão aproveitando, 
cada vez mais, as inúmeras vantagens que a Internet disponibilizou, já que 
a utilização da Internet para realizações de serviços bancários é considera-
da como uma das principais inovações tecnológicas nas últimas décadas, 
tendo em vista que as inovações têm como principal objetivo superar as 
tendências do mercado e atender as necessidades dos clientes. 

Diniz (2006) afirma que o Internet Banking passou a ser o centro das 
discussões sobre o futuro dos bancos. E que no ano de 1995, os bancos 
adotaram uma estratégia inovadora: eles começaram a utilizar a Internet 
como meio de comunicação com seus clientes. Com isso criaram uma tec-
nologia, para que seus clientes entrassem em contato com o banco atra-
vés da Internet sem precisar sair de casa. 

Laudon e Laudon (2010) relatam alguns fatos históricos que afeta-
ram a tomada de decisão das diversas instituições bancárias mundiais, 
principalmente no que viria a direcionar as ações concretas sobre novos 
investimentos em tecnologias, proporcionando melhoria de atendimento 
e consequentemente atrair novos clientes.

Diniz (2006) relata que os primeiros serviços com características de 
atendimento mais proativo quanto ao uso da internet estão relacionados 
ao desenvolvimento de um software, que os bancários entregavam a seus 
clientes, através de CD-ROM ou disquetes, para que esse fosse instalado 
em seus computadores pessoais. Entre os serviços disponibilizados via 
esse canal destacam-se: as consultas, transferências e pagamentos. Dessa 
forma foi criado o Home Banking.

Essa inovação no setor bancário foi de total importância, pois des-
congestionava as agências bancárias, evitando assim com que os clientes 
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ficassem muito tempo em filas aguardando atendimentos. Sob o ponto de 
vista técnico, o Home Banking não é a mesma coisa que o Internet Banking, 
já que no IB o acesso a conta bancária dispensa a instalação de aplicativos 
próprios dos bancos nos computadores dos clientes, é necessário apenas 
o acesso à internet.

Outra forma que as instituições bancárias vêm aprimorando para 
melhor atender seus clientes é por meio de aplicativos móveis (Mobile 
Banking - MB), no qual os acessos às contas bancárias são realizados pelo 
aplicativo do banco instalado nos dispositivos móveis (celulares). Vale 
ressaltar que os serviços do Internet Banking nos aplicativos móveis são 
os mesmos serviços oferecidos convencionalmente na agência bancária, 
destacando que alguns bancos personalizam seus aplicativos móveis para 
ter serviços adicionais.

As atividades e serviços bancários disponibilizados pela internet po-
dem ser classificados de diferentes formas, e Diniz (2000) optou por uma 
classificação que dá destaque as oportunidades que podem ser aproveita-
das pelos bancos, que são compostas por três categorias. 

São elas: a divulgação, quando se utiliza a internet para divulgar uma 
informação, seja ela relacionada a negócio ou a publicidade; a transação, 
quando se utiliza a internet como um canal para realizar transações bancá-
rias, as mesmas realizadas dentro das agências ou em caixas eletrônicos; e 
o relacionamento, quando a internet é usada como ferramenta para apri-
morar e aproximar o relacionamento com os clientes.

A figura 1 a seguir, mostra uma estatística publicada pela Febraban 
– Federação Brasileira de Bancos (2015) sobre o comportamento dos clien-
tes bancários, em relação aos atendimentos disponíveis nos bancos. O mo-
delo de atendimento propostos e apontados pela Febrabran referem-se a 
serviços via: Internet Banking e Mobile Banking; atendimento diretamente 
com funcionários da agência; contact center, que são os diversos canais de 
interação com o cliente, como por exemplo: telefone, e-mail, chat ou SMS 
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(Short Menssage Service) ou em português, serviços de mensagens curtas; 
e por último o POS, que são os terminais de pagamentos com leitores de 
código de barras.

Figura 1. Retrato histórico das formas de atendimentos bancários existentes e a 
evolução do comportamento da clientela quanto à utilização de cada um dos serviços.

Fonte: (FEBRABAN, 2015)

Através da Figura 1 fica evidente que utilizações de serviços bancários 
via IB e MB é significativamente superior quando não há movimentações 
financeiras. No ano de 2014 em torno de 74% dos clientes das agências 
bancárias brasileiras faziam uso deste canal para realizarem seus serviços. 
Enquanto que no mesmo ano em operações que demandavam movimen-
tações financeiras era de apenas 20%. 

Essa situação pode ser entendida pelo fato de que quando envol-
ve transações com dinheiro os clientes ainda preferem se deslocar até a 
agência bancária para efetuarem suas transações pessoalmente, sem a in-
ternet como intermediadora. O IB e MB são os principais meios para tran-
sações sem movimentação financeira, já nas transações com movimenta-
ção financeira quem lidera o ranking são os outros canais de atendimento, 
como as agências e os Contact Center. Outra identificação interessante é 
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a de que as movimentações através de Internet Banking e Mobile Banking 
apresentam uma tendência de crescimento contínuo, situação oposta ao 
que se apresenta nas movimentações via atendimento direto nas agências 
e os Contact Centers.

2.1 Análise sobre a segurança no uso do Internet Banking

O Internet Banking surgiu para facilitar a vida cotidiana e para descon-
gestionar as agências bancárias, com questões que podem facilmente ser 
resolvidas em casa, pelo próprio cliente. Embora seja prudente analisar não 
só os principais pontos positivos que permeiam essa tendência, mas tam-
bém os pontos negativos que o Internet Banking traz para a sociedade.

Segundo dados da Febraban (2015) os crimes eletrônicos bancários mo-
vimentam um total de 900 milhões de reais por ano, como pode ser obser-
vado na Figura 2. Dentro dessa estatística em primeiro lugar está a clonagem 
e outras fraudes com cartões de crédito, que representam em torno de 450 
milhões de reais, ou seja, metade do valor total perdido/roubado. Logo em 
seguida encontram-se os golpes contra o Internet Banking, totalizando uma 
perda de 270 milhões de reais.  Em terceiro lugar apresentam-se os golpes 
com cartões de débito, que perdem cerca de 180 milhões de reais por ano. 

Figura 2 – Quantitativo dos Crimes eletrônicos segundo dados da Febraban
Fonte: (FEBRABAN, 2015)
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Laudon e Laudon (2010) orientam que, uma vez identificado os prin-

cipais riscos para seus sistemas, sua empresa precisará desenvolver uma 
política de segurança para proteger seus ativos. Podendo ser compreen-
dida como “uma declaração que estabelece hierarquia aos riscos de infor-
mação e identifica metas de segurança aceitáveis, assim como os mecanis-
mos para atingi-las” (p. 231)

De acordo com Toigo (2016) os bancos adotaram duas políticas de 
segurança que possuem um único objetivo, que serve para evitar que 
pessoas não autorizadas tenham acessos à base de dados das transações 
bancárias. Sendo elas: política de segurança física e política de segurança 
lógica. A primeira consiste na implementação nas instalações físicas dos 
sistemas de informática designados para o IB, considerando-o como um 
local adequado, com sistemas de prevenções que combatem danos, tais 
como incêndio, queda de energia e cópias de processamentos. 

Já a segunda política, combate os dados bancários contra vírus de 
computadores, isto é, sistemas lógicos desenvolvidos com intuito malicio-
so e que tem como objetivo principal a utilização de seus dados, sejam 
esses financeiros ou pessoais, para ganho próprio ou simplesmente para 
vandalismo como uma forma de entretenimento próprio.

Essas políticas de segurança são de extrema importância já que os 
dados pessoais e bancários dos clientes são considerados sigilosos e, se 
não estiverem em um banco de dados seguro poderão ser acessados por 
terceiros, que podem utilizar essas informações para a prática de crimes 
virtuais.

Além das duas políticas de segurança citada acima, existe também 
a política de divulgação de dicas que os bancos disponibilizam aos seus 
clientes. Nesta ação os bancos se responsabilizam por divulgar informati-
vos, que contém dicas de como os clientes devem fazer para acessar sua 
conta bancária pela internet, com segurança.
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Na maioria das vezes os informativos bancários alertam o cliente 

para que ele mantenha sempre o antivírus do seu computador ativo e 
atualizado, evitando entrada de malwares que poderão deixar informa-
ções desprotegidas. Informa também que o cliente deverá evitar acessar 
informações pessoais e bancárias em computadores de terceiros, ou seja, 
em dispositivos de empresas, cybers, utilizando apenas seu computador 
pessoal para ter acesso ao Internet Banking. (Toigo, 2016)

Além das citadas acima, outras dicas disponibilizadas nos informativos 
bancários são: os clientes devem conferir o certificado de segurança e todas 
as informações que aparecem nos sites bancários, evitando dessa forma 
acessar sites fraudulentos, parecidos com os sites oficiais, além de se aten-
tar nessa informação, os clientes também devem clicar no ícone “sair” assim 
que terminar de utilizar o IB. O banco se preocupa também em deixar os seus 
clientes bem cientes de que qualquer contato que tiver de ser feito com eles 
será realizado através de contato via telefone, nunca por e-mail. E que o clien-
te, em hipótese alguma, deverá informar sua senha pessoal, através de e-mail.

Assim as agências bancárias acreditam que fornecendo tais informa-
tivos e o cliente atendendo todas essas medidas básicas de segurança, 
citadas nos parágrafos anteriores, a conta no IB fique mais segura, dificul-
tando a ocorrência de crimes bancários cibernéticos.

3. Metodologia

De acordo com Wazlawick (2009) um método de pesquisa consiste 
na sequência de passos necessários para demonstrar que o objetivo 
proposto foi atingido. Ele também deve indicar se os protótipos serão 
desenvolvidos, se modelos teóricos serão construídos, quais experimentos 
serão realizados e como serão organizados e comparados os dados.

Richardson et al. (1985) descreve que a abordagem qualitativa refere-
-se a ciências sociais, que aborda os conhecimentos a partir de uma análise 
subjetiva, por meio de técnicas de mensuração que podem dar explicações 
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aos fenômenos, no qual busca os dados e os acontecimentos no contexto. 
Já a pesquisa quantitativa aborda mensurações e medidas claras e defini-
das. Neste trabalho foi considerado o uso de uma abordagem quali-quan-
titativa, por abordar os dois aspectos trazendo em sua análise tanto dados 
numéricos, como um julgamento frente os dados apresentados.

Existem inúmeras Instituições Bancárias sediadas no Brasil, várias 
dessas de origem estrangeira, todas elas são regularizadas pelo Banco 
Central do Brasil, para seu funcionamento. A cada mês, o Banco Central do 
Brasil divulga uma lista com o nome dos bancos, sendo eles categorizados 
em bancos comerciais, caixa econômica, administradores de consórcios, 
entre outros. (SALOMÃO, 2016)

A cidade de Corumbá/MS foi escolhida para compor o Universo desta 
pesquisa por representar a maior cidade, em número de habitantes, da 
região fronteiriça (Brasil-Bolívia). Neste município, local onde foi desen-
volvido o presente estudo e onde foram aplicadas as entrevistas, existem 
6 (seis) Instituições bancárias em funcionamento, sendo elas: Banco do 
Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú, Caixa Econômica Federal, Santander e 
Banco Cooperativo Sicred.

O tipo de amostragem definida para o estudo baseou-se na Amostra-
gem Probabilística Aleatória, pois, segundo Gil (2010) todos os elementos 
da população têm a mesma probabilidade de ser escolhido como elemen-
to da amostra, e tendo-se o conhecimento do quantitativo de elementos 
que compõem o universo é possível a seleção destes por sorteio. Sendo 
sorteadas, para representar a amostra deste estudo, 3 (três) agencias, 
sendo elas o Banco do Brasil, Banco Bradesco e Banco Itaú. 

De acordo com Rampazzo (2005) a entrevista é um encontro entre 
duas pessoas que tem como objetivo que uma delas obtenha informações 
sobre determinado assunto mediante uma conversa. Ele afirma também 
que se trata de uma conversa face a face, de maneira metódica a qual se 
coleta a informação desejada.
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Como instrumento para a coleta de dados foi aplicada uma entre-

vista estruturada aos clientes das agências. Rampazzo (2005) afirma que 
na entrevista estruturada, o entrevistador segue um roteiro de perguntas 
estabelecidas, as quais não devem ser alteradas. Assim como no questio-
nário, a entrevista estruturada pode conter perguntas abertas e fechadas. 

É importante destacar que para a definição das questões, da 
sequência de perguntas e da estrutura global da entrevista foi utilizado o 
pré-teste, que auxiliou na identificação de falhas iniciais, proporcionando 
uma melhor adequação para o momento da aplicação da entrevista. 
Severino (2007) afirma que a aplicação do pré-teste antes da aplicação da 
entrevista é válida para analisar os dados e evidenciar possíveis erros exis-
tentes, como: inconsistência ou complexidade das questões, ambiguidade 
ou linguagem inacessível e perguntas supérfluas ou que causem embara-
ço ao informante.

Após análise das contribuições do pré-teste, a estrutura da entrevis-
ta seguiu uma sequência, a qual pretendia detectar o nível de familiariza-
ção do entrevistado com o assunto, identificar o que o entrevistado esta-
va fazendo naquele momento no caixa eletrônico bancário e se conhecia 
o Internet Banking. A partir desta etapa o entrevistado ia dando maiores 
detalhes do seu conhecimento sobre o IB.

Como os gerentes das Instituições bancárias não puderam informar, 
de forma oficial, a quantidade exata do número de clientes que, cada uma 
das agências bancárias de Corumbá/MS possuía, a identificação do quan-
titativo de participantes fez uso do que expõe a Amostragem não proba-
bilística por julgamento intencional, no qual “o pesquisador, intencional-
mente, toma, para amostra, elementos que apresentam as características 
desejadas por ele”. (GRESSLER, 2003, p. 144).

A gerente do Banco Bradesco, agência 0188, informou, de forma não ofi-
cial, que o banco possuía aproximadamente 10.400 clientes, extraindo os bene-
ficiários do INSS. O gerente do Banco Itaú informou que a agência 0096 apre-
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sentava uma média de 6.000 clientes. E o gerente do Banco do Brasil, agência 
0014, informou que o banco apresentava algo em torno de 20 mil clientes. Esses 
dados foram coletados diretamente com os gerentes no ano de 2016. 

Vale ressaltar, portanto que a falta dos parâmetros estatísticos para 
a consideração da amostra não extingue a associação entre pessoas sele-
cionadas e a busca pelo atendimento dos objetivos da pesquisa. Portanto 
fez-se uso desta abordagem por proporcionar uma maior liberdade quan-
to ao número de pesquisados.

Assim foi definido que um quantitativo de 30 clientes de cada uma 
das agências seriam abordados para a entrevista, sendo entrevistados 
10 clientes por período (matutino, vespertino e noturno). A aplicação de 
cada entrevista teve uma média de 20 minutos de duração por participan-
te. Foram abordados 90 clientes, mas apenas 76 entrevistas foram consi-
deradas neste estudo, visto que 14 entrevistados não se interessaram em 
finalizar sua participação na entrevista.

Também foi utilizado o instrumento de observação para a coleta de 
dados relacionados a identificação do funcionamento das políticas de se-
gurança, bem como na determinação das vantagens e desvantagens do 
uso do Internet Banking, pois Gressler (2003, p. 169) explica que “a obser-
vação (...) utiliza os sentidos para captar aspectos da realidade”.

4. Análise de Resultados

4.1 Análise comparativa dos custos operacionais

Esta seção tem como foco demonstrar um comparativo dos custos 
operacionais dos serviços de 3 instituições bancárias brasileiras, Banco do 
Brasil, Bradesco e Itaú, nota-se que os custos operacionais dos serviços 
realizados virtualmente, por meio do Internet Banking ainda são os mais 
vantajosos para o banco tendo o preço, como foco principal para estimulo 
ao aumento da sua utilização por parte das agências bancarias.
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Apenas alguns serviços foram elencados para compor tal compa-

rativo, sendo estes: consulta de extrato mensal, consulta de extrato em 
determinado período, transferências entre a própria instituição, e trans-
ferência por meio de DOC (Documento de crédito) e TED (Transferência 
eletrônica disponível).

A título de esclarecimento, o DOC é uma transferência de crédito 
com um limite de R$4.999,00, o valor depositado é creditado na conta 
do beneficiado no próximo dia útil, se a transação for realizada até às 
21h59min, após esse horário o valor é creditado no segundo dia útil. Já o 
TED é uma transferência eletrônica disponível, no qual não há um valor mí-
nimo ou máximo que determine sua utilização, o dinheiro é creditado na 
conta do destinatário minutos após a transferência ser concluída, desde 
que a transferência ocorra até às 17h.

Nas tabelas 1, 2 e 3 serão apresentadas uma lista de serviços presta-
dos por cada banco, e seus respectivos valores de custo operacional, nos 
modos presenciais, via uso de caixa eletrônico e via utilização do Internet 
Banking. A mesma percepção que se tem na tabela 1 e 2, referentes aos 
serviços do Banco do Brasil e do Banco Itaú, pode-se notar na tabela 3. 
Os serviços realizados pelo Internet Banking são significativamente mais 
baratos que os realizados de forma presencial e por caixas eletrônicos.

Tabela 1 – Custos Operacionais do Banco do Brasil

BANCO DO BRASIL Presencial Caixa Eletrônico Internet Banking

Consulta de extrato mensal R$2,80 R$2,40 R$0,00

Consulta de extrato em 
determinado Período R$2,80 R$1,95 R$0,00

Transferência entre a 
própria instituição R$1,30 R$0,95 R$0,95

Transferência TED/DOC R$17,00 R$8,60 R$8,60

Fonte: Banco do Brasil, 2016
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Tabela 2 – Custos Operacionais Banco Itaú

BANCO ITAÚ Presencial Caixa Eletrônico Internet Banking

Consulta de extrato mensal R$2,05 R$2,05 R$0,00

Consulta de extrato em 
determinado Período R$2,05 R$2,05 R$0,00

Transferência entre a 
própria instituição R$1,25 R$1,00 R$1,00

Transferência TED/DOC R$17,00 R$9,25 R$9,25

Fonte: Banco Itaú, 2016

Tabela 3 – Custos Operacionais do Bradesco

BANCO BRADESCO Presencial Caixa Eletrônico Internet Banking

Consulta de extrato mensal R$2,80 R$2,45 R$0,00

Consulta de extrato em 
determinado Período R$2,80 R$2,00 R$0,00

Transferência entre a 
própria instituição R$1,25 R$1,00 R$1,00

Transferência TED/DOC R$16,30 R$8,80 R$8,80

Fonte: Bradesco, 2016

Outra vantagem, além da visível redução de custo para a Instituição, 
é que o cliente ao acessar sua conta bancária de dentro de casa ou do 
trabalho, por exemplo, não necessita dispor de gastos com deslocamento 
(transporte), custo este que teria que arcar para se deslocar até uma agên-
cia, na ausência de um serviço prestado via Internet Banking. 

Como já vem sendo considerado rotineiro, o noticiário divulgando 
casos sobre a violência e os constantes assaltos e sequestros em saídas de 
bancos, o acesso à conta bancária de dentro de casa pode também evitar 
a vivência dos clientes bancários em tais episódios negativos. Além de o 
Internet Banking ser considerado de fácil utilização, conforme relato dos 
pesquisados, já que para seu uso estes mencionaram não ser necessário 
obter um curso de informática, além de o site ser de fácil acesso e disponi-
bilização, bastando se conectar a uma rede de Internet.
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Foram mencionadas e identificadas algumas vantagens na utilização 

do Internet Banking, tais como custos financeiros mais baixos e em algu-
mas transações sem custo algum, e a economia de dinheiro e tempo no 
deslocamento. Mas também existem algumas desvantagens na utilização 
dessa ferramenta. Há por exemplo, uma vantagem citada acima que pode 
ser também classificada como uma desvantagem, pois o fato de não ter 
que se deslocar até uma agência bancária acaba aumentando o distancia-
mento do cliente com a entidade bancária.

E também, muitos dos deficientes sejam eles visuais ou auditivos não 
conseguem acessar o Internet Banking, pois grande parte dos sites ainda 
não dispõem de acessibilidade para tais clientes. Das 3 instituições bancá-
rias aqui analisadas, apenas o Banco do Bradesco oferece acessibilidade 
em seu Internet Banking.

Outra desvantagem identificada é que ao iniciar o uso pelo Inter-
net Banking, logo no primeiro acesso, a página solicita um cadastro para 
a validação dos dados bancários dos clientes e senha. Essa validação é 
muito importante para a segurança do cliente, mas também pode levar 
algum tempo para ser concluída, causando desconforto e frustração 
com a sua demora.

4.2 A realidade do uso do Internet Banking  
pela perspectiva dos clientes de Corumbá-MS

Os clientes entrevistados foram divididos em três categorias, são 
elas: categoria jovem, que considerou entrevistados com idade entre 15 
a 29 anos de idade; adultos, entre 30 a 59 anos de idade e idosos que 
considerou as pessoas acima de 59 anos de idade. Na análise da entre-
vista foi possível notar que os adultos foram os que tiveram maior repre-
sentatividade, obtendo um total de 43% do montante entrevistado. Os 
jovens representam 29% do total participante e os idosos 28%.
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Grande parte das transações que levaram os clientes adultos até 

a agência bancaria no momento da entrevista, poderiam ser facilmen-
te realizadas pelo Internet Banking, mas mesmo assim eles se deslo-
cam até as agências bancárias para realizar tais transações. Foi possí-
vel identificar também que do total de entrevistados, mais de 50% são 
adultos do sexo masculino, comprovando que os homens são os que 
mais frequentam as agências bancárias, independente do horário de 
funcionamento. 

Mesmo os atendimentos dentro da agência estando indisponíveis 
para o atendimento pessoal, estes optam para o uso do caixa eletrônico, 
para realizar o serviço desejado. Tal situação ainda pode ser confirmada 
pelo embasamento teórico de uma pesquisa realizada por Pires e Marche-
tti (1997), no qual mencionam que a maioria dos usuários do caixa eletrôni-
co são homens e situam-se na faixa etária de 36 a 45 anos.

Com relação ao conhecimento sobre o funcionamento do Internet 
Banking, 70% mencionaram conhecê-lo, essa identificação mostra que mui-
ta gente ainda desconhece o Internet Banking, na maioria idosos, sendo 
este um dado valioso para as Instituições bancarias que devem trabalhar 
seus informativos e investir em propagandas a fim de estimular o uso des-
sa ferramenta ao público idoso. 

Ducroquet et al (2016) afirmou em seus estudos que os usuários 
mais velhos estão com um poder de consumo maior, facilitando assim o 
aumento do uso de dispositivos móveis e aplicativos, logo as empresas 
não devem mais apenas focar nos jovens, pois estes não constituem o 
único grupo de interessados em novidades. Embora também afirme que 
apesar do crescente contato tecnológico, os idosos são os que têm me-
nos acesso à internet.
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Figura 4 – Quem conhece o Internet Banking?
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017

A maioria dos idosos entrevistados afirmou que muitas vezes deixam 
de se interessar pelas tecnologias por não ter paciência para aprender a 
manusear aparelhos eletrônicos, porém alguns idosos se colocam interes-
sados em entender melhor como funciona a tecnologia, e desejam que ela 
se faça presente em seu dia-a-dia. 

A entrevista também mostrou que muitos dos entrevistados já co-
nhecem o Internet Banking e fazem uso da ferramenta, mas que 26% dos 
que a conhecem, não a utilizam. E, apesar de ser aparentemente grande 
o número de usuários do Internet Banking é necessário dar atenção aos 
não usuários que conhecem sua existência e benefícios, pois estes repre-
sentam um quantitativo de clientes que podem passar a fazer uso rapida-
mente desta ferramenta, reduzindo ainda mais os custos operacionais de 
transações bancarias, por estas instituições.

Quem não faz uso do Internet Banking alegou que a insegurança é 
uma das principais causas desse comportamento, aspecto esse que tam-
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bém foi dado para justificar o porquê das pessoas preferirem ir até o caixa 
eletrônico ao invés de utilizar o Internet Banking para realizar transações, 
além de consultas de saldos e extratos. Comprovando que grande parte 
dos clientes ainda sente algum tipo de receio quanto à utilização de tecno-
logias em transações monetárias.

Os entrevistados que afirmaram usar o Internet Banking são os 
adultos e jovens, o que dá embasamento para o estudo realizado por 
Santos et al. (2011) o qual afirma que o perfil dos usuários de Inter-
net Banking são pessoas de 26 a 35 anos de idade. Uma observação 
relevante para as agências de Corumbá/MS é a de que entre todos os 
idosos entrevistados nenhum deles respondeu já conhecer ou fazer uso 
do Internet banking.

Como dito anteriormente, muitos deixam de fazer o uso da ferra-
menta, pela falta de informação relacionada à sua segurança. E este tra-
balho tende a ajudar justamente essas pessoas, que não a utilizam por 
não considerá-la segura, pois muitas pessoas até possuem um interesse 
em utilizá-las, mas não se sentem confortáveis, pois acreditam que as 
informações enviadas serão disponibilizadas para terceiros. Assim, com 
esse trabalho esses clientes podem ser informados do que se trata essa 
ferramenta e também das vantagens que ela proporciona na vida coti-
diana.

Com relação ao tipo de serviço realizado nas agências da cidade de 
Corumbá/MS, a maioria dos entrevistados mencionaram que se deslocou 
até o caixa eletrônico para realizar serviços como: saque (63%), pagamen-
tos realizados através dos terminais eletrônicos (12%), depósito (11%), a ve-
rificação de saldo (8%) e outras operações (6%), tais como atividades de 
retirada de talões de cheque, realizar empréstimo, desbloquear cartões 
magnéticos, etc.
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Figura 5 – Serviços mais efetuados via caixa eletrônico  
das agências bancárias de Corumbá/MS

Fonte: Pesquisa de campo, 2017

Como justificativas dos entrevistados para o deslocamento até as 
agências bancárias de Corumbá/MS, as mais citadas foram: Opiniões rela-
cionadas ao Saldo: “Porque eu vim trazer meus pais no banco e já aprovei-
tei para ver o saldo da minha conta.”; Opiniões relacionadas aos Saques: 
“Porque ainda não dá para sacar pelo Internet Banking.”; “Porque não dá 
para sacar pelo celular.”; “Porque eu não sei sacar pelo celular.”; Opiniões 
relacionadas ao Depósito: “Porque no momento não tem dinheiro na con-
ta bancária.”; “Porque eu não tinha dinheiro na minha conta para realizar 
transferência.”; “Porque não dá para realizar depósito pela internet sem que 
eu tenha dinheiro na minha conta bancária.”; “Porque a internet estava com 
problema.”; “Porque não sei utilizar o aplicativo para transferência.”; Opi-
nião relacionada a Pagamento: “Porque não considero seguro para realizar 
pagamentos.”

A maioria das pessoas entrevistadas utilizam o Internet Banking para 
consultar saldos e extratos de sua conta bancária, seja ela de conta cor-
rente ou poupança; efetuar pagamento de contas, pois é possível realizar 
o pagamento de contas através do código de barras, utilizando a câmera 
do celular ou digitando os números presentes no código; realizar transfe-
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rências, seja ela entre as mesmas instituições bancárias ou não. Quando a 
transferência é feita entre as mesmas instituições a taxa cobrada é inferior 
(ou nula) da cobrada quando a transferência é realizada para outras insti-
tuições, tendo esta um valor aproximado a R$10,00.

Muitas das pessoas entrevistadas restringem o uso do Internet 
Banking utilizando-o apenas quando não há necessidade de movimenta-
ção financeira (consultar saldo, extratos, limites e compras realizadas com 
o cartão de crédito), este fato se dá, pois os usuários do Internet Banking 
ainda não o consideram totalmente seguro, ou seja ainda têm receios de 
que seus dados pessoais sejam disponibilizados para terceiros. Dentre as 
pessoas que fazem o uso da ferramenta, apenas 60% disseram a conside-
ram totalmente segura, como mostra o gráfico da figura 6.

Figura 6 – Você considera o Internet Banking seguro? 
Fonte: Pesquisa de campo, 2017

Toigo (2016) afirma que muitos usuários do Internet Banking ainda 
têm certo receio ao utilizar a ferramenta, pois o medo dos golpistas online 
toma conta na hora de realizar transações com movimentação financeira.
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Portanto, pode-se concluir que o presente estudo é de grande im-

portância, principalmente por identificar que ainda há um grande trabalho 
a ser feito por parte das agencias bancaria visando estimular o uso da fer-
ramenta do Internet Banking, principalmente no que se refere à seguran-
ça.  Pois há pessoas querendo utilizar o Internet Banking, mas estas ainda 
possuem certos receios, principalmente quanto aos perigos que possam 
ocasionar ao proprietário da conta ao utilizá-la de forma inadequada.

Considerações Finais

De maneira geral, foi constatado que o Internet Banking ainda é uma 
ferramenta desconhecida e possui bastante espaço para melhorias, afim 
de atrair um número maior de adeptos, incentivando assim uma maior sa-
tisfação e utilização.

Este trabalho identificou que usuário do caixa eletrônico e do Inter-
net Banking afirma facilidade de utilização de tais sistemas, e que as facili-
dades conjugadas apresentam-se como positivas, e estes são os principais 
fatores que fazem o cliente adotar a Internet Banking como seu principal 
canal de relacionamento.

Aos clientes que alegaram que não utilizam o Internet banking pela in-
segurança, a leitura deste estudo poderá os ajudar promovendo um maior 
esclarecimento no que tange ao esclarecimento sobre políticas básicas de 
segurança, bem como na identificação de uma tendência de vasta/maciça 
utilização. A grande maioria dos entrevistados que mencionaram não se 
sentir seguros utilizando o Internet Banking foram os idosos, sendo este o 
perfil etário do público que geralmente possui pouco conhecimento e/ou 
interesse em tecnologia e muitas vezes desconhecem os quesitos a respei-
to da segurança na rede virtual.

No que tange a verificação do nível de utilização do Internet Banking 
foi constatado que apesar do grande marketing que os bancos realizam 
referente à ferramenta, ainda existem muitos clientes que não fazem uso 
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da mesma por diversos motivos, porém o maior deles é relacionado à sua 
segurança. 

Com relação à identificação dos serviços mais utilizados pelo Internet 
Banking nos bancos pesquisados de Corumbá - MS, a consulta de saldos e 
extratos ainda é o serviço que se destaca, principalmente pelo fato de que 
para realizar essa transação não é necessário fazer uso de movimentação 
financeira. Constatou-se também que o custo operacional dos serviços via 
Internet Banking é significativamente mais baixo do que os custos oriun-
dos de atendimento pessoal. 

E, como sugestão de continuidade desta pesquisa sugere-se que se 
desenvolva um estudo para melhor reconhecer o perfil do cliente que ain-
da não utiliza o IB, tentando detectar quais são realmente os seus anseios. 
Ou, pesquisas relacionada à satisfação de uso dos aplicativos disponíveis 
nos sistemas Mobile, a fim de entender os aspectos do sistema, realizando 
os testes para análise de usabilidade e comunicabilidade dos mesmos.
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Abstract. This paper has the objective to present a review of the control theory and 
Fuzzy logic concepts, implementing a temperature control system in a protected 
environment by using the difference between the desired and the obtained 
temperature. A quantitative analysis of the results is done from the obtained graphics, 
as the qualitative comparison of the error obtained from each strategy used.

Resumo. Este trabalho apresenta os uma revisão dos conceitos da teoria de controle 
e lógica Fuzzy, implementa  um protótipo de sistema de controle para temperatura 
em um ambiente protegido utilizando a diferença entre a temperatura desejada e 
a obtida. Uma analise quantitativa dos resultados é realizada a partir do gráficos 
obtidos, bem como uma comparação qualitativa do erro obtido em cada estratégia 
utilizada. 
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1. Introdução 

É notório que a demanda de alimentos cresce a cada ano, e as 
propriedades rurais brasileiras de pequeno e médio porte são desprovidas 
de recursos tecnológicos, [Santos 2014]. Uma vez que não se tem controle 
sobre os elementos climáticos, a agricultura pode se tornar uma atividade 
de alto risco [Romanini,  Garcia,  Alvaro,  Cappelli, e  Umezu 2010]. A ins-
tabilidades climáticas observadas com o passar dos anos, têm contribuído 
com o aumento da demanda por aplicações tecnológicas na produção de 
alimentos. 

De acordo com [Santos, Júnior e Neves 2017], estufas são ambientes 
protegidos com controle de variáveis climáticas significativas a cultura em 
questão, como temperatura, umidade do ar, e luz. São comumente uti-
lizadas na agricultura para proteger o cultivo do ambiente externo com 
grandes variações climáticas (Tempestades, geadas, granizos, etc.), bem 
como em áreas de difícil plantio como desertos. 

A Teoria de Controle tem contribuído para o progresso tecnológico 
nas ultimas décadas, e vem causando um grande impacto em diversas 
áreas como robótica, engenharia, biologia, economia, agricultura, etc. 
Os controladores de temperatura atuam como medidores e corretores, 
medindo constantemente a temperatura e comparando-a com a tempe-
ratura desejada, assim, efetuando a correção através de diversas técnicas 
aplicadas de regulação de temperatura, dentre essas técnicas temos: ON/
OFF, P(proporcional), PD(Proporcional Derivativo), PI(Proporcional Inte-
gral), PID(Proporcional Integral Derivativo) [Santos, Júnior e Neves 2017].

Os conceitos de Lógica Fuzzy introduzida por [Zadeh 1965] são uti-
lizados para traduzir em termos matemáticos a imprecisão expressa por 
um conjunto de regras linguísticas. E Através de predicados cria-se uma 
estratégia que pode ser implementado em um algoritmo. A Lógica Fuz-
zy difere dos sistemas lógicos tradicionais em suas características e seus 
detalhes. Nesta lógica, o raciocínio exato corresponde ao caso limite do 
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raciocínio aproximado, sendo interpretado como um processo de compo-
sição de relações nebulosas.[Gomide e Gudwin 1994].

O objetivo geral  deste trabalho  consiste em realizar uma breve re-
visão bibliográfica de algumas técnicas pertinentes a teoria de controle 
dinâmico, como PE (Proporcional ao Erro), PD(Proporcional a Derivada), 
PID(Proporcional a Integral e Derivada), e sistemas de controle com 
Predicados Fuzzy . Com a plataforma arduino, foi construído um ambiente 
protegido (Estufa) contendo uma lâmpada para o aquecimento, e um mini 
ventilador de computado para resfriar o ambiente interno a estufa. O con-
trole da ventilação será realizado através de predicados booleanos em 
função da leituras instantâneas da temperatura do ar.  

Inicialmente foi apresentado uma breve introdução do projeto, em 
seguida é realizado  o embasamento da Teória de Controle e Lógica Fuzzy.  
A seção 3 descreve a metodologia realizada nesta pesquisa. Por fim, é  rea-
lizado a discussão dos resultados obtidos e as conclusões. 

2. Lógica Fuzzy e Teoria de Controle  

2.1. Logica de Fuzzy

O conceito da lógica fuzzy introduzido na decada de 60, quando Za-
deh pesquisava sobre a possíveis modelagens de sistemas industriais e 
químicos que efetuassem a análise de binárias que não se encaixavam no 
processamento computacional tradicional. [Pilatti 2012]

A Lógica Fuzzy desenvolvida por Zadeh é baseada na teoria dos Con-
juntos Fuzzy. Os valores da proposições introdusidas por George Boole 
tem valores binários sendo “verdadeiro” ou “falso”, respeitam o princí-
pio da Não Contradição postulado por Aristóteles [Pilatti 2012]. Porém 
na logica Fuzzy, suas variáveis podem assumir valores entre 0  e 1, e não 
compartilham do postulado de Aristóteles, podendo um mesmo elemento 
pertencer a dois conjuntos diferentes.
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Controladores Fuzzy

A lógica fuzzy é normalmente utilizada em sistemas de controle que 
exigem respostas mais informativas de acordo com o problema. A base 
fundamental do controle fuzzy é modelar ações a partir de um conheci-
mento especifico, ou seja, casos onde as informações sejam conhecidas 
pelo projetista. Sistemas Fuzzy são denominados closed-loop system(Sis-
temas de loop fechado), que controlam processos fuzzificando as entra-
das de um sistema e enviando ao mecanismo de inferência, que tomara as 
decisões com base nos predicados do projeto. 

Após a adaptação e tomada de decisões de acordo com o predicado, 
ocorre a defuzzificação, que transformará as decisões Fuzzy em valores 
reais entendiveis pela maquina, valores esses que atendem as necessida-
des do problema.   [Pilatti 2012]

Fuzzificação das Variáveis

O passo incial do controle nebuloso é a fuzzificação das variáveis re-
cebidas. Esses valores são obtidos através de sensores e utilizados pelo 
programa. Esta etapa é a coversão de uma entrada precisa (crisp) em uma 
variável nebulosa usando as funções inclusão.

Base de Regras Fuzzy

É constituida por estratégias de controle utilizando predicados e 
composta por uma série de regras:

SE <antecedente> ENTÃO <consequente>.

O antecedente é formado por condições que, quando satisfeitas(Em 
alguns casos, parcialmente) ditam o processamento do predicado na infe-
rência Fuzzy. Já o consequente, é formado por ações ou diagnósticos de 
acordo com as regras do predicado. Os consequentes das regras dispara-
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das são processados, gerando uma resposta determinística para cada saí-
da do sistema [Pilatti 2012]. Após o conjunto de consequentes acionados é 
realizado o calculo em paralelo da composição nebulosa. 

Figura 1 - Principais  etapas de um Sistema Fuzzy.

2.2 Teoria do Controle

São modelos matemáticos que tratam o comportamento de siste-
mas dinâmicos, adaptando-se de acordo com os resultados obtidos ins-
tantaneamente. Em sistemas de controle de malha fechada, informações 
da saída são utilizadas para determinar o sinal de controle aplicado ao 
processo em instantes específicos, ou seja, as ações tomadas serão mo-
dificadas de acordo com as informações obtidas na saída. Para tornar o 
sistema mais preciso, e fazer com que ele reaja a influências externas, o 
sinal de saída é comparado ao sinal de referência e a diferença (erro) entre 
estes sinais é a base para determinar o sinal de controle que, efetivamen-
te, deverá ser aplicado ao processo. Desta maneira, o sinal é utilizado para 
corrigir o desvio entre a saída e o sinal de referencia, minimizando o erro 
[Santos, Júnior e Neves 2017].



Janderson L. Sousa, Victor A. F. Pinto, Graziele Garcia e Murilo O. Machado

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 61 - 76 | 2018

66
Controle ON/OFF, Controlador Proporcional(P), Controlador 
Proporcional Integral(PI), Controlador Proporcional Derivativo(PID)

Em controle ON/OFF, o sinal de saída tem posições binárias, que vão 
de um extremo ao outro, como: válvula aberta ou fechada, ligado ou des-
ligado, entre outras [Santos, Júnior e Neves 2017]. A partir de um ponto 
de partida, o controlador liga ou desliga o sistema para obter o resultado 
desejado.

Controladores (PD) são comumente utilizado em projetos que quei-
ram suavizar os resultados obtidos a partir de um sistema ON/OFF. Ele 
fornece uma relação linear fixa entre o valor da variável e o que o atua-
dor pode oferecer proporcionalmente, gerando um resultado a partir do 
valor desejado.  Em (PI) ao integrar o valor do erro no tempo, é possível 
automaticamente corrigir o curso do atuador para gerar um valor obtido 
proporcional ao valor desejado a partir do erro.

Processos (PID) onde o tempo é elevado, ou processos são difíceis 
de controlar com controladores proporcionais integrais, usa-se o derivati-
vo com o intuito de minimizar a oscilação do resultado obtido com relação 
ao resultado desejado. As condições para o melhor funcionamento de um 
Controlador Proporcional Derivativo, é baseada na aplicação de correções 
matemáticas associadas com a equação derivada do erro obtido.

Ao derivar o erro, obtêm-se uma taxa de correção mais precisa, tor-
nando assim, o controle PID mais indicado para casos em que a máxima 
precisão se faz necessária. O controlador PID é a soma das funções de 
transferência proporcional, integral e derivativa [Santos, Júnior e Neves 
2017].
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Figura 2 - Alimentação de 3 diferentes  um Sistema de controle, P (Proporcional 
ao Erro Instantâneo), I (Proporcional ao Erro acumulado), e D (Proporcional a 

Variação do Erro).

3. Materiais Utilizados 

Segundo [Melo 2016], o Arduino é uma plataforma de prototipagem 
contendo um microcontrolador reprogramável inserido no contexto open 
source, ela é muito utilizada em projetos acadêmicos e possui uma vasta 
literatura disponível na web. 

Sensor de Umidade e Temperatura DHT11

Permite medir temperaturas entre 0 e 50 Graus Celsius, e a Umidade 
Relativa do ar entre 0% e 100% . A temperatura tem uma faixa de preci-
são em 2 graus e a de umidade na faixa de 5%. Necessita de uma fonte de 
alimentação DC entre 3,5 e 5.5V, e seu tempo de amostragem é a cada 2 
segundos [Costa 2017].

Sensor de Umidade do Solo (Higrômetro)

Este dispositivo detecta a variação de umidade do solo ou se há pre-
sença de água ao seu redor, assim quando o solo está seco o sensor detec-
ta variações de valores altos e quando o solo esta úmido as variações de 
valores são baixas.
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Driver para Controlar a Velocidade de Motores AC

A ponte H é um circuito eletrônico que permite controlar  a intensida-
de e direção da corrente em um  motor de DC.

Módulo MicroSD Board

É um módulo contendo um cartão de memória flash reprogramável 
e removível que permite o armazenamento de dados na extensão (.txt). 
Muitos microcontroladores possuem armazenamento interno, porém li-
mitado, assim o cartão flash MicroSd é uma alternativa para maior registro 
de dados.

     

   

Figura 3 - Sensor de Umidade e Temperatura DHT11 com Jumper ; Sensor de 
Umidade do Solo (Higrômetro); MicroSD board; ; Arduino Uno;  Ponte H.
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4. Metodologia

Inicialmente foi realizados estudos de artigos e tutoriais pesquisados 
na internet referente aos sensores utilizados, bem como algumas técnicas 
de controle para temperatura. Foi construída uma estufa com uma caixa de 
madeira, que  ficou próximo ao formato de um cubo com uma lâmpada no 
centro, uma face ficou aberta e em outra foi colocado um mini ventilador.  

Após realizados testes individuais com os sensores, eles foram integra-
dos ao cubo, e inserido um código com predicados para controlar a veloci-
dade do mini ventilador proporcional ao erro (diferença entre a temperatu-
ra mensurada e a temperatura desejada). Com o sensor de umidade do solo 
(higrômetro), monitorou -se a variação da umidade de amostras de solo. A 
lâmpada incandescente foi responsável por aumentar a temperatura, e o 
cartão Micro SD para  registrar os dados significativos ao estudo.

Para possibilitar uma variação significativa da temperatura, foi esco-
lhido temperaturas desejadas próximas a da Temperatura ambiente. Sen-
do realizado algum testes durante 10 minutos com temperatura desejada 
de 35°C, e temperatura ambiente de 24°C.

A temperatura foi elevada até 36°C, quando o mini ventilador foi acio-
nado em sua velocidade de 100% (ON), e iniciando a refrigeração do am-
biente até alcançar 34°C, situação em que o mini ventilador desliga (OFF). 
Isso ocorreu de forma repetitiva durante o período deste teste preliminar. 
Um segundo teste alternando a temperatura desejada foi realizado com 
duração de 30 minutos, sendo 10 minutos buscando estabilizar em 35°C, 10 
minutos em 25°C e os últimos 10 minutos em 40°C. 

Na sequência foi escrito um código mais robusto com alterações na 
velocidade do mini ventilador para cada ciclo de alternância das tempe-
raturas desejadas. Neste teste realizou-se durante 30 minutos três ciclos 
com as respectivas temperaturas desejadas: 35°C, 25°C, 40°C. No primeiro 
ciclo com velocidade em 100%, no segundo com  50% e no terceiro com 25%. 
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Os predicados criados verificam os valores da temperatura instantâ-

nea mensurada pelo sensor DHT11, e a partir destas informações efetua 
determinadas sua ações. O primeiro ciclo realiza três verificações distin-
tas, uma para cada temperatura desejada (35º, 25º e 40º). 

O objetivo do predicado referente ao primeiro ciclo foi de estabilizar 
as três temperaturas desejada com velocidade em 100%. Para estabilizar a 
temperatura do ambiente em 35°C.

se (temperatura >= 36°C) então velocidade = 100%

se (temperatura <   35°C) então velocidade = 0%

Para estabilizar a temperatura em 25°C.

se (temperatura >= 25°C) então velocidade = 100%

se (temperatura < 24°C) então velocidade = 0%

Para estabilizar a temperatura em 40°C.

se (temperatura >= 41°C)  então velocidade = 100%

se (temperatura <   38°C)  então velocidade = 0%

Já no predicado do segundo ciclo utiliza a velocidade em 50% para 
estabilizar a temperatura do ambiente em 35°C.

se (temperatura >= 36°C) então velocidade = 50%

se (temperatura <   35°C) então velocidade = 0%

Para estabilizar a temperatura em 25°C.

se (temperatura >= 25°C) então velocidade = 50%

se (temperatura < 24°C) então velocidade = 0%

Para estabilizar a temperatura em 40°C.

se (temperatura >= 41°C)  então velocidade = 50%

se (temperatura <   38°C)  então velocidade = 0%
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O predicado do terceiro ciclo utiliza 25% da velocidade para estabili-

zar a temperatura do ambiente em 35°C.

se (temperatura >= 36°C)  então velocidade = 25%

se (temperatura <   35°C)  então velocidade = 0%

Para estabilizar a temperatura em 25°C.

se (temperatura >= 25°C)  então velocidade = 25%

se (temperatura < 24°C) então velocidade = 0%

Para estabilizar a temperatura em 40°C.

se (temperatura >= 41°C)  então velocidade = 25%

se (temperatura <   38°C)  então velocidade = 0%

5. Discussão dos Resultados
As figuras 4 e 5 mostram os resultados obtidos com o controle da 

temperatura em um ambiente protegido para os testes descrito na meto-
dologia, e a tabela 1 e 2 apresentam as respetivas  somas dos erros obtidos 
referente a cada tentativa de estabilizar a temperatura com diferentes ve-
locidade de rotação do mini ventilador.

Figura 4. Variação da temperatura instantânea obtida (em vermelho) em função 
das  temperaturas desejadas de 35ºC, 25ºC, 40ºC  (em azul).  
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A curva em vermelho representa a temperatura instantânea e a cur-

va em azul representam as temperaturas desejadas durante dois ciclos (Fi-
gura 4). O intervalo entre 0 a 2700 segundos representa o primeiro ciclo 
com uso de 100% da velocidade para estabilizar em três diferentes tempe-
raturas. O intervalo entre 2700 a 5400 segundos  utiliza 50% da velocida-
de. Nota-se que a estabilização da temperatura próximo 35°C e 40°C no 
segundo ciclo obteve menor erro, e=2555 em comparação com o primeiro 
e=4087 (Tabela 1), contudo obteve um maior erro para estabilizar em 25°C 
com a diferença de  = 156. A figura 5 representa os resultados para o teste 
seguinte com duração de 8100 segundos.

Figura 5. Variação da temperatura instantânea obtida (em vermelho) em função 
das  temperaturas desejadas de 35ºC, 25ºC, 40ºC  (em azul).  



Controle da Temperatura em um Ambiente Protegido

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 61 - 76 | 2018

73
Tabela 1 - Soma do erro para estabilizar a temperatura em função da velocidade 

de rotação do mini-ventilador.

Velocidade de Rotação 100% 100% 100% 50% 50% 50%

Temperatura Desejada 35° 25° 40° 35° 25° 40°

Erro Total ∑e 4087 9061 9514 2555 9217 8728

Tabela 2- Soma do erro para estabilização da temperatura em cada ciclo.

Velocidade de Rotação 100% 100% 100% 50% 50% 50% 25% 25% 25%

Temperatura Desejada 35° 25° 40° 35° 25° 40° 35° 25° 40°

Erro Total ∑e 1301 797 2862 1016 553 2481 766 2168 1455

A Figura 5 mostra 3 ciclos, onde o primeiro ocorre entre 0 e 2700 
segundos com 100% de velocidade, o segundo entre 2700 e 5400 segun-
dos com 50% da velocidade e o terceiro entre 5400 e 8100 segundos com 
25% da velocidade.  Para estabilizar a temperatura próximo 35°C e 40°C 
obteve-se os respectivos erro em com cada ciclo seguinte, 35° (1301, 1016, 
766) e 40º (2862,2481,1455), contudo o terceiro ciclo não conseguiu res-
friar a estufa como desejado para estabilizar em 25°C, chegando ao erro 
2168 (Tabela 2).

A figura 6 apresenta os resultados para ultimo experimento com du-
ração de 4*10⁴ segundo, e utilizou os predicados descritos na metodolo-
gia. Dessa forma, no decorrer dos primeiros 1.7*10⁴ segundos, foi possível 
coletar duas vezes seguidas os dados referente aos 3 ciclos (100%, 50% e 
25%).
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Figura 6. Variação da temperatura instantânea obtida (em vermelho) em função 
das  temperaturas desejadas de 35ºC, 25ºC, 40ºC  (em azul).  

A figura 6 mostra as melhoras discutidas acima, contudo nota-se al-
gumas peculiaridades na segunda coleta de dados, pois entre 0.8*10⁴ e 
0.9*10⁴ segundos esperava-se obter os mesmo resultados que entre  0 e 
0.1*10⁴ segundos. O mesmo acontece entre 0.5*10⁴ e 0.6*10⁴ segundos 
com os  resultados entre  1.3 e 1.4*10⁴ segundos. Essas discrepâncias fo-
ram atribuídas a instabilidades dos dispositivos quando utilizado em um 
período longo.  

A figura 7 representa a variação instantânea da umidade da terra 
para o ultimo experimento, sendo que o parâmetro proporcional a umida-
de pode assumir valores entre 0 e 1023. 
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Figura 7- Parâmetro proporcional umidade do solo obtido com o Sensor de 
Umidade do Solo (Higrômetro).

A figura 7 deixa nítido como umidade do solo é influenciado pela va-
riação da temperatura, nota-se que em torno do instante 0.15*10⁴ segundo 
e 0.9*10⁴ segundos ocorre uma baixa evaporação da água retida no solo. 
Pode-se atribuir esse resultado a baixa temperatura (25º) nos instantes 
anteriores, sendo que o inverso  ocorre quando a temperatura é elevada.

Conclusões

No decorrer da pesquisa foi constatada uma redução de erros com 
o aprimoramento dos predicados, e constatou-se como as aplicações dos 
conceitos teóricos de controle de temperatura reduzem consideravel-
mente essas margens de erro. Pretende-se dar continuidade nessa pesqui-
sa  com a implementação de um sistema PD, PID, e recorrer a Lógica Fuzzy
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Abstract. The entrepreneur gains prominence in the academic and business scenario, 
as a social actor, but also because it fosters alternatives for economic changes 
through the creation of new ventures, networking and organizational arrangements 
that promote competitiveness among sectors and generate competitive advantage 
for the In this context, this research aims to identify which factors influence the 
intentions of future entrepreneurs. To characterize the sample, 211 questionnaires 
were applied from a sample of 320 students from the courses of administration, law, 
civil engineering, accounting sciences and psychology of public and private higher 
education institutions in Ceará. The method of analysis used was Exploratory Factor 
Analysis (AFE). According to the results of the study, the factorial analysis showed 
that there is a gap between the proposed model and the entrepreneurial intention 
of the researched students. It is concluded that the entrepreneurial intention 
of the researched students has as factors, listed in descending order of influence: 
social motivation, institutional (academic) incentive, external environment, family 
environment, autonomy, occupation and entrepreneurial intention.

Resumo. O empreendedor ganha destaque no cenário acadêmico e empresarial, 
como ator social, mas também porque fomenta alternativas de mudanças econô-
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micas por meio da criação de novos empreendimentos, formação de redes e arran-
jos organizacionais que promovem a competitividade entre setores e a geração de 
vantagem competitiva para a economia. Nesse contexto, esta pesquisa tem como 
objetivo identificar quais os fatores que influenciam as intenções de futuros em-
preendedores.  Para caracterização da amostra foram aplicados 211 questionários 
provenientes de uma amostra de 320 alunos dos cursos de administração, direito, 
engenharia civil, ciências contábeis e psicologia de Instituições de ensino superior 
público e privado no Ceará. O método de análise utilizado foi a Análise Fatorial 
Exploratória (AFE). De acordo com os resultados do estudo, a análise fatorial de-
monstrou que há uma lacuna entre o modelo proposto e a intenção empreende-
dora dos estudantes pesquisados. Conclui-se que a intenção empreendedora dos 
estudantes pesquisados tem como fatores, elencados em ordem decrescente de 
influência: motivação social, incentivo institucional (acadêmico), ambiente exter-
no, ambiente familiar, autonomia, ocupação e intenção empreendedora.

1. Introdução

As especificidades econômicas e sociais no contexto global têm pro-
movido a expansão do ensino do empreendedorismo nas diversas moda-
lidades da educação. O governo, em parceria com as universidades, vem 
fomentando programas de incentivo a educação empreendedora como 
mecanismo de geração de emprego e renda para atender os anseios de 
muitos jovens estudantes ou egressos das universidades que estão em 
fase de construção de carreira e tem como orientação profissional a inten-
ção de criar seu próprio negócio. 

Os estudantes compõem um grupo de potenciais empreendedores 
que identificam a ação empreendedora como uma oportunidade signifi-
cativa de opção de carreira, permeada por ideias inovadoras e criativas, 
capaz de gerar crescimento e desenvolvimento econômico para qualquer 
região do país (BASU E VIRICK, 2008, KOLVEREID, 1996).

Percebe-se que as instituições de ensino superior em suas diversas 
modalidades vem desenvolvendo programas para fomentar a educação 
empreendedora como estratégia para o desenvolvimento econômico e 
social. No Brasil o ensino do empreendedorismo ganhou relevância no 



Dimensões Contextuais para a Formação da Intenção Empreendedora Discente

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 77 - 102 | 2018

79
ambiente acadêmico na década de 1980, na Escola de Administração de 
Empresas da Fundação Getúlio Vargas sediada em São Paulo-SP (DOLA-
BELLA, 1999).

Com outra conotação, o ensino do empreendedorismo no Brasil é  
fortalecido por instituições como o Serviço de Apoio as Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE, Secretaria de Empreendedorismo nas esferas esta-
duais e municipais, com atuação estratégica para criação e apoio das pe-
quenas empresas. Com a proposta  de apresentar e disseminar os avanços 
do empreendedorismo no mundo, a pesquisa da Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), que atua desde do ano 2000 no Brasil com a divulgação de 
indicadores sobre empreendedorismo, mostra o crescimento das práticas 
empreendedoras, os avanços tecnológicos, as potencialidades, fragilida-
des e os processos inovativos que orientam a ação empreendedora. 

O empreendedor ganha destaque no cenário acadêmico e empre-
sarial, como ator social, mas também porque fomenta alternativas de 
mudanças econômicas por meio da criação de novos empreendimentos, 
formação de redes e arranjos organizacionais que promovem a competi-
tividade entre setores e a geração de vantagem competitiva para a eco-
nomia.

Nesse sentido, a intenção de criar um novo negócio prediz a ação 
empreendedora do indivíduo. Para isso, é necessário identificar quais os 
fatores que influenciam as intenções de futuros empreendedores. 

A estrutura do trabalho apresenta cinco seções. Na primeira seção é 
definida os aspectos introdutórios que contextualizam a pesquisa. Na se-
ção seguinte, é apresentada o aporte teórico sobre o modelo proposto de 
intenção empreendedora para estudantes universitários. A terceira seção 
discorre sobre os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. 
A discussão dos resultados está descritas na quarta seção. Na seção final, 
são sintetizadas as principais conclusões da pesquisa, limitações e propos-
tas de estudos futuros. 
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2. Intenção empreendedora

A literatura sobre intenção empreendedora enfatiza que a ideia de 
criar uma empresa é precedida por uma intenção que pode ser executada 
com base em um planejamento em longo prazo, decidida de acordo com 
determinada situação, ou formada no percurso da concretização da ideia. 
A análise da intenção empreendedora, com suas divergências temporais, 
influencia, embora de forma inconsistente, no comportamento do indiví-
duo em relação a fundar seu próprio negócio (DAVIDSSON, 1995).

Na avaliação de Gartner et al. (1992, 1994), os fatores geradores para 
a formação de riscos acontecerão no decorrer do tempo, provocados por 
aspectos internos e externos que devem ser gerenciados de forma estra-
tégica para não comprometer o equilibrio empresarial.

Ajzen (1991) afirma que as intenções são delineadas por comporta-
mentos que recebem influencias de três variáveis independentes, sendo 
a primeira variável a atitude face ao comportamento, ou seja, permite 
determinar o momento favorável para um determinado comportamento. 
A segunda variável corresponde ás normas subjetivas que direcionam a 
percepção do indivíduo em relação ao julgamento social dos seus pares. A 
terceira variável reflete o grau de capacidade de controle individual, com 
base na sua experiência, impedimentos e obstáculos. 

Basu e Virick (2008) postulam que a intenção é uma previsão exata 
do comportamento planejado, especialmente nos casos em que o com-
portamento é difícil de observar, raro, ou envolve situações temporais 
imprevisíveis.

 A decisão de se tornar um empreendedor não ocorre por reflexos, 
pode ser atribuída a comportamentos voluntários, conscientes, e de forma 
intencional. Contudo, é fundamental que seja avaliado o estado de espíri-
to no processo desta decisão. O ato de empreender ocorre no decorrer do 
tempo, porém, a intenção empreendedora é o passo seminal para iniciar 
o processo de criação da empresa (KRUEGER, REILLLY e CARSRUD 2000).
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O ato de empreender pode estar associado à exploração de oportu-

nidades, mudanças sociais, políticas, tecnológicas e demográficas. Contu-
do, para reconhecer a viabilidade de uma oportunidade, o empreendedor 
deve coletar e analisar informações previamente adquiridas, para em se-
guida associar ao contexto vigente e alinhar com as suas competências e 
habilidades que nortearão a criação e a gestão de um novo empreendi-
mento.

Estudos comparativos mostram que as intenções empreendedoras 
entre estudantes da Espanha, região da Catalunha e de Porto Rico, apre-
sentam percepções positivas em relação à criação de um novo empreen-
dimento. Nesse sentido, os achados em relação à viabilidade de criação de 
um novo negócio demonstraram resultados convergentes na percepção 
dos estudantes entre os dois países (VECIANA, APONTE e URBANO, 2005).

Assim, o contexto social se apresenta como um celeiro de normas 
que guia o comportamento do indivíduo com base nas dimensões prede-
finidas por grupos ou redes sociais que por meio de paradigmas culturais 
personificam sua atuação como mecanismo de socialização, indivíduo e 
ambiente.     

Para Hunjra et al. (2011) existem uma diversidade de características 
que determinam a intenção empreendedora do indivíduo, sendo que re-
sultados de pesquisa realizada com estudantes em diferentes universida-
des em Islamabad e Rawalpindi, ambas no Paquistão, afirmaram que os 
principais determinantes que direcionam o indivíduo para a intenção de 
criar nova empresa, foram atribuídas aos aspectos motivacionais de fato-
res  econômicos e de auto independência.

Outro estudo comparativo realizado por Nacimento et al. (2010) 
com estudantes brasileiros, indonésios e noruegueses, utilizando a meto-
dologia de Kristiansen e Indarti (2004), confirmou que as características 
comportamentais formadas por lócus de controle, autoeficácia e busca 
por informações, descrita no modelo de  McClelland (1961) exerce uma 
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significativa predisposição na intenção do indivíduo em abrir seu próprio 
negócio.

Na visão de Rasli et al. (2013) a intenção empreendedora é um com-
portamento mental do indivíduo que constantemente é estimulado por 
características culturais, econômicas e sociais que contribui para o fomen-
to a novos negócios.

Portanto, no sentido de que a criação de uma empresa é precedida 
por uma associação de componentes que influenciam antecipadamente a 
intenção empreendedora do indivíduo e que podem ser planejados ou for-
mados a partir de situações contextuais, foram escolhidas quatro dimen-
sões mais citadas na literatura e que são representadas por incentivo ins-
titucional, antecedentes pessoais, motivação empreendedora e contexto 
econômico, como construtos que viabilizam novos direcionamentos para 
a formação da intenção  empreendedora  do indivíduo, conforme descri-
ção a seguir.

2.1 Incentivo Institucional 

Nas últimas décadas, iniciativas governamentais têm sido apresenta-
das como ferramentas de fomento ao empreendedorismo. Sabe-se, con-
tudo, que essa lacuna existe em muitos países. E que as ações têm sido 
implementadas ainda de forma incipiente, ainda que o empreendedoris-
mo seja reconhecido pelas iniciativas de natureza pública e privada como 
mecanismo de formação de redes que contribuem para o crescimento e o 
desenvolvimento econômico de qualquer país. 

As universidades vêm desempenhando papel fundamental no desen-
volvimento da intenção empresarial, ao explorar fatores que influenciam o 
comportamento dos estudantes com a difusão de conteúdos, laboratório 
de práticas e simulação empresarial que estimulam a orientação empreen-
dedora dos alunos (AUTIO et al., 1997; HANNON, 2005; LÜTHJE; FRANKE, 
2003; REITAN, 1997).
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Evidências empíricas encontradas nos estudos de Lima; Santos; Dan-

tas (2006) revelam que a educação empreendedora promove o cresci-
mento de novos negócios e a formação da personalidade empreendedora 
(PAÇO et al., 2010).

Essa percepção pode ser confirmada nos estudos de Franke; Lüthje 
(2004), com base em uma pesquisa realizada com profissionais graduados 
na área de gestão em negócios, cujos resultados revelaram que essa for-
mação apresenta uma significativa relação entre a carreira empresarial e a 
intenção empreendedora.

Assim, percebe-se que o comportamento empreendedor é fenôme-
no multidimensional e que pode ser observado sob diversas perspectivas. 
A intenção empreendedora de estudantes universitários deve ser obser-
vada e estimulada, buscando fornecer mais uma alternativa ao mercado 
de trabalho. 

2.2 Antecedentes pessoais 

As escolhas profissionais são fundamentadas por aspectos sociais, 
econômicos e culturais que determinam as atitudes dos indivíduos em 
relação às suas atividades laborais. Portanto, a identificação ou a criação 
de novas oportunidades no contexto profissional requer conhecimento, 
habilidade e experiência, que, somados aos fatores exógenos, formam a 
intenção de empreender.

De acordo com Greattiet al. (2010), muitos elementos de ordem pes-
soal e social contribuem para a construção de comportamentos que orien-
tam a vida do indivíduo. Porém, para ingressar no ambiente do empreen-
dedorismo, é fundamental seguir pessoas com referência que possam 
repassar as experiências exitosas ou deficitárias, que servirão de orienta-
ção no processo de tomada de decisão. 

No sentido de identificar argumentos que comprovem uma relação 
significativa entre a intenção empreendedora do indivíduo e seus antece-
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dentes pessoais, Basu;Virick (2008) realizaram uma pesquisa com estudan-
tes da San Jose StateUniversity, cujos resultados apontaram que o compor-
tamento de indivíduos com vínculos afetivos, quando transformado em 
ações, transforma-se em uma direção de referência para o indivíduo.

Outros estudos evidenciam a área científica do curso, o ano fre-
quentado, os conhecimentos práticos, as características familiares, o 
reconhecimento de oportunidades, os recursos financeiros disponíveis 
e, sensivelmente, a educação como fontes de impacto na intenção em-
preendedora ou na propensão a criar novos negócios (AHMED; MUSAR-
RAT; MUHAMMAD, 2012; CARVALHO, 2004; FRANKE; LÜTHJE, 2004; SHE-
PHERD; DETIENNE, 2005; SOUITARIS; ZERBINATI; AI-LAHAM, 2007).

As oportunidades empreendedoras surgem da heterogeneidade 
sociocultural dos indivíduos, que, orientados por suas crenças e valores, 
exercem um caráter de liderança. E, associados às características indivi-
duais, programam ações inovadoras com habilidade e dinamismo, trans-
formando o ambiente socioeconômico por meio da geração de emprego 
e renda.

2.3 Motivação empreendedora 

O comportamento humano é guiado por uma multiplicidade de as-
pectos que salientam a necessidade do indivíduo de viver impulsionado 
por fatores internos e externos, que estimulam diariamente seu cotidiano 
pessoal e profissional. 

Nesse sentido, a importância da motivação empreendedora na in-
fluência da intenção do indivíduo de abrir uma empresa é destacada nos 
estudos de McClelland (1961), por meio de comportamentos provenientes 
do desejo de liberdade, independência e necessidade de realização.

A motivação para empreender diverge da interpretação dos fatores 
individuais de cada empreendedor, e também existe a unicidade entre as 
características de personalidade. Entretanto, a teoria destaca que as va-
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riáveis reconhecimento pessoal, aprovação social, segurança financeira 
e autonomia são consideradas recorrentes do indivíduo empreendedor 
(DAVIDSSON, 1995; MAALU; NZUVE; MAGUTU, 2010).

Muitos fatores internos e externos contribuem para a adoção de 
atitudes que motivam o indivíduo a criar sua própria empresa. O desejo 
de liberdade e independência, a resistência a trabalhar em organizações 
hierárquicas, junto com a autoconfiança e a capacidade de conceber 
ideias, para transformá-las em oportunidades de negócios, estimulam o 
empreendedor a trocar a segurança do salário estável pelo risco de um 
negócio próprio (MCCLELLAND, 1987).

2.4 Contexto Econômico 

Pesquisadores e economistas reconhecem que as mudanças econô-
micas nos pequenos e nos grandes centros vêm sendo motivadas pelas 
ideias inovadoras e criativas, gestadas pelos empreendedores que, com 
sua capacidade empreendedora, atuam como uma mola propulsora e vi-
tal para o progresso econômico (ACS; AUDRETSCH, 2003; CARREE et al., 
2002; KIRZNER, 1973; OGHOJAFOR et al., 2009; SAY, 1971; SCHUMPETER, 
1934). 

Entretanto, as contribuições seminais do papel do empreendedor 
para a economia são destacadas por Schumpeter (1942) ao correlacionar 
a figura do empreendedor como agente responsável pela destruição cria-
tiva, ou seja, o inovador, que mobiliza e mantém em marcha o motor do 
capitalismo, criando novos produtos e diferentes métodos inovadores de 
produção, propiciando o surgimento de novos mercados e, consequente-
mente, destruindo a ordem econômica vigente, via inserção de modelos 
organizacionais contemporâneos.

Segundo Kirzner (1973), a partir dessa concepção, o empreendedo-
rismo passou a ser visto na perspectiva de formação de atitude que gera 
o comportamento inovador, capaz de romper com a rotina, provocando 
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uma destruição no modelo existente e reestruturando-o de forma inova-
dora e tecnológica para criar um novo significado para o produto ou servi-
ço, e, assim, promover o equilíbrio econômico.

Acs e Audretsch (1990) defendem que esse impacto econômico tam-
bém é provocado pelas transformações dos fluxos de produtos, processos 
e tecnologia que mobilizam a ação empreendedora do indivíduo, ocasio-
nando uma atuação que estimula a criação de novos negócios, tornando-se 
vital para o crescimento econômico e para o fortalecimento das mudanças 
sociais e, consequentemente, para aumentar a qualidade de vida.

A capacidade empreendedora de uma região apresenta uma relação 
direta com a diversidade da cadeia produtiva, o que, consequentemente, es-
timula o indivíduo a identificar suas competências empreendedoras e ajus-
tá-las às potencialidades locais, desempenhando, assim, um papel primor-
dial no desenvolvimento e crescimento econômico regional (NAUDÉ, 2009). 

3. Aspectos metodológicos

Pesquisa teórica e empírica, de abordagem quantitativa, do tipo le-
vantamento ou survey, (RICHARDSON, 1999; COLLIS, HUSSEY, 2005), com 
dados coletados em uma amostra probabilística da população dos alunos 
dos cursos de administração, direito, engenharia civil, ciências contábeis e 
psicologia de Instituições de ensino superior público e privado em Sobral-
-Ce. Tendo em vista a reunião das dimensões mais estudadas, a pesquisa 
optou pelo levantamento de variáveis que representassem os construc-
tos comuns entre os pesquisadores sobre o tema, numa perspectiva de 
ampliar o estudo para os principais aspectos abordados pelos autores de 
intenção empreendedora. 

O estudo se propõe a analisar a influência do incentivo institucional, 
das motivações empreendedoras, dos antecedentes pessoais, do con-
texto econômico na intenção de estudantes universitários na criação de 
empresas. O processo de amostragem é não probabilístico (MALHOTRA, 
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2012), a partir de um universo naturalmente restrito, selecionado por con-
veniência, entre os alunos de ensino superior do oitavo ao décimo período 
dos cursos de Administração, Direito, Engenharia civil, Ciências Contábeis 
e Psicologia. 

A intenção de empreender é determinada pelo estado de espírito, 
norteado por fatores internos e externos que impulsionam o indivíduo a 
visualizar um campo de atuação existente ou criar um novo ambiente para 
desenvolver suas motivações e capacidades empreendedoras (Bird, 1988  
e Chell, 2000). Desse modo, apresenta-se a Figura 1, como modelo propos-
to no estudo. 

Figura 1: Modelo proposto de análise da intenção comportamental 
Fonte: Adaptado de (Ajzen, 2006).

Para caracterização da amostra foram aplicados, no ano de 2015, 201 
questionários provenientes de uma amostra de 320 alunos que estão em 
Instituições de Ensino Superior, no setor público e privado, localizado na 
cidade de Sobral, situada na Região Noroeste do Ceará, a 235 quilômetros 
de Fortaleza, considerado como umas das cidades polo com forte proces-
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so de modernização em sua estrutura econômica. Reconhecida pelo IBGE 
(2009) como uma das cidades mais desenvolvidas da região nordeste em 
termos educacionais, urbanísticos, tecnológicos e de infraestrutura. Com 
uma população de 190.724 habitantes, acompanhado do Produto Interno 
Bruto de R$ 1,9 bilhão (IBGE, 2009).

Segundo Hair Jr. et al. (2009, p. 108), “de preferência o tamanho da 
amostra deve ser maior ou igual a 100”. O quantitativo amostral utilizado 
atende a recomendação de Hair et al. (2009), que sugere o mínimo de cin-
co vezes mais observações do que o número de variáveis. 

Para a elaboração do questionário utilizou-se cinco fatores: Incen-
tivo institucional, motivações empreendedoras, antecedentes pessoais, 
contexto econômico e intenção empreendedora, que é considerada o 
comportamento seminal, que determina a decisão do indivíduo em abrir 
seu próprio negócio (LEE et al, 2011).

A composição das 23 questões da pesquisa está subdividida no gru-
po dos cinco fatores determinados no modelo. Para cada fator foi elabora-
do escala likert de cinco pontos, variando de 1 (um) “discordo totalmente” 
até 5 (cinco) “concordo totalmente”. Esse modelo é utilizado em estudos 
na área das Ciências Sociais, considerado de fácil compreensão para os 
respondentes (MALHOTRA, 2012).

Dessa forma, o estudo quantitativo foi realizado com suporte na Aná-
lise Fatorial Exploratória e aplicação dos testes Kaiser-Meyer-Okin e o de 
esfericidade de Bartlett, ScreePlot, Rotated Commponente Matrix (HAIR et 
al. 2009). Esta ferramenta é utilizada para decifrar padrões determinantes 
quando o pesquisador possui um grande número de variáveis (BABBIE, 
1999). Esta técnica consiste no exame das relações entre as variáveis, utili-
zando o coeficiente de correlação como medida de associação entre cada 
par de variáveis. Neste caso, a aplicação da análise fatorial permite concluir 
se é possível explicar este padrão de correlações por meio de um menor nú-
mero de variáveis – os fatores (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JUNIOR, 2010).
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A organização dos dados deu-se por dois programas: Microsoft Excel® 

2010, para quantificar as variáveis demográficas e a representação da mes-
ma por gráficos, e o programa da IBM, o SPSS versão 20, para a análise fato-
rial do restante das variáveis. 

O planejamento da análise fatorial deu-se pelos seguintes estágios: 
análise estatística descritiva das variáveis, o tipo de extração: principal 
componente, tipo de rotação ortogonal pelo método Varimax. Foi consi-
derado padrão de correlação entre as variáveis com valor acima de 0,500. 
Para Streiner (2003), o valor mínimo aceitável para o alfa é 0,70; abaixo 
desse valor a consistência interna da escala utilizada é considerada bai-
xa. Em contrapartida, o valor máximo esperado é 0,90; acima deste va-
lor, pode-se considerar que há redundância ou duplicação, ou seja, vários 
itens estão medindo exatamente o mesmo elemento de um constructo; 
portanto, os itens redundantes devem ser eliminados. Usualmente, são 
preferidos valores de alfa entre 0,80 e 0,90 (HAIR et al., 2009).

4. Análise dos Resultados

O perfil dos estudantes participantes da pesquisa foi categorizado a 
partir das características: curso, semestre, sexo, idade, turno, ocupação e 
renda, as quais são explicadas adiante. Do total de 201 respondentes, 57 
(28,4%) são estudantes do curso de Administração, 31 (15,4%) são do curso 
de Economia, 30 (14,9%) são do curso de Engenharia Civil, 37 (18,4%) são do 
curso de Ciências Contábeis e por fim, 46 (22,9%) são do curso de Psicologia.

A maior concentração de respondentes incidiu no 4º semestre, com 
um total de 77 estudantes os quais equivalem a 38,3% do total. Os alunos 
dos demais semestres tiveram participação entre 5 e 10%, sendo 5,5% do 1º 
semestre, 6% do 2º semestre, 8% do 3º semestre, 7% do 5º semestre, 9,5% do 
6º semestre, 16,4% do 7º semestre e 9,5% do 8º semestre.

Em relação ao sexo, a quantidade de respondentes ficou quase equi-
valente entre ambos, pois do total de 201 respondentes, 98 foram do sexo 
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masculino e 103 do sexo feminino, representando 48,8% e 51,2% do total 
respectivamente. Em se tratando da idade a maioria dos estudantes é jo-
vem, sendo 56 (27,9%) com faixa etária entre 16 e 21 anos e 105 (52,2%) 
com idades entre 22 e 27 anos. Contudo, também houve a participação 
de outras faixas etárias, sendo 16 (8,0%) dos estudantes têm entre 28 e 
33 anos, 13 (6,5%) com idades entre 34 e 39 anos e 11 (5,5%) afirmaram ter 
acima de 39 anos.

Quanto ao turno, os respondentes estão distribuídos predominan-
temente no turno noturno, com um total de 171 alunos que equivalem a 
85,1%. Isso ocorreu devido à oferta dos cursos da instituição concentrar-
-se no turno noturno. Contudo, 28 alunos do turno matutino e 2 do turno 
vespertino também participaram da pesquisa, correspondendo a 13,9 e 1% 
respectivamente. Em relação à ocupação a maioria dos alunos estuda e 
trabalha. Do total de respondentes 59,7% enquadraram-se nessa catego-
ria, enquanto 16,9% estuda e estagia em alguma empresa. Contudo, 23,4% 
afirmaram que somente estudam.

Quanto à renda, a maior parte dos respondentes apresentou renda 
de 3 a 5 salários, que equivale a 97 alunos e 48,3% do total. Além disso, 40 
alunos apresentaram renda entre 6 a 8 salários, que equivalem a 19,9% 
dos respondentes e 64 estudantes classificaram-se na categoria ‘outros’, 
sendo 31,8% do total.

Os resultados da Análise Fatorial (tabela 2) e dos testes Kaiser-Meyer-
-Okin e o de esfericidade de Bartlett (tabela 1) explicitam informações sobre o 
teste do modelo em estudo, de acordo com a discussão apresentada a seguir.

Tabela 1 – Teste KMO e Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de adequação de amostragem. ,834

Bartlett's Test ofSphericity

Approx. Chi-Square 1849,273

DF 253

Sig. ,000

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)
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Algumas estatísticas formais servem para testar a conveniência do 

modelo fatorial (MALHOTRA, 2012). O teste de esfericidade de Barlett, por 
exemplo, demonstra se o valor elevado dessa estatística de teste favorece 
a rejeição da hipótese nula. Além disso, o teste indica se existe relação 
suficiente entre os indicadores para aplicação da Análise Fatorial (BEZER-
RA, 2012). A estatística qui-quadrado aproximada, observada na Tabela 1, 
é 1849,273 com 253 graus de liberdade, significativa ao nível de 0,000. Para 
que seja possível a Análise Fatorial, recomenda-se que o valor de Sig. (tes-
te de significância) não ultrapasse 0,005 (BEZERRA, 2012).

A medida de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) é 
um índice que compara as magnitudes dos coeficientes de correção ob-
servados com as magnitudes dos coeficientes de correlação parcial. Pe-
quenos valores da estatística KMO indicam que as correlações entre pares 
de variáveis não podem ser explicadas por outras variáveis e que a análise 
fatorial pode ser inapropriada (MALHOTRA, 2012). 

O valor do KMO da amostra é de 0,834, ou seja, superior ao patamar 
crítico de 0,70. Da mesma forma, o teste BTS é estatisticamente signifi-
cante (p<0,000). Em ambos os casos, os testes sugerem que os dados são 
adequados à análise fatorial.

A medida de adequação da amostra pode ser interpretada com as 
seguintes orientações: 0,80 ou acima, admirável; 0,70 ou acima, media-
no; 0,60 ou acima, medíocre; 0,50, inaceitável (HAIR et al., 2005). No caso 
da empresa analisada, o valor de KMO encontrado foi de 0,834. Por estar 
acima do valor recomendado pela literatura, considera-se que a Análise 
Fatorial é apropriada para a análise utilizada. Realizou-se análise fatorial 
com 23 variáveis, conforme descrito na Tabela 2.
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Tabela 2 – Total da Variância Explicada

Compo 
nent

Initial Eigen values Extraction Sums of Squared 
Loadings

Rotation Sums of Squared 
Loadings

Total % of 
Variance

Cumulative 
% Total % of 

Variance
Cumulative 

% Total % of 
Variance

Cumulative 
%

1 6,775 29,458 29,458 6,775 29,458 29,458 2,936 12,764 12,764
2 2,053 8,926 38,385 2,053 8,926 38,385 2,935 12,761 25,524
3 1,647 7,160 45,544 1,647 7,160 45,544 2,671 11,612 37,136
4 1,426 6,199 51,744 1,426 6,199 51,744 2,592 11,268 48,404
5 1,297 5,639 57,383 1,297 5,639 57,383 1,621 7,046 55,450
6 1,110 4,826 62,209 1,110 4,826 62,209 1,319 5,735 61,185
7 1,014 4,407 66,616 1,014 4,407 66,616 1,249 5,431 66,616
8 ,935 4,067 70,684
9 ,866 3,767 74,451
10 ,766 3,332 77,783
11 ,652 2,834 80,617
12 ,622 2,705 83,322
13 ,561 2,439 85,760
14 ,472 2,054 87,814
15 ,423 1,838 89,653
16 ,409 1,777 91,429
17 ,370 1,609 93,038
18 ,333 1,449 94,487
19 ,307 1,336 95,823
20 ,301 1,310 97,133
21 ,267 1,161 98,294
22 ,214 ,929 99,223
23 ,179 ,777 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)

A técnica mais comumente usada para se definir o número de fatores 
a extrair é o critério da raiz latente (HAIR et al. 2005; MALHOTRA, 2012). 
Apenas fatores que têm raízes latentes ou autovalores acima de 1,0 são 
considerados significantes, o que indica a existência de 6 fatores (tabela 
2) para explicar as variáveis investigadas.

A quantidade de fatores também pode ser definida por meio de per-
centagem da variância (HAIR et al. 2005). Nesse caso, recomenda-se que 
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“nas ciências sociais, na qual as informações são geralmente menos preci-
sas, não é raro considerar uma solução que explique 60% da variância total 
(e em alguns casos até menos) como satisfatória.” (HAIR et al. 2005, p. 
102). Os dados sugerem que 7 (sete) fatores conseguem explicar 66,61% 
das variáveis.

Para confirmar 7 fatores utilizou-se o teste scree (Gráfico 1), que per-
mite identificar o número ótimo de fatores que podem ser extraídos antes 
que a quantia de variância única comece a dominar a estrutura de variân-
cia comum (HAIR et al. 2005).

Gráfico 1 –Scree Plot

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)

A tabela 2 apresentou o total de 7 fatores. Entretanto, “(...) o teste 
scree resulta em pelo menos um, às vezes dois ou três fatores a mais a 
serem considerados para inclusão em relação ao critério da raiz latente.” 
(HAIR et al. 2005, p. 102). Dessa forma, com referência na variância igual 
ou superior a 1, 6 fatores são considerados no presente estudo. Percebe-
-se que, a partir do sétimo fator, a curva tende a se estabilizar.

Para avaliar a confiabilidade da pesquisa utilizou-se o Alfa de Cronbach, 
modelo de consistência interna baseada na correlação entre os itens, cuja 
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ideia principal é que os itens ou indicadores individuais da escala devem me-
dir o mesmo constructo e, assim, ser altamente intercorrelacionados (HAIR 
et al, 2005). É a estatística mais utilizada para medir a confiabilidade de um 
questionário com escala likert, a qual foi utilizada na referida pesquisa.

Dessa forma, verifica-se na Tabela 3 que o Alfa de Cronbaché 0,878, 
com base em 23 variáveis. Nota-se valores consistentes que demonstram 
elevada análise de confiabilidade. 

Tabela 3 – Alfa de Crombach

Cronbach's Alpha N ofItems

,878 23

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)

Foi realizada análise da relação entre os fatores e as 23 variáveis, no 
sentido de averiguar qual dos fatores melhor explica cada um dos indica-
dores considerados.

Após identificar em que fator cada variável tem carga fatorial signifi-
cante, deve-se tentar designar algum significado para o padrão de cargas 
fatoriais (HAIR et al. 2005). As cargas mais altas devem ser consideradas 
mais importantes e ter maior influência sobre o nome ou rótulo seleciona-
do para representar um fator.

5. Discussão

Como a matriz fatorial rotacionada é a que constitui a base para a 
interpretação dos fatores (MALHOTRA, 2012) e, de acordo com Bezerra 
(2012) é que permite uma classificação mais precisa dos indicadores de 
cada um dos fatores.

Constata-se que o fator 1 (tabela 4), mais forte da tabela, responsá-
vel por 29,45% da variância explicada, correlacionou-se fortemente com as 
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variáveis: 9. Ter mais autonomia no trabalho (0,771); 10. Ganhar prestígio 
na sociedade (0,821); 11. Realizar algo e ser reconhecido por isso (0,846); 
12. Por em prática minhas próprias ideias (0,579). As variáveis relacionadas 
ao fator 1 tiveram como essência avaliar as motivações sociais empreen-
dedoras como forma de influenciar o aluno a empreender. Esta pesquisa 
sugere que fator 1 seja denominado de “Motivação Social”.

O fator 2, responsável por 8,92% da variância explicada, correlacio-
nou-se fortemente com as variáveis: 3. Algumas disciplinas apresentam 
conhecimento para criação de uma empresa (0,778); 4. Estou sendo pre-
parado para seguir carreira empreendedora (0,703); 5. As atividades prá-
ticas possibilitam-me oportunidades para ser empreendedor (0,724); 8. 
Encontro muitos alunos que criaram sua própria empresa (0,429); e, 13. 
Meu curso influencia na criação de uma empresa (0,744).

As variáveis relacionadas ao fator 2 são as basicamente relacionadas 
ao ambiente acadêmico e de que forma este ambiente influencia na inten-
ção do aluno a empreender. Esta pesquisa sugere que fator 2 seja denomi-
nado de “Incentivo Institucional (ou acadêmico)”.

O fator 3, responsável por 7,16% da variância explicada, correlacio-
nou-se fortemente com as variáveis: 19. Incentivos oferecidos pelo gover-
no influencia na criação de uma empresa (0,709); 20. Desenvolvimento 
Local influencia na criação de uma empresa (0,806); 21. Os custos de pro-
dução influenciam na criação de uma empresa (0,765); e, 22. O acesso a 
tecnologia influencia na criação de uma empresa (0,717).

As variáveis relacionadas ao fator 3 são essencialmente formadas 
pelo ambiente externo, pois trazem confiança ao empreendedor para que 
este empreenda com maior confiança. Esta pesquisa sugere que fator 3 
seja denominado de “Ambiente Externo”.

O fator 4, responsável por 6,19% da variância explicada, correlacio-
nou-se fortemente com as variáveis: 14. A tradição empresarial da família 
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influencia na criação de uma empresa (0,736); 15. Experiência profissional 
permite a me tornar empreendedor (0,566); 16. O nível de rendimentos 
da família influencia na decisão de criar uma empresa (0,806); 17. Minha 
idade possibilita a criação de uma empresa (0,650); e, 18. Minha condição 
de estudante influencia na criação de uma empresa (0,480).

As variáveis relacionadas ao fator 4 são basicamente extraídas do 
ambiente familiar e da auto-confiança adquirida ao estar em um curso de 
nível superior que o incentiva a empreender. Esta pesquisa sugere que fa-
tor 4 seja denominado de “Ambiente Familiar”.

O fator 5, responsável por 5,63% da variância explicada, correlacio-
nou-se fortemente, embora com sinal negativo, com a variável 2. Renda. 
Entretanto, também correlacionou-se fortemente, mas com sinal positivo, 
com as variáveis: 6. Tenho autonomia durante a realização de trabalhos 
práticos (0,643); e, 7. Os alunos são encorajados a porem em prática as 
suas ideias (0,634).

As variáveis relacionadas ao fator 5 são altamente relacionadas com 
a autonomia dos alunos a experimentarem e ousarem em seus trabalhos, 
colocando todo o conhecimento e experiência adquiridos. Esta pesquisa 
sugere que fator 5 seja denominado de “Autonomia”.

O fator 6, responsável por 4,82% da variância explicada, correlacio-
nou-se fortemente com a variável 1. Ocupação.

A variável relacionada ao fator 6 é facilmente atribuída ao cargo/fun-
ção ocupada pelo aluno, que pode influenciar na intenção de empreender. 
Esta pesquisa sugere que fator 6 seja denominado de “Ocupação”.

Finalmente, o fator 7, responsável por 4,40% da variância explicada, 
correlacionou-se fortemente com a variável 23. Meu objetivo principal é 
criar minha própria empresa (-0,794).
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A variável relacionada ao fator 7 é facilmente atribuída ao desejo de 

abrir uma empresa/negócio, como forma de auxiliar na intenção de em-
preender. Esta pesquisa sugere que fator 7 seja denominado de “Inten-
çãoEmpreendedora”.

Considerações Finais

O objetivo dessa pesquisa proposto inicialmente foi atingido, pois, 
ao se analisar a influência das variáveis incentivo institucional, anteceden-
tes pessoais, motivações empreendedoras e o contexto econômico na 
intenção de estudantes universitários na criação de empresas no Ceará, 
constatou-se que além desses fatores, há também a influência desses fa-
tores, mas também há outros fatores além desses a serem considerados 
no estudo da intenção empreendedora dos estudantes.

De acordo com os resultados, propõe-se nova classificação desses 
fatores sendo categorizados a partir da ‘Motivação Social’ do estudante, 
do ‘Incentivo Institucional (ou acadêmico)’ que ele recebe durante o pro-
cesso de formação profissional, de influências do ‘Ambiente Externo’ e do 
‘Ambiente Familiar’, além da ‘Autonomia’ que eles vêm aplicando em sala 
de aula. A ‘Ocupação’ que eles já desempenham, ainda durante o período 
de realização da faculdade e, por fim, a ‘Intenção Empreendedora’ que 
se refere especificamente ao desejo dos estudantes de iniciar um novo 
negócio.

O estudo teve como limitação a abrangência de sua aplicação se res-
tringir a um município localizado no Estado do Ceará, cujos resultados não 
podem ser generalizados para o país. 

Para futuros estudos sugere-se ampliar as pesquisas para institui-
ções de ensino superior, públicas e privadas com um nível de abrangência 
maior, analisando e representando a intenção empreendedora de estu-
dantes em nível regional ou nacional dos estudantes do curso de admi-
nistração de empresas, principalmente, mas também de outras áreas de 
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conhecimento afins com administração como Ciências Contábeis, Econo-
mia, Direito ou áreas diversas como Design, Odontologia, Farmácia, as En-
genharias, Arquitetura, entre outras.

Referências
ACS, Z. J.; AUDRETSCH, D. B. Innovation and small firms. Cambridge, MA: MIT Press, 

1990.

ACS, Z.; AUDRETSCH, D. B. Handbook of entrepreneurship research. Springer, 
London, p. 437-471, 2003.

AHMED, I.; MUSARRAT, M.; MUHAMMAD, N. Do External Factors Influence 
Students’ Entrepreneurial Inclination? An Evidence Based Approach. Hailey 
College of Commerce, University of the Punjab, Pakistan, 2012.

AUTIO, E.; KEELEY, R. H.; KLOFSTEN, M.; ULFSTEDT, T. Entrepreneurial intent 
among students: testing an intent model in Asia, Scandinavia and USA. In: 
Frontiers of Entrepreneurship Research Conference, Babson College, Wellesley, 
MA, 1997.

AJZEN, I . The theory of planned behavior. Organizational and Human Decision 
Processes,  v. 50, n. 12, p. 179-211,  1991.

AJZEN, I. Constructing a TPB questionnaire: conceptual and methodological 
considerations. Local: Editora, 2006.

APONTE, M.; URBANO, D.; E VECIANA, J. M. ActitudesHacialaCreación de Empresas: 
Unestudio comparativo entre Catalunya y Puerto Rico. Redalyc, v.5 , n.8 , p. 53-
75, 2006.

BASU, A.; VIRICK, M., Assessing Entrepreneurial Intentions Amongst Students: A 
Comparative Study. National Collegiate Inventors and Innovators,  v. 22, n.4 , p. 
20-22, Mar. 2008.

BABBIE, Earl. Métodos de Pesquisas de Survey. Tradução Guilherme Cezarino. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 1999, 519 p. BRYMAN, Alan. Research Methods.

BEZERRA, F. A. Análise Fatorial. In: CORRAR, L. J.; PAULO, E.; DIAS FILHO, J. M. 
Análise multivariada de dados para cursos de Administração, Ciências Contábeis 
e Economia. São Paulo: Atlas, 2012. p. 73-129.

BINOTTO, E.; BÜLLAU, H.; ROESE, A. Empreendedorismo e a cultura empreendedora: 
Um estudo de caso no Rio Grande do Sul. In: Encontro Nacional da Associação 



Dimensões Contextuais para a Formação da Intenção Empreendedora Discente

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 77 - 102 | 2018

99
Nacional de Pós-Graduação em Administração, 23, 2004, Salvador. Anais... 
Salvador: ANPAD, 2004. 1 CD-ROM.

BIRD, B. Implementing entrepreneurial ideas: The case for intentions. Academy of 
Management Review, v. 23, n. 5, p. 53-73, 1988.

CARREE, M.; STEL, A. V.; THURIK, R.; WENNEKERS, S. Economic development and 
business ownership: an analysis using data of 23 OECD countries in the period 
1976-1996. Small Business Economics, v. 19, n. 3, p. 271-290, 2002.

CARVALHO, P. M. R. Competências para o entrepreneurship: um modelo explicativo. 
2004. Tese (Doutorado em Gestão de Empresas) – Universidade de Salamanca, 
Salamanca, 2004.

CHELL, E. Toward researching the “opportunistic entrepreneur”: a social 
constructionist approach and research agenda. European Journal of Work and 
Organizational Psychology, v. 9, n. 1, p. 63-80, 2000.

COLLIS, J.; HUSSEY, R. Pesquisa em administração: um guia prático para alunos de 
graduação e pós-graduação. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

CORRAR, J.; PAULO, E.; DIAS FILHO, J. (Coords.). Análise multivariada: para os 
cursos de administração, ciências contábeis e economia/ FIPECAPI – Fundação 
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuarias e Financeiras. São Paulo: Atlas, 2012.

DAVIDSSON, P. Determinants of entrepreneurial intentions. In: Conferência Rent, 
9., Piacenza, Italia, 1995.

DOLABELA, F. Oficina do empreendedor. São Paulo: CulturaEditores, 1999.

FRANKE, N.; LUTHJE, C. Entrepreneurial intentions of business students: 
a benchmark study. International Journal of Innovation and Technology 
Management, v. 1, n. 3, p. 269-288, 2004.

FIGUEIREDO FILHO, D. B.; SILVA JUNIOR, J. A. Visão além do alcance: uma 
introdução à análise fatorial. Opin. Publica,  Campinas ,  v. 16, n. 1, p. 160-
185, June  2010.  Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid =S0104-62762010000100007&lng=en&nrm=iso>. access on  10  Jul.  
2015.  http://dx.doi. org/10.1590/S0104-62762010000100007.

GARTNER, W. B.; BIRD, B. J.; STARR, J. A. Acting as if: Differentiating entrepreneurial 
from organizational behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, v. 16, n. 3, 
p. 13-32, 1992.

GREATTI, L.; GRALIK, E.; VIEIRA, F. G. D.; SELA, V. M. Aprendizagem em 
empreendedorismo dos acadêmicos do curso de administração de uma 



Antonia Márcia Rodrigues Sousa e Alexandre Oliveira Lima

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 77 - 102 | 2018

100
Universidade Estadual do Sul do Brasil. In: Encontro Anual da Associação 
Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, 34, 2010, Rio de 
Janeiro. Anais... Rio de Janeiro ANPAD, 2010. 1 CD-ROM.

HAIR, J. et al. Análise multivariada de dados. Trad. Adonai Schlup Sant’Anna e 
Anselmo Chaves Neto. São Paulo: Bookmam, 2005.

HAIR, J. et al. Análise multivariada de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

HANNON, P. D. The Journey from Student to Entrepreneur. A Review of the 
Existing Research into Graduate Entrepreneurship. In: Conference, University 
of Surrey, UK, 2005.

HUNJRA, H. M.; AHMAD, K. U.; SAFWAN, N. Factors influencing intention to 
create new venture among young graduates. African Journal of Business 
Management,  v. 5, n. 1, p. 121-127, 2011.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Síntese de Indicadores 
sociais. Uma análise das condições de vida da população brasileira 2009. Rio 
de Janeiro: IBGE; 2009.

KIRZNER, I. M. Competition and Entrepreneurship. Chicago, IL: University of 
Chicago Press, 1973.

KOLVEREID, L. Prediction of employment status choice intentions. Entrepreneurship 
Theoryand practice, v. 20, n. 3, p. 47-56, 1996.

KRISTIANSEN, S.; INDARTI, N. Entrepreneurial intention among indonesian and 
norwegian students. Journal of Enterprising Culture, v. 12, n. 1, p. 55-78, 2004

KRUEGER, N.; REILLY, M.; CARSRUD, A. Competing models of entrepreneurial 
intentions. Journal of Business Venturing, v. 15, n.4, p. 411-432, 2000.

JULIEN, P. A. Empreendedorismo regional e economia do conhecimento. São Paulo: 
Saraiva, 2010.

Lee, P.K. Wong, M.D. Foo, A. L. Entrepreneurial intentions: The influence of 
organizational and individual factors. Journal of Business Venturing, v. 26, n. 1, 
pp. 124–136, 2011.

LIÑAN, F.; CHEN, Y. Testing the entrepreneurial intention model on a two-
country sample. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2006. 
(Document de treball núm. 06/7). Disponível em: <http://www.recercat.net/
bitstream/2072/2213/1/UABDT06-7.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2014.



Dimensões Contextuais para a Formação da Intenção Empreendedora Discente

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 77 - 102 | 2018

101
LÜTHJE, C.; FRANKE, N. The “making” of an entrepreneur: Testing a model of 

entrepreneurial intent among engineering students at MIT. R&D Management,  
v. 33, n. 2, p. 135-147, 2003.

MAALU, J. K.; NZUVE, S. M.; MAGUTU, P. O. A survey of personal goals and 
perception of entrepreneurial ability among students at the school of business. 
Nairobi: University of Nairobi, 2010.

MALHOTRA, N.K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. 6ª. Ed. São 
Paulo: Saraiva. 

McCLELLAND, D. C. The achieving society. Princeton, NJ: Van Nostrand, 1961.

NAUDE, W. Entrepreneurship, developing countries, and developing countries: 
new approaches and insights. Small Business Economics, v.7 , n.3, P-P.28-45, 
2009.

NASCIMENTO, T. C.; DANTAS, A. B.; SANTOS, P. C. F.; VERAS, M.; COSTA JUNIOR, 
A. G. A metodologia de Kristiansen e Indarti para identificar intenção 
empreendedora em estudantes de ensino superior: comparando resultados 
obtidos na Noruega, Indonésia e Alagoas. Revista de Negócios, Blumenau, v. 15, 
n. 3, p. 67-86, jul./set. 2010.

OGHOJAFO, R.B.;KUYE, O. L.;SULAIMON, A. A.; OKONJI, P. S. Empowering Nigerian 
Youths for national economic development:the role of entrepreneurship 
education. Journal ofresearch in National Development, v. 7, n. 2, 233-275, 2009.

PAÇO, A.; FERREIRA, J.; RAPOSO, M.; RODRIGUES, R.; DINIS, A. Universities`s 
entrepreneurship education and regional development: a stakeholders`approach.  
Universidade da Beira Interior, 2010.

RASLI, A. M.; KHAN, S. R.; MALEKIFAR, S.; JABEEN, S. Factores Affecting 
Etrepreneurial Among Graduate Students of UniversitiTeknologi Malaysia. 
Internacional Journal of Business and Social science, v. 4, n. 2, p. 182-188, 2013.

REITAN, B. Where do We Learn that Entrepreneurship is Feasible, Desirable and/
or Profitable. A Look at the Process Leading to Entrepreneurial Potential. 
1997. Disponível em: <http://www.usasbe.org/knowledge/proceedings/1997/
P009Reitan.pdf>. Acesso em: 10 out. 2013.

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: Métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999.

SAY, J. B. A Treatise on Political Economy or the Production, Distribution and 
Consumption of Wealth. New York: A. M. Kelley Publishers, 1971. (First edition 
1803).



Antonia Márcia Rodrigues Sousa e Alexandre Oliveira Lima

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 77 - 102 | 2018

102
SIVARAJAH, K.; ACHCHUTHAN, S. Entrepreneurial Intention among 

Undergraduates: Review of Literature. European Journal of Business and 
Management,  v. 5, n. 5, p-p.98-124, 2013.

SHEPHERD, D. A.; DETIENNE, D. R. Prior knowledge, potential financial reward, 
and opportunity identification. Entrepreneurship Theory and Practice, v. 29, n. 
1, p. 91-112, 2005.

SOUITARIS, V.; ZERBINATI, S.; Al-LAHAM, A. do entrepreneurship programmes 
raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The effect 
of learning, inspiration and resources. Journal of Business Venturing,  v. 22, n. 5, 
p. 566-591, 2007.

SCHUMPETER, J. A. The theory of economic development. Oxford: Oxford University 
Press, 1934.

SCHUMPETER, J. A . Capitalismo, socialismo e democracia. Trad. S. G. de Paula. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1942. (Obra original publicada em 1984)

VECIANA, J. M.; APONTE, M.; URBANO, D. UniversityStudents’ Attitudes Towards 
Entrepreneurship: A Two Countries Comparison. International Entrepreneurship 
and Management Journal, v. 1, n. 22, p. 265-182, 2005.

WENNEKERS, S.; THURIK, R. Linking Entrepreneurship and Economic Growth. 
Small Business Economics, v. 13, n. 4, p. 27-55, 1999.



Ensino de Programação com Arduino

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 103 - 117 | 2018

103

Ensino de Programação com Arduino

José Luis Barboza
Sistemas de Informação

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) – Câmpus do Pantanal (CPAN)   
CEP: 79300-130 – Corumbá – MS – Brasil

Valdenize da Silva Ribeiro
Sistemas de Informação

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) – Câmpus do Pantanal (CPAN)   
CEP: 79300-130 – Corumbá – MS – Brasil

Matheus Vianna Silveira
Sistemas de Informação

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) – Câmpus do Pantanal (CPAN)   
CEP: 79300-130 – Corumbá – MS – Brasil

Murilo Oliveira Machado
Sistemas de Informação

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) – Câmpus do Pantanal (CPAN)   
CEP: 79300-130 – Corumbá – MS – Brasil

Abstract. This article describes an experience report with extension action carried out 
by the course of Information Systems, and focused on introducing programming and 
robotics concepts using the Arduino prototyping platform. The action was carried 
out at the partner institution Moinho Cultura Sul Americano, a non-governmental 
organization that serves children in conditions of social vulnerability. A mini course 
was offered to students to introduce and enable the use of the Arduino platform as a 
playful teaching material. The students’ partitioning frequency was the quantitative 
evaluation parameter, and has as main result the construction of a prototype 
suggested by the students themselves.
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Resumo. Este artigo descreve um relato de experiência com ação de extensão re-
alizada pelo curso de Sistemas de Informação, e teve o foco de introduzir concei-
tos da área de programação e robótica utilizando a plataforma de prototipagem 
Arduino. A ação foi executada na instituição Moinho Cultura Sul Americano, uma 
organização não governamental que atende a crianças em condições de vulnera-
bilidade social. Foi oferecido um mini curso aos alunos com a finalidade de apre-
sentar e capacitar a utilização da plataforma Arduino como um material lúdico de 
ensino. A frequência de partição dos alunos foi o parâmetro quantitativo de avalia-
ção, e tem como principal resultado a construção de um protótipo sugerido pelos 
próprios alunos.

1. Introdução 

Este artigo descreve o projeto de extensão focada em divulgar o co-
nhecimento pertinente a área de automação e robótica para adolescentes 
de uma organização não governamental ONG.  Foi realizado no formato 
de minicursos aos alunos da Instituição Moinho Cultura localizado na cida-
de de Corumbá, no qual a mesma ofereceu a infraestrutura e o material 
didático. Em contrapartida a UFMS cedeu professores e alunos para exe-
cução dos minicursos.

Com o advento do uso cada vez mais constante da tecnologia na vida 
das pessoas nota-se a importância de fomentar adolescentes o aprendi-
zado referente ao manuseio, manipulação, programação e montagem de 
dispositivos tecnológicos. Os constantes avanços tecnológicos e o maior 
envolvimento de adolescentes com aparelhos de TI indicam uma forte ne-
cessidade de estimular não apenas seu uso, mas também sua criação e 
formatação.

A hipótese central é que uma metodologia lúdica de ensino pode ser 
um eficiente recurso no ensino de matemática e programação, e que os 
artefatos utilizados podem despertar o interesse nessas áreas de estudo, 
bem como adequar a outras áreas da grade curricular dos alunos.

O objetivo geral desta ação consiste em capacitar os alunos do en-
sino fundamental e médio, em modo interdisciplinar a reconhecer e ma-
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nipular sistemas digitais simples, associando os conceitos de automação 
e robótica. Desta forma pode-se estimular o aprendizado de lógica algo-
rítmica e linguagem de programação com a construção de um protótipo 
apresentado ao final.

A ação de extensão visou aplicar o aprendizado adquirido com a im-
plementação de sistemas digitais voltadas ao cotidiano dos integrantes 
da instituição. Por fim, foi construído uma maquete na consolidação deste 
projeto de extensão.

2. Fundamentação teórica 

Hoje tem-se observado um cenário onde os avanços tecnológicos 
veem proporcionado melhorias reais e significativas na vida das pessoas, 
como uma aceleração crescente na inserção de produtos autônomos no 
cotidiano, desde um despertador rudimentar, dispositivos capazes de au-
xiliarem motoristas a estacionarem seus carros, ou dispositivos mais arro-
jados, como o de controlar uma Locomotiva. 

Pode-se definir produtos autônomos, como qualquer dispositivo ca-
paz de executar alguma tarefa sem a necessitar de que uma pessoa su-
pervisione este dispositivo. Uma outra definição encontrada na literatura 
[Souza e Ramos 2013] propõe que um sistema autônomo seja qualquer 
sistema, apoiado em computadores, que substitua o trabalho humano e 
que vise à solução rápida e econômica para alcance dos complexos objeti-
vos das indústrias e do setor de serviços.

Os dispositivos autônomos mais sofisticados, tem sido implementa-
do em algumas arquiteturas robóticas e realizando as mais diversificadas 
tarefas, como a de montar carros, conduzir um automóvel pelas ruas de 
cidades, ou até mesmo possibilitando a condução de diferentes veículos 
(Terrestre, Aquático, ou Aéreo) em terrenos hostis, ou até em terrenos 
desconhecidos como de um outro planeta. O primeiro a utilizar a palavra 
“robô” foi o tetrólogo tcheco Karel Capek na sua publicação “Os Robôs 
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Universais de Roussum”, cujo significado é servidão ou trabalho forçado, 
sendo que as aplicações propostas para robótica avançada parecem co-
brir a quase totalidade da atividade humana [Jácobo 2001].

Segundo Vitor Amadeu Souza, o micro controlador teve sua origem 
visando a construção de uma calculadora eletrônica no ano de 1969, esse 
trabalho foi iniciado no Japão e finalizado nos Estados Unidos, sendo a In-
tel a primeira empresa a desenvolver um chip de 4 bits. Atualmente encon-
tramos uma diversidade de micro controladores embutidos nos produtos 
eletrodomésticos, automóveis, robôs, sendo principalmente utilizados em 
sistemas que requerem automação. 

A Plataforma arduino contem micro controlador, dispositivo ele-
trônico programado para controlar atuadores conectados a sensores, e 
pode ser considerada um pequeno computador com um único circuito 
integrado contendo um núcleo processador, memória e periféricos de 
entrada/saída programáveis. Possui memória de programa, em forma de 
flash ou OTP ROM (One-Time Programmable Read-Only Memory), também 
é muitas vezes incluída no chip, bem como tipicamente uma quantidade 
pequena de memória RAM (Random Access Memory) [Sato 2010]. 

3. Artefatos utilizados 

Neste projeto utiliza-se a plataforma arduino  criado na Itália em 
2009, que com um micro controlador reprogramável chamado de ATme-
ga328, e que incorporou os conceitos OPEN-SOURCE, viabilizando muitos 
projetos importantes, e oferecendo um baixo custo na construção dos 
protótipos.

Arduino UNO

 O Arduino Uno tem 14 pinos digitais de entrada / saída (dos quais 
6 podem ser usados como saídas PWM), 6 entradas analógicas, um resso-
nador cerâmico de 16 MHz, uma conexão USB (Universal Serial Bus), um 
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conector de alimentação, um cabeçalho ICSP (In Circuit Serial Program-
ming), e um botão de reset. Pode receber uma alimentação entre (7V-12V) 
pelo capo USB ou por uma bateria externa, e tem portas que fornecem 5 V 
ou 3V com uma corrente de 50mA, outras três portas ground. Possui uma 
comunicação serial TX (upload)e RX(download) através das respectivas 
portas 0 e 1. 

Figura 1: Micro controlador Arduino

Led de alto brilho e RGB difuso

É um diodo Emissor de Luz (Light Emitting Diodo), que ao aplicar uma 
diferença de potencial nos terminais é capaz de emitir ondas eletromagné-
ticas no espectro visível, pode representar qualquer uma das cores primá-
rias. No projeto utilizamos 2 tipos de led’s diferentes mostrado na figura 
2, sendo utilizados o Led de alto brilho (figura 2 esquerda) e o Led RGB 
difuso (figura 2 direita).
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Figura 2: Led comum e Led RGB

O Led normal de alto brilho é o modelo convencional, tendo apenas 
2 terminais, 1 negativo (o terminal menor) e 1 positivo (o terminal maior) 
é emite somente uma  das cores. O Led RGB difuso é um led que emite 3 
cores primarias, o vermelho, verde e azul. Possui 4 pinos, cada cor possui 
seu pino e o maior é o positivo.  De acordo com a conexão e o código é 
possível combinar as cores para formar outras cores.

Sensores de luminosidade (LDR) e presença (PIR)

O LDR (Light Dependent Resistor) mostrado na figura 3 à esquerda, é 
um resistor que vária de acordo com a intensidade de radiação eletromag-
nética dentro faixa do espectro visível, é um dispositivo bem simples e 
fácil de implementar e pode ser utilizado em projetos alarme, automação 
residencial e etc. 

O PIR (passive infrared)  mostrado na figura 3 à direita, é um dispo-
sitivo sensível ondas eletromagnéticas próximas ao espectro do Infraver-
melho. É capaz de detectar o movimento de objetos que estejam em uma 
área de até 7 metros, possui dois potenciômetros na parte de baixo onde 
é possível regular a sensibilidade e o tempo de espera para a estabilização 
que pode variar de 5-200 seg.  
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Figura 3: Sensor LDR e de presença

Sensores de distância ultrassônico (HC-SR04), e 
Umidade e Temperatura do ar (DHT11)

O Sensor HC-SR04 possui um circuito pronto com emissor e recep-
tor de ondas ultrassônicas, e como mostra a figura 4 à esquerda contém 
4 pinos (VCC, Trigger, ECHO, GND). Sendo o trig responsável pela emis-
são de uma onda sonora que ao encontrar um obstáculo é refletida em 
direção ao módulo, e com a variação do tempo entre a emissão e recep-
ção do sinal, é realizado o calculo da distância em função da velocidade 
do som no ar. Ele é capaz de mensurar com precisão distâncias entre  2 
cm a 4 m. 

O DHT11 mostrado na figura 4 à direita possui quatro terminais sendo 
3 importantes (VCC, Sinal Analógico,GND), este sensor pode detectar a 
umidade do ar entre 20% e 90%, e temperatura enrte  0°C a 50°C.
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Figura 4: Sensor ultrassônico e de umidade e temperatura

Sensores de umidade do solo( Higrômetro) e de chuva

O higrômetro mostrado na figura 5 esquerda detecta as variações da 
umidade no solo, através de duas sondas que parametriza a umidade por 
meio da da corrente entre as sondas, e com o potenciômetro pode ajustar 
a sensibilidade do sensor.

 
Figura 5: Sensor higrômetro e de chuva

O sensor de chuva pode ser usado para monitorar uma variação das 
condições climáticas como gotas de chuva, ao entrar em contato com as 
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gotículas de água, envia por meio do módulo as informações (pulsos) ao 
Arduino. Quando o clima está seco a saída do sensor fica em estado alto e 
quando há uma gota de chuva, a saída fica em estado baixo. 

Motores de passo e servo

O motor de passo é um motor elétrico de grande utilidade, acionado 
por meio de um driver que envia a corrente necessária ao motor. O drive 
aplica tensões especificas nas bobinas do motor que faz com que ele gire 
em sentido horário e anti-horário com maior e menor velocidade mostra-
do na figura 6 a esquerda. 

O servo motor mostrado na figura 6 a direita realiza movimentos 
proporcionais aos comandos indicados, controlando o giro e a posição, e 
possui um ângulo de rotação de 180 graus. 

  
Figura 6: Motor de passo e servo

4. Metodologia e avaliação

Os conteúdos teóricos foram desenvolvidos por meio de apresen-
tação oral utilizando o quadro e multimídias. O desenvolvimento pratico 
utilizou computadores e kit’s Arduino, bem como uma diversidade de ma-
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terial reaproveitado na construção do produto final (Maquete) . As aulas 
foram ministradas por um professor e alunos do curso de Sistemas de In-
formação da UFMS/CPAN, sendo acompanhado por 2 instrutores da insti-
tuição Moinho.  

Inicialmente foi abordado os conceitos de robótica e como se rela-
cionam com a plataforma Arduino, em seguida apresentado uma breve 
introdução de Algoritmos Estruturados e Lógica de programação. Hou-
ve incentivo continuo á intervenções e à interação com os professores 
visando sanar dúvidas e a complementar informações e trocas de expe-
riências. 

Durante o minicurso foi utilizado vários dispositivos conectados 
ao Arduino, possibilitando os alunos a conhecerem os dispositivos e 
aprender a manipular tanto na parte lógica(algoritmo) quanto na parte 
física(circuitos).  Por fim, após seguir os exemplos da internet e com a 
implementação dos dispositivos disponíveis, foi proposto a atividade da 
maquete interativa.

Como parâmetro de avaliação quantitativa dos alunos foi exigido a 
frequência mínima de 70%, ou seja a participação no mini cursos e a elabo-
ração de um produto/protótipo que serviu de base para no processo ava-
liação qualitativa. Assim ao final do mini curso, os participantes poderão 
avaliar os resultados obtidos em função de suas expectativas e dos objeti-
vos do mini curso. Os alunos que participaram do projeto foram alunos do 
nível básico 3 e intermediário no turno matutino e vespertino respectiva-
mente, com idades entre 11 e 15 anos num total de 50 alunos.  

5. Resultados

As figura 7 ao lado apresenta detalhes do desenvolvimento do proje-
to realizado pelos alunos do curso de Sistemas de Informação da Univesi-
dade Federal do Mato Grosso só Sul (UFMS ) / Câmpus do Pantanal (CPAN) . 
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Figura 7: Montagem das maquetes, em cima alunos pintando e montando abaixo 
a conexão dos circuitos

A figura 8 e 9 mostram o momento da apresentação para os demais 
alunos da Instituição Moinho Cultural. 
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Figura 8: A do topo alunos que participaram do minicurso apresentando a 
maquete, abaixo alunos do moinho observando e interagindo com a maquete.
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Figura 9: Alunos interagindo com a maquete
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6. Discussão dos Resultados

No começo do projeto, o público alvo teve muita dificuldade para 
entender e aplicar a lógica de programação, contudo, depois de duas se-
manas com exercícios e atividades simples sobre lógica de programação, 
a maioria dos alunos já tinham uma noção básica da lógica de algoritmos 
estruturados.  Ao apresentar o Arduino e implementar todos os compo-
nentes disponíveis, alguns alunos demonstraram mais interesse, pois os 
resultados de seus algoritmos era visualizado através do estado físico e 
perceptivo de seus componentes e não somente na tela do computador. 

Os alunos foram desafiados a planejar e construir 2 maquetes que 
represente uma cidade inteligente, boa parte dos participantes demostra-
ram engajamento e vontade de concluir a maquete. As maquetes foram 
construídas para representar uma cidade inteligente, para isso foi utiliza-
do o Arduino e seus componentes.

Com ideias próprias e algumas sugeridas pelos instrutores as maque-
tes contavam com uma roda Gigante controlada por Bluetooth, sirenes 
associada a sensores de temperatura para simular a prevenção de incên-
dio, hortas com sensores de umidade associado a leds indicando a neces-
sidade de irrigar, sensor de chuva, sensor de presença para abrir porta e 
efeitos de luzes com leds. Depois de construídas as maquetes foram apre-
sentadas para os demais alunos da Instituição.

Conclusão 

O curso demostrou ter uma boa aceitação entre os alunos, porém 
como o instituto Moinho oferece aulas de música e dança, em média 35% 
dos alunos deixaram de participar do minicurso por terem mais interesse 
nas outras áreas ou não terem nenhum interesse na programação. Foi sa-
tisfatório o resultado final, pois ao apresentar as maquetes construídas 
para os demais alunos do instituto Moinho, o projeto teve uma grande 
aceitação e todos ficaram impressionados em como os seus colegas ti-
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nham planejado e implementado todos dispositivos eletrônicos, até os 
alunos que aviam desistido do curso se empolgaram e gostaram do resul-
tado final. 
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Abstract. The purpose of this study is to study the effect of th construction sector 
on the economy of the city of Corumbá and to understand the dynamics of this 
activity in the development of new products, since it is a frontier city the demand for 
innovations is crucial for market survival, due to the changes occurred in recent years 
the launch of new products becomes a key part companies. Thus, a case study on the 
practices of innovations in industrial companies is aimed at this work.

Resumo. O presente trabalho tem como assunto estudar o efeito do setor da 
construção na economia da cidade de Corumbá e compreender a dinâmica dessa 
atividade no desenvolvimento de novos produtos, por se tratar de uma cidade 
fronteiriça a demanda por inovações é crucial para a sobrevivência no mercado, 
devido às mudanças ocorridas nos últimos anos o lançamento de novos produtos 
torna-se uma peça chave as empresas. Assim, objetiva-se nesse trabalho um 
estudo de caso sobre as práticas de inovações as empresas do ramo industrial.
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1. Introdução

A cidade de Corumbá, situada na região oeste do estado de Mato 
Grosso do Sul, na fronteira do Brasil com a Bolívia é o alvo de estudo desta 
pesquisa. O fato de ser uma cidade fronteiriça e com rica fauna e flora 
a torna uma cidade turística, pelo fato de possuir construções históricas, 
conforme a figura 1 abaixo.

  

Figura 1. Pontos Turísticos em Corumbá

Conforme cita Costa (2012) nessa perspectiva, as relações fronteiri-
ças entre Corumbá e a vizinha área urbana de Puerto Quijarro são proces-
suais, relacionais e híbridas, produzindo e sendo produzidas por territo-
rialidades, por fluxos, por câmbios variados e próprios dos interesses de 
cada indivíduo ou grupo.

Pelo fato de ser uma zona fronteiriça, acaba ajudando a movimentar 
o produto interno bruto da cidade. De acordo com o IBGE o produto inter-
no bruto da cidade em 2012 atingiu R$ 3.741.556.000,00, sendo o maior do 
estado, o setor que mais teve participação foi o de comércio e serviço, que 
vem aumentando gradativamente nos últimos anos, conforme mostra a 
figura 2 ao lado.
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Figura 2. Composição do PIB em Corumbá 

Fonte: Semade/MS e IBGE, 2013.

De modo geral, a construção civil tem pequena participação na com-
posição do produto interno bruto da região tendo o seu ápice entre anos 
de 2010 e 2012, e atualmente está em crescimento. OLIVEIRA (1998) cita 
que no caso da construção civil em Corumbá os fluxos estão relacionados 
às diferenças cambiais e tributárias.

De acordo com TEIXEIRA (2010) a construção civil e o desenvolvi-
mento econômico estão intrinsecamente ligados, a indústria da constru-
ção promove incrementos capaz de elevar o crescimento econômico. Isso 
ocorre principalmente pela proporção do valor adicionado total das ativi-
dades, como também pelo efeito multiplicador de renda e sua interdepen-
dência estrutural. 

De acordo com o IBGE a região de Corumbá tem 98 empresas, sendo 
20 no ramo industrial onde os principais ramos: indústria extrativa, entre-
posto de pescado, frigorífico de bovinos, produção de cimento, produção 
de concreto, calcário, mineradoras, metalúrgica, produtos alimentícios, 
minerais não metálicos, editorial e gráfica, madeira, perfumaria, sabões e 
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velas, álcool etílico e vinagre, apesar do setor em Corumbá ser incipiente 
já possui uma arrecadação de R$ 715.184,67 reais.

Apesar de a cidade possuir 98 empresas, a região conta com cerca 
de 20 empresas no ramo industrial, a falta de mão de obra qualificada para 
consultorias para melhoria dos processos industriais carece na cidade de 
empresas de gestão em consultoria, isso acaba acarretando na contrata-
ção de empresas de fora da região.

A contratação dessas empresas de consultorias acaba gerando um 
custo maior para as empresas locais, visto que eles tem que pagar o deslo-
camento e mais as diárias dos consultores.

A nossa empresa estará ingressando neste mercado no próximo 
ano para atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social 
e ambiental, nas atividades de consultoria para indústrias da construção 
civil, fornecendo produtos e serviços adequados às necessidades dos seus 
clientes. Além de ser uma empresa competitiva que atue de forma abran-
gente no segmento da consultoria na área da construção civil, através de 
um portfólio de produtos com qualidade.

2. Objetivos

O objetivo deste trabalho é verificar e identificar as práticas de inova-
ções nas empresas do ramo industrial na cidade de Corumbá.  A inovação 
vem neste caso como um dos aspectos para resolver os problemas dos 
produtos e como logística de inserção novamente no mercado, sabendo 
que estes materiais apresentarão melhores propriedades ou até mesmo 
com um menor custo de produção.

3. Metodologia

A caracterização deste estudo se baseia como uma pesquisa explo-
ratória, Gil (1999) destaca que uma pesquisa exploratória é desenvolvida 
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no sentido de gerar um aprofundamento sobre determinado tema. Isso 
ocorre porque o pesquisador acaba tendo um maior contato com o tema 
que esta em execução.

Com isso este tipo de pesquisa pode ser mais explicito quando o 
tema é bem executado e as hipóteses se tornam mais precisas. Conforme 
cita GIL (2002) cronograma do projeto é bem maleável e com isso essas 
pesquisas acabam envolvendo as seguintes etapas:

A pesquisa pode se basear e delimitar-se a apenas qualificar como 
um estudo de caso, onde de acordo com Yin (2003), este estudo de caso é 
a investigação baseado na experiência que investiga um fato ou um fenô-
meno contemporâneo se baseando num fato real, especialmente quando 
os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

YIN (2003) cita que a profundeza de um estudo de caso, a principal 
convergência em todos os tipos de estudo de caso, é que ela tenta clarear 
um desembaraço ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram 
adotadas, como foram implementadas e com quais procedidos. 

O principal instrumento utilizado para a coleta de dados foi o levan-
tamento de dados bibliográficos e da literatura, a procura foi realizada em 
analises de bases de dados como Scielo, PubMed, e nos bancos de dados 
da prefeitura da cidade. Os dados obtidos foram tratados de acordo com 
o objetivo da questão de pesquisa e sua natureza. Para tratar a questão 
da pesquisa foi feita uma comparação dos resultados obtidos com os anos 
anteriores.
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4. Resultados e Discussão

Segundo Kukiel (2015) por se tratar de uma região fronteiriça, as em-
presas do ramo da construção civil em Corumbá acabam por competirem 
com as empresa localizadas na Bolívia e em muitos casos as empresas de 
Corumbá levam algumas desvantagens pelo fato da questão cambial, mas 
há algumas vantagens no lado fronteiriço brasileiro, pelo fato de fato de 
serem oferecidos alguns descontos.

Pelo fato das empresas de Corumbá não proporem inovações nos 
seus produtos ou até mesmo melhorias de processos, acabam por serem 
pressionadas a não reduzirem os custos no produto final. A figura 3 a se-
guir mostra o processo de produção de tijolos na cidade de Corumbá, no-
ta-se que o forno utilizado é um forno a lenha com capacidade de produ-
ção de 1,5 milhões de tijolos por mês. 

Figura 3. Forno a lenha de uma empresa cerâmica local 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2017.

Essa tecnologia surgiu há cerca de 120 anos quando uns engenheiros 
ingleses de minas de carvão conferiram existir entre as camadas interme-



Estudo sobre as Práticas de Inovações no Setor da Construção Civil 

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 119 - 128 | 2018

125
diárias de carvão, argila e principalmente xisto com alto conteúdo de car-
bonatos. Obermeier (1997) menciona que eles propuseram o uso de argila 
com xisto para a produção de tijolos.

Em outras regiões do Brasil, principalmente no nordeste a sinteriza-
ção, ou seja, a queima dos tijolos é realizada em fornos industriais a gás, 
onde a sinterização é melhor e pode chegar a temperaturas acima de 1000 
graus, enquanto que os fornos a lenha só podem chegar a no máximo 
800°C a 850°C.

Com as constantes mudanças tecnológicas que estão sendo lança-
das no mercado que são lançadas no mercado acabam por acelerar a ne-
cessidade de novos métodos, novos equipamentos e desenvolvimentos 
de novos produtos para que sejam inovadores na área de atuação, obten-
do assim sucesso. 

Na construção civil o cenário não pode ser diferente com a crescen-
te competitividade devido ao setor estar se aquecendo novamente, o 
aumento das exigências por melhor rendimentos dos produtos acabam 
por pressionar as empresas a ofertarem produtos com melhores desem-
penhos e sempre com uma redução de custos.

Contudo a melhora no processo para que sejam desenvolvidos novos 
produtos torna-se crucial para que as empresas ainda realizem a compe-
tição no mercado. Cooper (2003) menciona que a inovação em produtos, 
ou seja, no desenvolvimento de produtos novos e melhorados é funda-
mental para a sobrevivência e prosperidade das empresas atualmente.

Slack et. al (1999) afirmam que a melhoria contínua das operações 
agrega maior competitividade à organização; tomando como base as li-
ções aprendidas e desenvolvidas, cabe a organização mapear o conheci-
mento atrelado a cada componente, além de identificar competências e 
torná-las acessíveis ao restante dos envolvidos no projeto.
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Ulrich e Eppinger (2004) mencionam que as maiorias dos produtos 

que estão disponíveis no mercado podem ser melhoradas através de um 
bom design, ou seja, os empresários associam o sucesso das vendas da 
empresa à competência e predisposição para que sejam descobertas as 
necessidades que os consumidores estão precisando para que sejam de-
senvolvidos rapidamente esses novos produtos de maneira eficaz e com 
baixo custo.

Para PMI (2004), a qualidade é definida como o grau de satisfação 
dos clientes pertinente às características inerentes do produto que foi ad-
quirido. Sendo assim o desenvolvimento de produto de qualidade depen-
de dos procedimentos metodológicos bem implantados.

Neste contexto o serviço de consultoria de processo vem para ajudar 
a melhorar o processo, que de acordo com Oliveira (2006) este serviço 
se mantém interativo com os fatores de mudança externos à empresa. 
Neste sentido as ações da consultoria servem como alicerce para os ad-
ministradores da empresa nas tomadas de decisões para serem lançadas 
produtos de alto desempenho e na colocação mais adequada da empresa 
no mercado.

Segundo Rozenfeld et al. (2006) confirmam que é através desse pro-
cesso que uma empresa pode criar produtos mais competitivos, respon-
dendo assim às constantes transformações de mercado e tecnológicas. 

Conjuntamente Pinto e Slevin (1983) mencionam que a relevância o 
ambiente que se encontra o processo de gestão de projetos, isso por que 
parte-se do princípio de que um projeto bem sucedido deve contemplar os 
seguintes critérios: tempo, custo, eficácia e satisfação do cliente.

Considerações Finais

Por se tratar de uma região fronteiriça e de um setor que tem partici-
pação significativamente no produto interno bruto da região, as empresas 
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locadas precisam ter a estratégia de lançamentos novos produtos e de 
novos equipamentos ou até mesmo novos processos para tomar a frente 
no processo vendas perante a concorrência.

Conforme foi citado por Cooper (2003), o sucesso das empresas de-
pende fundamentalmente do desenvolvimento de novos produtos e com 
baixos custos para que a empresa prospere no mercado. 

Portanto fica evidente para este estudo que a falta de inovação na 
cidade acaba acarretando em uma produção não tão grande, visto que 
a cidade precisa atender as cidades de Corumbá, Ladário e as cidades da 
Bolívia.
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Abstract.  This project intends to present an Arduino platform as a support tool in the 
practical classes of physical discipline in high school. The overall objective is to build 
efficient experimental artifacts in demonstrating the content seen in the theoretical 
classes of the discipline. The project will focus on thermodynamic content, aiming to 
show the effects of heat convection through a design drawn by a Restful API, with the 
data provided by the sensors connected to the Arduino.
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Resumo. Este projeto pretende apresentar a plataforma Arduíno como ferramenta 
de apoio nas aulas prática da disciplina física no ensino médio. O objetivo geral 
consiste em construir artefatos experimentais eficientes em demonstrar o 
conteúdo visto em aulas teóricas da disciplina. O projeto irá focar no conteúdo 
visto em termodinâmica, buscando mostrar os efeitos da convecção de calor 
através de um gráfico desenhado por uma API Restful, com os dados fornecidos 
pelos sensores ligados ao Arduíno.

1. Introdução

Recentes trabalhos publicados na área de computação e física têm 
registrado a eficiência em utilizar a plataforma Arduíno como uma ferra-
menta central na elaboração de experimentos que ilustram os conceitos 
teóricos visto em sala de aula. A facilidade de acompanhar pelo compu-
tador as leituras referentes às grandezas físicas mensuradas no experi-
mento tem mostrado que este pode ser caminho promissor em integrar 
conceitos da computação com os visto na disciplina de Física no ensino 
médio. Existem várias formas de se utilizar o computador no ensino de 
Física: a aquisição automática e o processamento de dados na forma algé-
brica e/ou gráfica, modelagem computacional, aplicativos simuladores de 
fenômenos físicos, além da produção de audiovisuais destinados a facilitar 
o processo ensino-aprendizagem. (MARTINAZZO et al., 2014) A existência 
de muitos sensores compatíveis com a plataforma Arduíno possibilita a 
construção experimentos que contemplam grande parte da ementa con-
tida na grade curricular, como Mecânica, Termodinâmica, Óptica, Eletrici-
dade, e Eletromagnetismo.

2. Referencial Teórico

Busca-se há muito tempo compreender quais os processos que um 
indivíduo passa durante o que é chamado comumente de aprendizagem. 
Para isso vários estudos e teorias que procuram identificar quais os pro-
cessos mentais pelos quais se dão a apropriação do conhecimento. Algu-
mas dessas teorias orientam o processo de aprendizagem com foco no 
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aluno como participante ativo do processo de construção do conhecimen-
to, co-autor, questionador.

Para Vygotsky, a atividade é um processo de transformação 
da realidade, que subentende um mecanismo de mediação, 
porque essa transformação só pode ser feita com a ajuda de 
ferramentas e de meios que conduzam ao desenvolvimento da 
atividade reflexa e à construção da consciência. Tal transfor-
mação se faz pelo uso das ferramentas, que são os signos, os 
quais fazem a mediação não apenas da relação com os outros, 
mas também da relação da pessoa consigo mesma. (PEIXOTO; 
CARVALHO, 2011)

A teoria de Vygotsky teoria define a existência dos conceitos de 
conhecimento real, conhecimento potencial e zona de desenvolvimento 
proximal, que podem ser organizadas como:

Tabela 1 – Conceitos da teoria do ensino, como processo social

Nome Conceito

Conhecimento Real É aquele em que há o domínio, aquilo que se conhe-
ce, sabe, articula, é passado

Conhecimento Potencial É aquele que se pode dominar com a ajuda de ou-
tro mais experiente

Zona de Desenvolvimento Proximal Distância entre o conhecimento real e o conheci-
mento potencial

Já Ausubel (1963) afirma que esse processo é baseado na associação 
de elementos basilares que ele denomina subsunçores. Os subsunçores 
são organizadores prévios necessários à produção de novos conhecimen-
tos que, ao serem processados, geram um mapa mental do objeto; uma 
simulação daquilo que está sendo estudado. O estudante pode então ope-
rar esse mapa mental a fim de produzir as previsões requisitadas. Seguin-
do essa teoria de aprendizagem, esse trabalho buscou usar experimentos 
para otimizar a associação de subsunçores, pela manipulação de sistemas 
físicos cuja evolução está relacionada com os conceitos geradores daquilo 
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que deve ser aprendido. Dessa forma, a produção de experimentos com 
os quais o estudante irá interagir otimiza sua aprendizagem.

2.1. Convecção de calor

O conceito de calor é frequentemente apreendido de forma incor-
reta pelo senso comum, a denominada concepção espontânea ou intuiti-
va. É comum que os estudantes e leigos façam referência ao conceito de 
calor querendo significar uma sensação térmica, temperatura, ou mesmo 
movimento de fluidos (AMARAL; MORTIMER, 2011). A substituição dessa 
noção intuitiva por conceitos em concordância com o adotado pela comu-
nidade científica é um processo complexo e trabalhoso, já que os estudos 
revelam que as concepções espontâneas são resistentes e estáveis frente 
à mudanças conceituais (NARDI; GATTI, 2004). Faz-se importante então 
produzir uma melhor apresentação desse tema, e é parte disso expor os 
processos de propagação do calor (radiação, condução e convecção).

Decidiu-se destacar o processo de convecção por ser um dos menos 
explorados frente ao obstáculo do monitoramento da variação da tempe-
ratura em tempo real. Isso se deve à dificuldade na leitura das escalas dos 
termômetros quando imersos em sistemas líquidos, como foi o caso do 
sistema tratado no trabalho. A convecção é um processo de propagação 
de energia sob a forma de calor no qual o fluxo de uma substância pelo 
sistema é que promove a transferência energética.

O movimento das partículas dos fluidos se dá à custa de colisões 
dentre as moléculas e/ou átomos de regiões de maior temperatura, e, por 
conseguinte mais agitadas, com as de regiões mais frias, nos quais o mo-
vimento é menos intenso. A interação entre essas partes excita os ele-
mentos do sistema com menos energia, e atenua a velocidade das outras, 
gerando um equilíbrio térmico.

Esse movimento pode produzir vórtices, movimentos de rotação 
que surgem devido à diferença das velocidades dentre as regiões de me-
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nor e maior temperatura. Ilustrações desse fenômeno podem ser encon-
tradas na literatura sobre estudos de trocas de calor (GIACOMELLO et 
al., 2006). 

2.2. Document Object Manager

Segundo o World Wide Web Consortium (2005), o Document Object 
Manager (DOM) é utilizado pelos navegadores para representar uma 
página Web através de uma estrutura de árvore (Figura 1) para organi-
zar os elementos marcados na página com HyperText Markup Language 
(HTML).

Figura 1 – Document Object Manager 
Fonte: https://www.w3schools.com

A leitura organizada desta árvore forma uma página Web, basea-
da nos elementos presentes (estrutura), estilos criados (formatação) e 
ações definidas (comportamentos). As ações podem ser programadas 
na linguagem JavaScript, utilizando algumas bibliotecas e frameworks 
disponíveis.
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2.3. VueJs

O VueJs é uma biblioteca JavaScript para criação de componentes 
reativos para interfaces web projetado para ser adotado incrementalmen-
te. Esta biblioteca permite renderizar dados de forma declarativa, interli-
gando estes dados com o DOM do HTML, tornando a página reativa. Todas 
as alterações feitas nos dados são refletidas no DOM de forma automática, 
e acontecem seguindo o modelo descrito na Figura 2.

Figura 2 – Interligação dos dados com VueJs 
Fonte: http://VueJs.org/guide/reactivity.html

As iterações do VueJs obedecem rigorosamente o ciclo de vida de 
um objeto (Figura 3) e criam todos os mecanismos necessários para tornar 
o objetos mapeados em objetos JavaScript contendo marcação, estilo e 
comportamento (HTML, CSS e JavaScript) e consequentemente as opções 
de reatividade.
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Figura 3 – Diagrama do ciclo de vida de um objeto VueJs 
Fonte: https://br.VueJs.org/v2/guide/instance.html
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Quando um objeto de instância do VueJs é criado, são adicionados 

todas as propriedades encontradas no objeto data ao sistema de reativi-
dade da biblioteca. Quando os valores de qualquer destas propriedades 
é alterado, a camada visual “reage” e atualiza com os novos valores para 
exibição, sem a necessidade de re-carregamento da página para tal ação.

2.4. Renderização dinâmica com VueJs

Depois que o VueJs termina de mapear e montar os elementos da 
tela ele executa uma função denominada na Figura 3 como Mounted(), e 
passa ter a capacidade de manipular em tempo de execução o DOM con-
seguindo alterar qualquer informação mapeada durante a fase de obser-
vação, descrita na Figura 3 como Observe Data. O VueJs começa a observar 
cada elemento existente na página, se esse elemento está associado a 
uma variável existente dentro do objeto que representa os dados (data),-
como mostrado na Figura 4, é possível alterar essa variável.

Figura 4 – Objeto data que representa os dados em uma instância VueJs 
Fonte: https://br.VueJs.org/v2/guide

Essa alteração é observada pela biblioteca, que notifica e re-renderi-
za os elementos corrigindo a visualização dos dados, como mostrado na 
Figura 5, tornando a aplicação dinâmica, através de requisições internas, 
dentro da própria instância do VueJs ou externas, como requisições HTTP 
recebidas pela instância VueJs. 
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Figura 5 – Recorte do ciclo de vida com ênfase na atualização dinâmica
Fonte: https://br.VueJs.org/v2/guide/instance.html

3. Objetivo

É notório o desinteresse e mal desempenho de uma grande porcen-
tagem dos alunos diante a disciplina de física, e em muitas das vezes esse 
comportamento pode ser atribuído pelos poucos experimentos realiza-
dos em aulas práticas (MOREIRA, 2000, p. 95). O ensino de Física é motivo 
constante de preocupação de inúmeros educadores e objeto de pesquisas 
que abordam vários enfoques (MARTINAZZO et al., 2014). Nesse sentido 
trabalhos têm focado em contribuir com a construção de um Kit-Experi-
mental podem ser de grande valia para os professores de física.

O objetivo deste trabalho é construir artefatos experimentais efi-
cientes em demonstrar o conteúdo visto em aulas teóricas da disciplina de 
física, utilizando robótica, buscando tornar o ambiente escolar mais con-
textualizado e atrativo para o aluno. Foram mapeadas algumas fases para 
o andamento do projeto, a seguir:
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• Realizar uma revisão da literatura a fim de obter uma atualização 

bibliográfica na área de termodinâmica 

• Selecionar e integrar os sensores a plataforma Arduíno 

• Realizar testes de programação e aquisição de dados 

• Exportar dados para plataforma adequada e analisar os dados 

• Integrar em tempo real a aquisição e análise de dados  

4. Metodologia

Para este trabalho foram explorados, analisados e utilizados para 
composições bibliográficas trabalhos, artigos publicados em congressos 
e livros didáticos na área de física. Findando com uma avaliação parcial 
de cada área. Na fase seguinte foi escolhida uma experiência que poderia 
ter potencial para que a robótica fosse aplicada, essa experiência foi tes-
tada, primeiramente sem o uso da robótica. Seguida de uma busca elen-
cando sensores e atuadores que pudessem ser utilizados na experiência. 
Foi escolhido um sensor de temperatura que foi testado e interligado a 
uma placa Arduíno, que foi programado para exibir o valor do sensor em 
um intervalo de tempo, a fim de verificar o fenômeno físico descrito na 
literatura chamado convecção, em um modo manual. Na fase seguinte foi 
utilizada uma plataforma para persistir os dados, e criado um gráfico com 
atualização dinâmica em tempo real.

5. Desenvolvimento

Foi decidido utilizar a termodinâmica como ponto de partida do pro-
jeto, pois essa área possui diversas ramificações, o que pode provocar 
uma grande confusão em relação aos seus conceitos, uma vez que por 
censo comum as pessoas chegam a associar o conceito de calor com o 
de temperatura. Para esclarecer a diferença entre os fenômenos físicos 
presentes na termodinâmica, buscamos aliar os conceitos teóricos com 
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a robótica. A primeira experiência eleita foi na área de transferência de 
calor, especificamente a convecção de calor, pois é umas das formas de 
transferência de calor mais complicadas, pois os conceitos teóricos são 
difíceis de serem abstraídos.

Com o tema da experiência eleito, a fase seguinte se tratou da deci-
são de como a mesma ocorreria, e como seria a inserção da robótica em 
seu contexto. Nessa fase foram realizadas algumas pequenas experiên-
cias encontradas em livros didáticos, sem o uso da robótica. Uma das ex-
periências encontradas, busca expor a “troca de calor” que acontece em 
um recipiente quando há o encontro de água, em duas temperaturas di-
ferenciadas. Buscamos reproduzir esta experiência utilizando, água, gelo, 
corante alimentar e um aquário transparente. Neste recipiente (Figura 8) 
foram colocados 8 litros de água a temperatura ambiente (entre 20 °C e 
25 °C), foi esperado até que a água ficasse estável, para então podermos 
colocar 2kg de gelo sobre a mesma. Após o gelo ser estabilizar, é pingada 
uma gota de corante alimentício no centro do recipiente, sempre na mes-
ma altura que o recipiente.

Figura 8 – Recipiente utilizado na experiência
Fonte: Elaborado pelo autor
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Após o corante ser pingado é vedada a parte superior do recipiente 

para que não exista tanta influencia do meio externo (como os ventos) no 
experimento. Foi determinado um tempo limite de dois minutos para que 
analisássemos o experimento, ao decorrer deste tempo são observadas 
as características do experimento, tais como:  

• Se estiverem ocorrendo vórtices dentro do recipiente;

• Se a troca de calor é visível aos olhos de quem observa o expe-
rimento;

• Se o corante se dissolveu totalmente na mistura; 

A experiência foi repetida cerca de 10 vezes, em sua forma como des-
crita na literatura. E como forma de registro em uma delas, não foi inserido 
o gelo para verificação da negação de formação do fenômeno.

Durante esta experiência utilizando gelo, foram capturados a forma-
ção de alguns vórtices, como demonstrado na Figura 9 que demonstram o 
fenômeno de “troca de calor”, documentado na teoria física de convecção.

Figura 9 – Formação de vórtice com corante
Fonte: Elaborado pelo autor
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Pode-se observar um círculo vermelho (cor do corante) se formar 

dentro do recipiente, isto acontece, pois as moléculas tanto quentes 
quanto frias, estão em constante movimento, e a região com menor tem-
peratura desce enquanto a substância com temperatura maior sobe, con-
tinuando neste ciclo até alcançarem o equilíbrio térmico. 

Após os experimentos iniciais serem finalizados, era necessário aliar 
a robótica com os experimentos. Passando a fase de eleição dos senso-
res e plataformas necessários para criar um experimento controlado por 
robótica. Optou-se então por utilizar um Arduíno Uno que é uma placa 
reconfigurável de baixo custo, com muitas funcionalidades, programável 
e expansível através da interligação de sensores. 

Após ser realizada uma pesquisa sobre quais sensores poderiam ser 
utilizados nas experiências. O sensor de temperatura DS18B20 atendeu to-
dos os requisitos necessários para o primeiro experimento, pois é aprova 
d’água, podendo ser utilizado dentro do recipiente com a água em estado 
liquido e o gelo. 

Foram integrados quatro sensores de temperatura DS18B20 no Arduí-
no, estando em contato direto com a água, pôde medir as temperaturas 
com menor influencia do meio externo, tendo um resultado com menor 
nível de erro. Para que as informações dos sensores fossem compreen-
didas, foi necessária a utilização de duas bibliotecas: Dallas Temperature 
e OneWire. As bibliotecas são capazes de reconhecer vários sensores e 
interpretam os sinais elétricos e transformar em valores manipuláveis e 
compreensíveis.

A experiência foi repetida, com os mesmos parâmetros das primei-
ras tentativas sem os sensores: 8 litros de água, e 2 Kg de gelo. Os senso-
res foram dispostos em quatro pontos dentro do recipiente, dois na parte 
superior, e dois na parte inferior. Estes sensores foram marcados com co-
res específicas (verde, amarelo, vermelho e roxo) para que pudessem ser 
identificados durante as experiências.



Lucas de Moraes, Luiz Jimenez, Afonso Leite, Dorgival Netto, Rafael Françozo e Murilo Machado

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 129 - 145 | 2018

142
A cada 1 segundo o Arduíno foi programado para mostrar na tela de 

um computador o valor da temperatura dos quatro sensores. Foram ano-
tados os valores, e os dados processados, tentando buscar a formação 
dos vórtices encontrados na primeira experiência.

Durante os experimentos, sentiu-se a necessidade de se persistir os 
dados de cada experiência para comparação posterior. Foi então criada 
uma plataforma capaz de receber os dados gerados pelos sensores, e co-
municados pelo Arduíno baseada em PHP e JavaScript denominado site.

O site deveria atender requisições HTTP vindo diretamente do Ar-
duíno, tratar essas requisições, persistir os dados, recuperá-los e exibí-los 
separando-os por experimento de forma visual e dinâmica.

Optou-se então por criar uma API Restful l que atende-se as requisi-
ções e através da linguagem PHP, pudesse salvar os dados presentes nes-
tas requisições em um banco de dados, como descrito na Figura 10.

Figura 10 – Elaborado pelo autor
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Para que os dados pudessem ser exibidos de forma dinâmica, foi 

utilizada a biblioteca VueJs, escrita em JavaScript, capaz de atualizar em 
tempo execução as informações presentes na tela. Essa funcionalidade 
foi utilizada para que a atualização de um gráfico que representa as tem-
peraturas de um determinado experimento, com intervalos regulares de 
tempo de forma dinâmica. A atualização do gráfico acontece cada vez que 
a API Restful confirma a persistência de um dado.

6. Resultado

O conceito de temperatura está associado a uma propriedade co-
mum do equilíbrio térmico. Ao juntarmos duas substâncias com tempe-
raturas diferentes, existirá uma troca de calor entre elas, até que alcan-
cem um estado de equilíbrio térmico. Na Figura 9, podemos observar um 
círculo se formar dentro do recipiente, isto acontece, pois as moléculas 
tanto quentes quanto frias, estão em constante movimento, e a região 
com menor temperatura desce enquanto a substância com temperatura 
maior sobe, continuando neste ciclo até alcançarem o equilíbrio térmico. 

A plataforma Arduíno tem um grande potencial educacional, neste 
trabalho, buscamos aliá-lo a alguns sensores a fim de mapear um fenôme-
no físico de difícil compreensão, com alto nível de abstração. Com os sen-
sores medimos a variação de temperatura em quatro pontos diferentes 
do recipiente, para realizar um gráfico em tempo real da temperatura em 
função do tempo, como mostrado na Figura 11. 

Figura 11 – Elaborado pelo autor



Lucas de Moraes, Luiz Jimenez, Afonso Leite, Dorgival Netto, Rafael Françozo e Murilo Machado

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 129 - 145 | 2018

144
O gráfico representa as leituras a cada 5 segundos e apresenta algu-

mas informações: 

1. A temperatura se mantém a mesma por dois minutos, enquanto 
a água estabiliza 

2. Após uma queda brusca de temperatura (inserção de gelo) ocor-
re um aumento de temperatura

3. Há variações de temperaturas nos sensores durante todo o pro-
cesso, até que ocorre o equilíbrio térmico

Conclusão

Os dados obtidos nos experimentos realizados mostraram é possível 
utilizar robótica para demonstrar experimentos em física, que são difíceis 
de compreender somente com a teoria. O acompanhamento da evolução 
térmica utilizando sensores de temperatura à prova d’água, interligados 
com o Arduíno é uma experiência não encontrada durante as pesquisas. 
Como trabalhos futuros, há possibilidade de compor experiências nas 
áreas de Eletricidade, Magnetismo, aliando-as com robótica.
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Abstract. With the advancement of technology and increased processing in mobile 
handsets has become able to run an application that previously was only possible 
on personal computers. With this, the uses of cellular devices have seen growing 
significantly in recent years. Therefore the objective of this work was to develop an 
application to inform the fishing rules and fish characteristics of the Pantanal region, 
thus generating an incentive to local tourism.

Resumo. Com o avanço da tecnologia e o aumento de processamento em aparelhos 
celulares tornou-se capaz de executar aplicações que antes só era possível em 
computadores pessoais. Com isso, os usos de aparelhos celulares vêem crescendo 
significativamente nos últimos anos. Portanto o objetivo desse trabalho foi 
desenvolver um aplicativo para informar as regras da pesca e características dos 
peixes da região pantaneira, gerando assim um incentivo ao turismo local.      
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1. Informações Gerais

Com o avanço da tecnologia pode-se notar o aumento da capacidade 
de processamento em aparelhos celulares tornando-os capazes de execu-
tar aplicações que antes só era possível em computadores pessoais (desk-
top, notebook, netbook). De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística [Ibge 2015] o número de celulares no Brasil cresceu em cem 
por cento nos últimos seis anos o que demonstra uma enorme populari-
zação dos aparelhos. Já a Agência Nacional de Telecomunicações [Anatel 
2016] registrou em março de 2016 cerca de 257,81 milhões de acessos aos 
dispositivos móveis.

Observa-se que na tecnologia da informação, o aumento do uso de 
aparelho móvel vem aumentando cada vez mais, possibilitando que essa 
tecnologia forneça cada vez mais comodidade ao usuário do dispositivo 
móvel. Assim, o uso de aplicações em aparelhos móveis faz com que o 
mercado busque por novas estratégias e inovações para atender as prati-
cidades do público.

Sabe-se que o turismo extrativista na região de Corumbá é presente 
e muito forte. Em 2004, a Associação Nacional de Ecologia e Pesca Espor-
tiva [Anepe 2004] registrou quatro milhões de pescadores no território 
nacional, já em 2015 houve um aumento significativo para 7,8 milhões de 
pessoas adeptas a pesca.

O pescado é um dos alimentos mais exportados mundialmente, com 
desempenho econômico superior às demais culturas, com receita de US$ 
136 bilhões em 2013 [FAO 2014]. O segmento apresenta ainda a maior taxa 
de crescimento das exportações nos países em desenvolvimento nas úl-
timas décadas. Já no Brasil, cujo potencial ainda não é explorado como 
poderia, a produção do pescado tem números modestos. A produção da 
aquicultura está aquém do potencial brasileiro e a da pesca mantém-se es-
tagnada desde 2009. Políticas públicas podem ajudar a reverter este cená-
rio agregando maior competitividade à cultura frente aos demais produtos.
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De acordo com FAO [2014] 31% da pesca brasileira é artesanal, um 

tipo de pesca caracterizada, principalmente, pela mão de obra familiar, 
com embarcações de pequeno porte, em canoas ou jangadas. Outros 69% 
da pesca marinha (industrial) - captura de pescado, utilizando navios de 
grandes dimensões, geralmente bem equipados, dispondo de redes po-
tentes.

Sendo a pesca uma das principais atividades econômicas da região 
do pantanal, movimentando não apenas o setor produtivo mas também 
o turismo local, temos que, dados de 2013 da Fundação de Turismo da 
Prefeitura de Corumbá informando que neste ano foram movimentados 
quase R$100 milhões de reais no período da temporada de pesca e que 
também foram gerados 551 empregos [Santana 2016].

Infelizmente a pesca não traz apenas aspectos positivos para a re-
gião do pantanal, ao mesmo tempo em que beneficia a economia ela pode 
trazer um grande problema socioambiental, com a pesca predatória. De 
acordo com informações da Polícia Militar Ambiental no ano de 2016 já 
foram realizadas 55 apreensões e 103.120 mil reais em multas aplicadas 
devido a prática proibida de pesca no estado, grande parte destas práticas 
se concentram na região de Corumbá.

Portanto, para uma tentativa de potencializar o desenvolvimento da 
pesca e diminuir os risco da pesca predatória na região pantaneira o ob-
jetivo desse trabalho é a criação de uma aplicação para aparelhos móveis 
que informa as regras e características do pescado na região do pantanal.

2. Equipamentos de Pesca e Legislação

A atividade pesqueira no estado do Mato Grosso do Sul, apesar 
de ser caracterizada como amadora traz ao longo dos anos um desgas-
te acentuado, a ponto de a ausência de planejamento e descontrole na 
fiscalização causar enormes prejuízos ambientais que hoje chegam a ser 
irreversíveis. O Estado vem no decorrer dos anos buscando adequar a le-
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gislação de pesca à exploração da atividade. A cota de pescado permitida 
por cada pescador diminui para que não se esgote o recurso pesqueiro. 
Entretanto, a não preservação das margens dos rios e o desmatamento 
acelerado do cerrado para a prática da agricultura, trouxeram para os rios 
problemas ambientais e de difícil recuperação.

Cada dia, a pesca esportiva ganha mais adeptos, ampliando a pre-
servação do meio ambiente e das espécies. O peixe - principal atrativo do 
nosso esporte - é mantido, aumentando as possibilidades de praticar nos-
so tão estimado esporte por muito tempo nesses locais. A conscientização 
quanto ao pesque, fotografe e solte [Vieira 2016] é o primeiro grande pas-
so a ser dado em prol da preservação das espécies. Mas para isso ocorrer, 
não depende exclusivamente da consciência: há alguns procedimentos a 
serem seguidos. É preciso que seja feito o correto no manuseio do pei-
xe para que esse seja solto em condições de sobrevivência, consumando, 
assim, o sucesso da prática. Assim, um bom conhecimento sobre o uso 
adequado dos equipamentos pode minimizar o estresse e ferimentos nos 
peixes. Tais equipamentos devem estar de acordo com a espécie, tama-
nho e o ambiente de captura do peixe.

Vara, carretilha ou molinete esteja superdimensionado poderão 
ocorrer danos ao peixe. Por exemplo, no momento da fisgada de um pei-
xe pequeno, a força aplicada na mandíbula pode lesionar sua estrutura ou 
seus ligamentos, causando maior dificuldade de recuperação do animal. A 
escolha correta também proporcionará maior emoção ao pescador com 
o exemplar.

A resistência da linha é um item importante para garantir a sobre-
vivência do peixe após sua devolução à água. A linha ideal faz com que 
diminua o tempo ideal com o peixe, ajudando, assim, sua recuperação, já 
que não será ocasionado muito estresse ao exemplar capturado. Já a linha 
superdimensionada irá prolongar o tempo de briga com o peixe. Caso ela 
rompa, deixará o peixe com anzol ou isca preso à sua boca ou parte do 
corpo, podendo levá-lo a morte por motivos diversos.
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Já o anzol ou a garateia o ideal acontece se for retirada ou amassar 

as farpas, sendo assim, um redução com relação ao tempo de manuseio 
com o peixe fora d’agua. Retirar ou amassar as farpas também contribui 
para a diminuição da lesão causada pelo anzol ou garatéia na boca ou no 
corpo do peixe, tornando assim uma cicatrização mais rápida, menor a 
taxa de probabilidade de processos inflamatórios ou da presença de fun-
gos no local da lesão. A utilização de anzóis e garatéias degradáveis ou 
que se decompõem rapidamente é outra alternativa para se aumentar as 
chances de sobrevivência do peixe nos casos em que haja rompimento 
da linha, evitando, assim, a permanência do material na boca ou corpo do 
peixe por tempo prolongado.

Além do conhecimento sobre os equipamentos também temos que 
ter em mente o conhecimento sobre a legislação brasileira sobre a pesca.

Antes, o ato de pescar, era mais uma atividade extrativista, onde o 
peixe era utilizado única e exclusivamente para consumo. Hoje, pescar é 
muito mais do que retirar o peixe da água. Com as campanhas de cons-
cientização para a preservação das espécies e com a entrada da pesca 
como esporte profissional (pesca esportiva), algumas normas e leis tive-
ram de ser impostas para se regular a pesca e para que ela não se torne 
predatória.

O período de defeso contribui para a sustentabilidade do uso dos 
estoques pesqueiros. Na maior parte do Brasil, o defeso começa a partir 
do dia 01 de novembro e se estende até 28 de fevereiro do ano seguinte. O 
defeso é uma medida preventiva a fim de garantir a reprodução de espé-
cies nativas [Santana 2017].

Entre o período de novembro a fevereiro, diversas espécies conti-
nentais entram no período de defeso. O defeso é uma medida que visa 
proteger os organismos aquáticos durante as fases mais críticas de seus 
ciclos de vida, como a época de sua reprodução ou ainda de seu maior 
crescimento.
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Dessa forma, o período de defeso favorece a sustentabilidade do 

uso dos estoques pesqueiros e evita a pesca quando os peixes estão mais 
vulneráveis à captura, por estarem reunidos em cardumes.

A piracema [Santana 2016] é um período natural de reprodução dos 
peixes de água doce, que ocorre em ciclos anuais no período de chuvas. O 
período de restrição de pesca serve para garantir ciclo de vida dos peixes 
e assegurar a renovação dos estoques pesqueiros para os anos seguintes.

Aqueles que desrespeitarem a piracema serão penalizados com mul-
ta que podem variar de R$ 1 mil a R$ 100 mil, ou detenção previsto pela Lei 
Estadual nº 9.096, de 16 de janeiro de 2009 e na Lei Federal nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998.

Durante a piracema, a pesca fica restringida em algumas situações. 
Fica proibida a captura o transporte e o armazenamento de todas as espé-
cies nativas, inclusive espécies utilizadas para fins ornamentais e de aqua-
riofilia; tanto para o pescador profissional quanto o amador. Também fica 
proibida a captura, o uso de redes e tarrafas por parte dos pescadores 
profissionais e de materiais perfurantes, como arpão, arbalete, fisga, bi-
cheiro e lança.

Na piracema, os pescadores e comerciantes são obrigados a decla-
rar à Secretaria do Meio Ambiente de seu estado os estoques de pescado 
in natura, resfriados ou congelados, provenientes de água continentais. 
A medida também vale para frigoríficos, peixarias, postos de venda, res-
taurantes, hotéis e similares. As informações abrangem tanto o período 
de defeso como também as instruções normativas que deram origem à 
proteção das espécies.

Todas as definições levam em consideração a Instrução Normativa 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (IBAMA), nº 201, de 22 de outubro de 2008 e a Portaria, também do 
IBAMA, nº 48, de 25 de setembro de 2007.
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3. Desenvolvimento

A pesquisa se deu inicio com a coleta de informações sobre as espé-
cies de peixes da região do pantanal. Essa coleta aconteceu junto a Em-
brapa Pantanal localizada na cidade de Corumbá no Mato Grosso do Sul. 
Algumas espécies de peixes não estavam catalogadas, ocasionando uma 
grande dificuldade na pesquisa.

Depois de catalogadas as espécies da região a outra definição foi a 
plataforma de desenvolvimento, na qual se optou pelo Android Studio, de-
vido a sua facilidade de desenvolvimento e de criação de projetos.

Para a primeira implementação do layout, foi utilizado o layout básico 
do Android Studio, com botões simples na tela referente às informações 
do aplicativo, como: catálogo, equipamentos utilizados na pesca e as re-
gras referentes ao período da mesma, com esse layout existia uma aplica-
ção que não possuía nenhum tipo de menu. O que não tornava um layout 
agradável.

Já para uma segunda versão da implementação do aplicativo o layout 
Navigation Drawer [Lecheta 2015] foi escolhido. Esse layout possibilita o 
uso de uma “gaveta de navegação”, ou seja, proporcionando um painel de 
navegação flutuante e uma função menu [Fellipe 2014]. Na função menu 
foram colocados as principais funções do aplicativo, como, catálogo de 
peixes, equipamentos, leis e regras da pesca. Assim o menu trouxe uma 
funcionalidade melhor ao aplicativo, deixando dinâmico e de fácil acesso. 
O menu é mostrado na Figura 1.
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Figura 1. Tela do menu.

A próxima janela implementada foi à tela de catalogo de peixes. A 
função dessa tela é levar ao usuário a escolher a espécie que deseja adqui-
rir o conhecimento. A Figura 2 mostra a tela de catalogo.

Figura 2. Janela de Catalogo de peixes.
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A janela de equipamentos, Figura 3, mostra alguns dos equipamen-

tos utilizados para uma pescaria. Para cada equipamento é mostrado uma 
imagem e uma descrição informando ao leitor a sua função e quais as me-
lhores formas de utilização do equipamento.

Figura 3. Janela de equipamentos para pesca.

Na tela de legislação, Figura 4, mostra-se as leis e principais proble-
mas na pesca, sendo um dos objetivos é dar a informação necessária para 
que o pescador não cometa algo que ele não conheça e orientá-lo a utilizar 
a prática da pesca da forma correta.
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Figura 4. Janela de Leis e Regras sobre a pesca.

Conclusão

O desenvolvimento desse trabalho possibilitou entender a importân-
cia do uso de aparelhos móveis para solução de problemas hoje vistos na 
área da pesca. O erro grave de pescadores amadores e até profissionais, 
traz a tona a importância da conscientização e da informatização dos mes-
mos para a resolução desse problema.

É comum ver hoje em dia pessoas que não conhecem e nem enten-
dem as leis de pesca, o que causa a infração, gerando multas e apreensão 
de equipamentos. As principais propostas do trabalho é apresentar a re-
gião, suas devidas leis, regras da pesca tendo como referência o período 
da piracema e os diferentes peixes, visando informar e orientar o usuário 
sobre a pesca na região.

Portanto, é de grande importância que existam projetos desse tipo, 
visando a conscientização da sociedade acerca de um assunto de suma 
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importância na região pantaneira, para que não aja esse tipo de problema 
não só na região do Pantanal como no Brasil, se tratando de um importan-
te mercado.
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Abstract. The present article intends to demonstrate the development of a system 
whose objective is to assist in the maintenance of asphalt pavement by locating and 
mapping holes previously reported by users through a mobile application.

Resumo. O presente artigo pretende demonstrar o desenvolvimento de um 
sistema cujo objetivo é auxiliar na manutenção do pavimento asfáltico por meio da 
localização e mapeamento de buracos previamente relatados por usuários através 
de uma aplicação móvel.

1. Introdução

A cidade de Campo Grande capital do estado do Mato Grosso do Sul, 
tem passado por um grande desafio no ano de 2017, a enorme quantida-
de de buracos que surgem continuamente em grande parte de sua malha 
viária urbana. Segundo Curval (2005) isso ocorre “devido às intempéries, 
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ao uso pelo tráfego de veículos, a problemas estruturais e à idade do pavi-
mento que acabam se desgastando ou apresentando diversos defeitos”, 
assim se faz necessário as operações de manutenção do pavimento as-
fáltico.

Estes buracos tendem a se agravar com o retardo de sua manu-
tenção, ocasionando inúmeros transtornos a população, tais como, de-
terioração da estrutura do pavimento, a diminuição na velocidade das 
vias e, sobretudo, o risco a integridade física das pessoas. José (2004) 
afirma que “o reparo imediato de pequenas rupturas do pavimento aju-
dará a manter os gastos de conservação em nível baixo, porque, desde 
que se verifique a ruptura de um trecho e a consequente penetração 
de água no subleito, maiores danos, certamente, resultarão para todo 
o pavimento”.

Na tentativa de sanar o problema, a prefeitura recorre à iniciativa 
privada para a realização dos serviços de manutenção, cujas operações 
envolvem múltiplas equipes, de diferentes empresas, em inúmeros locais, 
tornando-as uma complexa missão de logística.  

Essas operações de manutenção na capital sul-mato-grossense são 
executadas por regiões (sete regiões) definidas no plano diretor da cida-
de, estas pleiteadas via licitação a várias empresas. Para realizar as manu-
tenções as empresas recebem trajetos a serem cumpridos diariamente, 
priorizando vias com maior tráfego de veículos e se estendendo às demais 
ruas da respectiva região. O serviço de manutenção é contabilizado por m² 
tampado e finalizado quando o valor da licitação é atingido. Em 2017 foram 
gastos em média R$ 6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil reais) por 
região. Ao lado é possível visualizar as regiões ofertadas em uma licitação 
aberta pela prefeitura (Figura 1). 
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Figura 1. Regiões ofertadas em licitação de manutenção do pavimento asfáltico 
na capital do Mato Grosso do Sul

Fonte: Portal Transparência da Cidade de Campo Grande, 2017

Como demonstrado, o processo de manutenção do pavimento asfál-
tico em Campo Grande é caro, e aliar a tecnologia por meio de um aplicati-
vo onde a população e técnicos da prefeitura possam relatar a localização 
de buracos, pode fazer esse processo mais veloz e por consequência mais 
econômico. 

Utilizando-se de recursos embarcados comuns em celulares, tais 
como, Global Position System (GPS), câmeras fotográficas e internet, é pos-
sível obter dados precisos da localidade e situação dos buracos. Mediante 
essas informações, o aplicativo sugerido fará o mapeamento por bairros, 
vias e volume de tráfego, tornando possível a emissão de relatórios que 
revelam as áreas mais atingidas, assim a Secretaria Municipal de Infraes-
trutura, Transporte e Habitação (SEINTRHA) poderá intervir nessas áreas 
e destinar recursos com maior eficiência e economia aos cofres públicos.
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2. Metodologia 

2.1. Levantamento de Requisitos

Os levantamentos de requisitos é uma parte primordial na concep-
ção de um sistema e um dos fatores determinantes para o seu sucesso. 
Um requisito bem especificado significa uma menor taxa de erros durante 
o período de desenvolvimento, evitando aquilo que é responsável pelo 
maior custo desse processo, o retrabalho.

De acordo com Pressman (2011) “projetar e construir um programa 
de computador elegante que resolva o problema errado não atende às 
necessidades de ninguém. É por isso que é importante entender o que o 
cliente quer antes de começar a projetar e construir um sistema baseado 
em computador”

Para evitar esses desentendimentos é feito o levantamento de re-
quisitos, que por sua vez, são divididos em dois grupos – os funcionais e 
não funcionais – sendo os funcionais aqueles responsáveis por descrever 
explicitamente as funcionalidades da aplicação e os não funcionais, os que 
descrevem variáveis de ambiente, entre outros requisitos que fazem par-
te do escopo do sistema, mas que não se enquadram na categoria dos 
funcionais. Segundo Sommerville (2007), existem inúmeras maneiras de 
elicitação de requisitos, sendo as principais: 

• Ponto de Vista

• Prototipação

• Etnografia

• Entrevistas

• Cenários

• Casos de Uso
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O método escolhido para a ferramenta apresentada foi a etnogra-

fia, trata-se de uma técnica de observação com objetivo de se inserir no 
ambiente em que a aplicação será utilizada, com isso compreender os re-
quisitos implícitos, para assim definir as reais necessidades dos usuários. 
Sommerville (2007) exemplificou “um analista se insere no ambiente de 
trabalho onde o sistema será usado. Ele observa o trabalho do dia-a-dia e 
anota as tarefas reais nas quais os participantes estão envolvidos”.

Portanto, através da observação é possível extrair o real comporta-
mento dos usuários, permitindo uma maior precisão no levantamento dos 
requisitos, resultando em um software mais consistente e que reflete o 
desejo do usuário. Aplicada a etnografia no contexto atual, pôde-se cons-
tatar o comportamento dos usuários que sofrem algum tipo de transtorno 
ou prejuízo em relação aos buracos no pavimento. 

Esses usuários costumam levar toda essa frustração a redes sociais 
a fim de comunicar o ocorrido. Esses relatos, geralmente acompanhado 
de fotos, citam órgãos públicos presentes nas redes sociais, na esperança 
que a repercussão possa alertar o poder público, forçando-os a tomar al-
gum tipo de providência. Baseado nesse comportamento foram extraídos 
os seguintes requisitos (Tabela 1).

Tabela 1. Requisitos extraídos do comportamento resultante da etnografia

REQUISITOS FUNCIONAIS

ID. PLATAFORMA DESCRIÇÃO

RF. 01 Aplicativo Android deverá permitir que o usuário relate a ocorrência de 
buracos (localização, imagens, tamanho)

RF. 02 Aplicativo Android
deverá permitir que o usuário consulte buracos relatados 
por outros usuários em toda a cidade através de um 
mapa

RF. 03 Navegador Web deverá oferecer uma tela para aprovação de buracos 
informados pelos usuários

RF. 04 Navegador Web deverá oferecer uma tela com uma tabela informando as 
vias com maior quantidade de buracos
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Tabela 2. Requisitos não-funcionais propostos para atingir um resultado 

satisfatório da aplicação

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
ID. PLATAFORMA DESCRIÇÃO

RF. 01 Aplicativo Android
deverá rodar em dispositivos com Android e atender 
a pelo menos 90% dos dispositivos em utilização no 
mercado

RF. 02 Aplicativo Android deverá seguir os padrões de design propostos pelo 
Google conhecido como Material Design

RF. 03 Navegador Web deverá ser construída em PHP, JavaScript, HTML5 e CSS3

RF. 04 Navegador Web deverá ser compatível com os principais navegadores em 
utilização atualmente

2.2. Diagramas de UML

A linguagem de modelagem unificada (UML) é um conjunto de con-
ceitos, artefatos e diagramas cujo objetivo é modelar, documentar e des-
crever um sistema, para Pressman (2011) “assim como os arquitetos criam 
plantas e projetos para serem usados por uma empresa de construção, os 
arquitetos de software criam diagramas UML para ajudar os desenvolve-
dores de software a construir o software”.

Atualmente a UML encontra-se na versão 2.2 contendo 15 diferentes 
tipos de diagramas, estes que se subdividem em dois grandes grupos, sen-
do sete deles estruturais e os oito restantes comportamentais. Em nossa 
aplicação foi elaborado dois diagramas sendo um do grupo estrutural, o 
diagrama de classes, e o outro do comportamental, o diagrama de casos 
de uso.

Para Pressman (2011) o diagrama de caso de uso “descreve como um 
usuário interage com o sistema definindo os passos necessários para atin-
gir um objetivo específico”, por exemplo, em nossa aplicação o usuário, 
nosso ator, poderá relatar um buraco no pavimento, consultar os bura-
cos relatados por outros usuários e visualizar uma série de dicas de como 
efetuar relatos. Já a prefeitura representada pelo funcionário nosso outro 
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ator, poderá consultar os buracos relatados pelos usuários, informar quais 
buracos já foram devidamente tampados, e por fim, visualizar relatórios 
gerados pela plataforma para auxílio na tomada de decisão. 

Com as informações descritas acima foi elaborado o seguinte diagra-
ma de caso de uso (Figura 2)

Figura 2. Diagrama de caso de uso da aplicação desenvolvida 

Finalizado o diagrama de caso de uso, foi elaborado o diagrama de 
classe, este, o mais utilizado dentre todos os outros que compõem a UML, 
o diagrama de classe é extremamente importante para o desenvolvimen-
to de sistemas baseado na orientação objeto, pois representa as classes e 
suas relações que por sua vez servirão de modelo para os objetos da nossa 
aplicação.

Segundo Booch, Rumbaugh e Jacobson (2005) “enquanto os dia-
gramas de E-R clássicos têm seu foco apenas nos dados, os diagramas de 
classes vão um pouco além, permitindo ainda a modelagem de comporta-
mentos”, com isso, é possível informar os atributos de uma determinada 
classe e seus respectivos comportamentos, estes que por sua vez repre-
sentam os métodos na linguagem de programação. (Figura 3)
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Figura 3. Diagrama de classe da aplicação móvel

2.3. Modelagem do Banco

O banco de dados escolhido para nossa aplicação foi o MySQL um 
sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) que segundo Heu-
ser (1998) é um “software que incorpora as funções de definição, recupe-
ração e alteração de dados em um banco de dados”. Portanto trata-se de 
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uma ferramenta que nos permite manipular nossos dados conforme as 
necessidades da nossa aplicação, seguindo uma sintaxe pré-determinada.

O MySQL foi o responsável por receber os dados informados pelos 
usuários, transformá-los em registros e armazená-los em suas respectivas 
tabelas, para posteriormente serem consultados e mapeados pela aplica-
ção. Nosso banco de dados funciona de uma forma simples, com duas ta-
belas, uma chamada holes e outra users. A tabela users será a responsável 
por armazenar dados de usuários da plataforma web, tais como, nome, 
e-mail e senha, esses dados serão posteriormente consultados para auten-
ticar um usuário e permitir o acesso dele a plataforma web. A tabela holes 
armazena os dados de buracos relatados por usuários da aplicação móvel, 
como data do relato, situação, tamanho e endereço.

2.4. Desenvolvimento da Plataforma Web e  
da Interface de Programação de Aplicações (API)

A aplicação foi construída por meio do desenvolvimento de uma API 
(Application Programming Interface) baseada na arquitetura REST (Repre-
sentational State Transfer), trata-se de uma aplicação web remota que dis-
ponibiliza através de serviços algumas ou até mesmo todas suas funciona-
lidades, essas funcionalidades podem ser facilmente utilizadas seguindo a 
arquitetura REST através da implementação dos protocolos HTTP (Hyper-
text Transfer Protocol). De acordo com Fielding (2000), “o exemplo mais 
comum é um navegador web, que fornece acesso a serviços de informa-
ção e processa as respostas de serviço de acordo com a necessidade da 
aplicação”. 

Para o desenvolvimento da plataforma web e da API foi utilizado o 
Slim Framework, um micro framework escrito em PHP. Segundo Minetto 
(2007) framework “é uma coleção de códigos-fonte, classes, funções, téc-
nicas e metodologias que facilitam o desenvolvimento de novos softwa-
res”, portanto oferecendo maior comodidade e agilidade no desenvolvi-
mento de uma aplicação. O Slim Framework implementa funcionalidades 
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básicas e necessárias para qualquer aplicação moderna, tais como, um 
gerenciador de dependência, rotas dinâmicas e por fim a implementação 
dos protocolos HTTP essenciais para a construção de nossa API, abaixo é 
possível visualizar o resultado dessa implementação (Figura 4).

Figura 4. Resultado das rotas e dos protocolos HTTP da plataforma web e API 
usando o Slim Framework

Como é possível observar na figura 3, através do Slim foi possível 
denominar com relativa facilidade as rotas da nossa aplicação, sendo as 
três últimas as de nossa API. Nossa API consiste na disponibilização de três 
serviços, dois utilizando protocolos HTTP GET e um POST, sendo que os 
dados fornecidos através das requisições GET serão fornecidas no formato 
JavaScript Object Notation (JSON) que é uma formatação leve de troca de 
dados. Para seres humanos, é fácil de ler e escrever, já para máquinas, é 
fácil de interpretar e gerar.

O primeiro serviço é utilizado para inserir um novo buraco, ao enviar 
uma requisição HTTP POST para a rota “url_da_aplicacao/api” com as in-
formações do buraco, a API captura essas informações e chama a função 
responsável por salvar o registro no banco de dados. Os outros dois ser-
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viços são para consulta de buracos, onde ao enviar uma requisição HTTP 
GET para a “url_da_aplicacao/api” será retornado todos os buracos apro-
vados em um arquivo no formato JSON como dito anteriormente, e/ou 
“url_da_aplicacao/api/consertados” para retornar um arquivo com todos 
os buracos que já foram devidamente consertados.

2.5. Desenvolvimento da Aplicação Android

A linguagem de programação escolhida para o desenvolvimento 
da aplicação Android foi o Java, essa escolha deve-se ao fato dessa ser a 
linguagem com melhor adesão pela comunidade de desenvolvimento An-
droid, tornando-a muito bem documentada e rica em materiais de estudo. 
A aplicação foi inteiramente construída implementando componentes na-
tivos da plataforma Android, tais como, listas, abas e menus, estes que por 
sua vez seguem as diretrizes propostas pelo Google o Material Design, uma 
especificação que serve como um guia para design visual, de movimento e 
de interação para diversas plataformas e dispositivos. 

O aplicativo consiste em uma tela principal com duas abas, a primeira 
(MAPA) é responsável por apresentar o mapa ao usuário e informar bura-
cos relatados anteriormente, a segunda aba (DICAS) informa aos usuários 
dicas simples de como fazer um relato na aplicação, assim como dimensio-
na em centímetros os diferentes tamanhos de buraco para ser utilizado 
como referência. No menu superior será apresentado um ícone respon-
sável por encaminhar o usuário a outra tela onde será possível gerar um 
novo relato.

A aplicação irá consumir uma API externa, o que significa, que todas 
as informações apresentadas ao usuário ou informada por eles, serão bus-
cadas ou enviadas a um servidor remoto por meio de uma API, conforme 
ilustrado abaixo na figura 5 e descrito na etapa anterior de Desenvolvi-
mento da Plataforma Web e da Interface de Aplicações (API).
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Figura 5. Ilustração de como funcionam as requisições das aplicações

3. Resultados 

A proposta inicial era o desenvolvimento de uma aplicação móvel, 
onde a população poderia de forma rápida e intuitiva relatar buracos que 
de alguma forma lhe causaram transtornos. Com o objetivo de atingir a 
ideia proposta chegou-se às interfaces observadas abaixo na figura 5 e fi-
gura 6.

Na figura 6, é apresentada a tela de mapeamento ao usuário, nela é 
possível visualizar toda extensão da cidade de Campo Grande e os buracos 
que já foram devidamente aprovados pelo administrador do sistema por 
meio da plataforma web. 
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Figura 6. Tela inicial da aplicação Android

Para o relato de novos buracos, o usuário deve usar o ícone de me-
gafone no menu superior ou pressionar a localização exata de onde se 
encontra o buraco, assim ele será encaminhado para a tela de relatos onde 
deverá fornecer as informações do buraco conforme demonstrado na fi-
gura 7.
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Figura 7. Tela para relatar buracos da aplicação Android

O resultado positivo pôde ser constatado através do feedback de 
usuários que se prontificaram a testar a aplicação, esse feedback foi co-
letado por meio de um questionário que foi submetido aos usuários que 
receberam uma cópia da aplicação móvel por três dias. Durante esse pe-
ríodo os usuários sem qualquer auxílio tiveram de relatar buracos da qual 
se deparavam, foram relatados 31 buracos, por dez diferentes usuários, 
uma média de pouco mais de três buracos por usuário e dez buracos rela-
tados por dia. 

Logo após a realização dos testes, foi aplicado aos usuários o ques-
tionário que continha três perguntas, sendo a primeira referente a inter-
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face, a segunda em relação a usabilidade da aplicação e por fim, sobre a 
frequência de uso. Abaixo é possível visualizar as questões utilizadas no 
questionário. (Figura 8, 9) 

Figura 8. Primeira questão e seu resultado

Figura 9. Segunda questão e seu resultado bastante positivo

As duas primeiras questões eram para ser respondidas com uma 
nota de um a cinco, sendo, um para péssimo, dois para ruim, três para 
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regular, quatro para bom, cinco para ótimo, já a terceira com sim ou não, 
como pode ser observado na figura 10.

Figura 10. Terceira questão e seu resultado que valida o Hoyo como uma 
plataforma promissora

Como observado não houve grandes dificuldades no relato de bura-
cos e na visualização dos mesmos devido a inexistência de conceitos infe-
riores a “bom”, sendo seguro afirmar que o aplicativo atingiu o objetivo 
inicialmente proposto. O aplicativo serve como uma ferramenta onde a 
população poderá se manifestar, interagindo com os órgãos responsá-
veis, proporcionando a esses órgãos agilidade no processo de manuten-
ção, vistorias das vias e auditoria dos serviços realizados.

Assim fez se necessário a criação de uma plataforma web onde seus 
gestores poderiam visualizar o mapeamento das informações fornecidas 
pela população e emitir relatórios que lhe auxiliem na tomada de decisão. 
Essa plataforma é demonstrada na figura 11.
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Figura 11. Tela inicial da plataforma web que será utilizada pela prefeitura

Logo na tela inicial, o gestor terá uma visão geral de toda a capital 
sul-mato-grossense, dividida em regiões conforme proposto no plano di-
retor da cidade, o sistema permite que o gestor visualize apenas buracos 
abertos, consertados ou ambos através de um filtro localizado na barra 
lateral.

Na segunda tela é possível visualizar os buracos que foram relatados 
por meio do aplicativo Android, os que já foram aprovados anteriormente 
e até mesmo os que já foram tampados pelas equipes de manutenção. 
Essa aprovação prévia foi pensada para evitar possíveis transtornos cau-
sados por pessoas mal-intencionadas. (Figura 12)
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Figura 12. Tela de buracos relatados e listados conforme sua situação

Além do mapeamento demonstrado anteriormente, a plataforma 
web disponibiliza para o gestor dois relatórios, o primeiro, lista as vias com 
maior número de buracos, e o segundo, os bairros, como demonstrado 
abaixo na figura 13.

Figura 13. Relatório listando a quantidade de buracos em cada via
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Considerações Finais

Diante do problema crescente na quantidade de buracos que se es-
palham na malha viária urbana da capital do estado de Mato Grosso do 
Sul, e consequentemente nos elevados custos do processo de manuten-
ção, o sistema Hoyo surge como uma ferramenta eficiente na localização 
e mapeamento desses buracos, permitindo a integração de tecnologia em 
processos existentes proporcionando uma visão mais ampla do problema 
e auxiliando na tomada de decisão.

A aplicação atingiu um resultado satisfatório baseado na proposta 
inicial, mas é possível expandir ainda mais em um futuro próximo, imple-
mentando novas funcionalidades, como mapeamento por regiões, gera-
ção automática de rotas de manutenção, além de relatórios com estima-
tiva de custos, tornando-a ainda mais completa do ponto de vista de um 
gestor.
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Abstract. Water and air are indispensable for human life. Due to the importance of 
quality monitoring and the high cost to perform such action, JARVIS was developed, 
that is, a low-cost probe based on the Arduino platform, capable of quantifying 
physicochemical parameters (temperature, turbidity, conductivity, salinity and pH) 
and also quantify the presence of gases (carbon monoxide, methane, Liquefied 
Petroleum Gas) and smoke in the air. The results were satisfactory and demonstrate 
that JARVIS is a low cost, robust and flexible probe, thus contributing to the 
monitoring of natural resources.

Resumo. A água e o ar são indispensáveis para a vida humana. Devido à 
importância do monitoramento da qualidade dos mesmos e do alto custo para 
se realizar tal ação, foi desenvolvido o JARVIS, isto é, uma sonda de baixo custo, 
baseada na plataforma Arduino, capaz de quantificar parâmetros físico-químicos 
(temperatura, turbidez, condutividade, salinidade e pH) da água e quantificar 
também a presença de gases (monóxido de carbono, metano, Gás Liquefeito do 
Petróleo) e fumaça no ar. Os resultados foram satisfatórios e demonstram que o 
JARVIS é uma sonda de baixo custo, robusta e flexível, contribuindo assim para o 
monitoramento dos recursos naturais.
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1. Introdução

Todos nós vivemos no meio ambiente, um sistema que comporta 
recursos indispensáveis para a vida dos seres vivos, em especial, o ser hu-
mano. Dois desses recursos indispensáveis são a água e o ar. A Organiza-
ção para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas – UNESCO 
(2003), ressalta que a água é “essencial para a garantia de vida dos seres 
vivos, é necessário mantê-la pura para o consumo”. O Ministério do Meio 
Ambiente (2014) também destaca que “a poluição do ar, especialmente 
nas grandes cidades têm sido associada ao agravamento de doenças res-
piratórias, cardiovasculares e neurológicas, especialmente em crianças e 
idosos”. Logo, faz-se necessário o monitoramento periódico da qualidade 
da água e do ar, a fim de acompanhar mudanças naturais ou a aproxima-
ção de eventos patológicos, que podem deteriorar gravemente a saúde 
da população.

Porém, o principal empecilho para o monitoramento da água e do 
ar é o alto custo para a aquisição e manutenção dos equipamentos, como 
ressalta o 1º Diagnóstico da Rede de Monitoramento da Qualidade de Ar 
no Brasil [MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014]. Uma estação de mo-
nitoramento apta para medir os gases apontados pela resolução CONA-
MA Nº3/1990 custaria US$ 350.000,00 [MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 
2014], o equivalente a R$ 1.120.000,00 (com uma cotação de 3,20 reais). 
É importante ressaltar que esse valor não inclui abrigos, computadores e 
nem mão de obra.

Em um estudo referente às estações de monitoramento da qualida-
de da água, Calazans (2015) ressalta que o principal empecilho no desen-
volvimento e continuidade das estações de monitoramento é o alto cus-
to, tanto relacionado à aquisição dos equipamentos para a quantificação 
dos tais fatores, quanto para contratar funcionários para a operação dos 
mesmos. Ao realizar um delineamento de redes de monitoramento da 
qualidade de águas superficiais, Calazans (2015) também ressalta que o 
alto custo de operação limita a frequência de amostragem, impedindo o 
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monitoramento eficaz das águas superficiais, sendo que “uma adequa-
da frequência de amostragem é que permite a detecção de violações 
aos padrões normativos, estimação das cargas poluidoras, identificação 
de variação temporal da qualidade da água, dentre outros” [CALAZANS, 
2015].

Diante deste contexto, pode-se inferir que o desenvolvimento de 
métodos que tenham como característica a eficiência, rapidez e baixo cus-
to tornam-se de fundamental importância no processo de manutenção 
dos recursos naturais. Portanto, o objetivo desse artigo é explanar a cons-
trução do JARVIS, uma sonda de baixo custo para determinar a qualidade 
da água e do ar.

2. Construção da Sonda

A sonda foi construída utilizando a plataforma Arduino (consiste em 
um micro controlador Atmel de arquitetura ARM que é responsável por 
salvar as variáveis e receber as informações) programada em linguagem 
de programação C [ARDUINO, 2017]. O Arduino envia cerca de 5 volts para 
os sensores, que obtém a voltagem de retorno, e trabalham a mesma 
transformando-a (através do chip presente em cada um dos sensores) nos 
dados necessários a serem obtidos pelos mesmos.

Os sensores utilizados, em relação a água, foram o DS18B20 (tempe-
ratura), L6ZD V1.1 (turbidez), SKU:SEN0114 (condutividade), SKU:SEN0161 
(pH), e em relação ao ar, MQ-2 (Gás Liquefeito do Petróleo e fumaça), 
MQ-4 (Metano) e MQ-9 (Monóxido de carbono). 

Para gravar os dados usou-se o módulo de micro SD. O código cria 
um arquivo de texto (*.txt) que contém as medidas. Esse modulo de ar-
mazenamento é o mais eficiente, porém, para agilizar mais o processo, 
será necessário mostrar os dados para o usuário e perguntar qual o tipo de 
amostra o mesmo deseja ler. Para isso, optou-se por usar um painel LCD 
16x2 e um teclado matricial 4x4 (16 teclas, sendo números de 0 a 9, ‘*’, ‘#’, 
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‘A’, ‘B’, ‘C’ e ‘D’), sendo que cada tecla é referente a um sensor. Abaixo na 
Figura 1 está disposto o JARVIS:

Figura 1. Sonda JARVIS

3. Quantificação da salinidade

Optou-se por quantificar a salinidade da amostra, pois a quantidade 
de sais influência nas demais propriedades físico-químicas da água, tais 
como densidade, ponto de congelamento e compressibilidade, além de 
fazer mal para o ser humano em caso de consumo [TOMCZAK, 2000]. Para 
isso, utilizou-se uma fórmula ressaltada por Tomczak (2000):

 (1)

Onde, “S” representa a salinidade de uma amostra de água e “K” é 
dado pela razão da condutividade elétrica de uma amostra de água a 15º 
Celsius e pressão igual a 1 atmosfera com a condutividade de uma solução 
padrão de KCl com a proporção em peso de 0,0324356 nas mesmas con-
dições de temperatura e pressão (TOMCZAK, 2000). Como a leitura dos 
dados ocorre no próprio local da coleta, minimiza-se a variação de parâ-
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metros físico-químicos ao programar a sonda para realizar uma correção 
no valor da salinidade mediante a temperatura do local.

4. Calibração dos sensores

Para obter resultados confiáveis é necessário calibrar e validar os 
sensores. Os sensores calibrados foram: o de temperatura, de condutivi-
dade e o de pH.

A calibração foi realizada utilizando equipamentos do laboratório de 
química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato 
Grosso do Sul – campus Corumbá. Os equipamentos utilizados foram o 
condutivímetro portátil MCA-150P, o pHmetro MPA-210P e os termôme-
tros presentes nos equipamentos anteriores.

5. Resultados e discussões

5.1 Baixo custo da sonda

É importante ressaltar que todos os sensores foram comprados em 
sites especializados em Arduino e/ou produtos eletrônicos. Os produtos 
desses sites são importados da China, EUA e/ou da Itália. Somando-se os 
valores, pode-se dizer que o custo total é de cerca de R$ 442,49. Um me-
didor multiparâmetro para quantificar parâmetros físico-químicos da água 
custa em média R$ 1200, ou seja, o JARVIS é aproximadamente 3 vezes 
mais barato, e ainda quantifica parâmetros do ar.

5.2 Resultados das amostras de água

As coletas de amostras de água foram feitas no Assentamento Rural 
Taquaral, situado em Corumbá (Mato Grosso do Sul). O assentamento foi 
implantado em 1991 e está localizado a 15 km da cidade de Corumbá, tendo 
como coordenadas aproximadas 19° 02’ a 19º 10’ de latitude Sul e 57º 37’ 
a 57° 44’ de longitude Oeste de Greenwich e tem como área total cerca 
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de 10.013,24 hectares, dividida em 394 partes variáveis [CARDOSO et al., 
2002]. Procurou-se realizar a coleta visando tipos diferentes de armaze-
namento, tais como açudes e cisternas, a fim de observar a variação nos 
parâmetros. As amostras de água foram coletadas entre as 8:30 e 11:00, 
sob uma temperatura amena, variando entre 22 e 26°C.

Para fins de identificação das amostras, foi atribuído WC para amos-
tras coletadas diretamente em cisternas e WA para amostras coletadas 
diretamente em açudes, identificando o número da amostra. Optou-se por 
coletar amostras em lugares distintos por haver diferença nos parâmetros 
físico-químicos. Na tabela 1 estão descritos os resultados. 

Tabela 1. Resultados das amostras de água

Número Temp. (°C) Turb. (NTU) Cond. (μS) Sali. (psu)

WC01 22.25 19.10 98.81 0.44

WC02 22.06 16.46 79.48 0.07

WA03 22.19 29.45 78.56 0.04

WC04 23.87 13.11 93.37 0.22

WA05 22.50 26.47 80.10 0.06

WC06 24.00 16.82 66.87 0.00

WC07 22.56 17.73 82.31 0.10

WA08 23.94 27.98 73.58 0.00

WA09 24.37 13.09 92.28 0.18

WC10 24.69 13.87 90.82 0.13

WA11 23.56 11.51 86.96 0.12

WC12 25.56 15.71 74.72 0.00

É possível observar a turbidez relativamente alta quanto às amostras 
coletadas em açudes. Isso se dá pela grande quantidade de partículas de 
suspensão presentes nos açudes, tais como poeira, barro, minérios, etc.

Normalmente os açudes são de água da chuva e têm condutividade 
e salinidade baixos. Porém devido à composição do solo do Assentamento 
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Taquaral, isso não é observado. Os solos presentes são referentes à qua-
tro classes: Cambissolos, Chernossolos, Planossolos e Vertissolos. Esses 
tipos de solos têm grande afloramento de rochas calcárias de elevada du-
reza e deficiência em reter água e os nutrientes nela contida [CARDOSO 
et al, 2002].

A água dos poços artesianos no Taquaral entra em contato com uma 
grande quantidade de sais de cálcio de magnésio, devido ao contato com 
rochas calcárias. O consumo dessa água causa sabor não agradável, efeito 
laxativo nos seres humanos, fraqueza, dentre outros problemas de saú-
de [MENDES, CHAVES & CHAVES, 2008]. De acordo com alguns relatos da 
comunidade, os moradores citam que se acostumaram com este tipo de 
água.

A água dos poços vão para as cisternas dos moradores. Alguns mo-
radores deixam a água decantando, o que deixa a salinidade da água me-
nor depois desse processo, porém ainda não é o método mais ideal para 
dessalinização, pois apenas alguns sais pouco solúveis decantam, os sais 
solúveis permanecem. 

O pH das amostras não foi quantificado, devido à falta do sensor à 
época das análises.

5.3 Resultados das amostras do ar

As coletas de amostras de ar foram feitas nas ruas principais do cen-
tro da cidade de Corumbá (MS), sendo elas as ruas 15 de Novembro, 13 de 
Junho, Delamare, Frei Mariano, Antônio Maria Coelho e Manoel Cavassa. 
Os seguintes pontos foram escolhidos por haver maior incidência de veí-
culos transitando, aumentando assim principalmente a adição de Monó-
xido de Carbono, contribuindo para aumentar a poluição na cidade. Foi 
realizado uma coleta de amostra na frente do campus provisório do Insti-
tuto Federal do Mato Grosso do Sul, a fim de obter um contraste com os 
outros pontos.
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Devido ao limite de medição dos sensores serem 300 ppm, em todas 

as amostras foram contabilizados <300 ppm para todos os parâmetros 
(monóxido de carbono, metano, fumaça e Gás Liquefeito do Petróleo).

Podemos levar em consideração que a concentração dos gases é 
muito pequena, pois segundo a Resolução CONAMA 03/1990 [BRASIL, 
1990], a concentração máxima de monóxido de carbono diária não deve-
ria ultrapassar cerca de 35 ppm (partes por mil), e a concentração da fu-
maça não deveria ultrapassar a concentração de 1,5x10-4 ppm (em caso de 
padrão primário, ou seja, concentrações que quando ultrapassadas acar-
retam danos à saúde dos seres humanos), nem a concentração de 1x10-4 
ppm (em caso de padrão secundário, onde há concentrações baixas de 
poluentes, que não afetam a vida dos seres humanos e acarretando dano 
mínimo à fauna, flora e ao meio ambiente em geral.

Conclusão

Foi construída uma sonda capaz de quantificar parâmetros físi-
co-químicos da água, tais como temperatura, turbidez, condutividade, sa-
linidade e pH, utilizando-se da plataforma Arduino.

A sonda mostrou-se eficaz e funcional para quantificar os parâmet-
ros citados, além apresentar baixo custo, comparada aos equipamentos 
utilizados atualmente, tal como os medidores mutiparamétricos portáteis. 
É importante ressaltar que a sonda é robusta e flexível para adicionar no-
vos sensores. 

O equipamento desenvolvido possui relevância social, econômica e 
ambiental, pois é um equipamento de baixo custo que auxilia no monito-
ramento ambiental, poderá ser usada para análise das variáveis que deter-
minam a qualidade dos recursos hídricos.
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Resumo. A utilização de celulares conectados à internet, por parte de usuários 
comuns, para fazer compras e serviços pela web, agregados à facilidade de 
operações bancárias é um diferencial competitivo para manter e conquistar novos 
clientes. Este projeto tem como objetivo principal, desenvolver uma website, o 
“Cardápio Digital Web”, capaz de oferecer um serviço de qualidade ao público 
consumidor, frequentadores de bares, restaurantes e outros ambientes de mesmo 
estilo, garantindo a comodidade deste público. O serviço, também oferecerá a 
oportunidade de controlar o gasto do cliente em tempo real, onde diante de uma 
crise financeira, todos preferem limitar este tipo de gasto.

Abstract. The use of cell phones connected to the Internet by regular users, to shop 
for things and services online, combined with the easiness of banking operations, is a 
competitive differential to maintain and attract new customers. The main aim of this 
project is to develop a website, the “Digital Web Menu”, capable to offer a quality 
service to the targeted consumers, regular customers of bars, restaurants and other 
places of the same style, ensuring the convenience of this public. The service will also 
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provide the opportunity to monitor the client’s expenses in real time, as in the face 
of a financial crisis, everyone prefers to limit this kind of expense.

1. Introdução

Em um mundo globalizado e cada vez mais competitivo, as empresas 
se veem obrigadas a investirem em criatividade e tecnologia para atraírem 
os clientes, nos quesitos: bom preço, qualidade no atendimento, agilidade 
na entrega dos pedidos, facilidades para encerrar um serviço e praticidade 
para efetuar o pagamento. Também é relevante, que com a crise financei-
ra global e buscando o equilíbrio com os gastos em despesas extras, os 
clientes saem de casa com intuito de manter o controle no que vão gas-
tar. Diante da análise de todas essas situações, surgiu a ideia do projeto 
“Cardápio Digital Web”, para atender ao público frequentador de bares, 
restaurantes e outros ambientes de mesmo estilo. O principal objetivo do 
projeto é garantir a comodidade do cliente, mantendo um padrão de qua-
lidade excepcional no atendimento, garantindo sua satisfação e oferecen-
do vantagens a partir de sua fidelização. 

Com o “Cardápio Digital Web”, o cliente poderá com o dispositivo de 
celular reservar uma mesa no conforto de sua casa e, ao chegar ao esta-
belecimento, conseguirá; realizar seus pedidos, acompanhar seu consumo 
com seus respectivos gastos, encerrar a conta e ainda realizar o pagamen-
to, sem sair de sua mesa, utilizando a melhor forma de pagamento, dinhei-
ro ou cartão bancário. O cliente terá a opção de utilizar o seu dispositivo de 
celular ou requisitar um do estabelecimento, que estará a sua disposição.

2. Fundamentação teórica 

Segundo levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito e 
pela Confederação Nacional e Dirigentes Lojistas, em razão do momento 
econômico, 80% dos brasileiros web cortaram gastos em 2017.  O princi-
pal item cortado por esses consumidores foi a alimentação fora de casa, 
citado por seis em cada dez pessoas entrevistadas. Outros produtos e ser-
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viços que também deixaram de ser prioridades para os brasileiros foram 
a aquisição de roupas, calçados e assessórios, idas a bares e restaurantes, 
gastos com lazer e cultura, (SPC Brasil, 2017). 

É fato que, diante da crise, a população tende a reduzir gastos, 
cortando muitas despesas extras, principalmente, as consideradas 
supérfluas. Gastos em bares, restaurantes, lanchonetes e outros afins são 
exemplos destas despesas, conforme supracitado. Desta forma, torna-se 
pertinente a seriedade nas inovações voltadas para este tipo de mercado 
no intuito de atrair e manter a clientela. 

Neste quesito, é fundamental para o consumidor controlar os seus 
gastos, obter o maior número de vantagens, no critério custo-benefício, e 
ainda manter a sua comodidade. 

Chatah (2014), especialista em soluções para o varejo, argumenta 
que a combinação de uma experiência online que simplifica o processo de 
compra com um serviço presencial de apoio ao cliente dá uma reviravolta 
interessante na contribuição de compra em estabelecimentos físicos e se 
projeta como uma das principais tendências, 

Assim, é fundamental entender a mentalidade dos consumidores 
nesse novo universo multicanal e se dedicar a determinar quando, como, 
por que e onde realizam suas compras. 

2.1 A nova cara do consumidor diante dos avanços tecnológicos 

Segundo Magalhães (2014), o varejo é hoje um mercado cheio de ino-
vações com as tecnologias que vêm surgindo, como pagamento sem con-
tato, mobile commerce (comércio eletrônico) e Internet das Coisas, que 
prometem transformar a maneira como fazemos negócios. Os avanços 
tecnológicos e mudanças no comportamento do consumidor, impulsiona-
dos pelos novos dispositivos e pela mídia, continuam a transformar a cara 
do varejo atual.
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O surgimento das compras feitas através de múltiplos canais está 

presente em todos os países em que o setor de vendas no varejo é vital 
para a economia nacional. O paradigma das vendas varejistas se trans-
formou de relações baseadas em pontos únicos de contato físico com os 
clientes para abordagens multifacetadas, abrangendo um grande número 
de canais físicos e digitais, Chatah (2014).

A invenção da moeda foi, com certeza, um grande fator de mudança, 
mas a invenção da Internet há 25 anos talvez tenha tido o maior efeito 
sobre os negócios do varejo até hoje, Magalhães (2014). 

No Brasil, a tomada de muitos serviços como online banking, trans-
missão da declaração do imposto de renda pela Internet e comunidades 
virtuais denotam a propensão da população brasileira para adotar novas 
tecnologias. O hábito de comprar online está em amplo crescimento. Em 
2015, o número de e-consumidores ativos no país atingiu um total de 39,1 
milhões de pessoas, segundo o e-bit, o que representa aproximadamente 
20% da população brasileira. O volume transacional de compras por dispo-
sitivos móveis também tem aumentado continuamente: em dezembro de 
2015, 14,3% do volume de pedidos sobre as vendas no comércio eletrônico 
foram feitos via mobile, versus 9,1% no mesmo período de 2014. A expec-
tativa é que esses números aumentem significativamente à medida que 
mais pessoas tenham experiências positivas na compra online. 

A Ebit prevê alta de 41% nas compras por meio de dispositivos móveis 
em 2017, elevando a participação dos meios móveis a 32% das transações 
online. No ano passado, as vendas via smartphones e tablets concentra-
ram 21,5% das transações ante 12% em 2015. A parcela restante, de 78,5%, foi 
realizada por meio de computadores/notebooks, Laier (2017). 

Está mais do que claro que os consumidores, de forma geral, têm 
procurado a praticidade na hora de realizar suas compras. É importante 
agregar mais benefícios na hora das vendas.
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2.2 Sistemas Web: experiências que deram certo

Em 2016, 500 milhões de consumidores usaram um celular ou tablet 
para realizar uma compra, o que representa $204 bilhões em vendas. Espe-
ra-se que esse número passe para $516 bilhões em 2017, quando o mobile 
commerce completa 20 anos de existência. 

Um telefone celular foi usado para fazer uma compra pela primeira 
vez em 1997, em Helsinque, na Finlândia, onde duas máquinas de Coca 
Cola foram configuradas para aceitarem pagamentos via SMS, Magalhães 
(2014). Agora, o mobile começa a se tornar um canal cada vez mais impor-
tante para os varejistas interagirem com os consumidores, darem suporte 
e venderem.

As redes varejistas do Reino Unido também demonstram um bom pre-
cedente nas vendas online através de dispositivos móveis, Magalhães (2014).

Igualmente a Austrália as assimilou com entusiasmo. Coles, uma das 
principais redes de supermercados do país, realiza mais da metade de suas 
transações de cartão de crédito em sistemas que usam tecnologias de ve-
rificação sem contato e programas como Master Card PayPass, que elimi-
nam a necessidade de digitar uma senha ou assinar um recibo para validar 
compras de pequeno valor. Essa tecnologia está presente nas principais 
redes de supermercados, lanchonetes, lojas de bairro e estações de ser-
viço do país, é a ideia de uma carteira móvel um conjunto de padrões de 
comunicação sem fio de curto alcance. De acordo com a Master Card, uma 
em cada 10 transações com valores menores do que 100 dólares australia-
nos é realizada com PayPas, Chatah (2014).

De acordo com Chatah (2014), as transações sem contato aceleram o 
processo de pagamento em até 25% e proporcionam uma experiência mais 
conveniente, pois reduzem custos de gerenciamento de caixa e podem 
ser integradas aos programas de recompensa que promovem a fidelidade 
dos clientes.
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2.3 Alcançando o público-alvo: a clientela de bares, 
restaurantes e demais ambientes do gênero

Entre as maiores reclamações dos consumidores, de maneira geral, 
está o mau atendimento, comumente são: o tempo de espera para ser 
atendido, dificuldade para realizar o pagamento e falta de valorização do 
cliente. 

Com a clientela de bares, restaurantes, lanchonetes e ambientes 
do mesmo estilo, não é diferente, pelo contrário, esta é, ainda mais exi-
gente.

A maioria dos clientes não troca um bom atendimento seguro, por 
uma tentativa. Ou seja, o cliente não quer arriscar e ficar à procura de um 
bom atendimento em outro estabelecimento, quando já sabe onde o terá. 
O cliente sabe que isso pode acarretar um transtorno muito grande, cor-
rendo o risco de pagar por algo que poderia ter sido melhor, onde, real-
mente, valeria a pena ter gasto o seu dinheiro.

Se você ainda tem dúvidas sobre a importância do atendimento no 
sucesso dos bares e restaurantes, saiba que, um estudo realizado no Bra-
sil, de acordo com Moura (2016), identifica que 83% dos clientes pagariam 
mais caro por produtos e serviços, desde que estes fossem oferecidos 
com um atendimento de mais qualidade e atenção. 

Preocupar-se com o cliente não é barato e exige um esforço muito 
grande, mas o resultado para quem aplica a qualidade de serviços te se 
mostrado compensador. Las Casas (2008). 

É preciso considerar, ainda os planos de fidelização, sendo estes, um 
atrativo para os clientes, oferecendo recompensas, como por exemplo, 
cupons de descontos e serviços adicionais que conquistam e mantem a 
clientela, E-Commerce Brasil (2017).

https://www.ecommercebrasil.com.br/author/redacaoecb/feed/
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3. Metodologia de pesquisa

Sendo difícil encontrar na literatura científica um método de avalia-
ção da qualidade dos serviços prestados em bares, restaurantes e outros 
ambientes que oferecem serviços parecidos, adota-se nesta pesquisa, um 
método simples para coleta de dados a respeito do nível de satisfação dos 
clientes, em relação ao atendimento nesses ambientes.

3.1 Dados e instrumentos de coleta

Para a coleta de dados, foi realizada uma consulta a pessoas frequen-
tadoras dos estabelecimentos em foco, mas ao invés de uma abordagem 
in loco, comum nos levantamentos de captação, é escolhida a técnica de 
amostragem de rede, conhecida como snowball, (bola de neve), onde o 
questionamento é feito por via eletrônica a vários contatos disponíveis, e 
estes, por sua vez, além de responder, também devem encaminhar para 
outros contatos, aumentando o número de participantes da pesquisa.

Para o questionamento foi elaborado um instrumento de pesquisa, 
a partir da proposta de Garcez (2000), para obtenção das opiniões dos 
clientes em relação aos ambientes estudados, apresentado no Apêndice 1.

Para esta pesquisa foram analisados quesitos importantes em rela-
ção à agregação da facilidade de atendimento em alguns tipos de estabe-
lecimentos comerciais; como bares, restaurantes, conveniências e outros 
do tipo, ao oferecimento de um atendimento de qualidade excepcional, 
possibilitando ainda, a manutenção do controle de gastos.

Para alcançar os objetivos do projeto, as questões adotadas foram:

-Pesquisas em relação ao número de satisfação dos clientes, fre-
quentadores destes ambientes, em relação à qualidade do atendimento; 

-Pesquisa sobre o interesse de usabilidade de um cardápio digital, 
que disponha de vários serviços, oferecendo  comodidade, segurança e o 
controle dos gastos.
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4. Análise dos Resultados

Foi obtido e analisado um total de 322 questionários respondidos. Os 
resultados dos dados qualitativos obtidos na pesquisa são transformados 
em uma escala quantitativa para melhor análise das informações.

Como forma de contornar algumas limitações e melhorar a qualida-
de dos resultados da pesquisa, adotou-se a medida de descartar as respos-
tas dos clientes com frequência anual e mensal nos ambientes.

Esses resultados estão sumarizados a seguir.

Tabela 1: Resultado da análise em relação aos clientes que preferem  
um Bom atendimento ao Menor preço

Critério %

Menor Preço 39,1

Melhor Atendimento 60,9

Tabela 2: Resultado da avaliação do desempenho dos estabelecimentos, nos 
quesitos: atendimento, comodidade e eficiência.

Desempenho %

Péssimo 19,4

Razoável 51,6

Bom 22,1

Excelente 6,9

Tabela 3: Resultado do grau de relevância de 1 a 5, quanto a possibilidade do uso 
de um cardápio digital, através do celular, que ofereça comodidade, qualidade e 

controle dos gastos.

Relevância %

Sem importância 0,1

Pouco importante 8,4

Indiferente 3,4

Importante 45,3

Muito Importante 42,8
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Em concordância com o estudo preliminar, os dados indicam que a 

maioria dos clientes prefere um ambiente que tenha melhor atendimento 
a um de menor preço.

Confirma-se também o fato de que os clientes, no geral, consideram 
o atendimento nesses ambientes ruim, ou pouco eficiente.

De acordo com a consulta, houve um número considerável de pes-
soas que acham importante a disponibilidade de um cardápio digital que 
ofereça praticidade, comodidade e oportunidade de controle de gastos.

5. Apresentação do Cardápio Digital

5.1 Do funcionamento do serviço:

1. Reservar uma mesa, ainda em sua casa. O cliente será informado 
que a mesa ficará disponível para ele por 20 minutos, após esse 
tempo, a mesa será liberada para novas reservas, disponíveis no 
sistema;

2. Confirmar a reserva, realizada pela web, ao dar entrada ao esta-
belecimento, dando início ao cadastro;

3. Inserir os pedidos em seu cadastro;

4. Visualizar o consumo com os respectivos gastos, em tempo real;

5. Finalizar o consumo;

6. Realizar o pagamento sem sair da mesa.

5.2 Das vantagens do serviço:

O cliente terá as seguintes opções de pagamento: dinheiro; cartão 
bancário, solicitando a máquina, ou diretamente pelo site digitando os nú-
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meros do cartão. Para um melhor atendimento, os clientes do estabeleci-
mento poderão usar o seu dispositivo de celular ou requisitar um aparelho 
(tablet) do estabelecimento que ficará à disposição na mesa, dentro de 
um recipiente de acrílico para tablet. 

Para garantir o controle de gasto dos clientes, o sistema disponibili-
zará uma opção denominada “O quanto quero gastar”, onde o cliente irá 
informar na hora de reservar a mesa. 

O cliente poderá ainda, reservar adicionais, como entretimento para 
crianças e acessibilidade para idosos.  

Para oferecer ao cliente a oportunidade de manter a mesa a sua dis-
posição por um tempo maior de espera, do que 20 minutos, e também 
para recompensá-lo pela preferência, serão oferecidos os planos fide-
lidades: o “Cliente Vip Reserva” que, consequentemente, acarretará ao 
“Cliente Vip Desconto”, funcionando da seguinte forma: 

A. Cliente Vip Reserva:

1- A partir da terceira vez que o cliente usar o serviço de reservas, ad-
quirirá mais 20 minutos para poder chegar ao estabelecimento, somando 
assim 40 minutos que a mesa ficará reservada para ele;

2- Quando o cliente usar o sistema pela oitava vez ganhará mais 20 
minutos, somando mais 20 minutos aos 40, totalizando o tempo de uma 
hora de reserva;

3- Na décima segunda vez de uso, o cliente ganhará 30 minutos de 
bônus, alcançando o máximo de 01h30min no tempo de espera.  Após 
atingir o máximo do plano “Cliente Vip Reserva”, o cliente ingressa no pla-
no “Cliente Vip Desconto”, com funcionamento a seguir:
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B. Cliente Vip Desconto:

1- Após o cliente utilizar o serviço web de reservas pela décima quinta 
vez, ganhará 3% de desconto ao encerrar a conta;

2- Na vigésima vez que o cliente utilizar o serviço, ganhará um des-
conto de 6%;

3- Na vigésima quarta, ganhará 9% de descontos;

4- Na vigésima oitava vez de uso, ganhará 12% de descontos; 

5- Por último, atingindo o máximo de descontos, ele deverá usar o 
sistema  web para reservas por trinta e duas vezes e alcançará 15% de des-
contos em seu consumo. Porem esse desconto será permanente, dado 
sempre que o mesmo reservar e consumir no estabelecimento. 

5.3 Do funcionamento do sistema:

O sistema funcionará tanto na web, quanto em um servidor local. 
Assim, será configurada uma Web Services para sincronizar os dados do 
banco local com os da internet. Caso o sistema web, por motivos diversos, 
tenha problemas de conexão web, o servidor local continuará funcionan-
do normalmente, realizando todos os serviços locais através da rede Wi-Fi, 
garantindo assim, o bom atendimento aos clientes.

Para desenvolver o sistema “Cardápio Digital Web” optou-se por um 
sistema que seja escalável, para poder crescer e atender as demandas cor-
porativas, sem perder o objetivo de qualidade. 

Para se adaptar ao formato do tablet, smartphone, notebook e aos 
computadores de mesa, optou-se por desenvolver um site responsivo, 
onde terá um layout preparado para se adaptar a cada formato de har-
dware utilizado. 
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Para criar o site foi dada preferência a linguagem de programação, 

plataformas e SGBD gratuitos como a linguagem Java, Apache Tomcat, 
um servidor web, ambiente de desenvolvimento NetBeans e SGBD Post-
greSQL.

A página web será desenvolvida em Java EE. A Figura 2 apresenta a 
página inicial de reserva de mesas. Possui o cardápio para reservas e para 
controle de vendas. Para acessar outras funcionalidades terá que informar 
login e senha ao sistema. 

Figura 1: Página inicial Web.

O cliente depois de acessar o site pelo celular poderá reservar a 
mesa, pedir acessibilidade para bebes e idosos, automaticamente ele será 
cadastrado no plano cliente vip reserva. Para garantir o controle de gasto 
dos clientes, o sistema disponibilizará uma opção denominada “Quanto 
quer gastar”, onde o cliente irá informar o quanto deseja gastar e o siste-
ma avisará se atingir o limite. 
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Figura 2: Tela de Reserva de mesa.

Ao confirmar com o garçom a sua reserva, o cliente poderá realizar 
pedidos pelo aplicativo web, através do Cardápio Digital na opção “veja o 
cardápio”.

Visualização do cardápio web, disponível, somente quando o cliente 
estiver no estabelecimento e liberado pelo caixa do estabelecimento.

Figura 3: Telas com o cardápio digital.
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Os pedidos de bebidas serão visualizados pela tela dos garçons, que 

ficará no bar do estabelecimento. Ao visualizar o pedido, o garçom iden-
tifica a mesa pelo número e local e realiza a entrega do pedido, podendo 
monitorar o tempo de atendimento do pedido.

Figura 4: Tela de pedidos de bebidas aos garçons. 

Tela de pedido de porções, onde os cozinheiros visualizarão os pe-
didos realizados pelos clientes em tempo real. Quando os pedidos estive-
rem prontos, será avisado na tela dos garçons.

Figura 5: Tela de pedidos de porções a cozinha.
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O Cardápio Digital Web disponibilizará uma tela para o caixa que 

acompanhará as mesas. O caixa poderá monitorar as mesas em aberto, 
em consumo; e as que se encontram em fase de pagamento. Após o en-
cerramento do consumo e o pagamento, o aplicativo, informa que a mesa 
está pronta e liberada, mostrando com o ícone verde.

Figura 6: Tela de controle de pagamento do caixa.

O aplicativo disponibilizará uma tela que pegará no banco de dados 
todas as informações de reservas de mesas, mesas consumindo e fecha-
das e controle financeiro diário e por mês.

Figura 7: Tela de controle do Administrador.
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Conclusão

Verificou-se, nesta pesquisa, que o comportamento da economia 
atinge todos os setores de mercado, e que os gastos com os considerados 
supérfluos são os mais cortados da lista do consumidor, destacando-se, 
neste caso, a clientela frequentadora de bares, restaurantes, lanchonetes 
e outros de mesmo estilo. Constatou-se também, que o mau atendimen-
to nestes estabelecimentos é uma das maiores reclamações de clientes, 
contribuindo ainda mais, para o afastamento da clientela frequentadora 
destes setores.  

Existe então, a real necessidade de os comércios investirem em no-
vos processos de negócios para garantirem melhores resultados.

Com a integração da website, buscou-se suprir ou amenizar a situa-
ção da queda de vendas nos estabelecimentos em crise.

A website “Cardápio Digital Web” é capaz de oferecer um serviço 
de qualidade ao público consumidor frequentadores de bares, restau-
rantes e outros ambientes de mesmo estilo, garantindo a comodida-
de deste público. O serviço possibilita a conveniência de controlar o 
gasto do cliente em tempo real e incentiva a fidelização do mesmo ao 
ambiente, mantendo a frequência destes frequentadores no estabele-
cimento.

Neste cenário, a instabilidade da economia impulsiona os fabricantes 
de software a investirem, cada vez mais, na melhoria de seus sistemas, 
visando oferecer tecnologias necessárias para a gestão de negócios, en-
volvendo a inteligência de negócios e relacionamento com clientes.

Após a implantação do projeto e a verificação de sua efetividade, ou-
tros tipos de serviços poderão ser implantados no serviço desse sistema.
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Apêndice 1
1- Com que frequência você frequenta ambientes como bares, restaurantes, lanchonetes ou 
outros afins?

(....) diariamente (....) semanalmente (....) quinzenalmente (....) mensalmente (....)
anualmente

Obs. Considere para:

Diariamente: todos os dias da semana; 

Semanalmente: uma vez por semana;

Quinzenalmente: uma vez a cada 15 (quinze) dias;

Mensalmente: uma vez por mês;

Anualmente: no máximo, 6 (seis) vezes por ano.

2- Considerando ambientes bares, restaurantes, lanchonetes, ou outros afins, a qual você  
daria preferência:

(.....) O de Melhor Preço 

(.....) O de Melhor Atendimento

3- Considerando os ambientes do tipo bar, restaurante, lanchonete, outros afins, 
que você frequenta, de uma maneira geral, como você avalia o desempenho destes 
estabelecimentos, nos quesitos: atendimento, comodidade e eficiência:

(1) Péssimo

(2) Razoável 

(3) Bom

(4) Excelente

4- Como você avalia o grau de relevância de 1 a 5,  a possibilidade do uso de um cardápio 
digital, através do celular, que informe suas despesas, em tempo real, de consumo no 
estabelecimento; possibilidade de reservas sem sair de casa, pagamento da conta sem sair 
da mesa, acúmulo de pontos para obter vantagens:

(....) 1 

(....) 2

(....) 3

(....) 4

(....) 5

Obs. Considere para:

1- Sem importância 2- Pouco importante  3- Indiferente  4- Importante 5- Muito importante
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Abstract. The use of classroom technology by teachers has been growing every day, 
as has the use of educational games, programs, and software. This work proposes 
to take advantage of the benefits that technology offers us, mainly focused on 
school education. With the primary objective of developing a prototype for the 
development of a game that seeks to help learning in a playful way, being distinct 
from other existing games, because it is a game that seeks the reflection of children 
and adolescents about their rights and duties as citizens, listed in the Child and 
Adolescent Statute using the game engine Construct 2.

Resumo. O uso de tecnologias em sala de aula pelos professores vem crescendo 
a cada dia, assim como o uso de jogos, programas e softwares educacionais. Este 
trabalho propõe o aproveitamento dos benefícios que a tecnologia nos oferece, 
principalmente voltado à educação escolar. Tendo como objetivo primário, a ela-
boração de um protótipo para o desenvolvimento de um jogo que busca auxiliar a 
aprendizagem de forma lúdica, sendo distinto dos demais jogos existentes, por se 
tratar de um jogo que busca a reflexão de crianças e adolescentes sobre seus direi-
tos e deveres como cidadão, elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente 
utilizando a game engine Construct 2.

1. Introdução

A informática está intensamente presente na vida de grande parte 
da população, possuindo grande influência em nosso cotidiano. Entre as 
várias facilidades que a informática, combinada com a grande rede mun-
dial Internet, nos propicia, está a aprendizagem. Podemos facilmente ler 
um livro, assistir videoaulas, encontrar respostas para as mais variadas 
questões, entre muitas outras coisas que nos ajudam em nosso processo 
de aprendizagem [Silva e Guimarães 2014]. É grande o número de crianças 
e adolescentes que utilizam a informática como meio de estudo e, assim 
como afirma [Valente 1993] hoje em dia também é grande o número de 
escolas que investem em salas de informática, com o objetivo de que os 
alunos possam ter acesso ao conhecimento universal.

Esta incorporação do computador no processo pedagógico, que 
facilita o ensino e a aprendizagem, é chamada de informática educativa. 
Segundo [Borges Neto 1999] a informática educativa permite que o pro-
fessor possa contar com a informática e utilizar seus recursos de maneira 
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que ela sirva como um instrumento a mais de ensino, onde o aluno, assim 
como afirma [Fisher 2000] possa ir construindo seu conhecimento com o 
auxílio da informática sem ter medo de errar, podendo a própria criança 
se autocorrigir.

Assim como a utilização da informática no processo de aprendiza-
gem vem crescendo continuamente, a utilização de jogos computadoriza-
dos educativos também vem crescendo. Aprender se divertindo é o me-
lhor tipo de aprendizagem, pois jogando a criança assimilará de maneira 
mais satisfatória o conhecimento aprendido com a sua realidade vivida. 
“O jogo, independente do conteúdo, pode constituir um espaço de apren-
dizagem” [Alves 2008]. Estes jogos educativos vieram para impulsionar no 
processo de ensino e aprendizagem. Além de promover um bom apren-
dizado aos alunos, ele também pode ser de grande utilidade para o uso 
em sala de aula pelos professores, permitindo que eles possam ensinar de 
maneira a estimular o aluno a continuar aprendendo sobre os mais varia-
dos assuntos.

A facilidade de aprendizagem que pode ser propiciada pelos jogos 
educativos e a situação atual em nosso país, que requer um conhecimento 
de nossos deveres e direitos, propõe a elaboração de um protótipo para 
criação de um jogo educativo que possa auxiliar as crianças e adolescentes 
em sua aprendizagem a respeito de seus direito de forma lúdica.

É necessário e importante no contexto atual do Brasil, que cada pes-
soa conheça seus próprios direitos para que eles sejam respeitados. Exis-
tem vários problemas que afetam especificamente crianças e adolescen-
tes que, neste trabalho, são o nosso objeto de estudo pois, em geral, é o 
público que ainda não teve oportunidade plena de conhecer seus próprios 
direitos e deveres.

Crianças e adolescentes em nosso país possuem uma priorida-
de absoluta de proteção de seus direitos fundamentais, entre 
eles: à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à pro-
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fissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, estando a salvos de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. E cabe ao estado, a família e a sociedade 
assegurar o respeito destes. [Brasil 1988]

Infelizmente, esses direitos que devem ser protegidos e assegura-
dos perante a lei, são muitas vezes ignorados e muitos são os fatores que 
acarretam isso como a pobreza, exclusão, desigualdade social e questões 
ligadas à raça, gênero e etnia. A falta de conhecimento destes direitos 
também contribui para que essas violações ocorram e passem muitas ve-
zes despercebidas. 

Este trabalho que tem como objetivo principal a elaboração de um 
protótipo para desenvolvimento de um jogo que auxilie as crianças e os 
adolescentes na aprendizagem e entendimento de seus direitos. O pro-
tótipo foi desenvolvido primeiramente em uma game engine (motor de 
jogos), chamada Construct2. Na próxima seção apresentaremos a discus-
são dos trabalhos relacionados, com foco em auxiliar no aprendizado de 
crianças através de jogos computadorizados.

2. Referencial Teórico

2.1. Jogos educativos

A tecnologia vem tomando grande espaço na vida de todos. Pode-
mos perceber que as crianças e adolescentes são os que demonstram 
mais interesse em se conectar com as diversas tecnologias oferecidas. 
Também podemos notar que os jogos eletrônicos tem se tornado alvo de 
grande interesse deles, como afirma Wang.

“Os jogos de videogame e de computador estão cada vez mais 
atrativos e populares, algumas vezes até de forma extrema-
da. É inegável que a geração de crianças nascidas nesta era da 
tecnologia é diferente das anteriores, e as escolas precisam se 
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adequar a este novo perfil de público. Como seria bom se o in-
teresse dos jovens por jogos pudesse ser canalizado para os es-
tudos. Será então que os jogos não poderiam ser instrumentos 
poderosos para o aprendizado, revolucionando a forma como 
o ensino é ministrado?” [WANG 2006]

Procurar meios de utilizar esse grande interesse e inseri-lo de uma 
maneira pedagógica pode auxiliar muito no processo de ensino-aprendi-
zagem nas escolas. [Grübel e Bez 2006] afirma que, com a variedade de 
jogos educativos disponíveis, cabe ao educador selecionar o que seja mais 
adequado a sua necessidade e utilizá-lo da melhor forma possível, pois tal 
aprendizado vai depender muito da forma como o jogo é utilizado. “Os 
educadores têm papel fundamental, pois é através do contexto, reflexão 
crítica e intervenções que os jogos educativos vão contribuir para o de-
senvolvimento dos educandos e a construção da aprendizagem.” [Grübel 
e Bez 2006, p.2]

“A escola precisa partir de onde o aluno está das suas preo-
cupações, necessidades, curiosidades e construir um currículo 
que dialogue continuamente com a vida, com o cotidiano. Uma 
escola centrada efetivamente no aluno e não no conteúdo, que 
desperte curiosidade, e interesse. Precisa de bons gestores e 
educadores, bem remunerados e formados em conhecimentos 
teóricos, em novas metodologias, no uso das tecnologias de co-
municação mais modernas” [Moran 2008, p.10].

Se as crianças e adolescentes estão demonstrando tanto interesse 
por jogos eletrônicos e computadorizados, nada melhor que introduzi-lo, 
de maneira educativa, ao ponto de que seja tirado um grande proveito 
desse interesse por meio dos educadores, assim acompanhando as neces-
sidades dos alunos. Há muitos autores que reafirmam a importância que 
há, e o proveito que pode ser tirado dos jogos se usados corretamente. 

Na perspectiva de [Teles 1999] é brincando que a criança exterioriza 
suas emoções, estimula sua criatividade e compreende sua realidade. Se 
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a brincadeira, o jogo e o humor impulsionam a criatividade, ele deve estar 
ligado a objetos educacionais, já que a brincadeira que estimula a criati-
vidade só pode florescer num ambiente de liberdade e flexibilidade psi-
cológicas, de busca de prazer e de auto- realização, e tais são justamente 
alguns dos objetivos da educação escolar.

Segundo [Orso 1999] para que a criança saiba ser alguém que age, 
ela precisa, antes disso, ser alguém que joga, podendo assim conviver 
com as regras do jogo da vida. Saber ganhar e perder é o mais importan-
te. A respeito disso, [Passerino 1999] diz que o uso de jogos educativos 
nas salas de aulas vem aumentando ultimamente. Isso ocorre porque é 
possível, através deles, criar ambientes de aprendizagem individualizados, 
que atendam as necessidades de cada aluno. O jogo funciona como um 
elemento motivador no processo de ensino aprendizagem.

2.2. Formas de iniciação e utilização do computador 
em um ambiente escolar

Podemos caracterizar em quatro formas a iniciação e utilização do 
computador em um ambiente escolar: a Informática Aplicada à Educação, 
a Informática na Educação, a Informática Educacional e a Informática Edu-
cativa. [Borges Neto 1999]

A informática aplicada à educação seria o uso de aplicativos que au-
xiliem em controles administrativos ou acadêmicos. Utilizada para geren-
ciamento de uma escola, por exemplo. [Borges Neto 1999]

Na Informática na Educação, o computador funciona como uma 
“máquina de ensinar”. Ou seja, aqui o computador é utilizado através de 
softwares desenvolvidos para propiciar suportes à educação. Um exem-
plo de informática na educação seriam tutorias, que os alunos utilizam 
para tirar dúvidas.
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Na informática educacional, os alunos utilizam o computador para ti-

rar dúvidas e resolver problemas. Nela não há a participação do professor, 
mas sim do aluno ou de um grupo de alunos que ficam encarregados de 
um determinado tema e utilizam o computador para saber mais a respeito 
dele. Como no desenvolvimento de um seminário, por exemplo, onde um 
tema é dado e um grupo de alunos utiliza o computador para poder co-
nhecer mais o tema e assim explicá-lo. Um problema que o autor descreve 
é que como não há a participação de um especialista, pode ocorrer que a 
transposição didática não ocorra efetivamente.

Por fim, a informática educativa, onde o computador é utilizado 
como um instrumento a mais na sala de aula, como um recurso pedagó-
gico. O computador funciona como meio didático e tem uma grande im-
portância no processo de ensino e aprendizagem, onde o professor pode 
tirar um grande proveito. A informática fica a serviço da educação, como 
propagadora de conhecimento. 

2.3. Jogos

Desde o surgimento dos jogos, vários autores os descrevem de ma-
neiras diferentes, segundo a perspectiva de cada um. Nesta seção serão 
apresentadas as definições de alguns autores.

Segundo [Barretto 2010], basicamente, jogo pode ser definido como 
uma brincadeira, onde as regras são previamente formuladas no imaginário 
e não mudam ao decorrer do jogo. Já para [Huizinga 2003] o jogo é uma ca-
tegoria primária da vida, extremamente essencial. Ele descreve o jogo como: 

“uma atividade voluntária exercida dentro de certos e determi-
nados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias dotado de um 
fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão 
e alegria e de uma consciência de ser diferente de vida cotidia-
na.” [HUIZINGA 2003, p. 256]



Dorgival Netto, Letícia Oliveira, Luiz Felipe Jimenez, Rosmery Peinado, Rafael Françozo e Silvia Santos

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 207 - 231 | 2018

214
De acordo com [Salen e Zimmernman 2004, p.96] “Um jogo é um sis-

tema no qual os jogadores envolvem-se em um conflito artificial, definida 
por regras, que determina um resultado quantificável”.

Podemos então definir jogo, de maneira simples, como uma atividade 
onde existam pelo menos um jogador e regras a serem utilizadas no jogo. 

Os jogos fazem parte da humanidade desde muito tempo, mas a sua 
origem é desconhecida. Sabe-se que eles foram conservados de geração 
em geração pela transmissão oral. Em nosso país os jogos têm origem da 
mistura de três raças: índia, branca e negra. [Moratori 2003, p.4]

[Friedmann 1996] cita sete grandes correntes teóricas sobre o jogo, 
as quais podem ser vistas no Quadro 1.

Quadro 1. Correntes teóricas sobre jogos Friedmann (1996)

PERÍODO CORRENTE TEÓRICA DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Final do Século 
XIX

Estudos Evolucionistas e 
Desenvolvimentistas

O jogo infantil era interpretado como 
a sobrevivência das atividades da 
sociedade adulta.

Final do Século 
XIX e começo do 
Século XX

Difusionismo e 
particularismo; preservação 
do jogo

Nesta época percebeu-se a 
necessidade de preservar os 
“costumes infantis” e conservar 
as condições lúdicas. O jogo era 
considerado uma característica 
universal de vários povos, devido a 
difusão do pensamento humano e 
conservadorismo das crianças.

Décadas de 1920 
a 1950

Análise do ponto de vista 
Cultural e de personalidade; 
a projeção do jogo

Neste período ocorreram inúmeras 
inovações metodológicas para o 
estudo do jogo infantil, analisando-o 
em diversos contextos culturais. 
Tais estudos reconhecem que os 
jogos são geradores e expressam a 
personalidade e cultura de um povo.

Décadas de 1930 
a 1950

Análise funcional; 
socialização do jogo

Neste período a ênfase foi dada 
ao estudo dos jogos adultos como 
mecanismo socializador.
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PERÍODO CORRENTE TEÓRICA DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Começo da 
Década de 1950

Análise estruturalista e 
cognitivista

O jogo é visto como uma atividade 
que pode ser expressiva ou geradora 
de habilidades cognitivas. A Teoria 
de Piaget merece destaque, uma 
vez que possibilita compreender a 
relação do jogo com a aprendizagem.

Décadas de 1950 
a 1970 Estudos de Comunicação Estuda-se a importância da 

comunicação no jogo.

Décadas de 1970 
em diante

Análise ecológica, ecológica 
e experimental; definição 
do jogo

Nessa Teoria foi dada ênfase ao uso 
de critérios ambientais observáveis 
e/ou comportamentais. Verificou-
se, também, a grande influência 
dos fabricantes de brinquedos nas 
brincadeiras e jogos.

No Quadro 1 é visto que, primeiramente, o jogo infantil era o que res-
tava das atividades que eram realizadas pelos adultos, eles serviam para 
que os mais velhos transmitissem valores morais e sociais para os mais 
novos logo, os jogos foram universalizados de maneira a preservar os cos-
tumes infantis.  Foi dada uma importância a isso já que os jogos passaram 
a representar as diferentes culturas dos povos e, consequentemente, per-
cebeu-se que os jogos eram capazes de despertar habilidades cognitivas 
no praticante, visto com um olhar educacional, e assim o jogo foi ganhan-
do importância em nossa sociedade.

2.3.1. Classificação dos jogos

Existem diferentes tipos de jogos e diferentes aplicações. Segundo 
[Lara 2004] os jogos podem ser diferenciados em quatro tipos: Jogos de cons-
trução, de treinamento, de aprofundamento e estratégicos, que podem ser 
perfeitamente aplicados também na classificação dos jogos computacionais.

• Jogos de Construção

“[...] que trazem ao aluno um assunto desconhecido fazendo 
com que, através da manipulação de materiais ou de perguntas e 
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respostas, ele sinta a necessidade de uma nova ferramenta, ou se 
preferirmos, de um novo conhecimento, para resolver determina 
situação-problema proposta pelo jogo.” [LARA 2004, p. 24].

Nos jogos de construção o educando aprende um assunto desconhe-
cido para ele e, com a prática do jogo, ele sente a necessidade de buscar 
outros novos conhecimentos para resolver as questões propostas no jogo.

• Jogos de treinamento

“[...] um pensamento dedutivo ou lógico mais rápido. Muitas 
vezes, é através de exercícios repetitivos que o aluno percebe 
a existência de outro caminho de resolução que poderia ser se-
guido, aumentando, assim, suas possibilidades de ação e inter-
venção.” [LARA 2004, p. 25].

São aqueles jogos onde os conhecimentos já obtidos pelos educan-
do são exercitados para poderem ser praticados e assim poder aumentar 
a sua familiaridade com o mesmo.

• Jogos de aprofundamento

“[...] depois que o aluno tenha construído determinado conhe-
cimento, é importante que o professor propicie situações onde 
o aluno o aplique. A resolução de problemas é uma atividade 
muito conveniente para esse aprofundamento, e tais problemas 
podem ser apresentados na forma de jogos.” [LARA 2004, p. 26]. 

Neste tipo de jogo há uma maior atuação por parte do educando, 
pois eles precisam ser explorados para que os educandos o apliquem em 
situações através do jogo.

• Jogos estratégicos

“Jogos que fazem com que o aluno crie estratégias de ação 
para uma melhor atuação como jogador. Onde ele tenha que 
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criar hipóteses e desenvolver um pensamento sistêmico, po-
dendo pensar múltiplas alternativas para resolver um determi-
nado problema.” [LARA 2004, p. 27].

São jogos onde o educando tem como objetivo melhorar sua atua-
ção no jogo, pensando em várias alternativas para isso. 

Todos estes tipos de jogos podem ser utilizados em sala de aula, de 
maneira a favorecer o processo de ensino-aprendizagem mas, primeira-
mente, devem ser analisados pelos educadores, para que possam ser reti-
rados grandes proveitos dos mesmos.

Para [Oliveira 2001] os jogos educacionais têm como objetivo possi-
bilitar entretenimento para o usuário podendo, ademais, influenciar o seu 
desenvolvimento sócio-afetivo e cognitivo.

Nas seguintes seções, abordaremos a respeito de objetos de apren-
dizagem (OA) e teorias de aprendizagem, para poder entender como o 
jogo poderá servir como meio de aprendizagem e como tais são forma-
dos, segundo alguns autores.

2.4. Objetos de aprendizagem (OA)

Os objetos de aprendizagem podem ser muito úteis, pois podemos 
notar o grande aumento de tecnologia e demandas de tecnologias que 
nos permitam uma rápida aprendizagem. 

[Caetano 2006] diz que não devemos limitar o aprendizado somente 
nas escolas. É através da interação com pessoas, tecnologias, o ambiente 
em si, que podemos formar-nos.

Dentre as várias definições o [IEEE 2000] define os OA como qual-
quer recurso digital, que possa ser utilizado e reutilizado durante o apren-
dizado, com o apoio da tecnologia. Os Objetos de Aprendizagem vão de 
simples textos a grandes recursos.
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Para um melhor entendimento podemos utilizar a metáfora de um 

átomo por [Wiley 2000] para explicar os objetos de aprendizagem. Ele 
diz que um átomo é um elemento pequeno que pode ser combinado e 
recombinado com outros elementos pequenos formando algo maior. Ou 
seja, os objetos de aprendizagem podem ir se construindo, se formando e 
se combinando com demais objetos que estejam no mesmo contexto, de 
maneira a ser auto-explicativo e servir de complemento para um determi-
nado assunto.

[Fialho 2008] declara que a falta de motivação dos alunos acarreta 
um desinteresse em relação aos conteúdos passados em sala de aula. Uma 
boa linguagem, ou, no caso, um bom objeto de aprendizagem, que chame 
a atenção do aluno ajudaria a aproveitar o máximo do mesmo, fazendo 
com que ele possa transformar os conteúdos em vivência e aumentar a 
construção de conhecimento.

Tendo isso em vista, tem sido discutida recentemente a utilização de 
jogos educativos como OA, visando possibilitar adaptações de jogos digi-
tais como tecnologia educacional. [Torrente et al. 2008]. 

Um jogo educacional complementado como OA, serviria como um 
ótimo apoio no processo de aprendizagem com o uso do computador, as-
sim afirma [Teixeira 2007]. 

Com o desenvolvimento posterior do jogo, pretende-se que a crian-
ça pratique e construa conhecimentos, que serão trabalhados de acordo 
com as Teorias de Aprendizagem. O objetivo é aproximar o conteúdo a 
sua realidade.

2.5. Trabalhos relacionados

O primeiro trabalho analisado foi “Produção de Software Educati-
vo através de um Projeto Interdisciplinar” de [Guedes Roberto e Guedes 
Lengert 2004]. Este trabalho se trata de um trabalho multidisciplinar de-
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senvolvido por alunos de curso de ciência da computação e pedagogia 
para a produção de softwares educativos. No caso, os alunos do curso de 
computação se dividiram em nove grupos, onde os do curso de computa-
ção representavam as empresas, responsáveis pelo desenvolvimento dos 
jogos e os do curso de pedagogia representavam os clientes responsáveis 
pela especificação do software necessário. Os clientes, no caso os alunos 
do curso de pedagogia, especificaram seu jogos com base na necessidade 
encontrada nas escolas onde eles realizavam seus estágios curriculares. 
“Na especificação do produto desejado foram levados em conta todos 
os fatores pedagógicos necessários como, por exemplo, concepção de 
aprendizagem, adequação à idade dos alunos e conteúdos a serem traba-
lhados.” [GUEDES, Roberto e GUEDES, Langert  2004, pág. 224].

E foi assim, através de um questionário realizado pelas empresas 
para ser aplicado com seus clientes, de modo a definir o jogo, que foram 
desenvolvidos nove jogos educativos de diferentes conteúdos (matemáti-
ca, português, história, geografia e arte) com o objetivo de servirem como 
uma ferramenta a mais de aprendizado.  

O segundo trabalho relacionado, desenvolvido por [Da Silva, Costa 
Cortez e De Oliveira 2003], denominado “Software Educativo como auxí-
lio na aprendizagem da matemática: uma experiência utilizando as quatro 
operações com alunos do 4º Ano do Ensino Fundamental I” possui um en-
foque na área de matemática. Tinha como objetivo analisar os resultados 
obtidos do uso de softwares educativos como auxílio na aprendizagem de 
matemática. Para tal análise, não foi desenvolvido um jogo, mas sim foi uti-
lizado um já existente, o software educativo TuxofMathCommand que serve 
como uma ferramenta de auxílio na aprendizagem da matemática e trata 
das quatro operações básicas: soma,subtração, multiplicação e divisão. A 
realização da pesquisa foi feita em uma Instituição particular de Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, localizada no interior do es-
tado de São Paulo. Para isso foram utilizadas as salas de aula e o laborató-
rio. Os 26 participantes da pesquisa (alunos) cursaram o 4º ano do Ensino 
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Fundamental I da própria Instituição, com idade entre 8 e 10 anos. No jogo 
os participantes tinham que responder as questões referentes à operação 
escolhida e teriam que responder o mais rápido possível,para assim impedir 
que as bombas atinjam os iglus sob ataque. Nos resultados obtidos com os 
questionários que formas aplicados foi perceptível, por meio da palavra dos 
próprios alunos, a eficácia da utilização do software, já que ele aumentava o 
interesse dos alunos em aprender, e diminuía o receio e preocupação com o 
erro, pois através do uso de jogos, o aluno transforma o medo de errar em 
buscas por diferentes formas de superar o problema. 

No Quadro 2 são elencadas os pontos de cada um dos trabalhos re-
lacionados.

Quadro 2 – Discussão de trabalhos relacionados

Nome do 
trabalho

Produção de 
software educativo 
através de projeto 
interdisciplinar

Software educativo 
como auxílio na 
aprendizagem da 
matemática

Elaboração de um protótipo 
para desenvolvimento 
de jogo que auxilie as 
crianças e os adolescentes 
na aprendizagem e 
entendimento de seus 
direitos

Jogo

Não foi desenvolvido 
pelo autor, mas sim 
pelos participantes 
da pesquisa

Utilização de jogos 
educativos já 
existentes

Protótipo do jogo 
desenvolvido pelo autor

Finalidade 
do trabalho

Desenvolvimento 
de habilidades na 
produção de jogos 
pelas duas turmas 
envolvidas

Realização de 
pesquisa de uso e 
aproveitamento de 
um jogo educativo

Auxiliar as crianças e 
adolescentes a aprender 
e entender suas garantias 
individuais através de um 
jogo educativo

Observações

Foram criados 
vários jogos 
simples para o uso 
de crianças, e as 
turmas envolvidas 
aprenderam como 
se produz um jogo

A pesquisa foi 
bem abrangente 
e descreveu 
detalhadamente o 
aproveitamento de 
um jogo educativo 
com crianças, mas 
o jogo não foi 
desenvolvido pelo 
autor do trabalho

Neste jogo pretendemos 
nos basear nos pontos 
positivos apontados 
nos demais trabalhos 
relacionados
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2.5. Estatuto da criança e adolescente

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi implantado em 13 de 
julho de 1990, pela Lei Federal n.º 8.069, em obediência ao Artigo 227 da Cons-
tituição Federal. Segundo o Conselho tutelar no estatuto da criança e do ado-
lescente (2001), o ECA é a nova normatização jurídica brasileira que substituiu 
o 2º Código de Menores, Lei Federal nº 6.697, de 12 de outubro de 1979.

Na década de 20, o Brasil passava por uma fase de crise econômica 
e política da República Liberal, isso levou o Estado a se questionar sobre o 
seu papel nas questões sociais. Foi nesse período que se inauguraram vá-
rias instituições para educação, repressão e assistência a crianças, confor-
me indicam [Abreu e Martinez 1997]. Surge uma grande preocupação com 
a criminalidade juvenil, e com as precárias condições que muitas crianças 
pobres eram obrigadas a sobreviver, fazendo com que a taxa de mortali-
dade infantil se mantenha elevada.

Foi então, em 1927, promulgado o primeiro Código de Menores do 
Brasil (Decreto nº 17943-A, de 12 de outubro de 1927) no qual a criança 
merecedora de tutela do Estado era o “menor em situação irregular”. Para 
[Silveira 1984] o Estado passa a assumir a responsabilidade legal pela tute-
la somente das crianças em estado irregular, como órfãs e abandonadas, 
por exemplo. O Estado então assumiu papéis paternos e a obrigação de 
cuidar das crianças desprotegidas. Isso foi essencial para que, hoje, tenha-
mos alcançado vários direitos das crianças e adolescente.

Após 52 anos, em 1979, o Código de Menores do Brasil é editado, tra-
zendo um dispositivo de intervenção do Estado sobre a família, que abriu 
caminho para o avanço da política de internatos-prisão.” [Paes 2013] Este 
novo código se mostrou ineficaz, já que a preocupação era mais em man-
ter os jovens detidos em internatos do que realmente protegê-los. 

Na década de 80, um grupo do movimento social pela infância bra-
sileira defendeu uma grande mudança no código de 79, para que as crian-
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ças e adolescentes tivessem direitos e proteção integral. Depois de mui-
to esforço foi promulgado o ECA, em 13 de julho de 1990, marcando uma 
grande conquista do Brasil, protegendo e assegurando o direito de toda a 
população infanto-juvenil.

Com a promulgação do ECA, foi dado um espaço para que estas 
crianças e adolescentes sejam ouvidas e sejam respeitadas. O ECA foi um 
grande avanço para o país, que visa assegurar o direito destes menores 
que antes não eram considerados. Apesar destas crianças e adolescentes 
contarem com um Estatuto para sua proteção, nem tudo está funcionan-
do conforme os papéis. 

Segundo o [Ministério dos direitos humanos 2015] cerca de 91.342 de-
núncias recebidas em 2014 pelo Disque 100 referentes a crianças e adoles-
centes, foram contabilizadas 182.326 violações, entre eles a negligência, vio-
lência física, psicológica e sexual. Em relação à negligência, como abandono 
e falta de cuidados com alimentação e saúde, foram constatados em 74.26% 
das denúncias. Foram também constatadas em 50% e 25% as denúncias de 
violência psicológica e violência sexual, respectivamente. Todos estes nú-
meros de denúncias não nos mostram de fato as violências constatadas, 
mas nos dão uma idéia da proporção do problema que enfrenta hoje o Brasil 
em relação à violação dos direitos de crianças e adolescentes. 

Com estes dados podemos perceber que apesar das crianças e 
adolescentes contarem com uma proteção do Estado, hoje em dias suas 
garantias individuais estão sendo violadas, muitas crianças sofrem o des-
respeito de mais de um de seus direitos todos os dias.  Não podemos 
negar os grandes benefícios que este estatuto trouxe, mas também não 
podemos ignorar o que está ocorrendo nos dias de hoje, com crianças 
e adolescentes sofrendo sem necessidade e muitas vezes por falta de 
conhecimento.

Neste trabalho, buscou-se desenvolver o protótipo de um jogo 
educativo, que se enquadre no conceito de informática educativa e sir-
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va como um meio de ensino, provocando interesse da própria criança ou 
adolescente através do entretenimento. Na seguinte seção abordaremos 
alguns trabalhos relacionados com o que foi desenvolvido neste.

3. Desenvolvimento

O jogo a ser demonstrado pelo protótipo elaborado neste trabalho 
pode ser enquadrado como um jogo de treinamento, já que a criança pre-
cisará ter conhecimentos básicos para logo poder responder às determi-
nadas questões presentes no jogo, e assim ir exercendo e moldando tais 
conhecimentos prévios, que podem ser assimilados com a sua realidade e 
formar mais conhecimento.

A elaboração do cenário e de todos seus elementos, representado 
na figura 3, foi feito com auxílio sprites gratuitos encontrados em um site, 
em formato 2d que disponibiliza diversos recursos voltado para jogos.

A criação dos storyboards  foi feita na própria Construct 2, a ferra-
menta permite a criação dos cenários, apenas tendo que importar as ima-
gens que serão utilizadas.

O jogo tem um estilo chamado Infinity Run, onde o personagem per-
corre o cenário enquanto corre, tendo vários obstáculos, tais como, bura-
cos, inimigos e plataformas e tem, como objetivo, atingir a maior pontua-
ção possível coletando as estrelas dispostas no mesmo.
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 Figura 2 -  Cenário do jogo

O cenário foi montado a partir de tilesets, que é um conjunto de par-
tes que formam uma imagem. 

A figura 3 mostra o personagem principal do jogo, que é um meni-
no com vestimenta de cowboy. Ele tem a capacidade de correr, pular e 
abaixar, todas animadas, e começa o jogo em uma plataforma, com uma 
abelha, uma árvore e um vão entre as plataformas contendo água.

Figura 3 - Início do jogo
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A velocidade em que a tela discorre vai aumentando a cada segun-

do, o que aumenta a dificuldade do jogo quando o personagem avança. 
Caso o personagem caia na água ou colida com uma abelha, perde uma 
vida, das três que possui (figura 7), e volta ao início do jogo, zerando sua 
pontuação.

A Construct2 permite que os sprites sejam adicionados facilmente, 
apenas importando os elementos e posicionando-os no layout. Essa facili-
dade foi um dos motivos de optar primeiramente pela criação do protóti-
po. No caminho percorrido o personagem irá encontrar algumas estrelas, 
assim como mostra a Figura 4.

Figura 4 - Cenário do jogo com o personagem prestes a colidir com a estrela.

Quando o personagem colidir com as estrelas se abrirá uma tela 
onde haverá uma explicação resumida sobre algum dos artigos do ECA 
selecionados para o jogo (figura 5). O jogador deve então ler atenciosa-
mente tais artigos, pois serão utilizados posteriormente para mostrar e 
aumentar a pontuação do jogador, através de um questionário.
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Figura 5 - Tela com o artigo para leitura do jogador

A figura 5 mostra os artigos para leitura do jogador. Eles tiveram pe-
quenas alterações para facilitar o entendimento pelas crianças e adoles-
centes, porém mantendo o mesmo significado. Logo que o jogador com-
pleta a leitura, deve fechar a tela e continuar o jogo na parte que parou, 
assim até terminar a jogada.

Assim que o jogador perder as três vidas que possuía, aparecerá uma 
tela de game over, representada na figura 6.

Figura 6 - Tela de Game Over
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Nessa tela o jogador poderá ver a sua pontuação e também poderá 

aumentá-la respondendo um questionário sobre as dicas que leu no de-
correr do jogo. A escolha por criar um questionário para que os jogadores 
respondam, é para oportunizar a prática o que foi lido anteriormente so-
bre o assunto.

Figura 7 - Tela de questionário

As questões são simples e possuem duas alternativas de resposta.

Figura 8 - Tela de acertos e erros

Logo que o jogador responder todas as questões ele irá para outra 
página contendo as explicações das respostas, mostrado na figura 8. E 
assim, caso o jogador erre por não ter entendido a questão, ele ainda terá 
outra oportunidade de aprender.
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E por último é mostrada a sua nova pontuação, através dos acertos 

das questões, onde cada uma vale 10 pontos.

No decorrer do jogo a criança /adolescente terá que ler alguns arti-
gos resumidos, para sua melhor compreensão, esses artigos foram cha-
mados de dicas, e foram divididas em três tipos: fáceis, médias e difíceis. 

A seguir serão apresentadas algumas das dicas, elaboradas pelas au-
toras a partir da leitura do Estatuto, que aparecerão no jogo dependendo 
do nível de dificuldade.

• Fácil: Segundo o artigo 2 do ECA, você tem direito a não ser dis-
criminado. Fale com alguém de sua confiança se estiver passan-
do por isso!

• Média: O artigo 1 do ECA diz que se considera criança alguém 
com até 12 anos de idade incompletos; e adolescente , alguém 
entre 12 e 18 anos de idade.

• Difícil: Como está escrito no artigo 12 do ECA, os hospitais devem 
possuir condições para um responsável ficar o tempo todo com 
a criança ou adolescente, até se ele for internado. 

4. Resultados

Este trabalho teve como resultado o protótipo de um jogo que tem 
como objetivo o auxílio na aprendizagem de direitos pelas crianças e ado-
lescentes, sendo um jogo que pode ser utilizado e aproveitado nas escolas 
ou em casa pelo aluno. 

Através deste jogo a criança/adolescente pode ir conhecendo seus di-
reitos e refletindo sobre si mesmo em sua vida ou em sua casa, além de se 
formar como cidadão e despertar interesse em proteger seus direitos como 
tal. O jogador, a partir do momento que reflete sobre seus direitos é capaz 
de refletir sobre sua vida e sobre o que está acontecendo ao seu redor e 
assim ter a capacidade de julgar como certo e errado não só o que acontece 
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com ele, mas sim o que acontece em sua sociedade, e por último poden-
do transmitir seu conhecimento adquirido aos demais, tudo isso funciona 
como uma cadeia de aprendizagem, e este trabalho será o início dela.

Para a criação deste protótipo, foram estudados, não todos, mas gran-
de parte dos artigos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dentre eles foram reunidos alguns que seriam abordados em nosso traba-
lho. Esses artigos foram reescritos de forma a poder ser facilmente com-
preendidos pelos leitores e para que sejam aproveitados o máximo possível.

Foram lidos diversos trabalhos que tratam sobre jogos educativos e 
sobre sua elaboração, para assim ter uma base e servir de ajuda, guiando 
o desenvolvimento deste trabalho. Portanto, temos o protótipo de um 
jogo que observa aspectos pedagógicos para entreter, ensinar e divertir 
os jogadores, e que busca despertar o interesse em aprendizagem e pro-
teção de direitos.

Como trabalhos futuros temos o desenvolvimento do jogo oficial, po-
dendo ser programado e aperfeiçoado, e tendo este trabalho como base ou 
guia de desenvolvimento, já que para o protótipo foi desenvolvido apenas 
uma fase do jogo, mas que demonstra o objetivo deste trabalho e a impor-
tância do jogo. Outro possível trabalho futuro seria a realização de um teste 
do jogo com crianças e adolescentes em uma determinada escola.
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Abstract: Quality has been mentioned in recent years as a fundamental element for 
the survival and development of organizations, but there is a popular belief that 
quality does not fit the reality of the public service, which is not true. In this context, 
the purpose was to quantitatively evaluate how the quality is perceived in the 
provision of the public transport service in Corumbá / MS, where it was evidenced, 
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in comparison to the study of Almeida Junior et al. (2015), an expressive drop in 
satisfaction with the quality of this service.

Resumo: A qualidade vem sendo apontada nos últimos anos como elemento 
fundamental para a sobrevivência e crescimento das organizações, porém existe a 
crença popular de que a qualidade não se encaixa na realidade do serviço público, 
o que não é verdade. Nesse contexto, objetivou-se avaliar de forma quantitativa 
como a qualidade é percebida na prestação do serviço de transporte público em 
Corumbá/MS, onde ficou evidenciado, em comparação ao trabalho de Almeida 
Junior et al. (2015), uma expressiva queda na satisfação quanto a qualidade desse 
serviço.

1. Introdução

Segundo dados do IPEA (Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica 
Aplicada) sobre uma pesquisa domiciliar realizada, entre os dias 4 e 20 de 
agosto de 2010, a partir de 146 municípios brasileiros e com 2.786 questio-
nários validos, foi encontrado um índice de 55% de usuários insatisfeitos 
com o transporte coletivo, tendo considerando-o “muito ruim”, “ruim” 
ou “regular”. Quanto ao município de Corumbá, uma pesquisa realizada 
por Almeida Júnior et al. (2015), sendo composta por professores e acadê-
micos do Campus do Pantanal – Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, em junho de 2015 com 413 questionários validos, revelou um índice de 
85,7% de usuários do transporte coletivo “muito satisfeitos” ou “satisfei-
tos” de forma geral com a qualidade dos serviços prestados.

Conforme Almeida Junior et al. (2015), atualmente o município de 
Corumbá, pertencente ao estado do Mato Grosso do Sul, conta com uma 
empresa em operação na realização do transporte coletivo municipal, 
tendo iniciado suas atividades em 31 de outubro de 2014 com 25 veículos 
novos, após vencer licitação para o transporte coletivo municipal. Se-
gundo os autores, que se basearam em dados do IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística) para o ano de 2013, Corumbá possuía 
nesse ano 107.347 habitantes, dos quais cerca de 16.102 são usuários do 
transporte público.
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Segundo Scherch (2016) a Administração Pública possui uma série de 

obrigações de acordo com a Constituição Federal de 1988, dentre as quais 
podemos destacar o direito da população ao transporte público. Porém, 
para manter a máquina pública eficiente e reduzir custos, pode-se recor-
rer a terceirização de algumas de suas obrigações, que só podem ser ex-
ploradas por pessoas físicas ou jurídicas com finalidade comercial ou não 
quando de acordo com os devidos meios oficiais, como a licitação adotada 
entre o governo municipal e a empresa de transporte coletivo.

Apesar de ser uma única empresa a ter, de acordo com a legislação, o 
direito de explorar economicamente o transporte público coletivo em Co-
rumbá, esta empresa deve cumprir uma série de obrigações legais e con-
tratuais para com os usuários, de forma que os serviços prestados passam 
por fiscalização e a própria população pode relatar qualquer irregularida-
de encontrada. Para entender melhor como a população percebe os ser-
viços prestados, a partir da perspectiva da qualidade, se objetiva recolher 
dados junto aos usuários e compara-los com os dados obtidos na pesquisa 
realizada pelo CPAN em 2015.

Arnold (1999) relaciona a qualidade ao atendimento das expecta-
tivas do cliente, estando a satisfação diretamente relacionada. Assim, a 
satisfação e a percepção de qualidade pelos consumidores sofrem influên-
cias das expectativas criadas sobre o produto ou serviço, de forma que é 
o atendimento ou não das expectativas do cliente que determinam a ex-
periência. Sendo assim, pode se utiliza-la para entender como os usuários 
estão percebendo os serviços prestados.

2. Qualidade no Setor de Serviços

Silva (2015) argumenta que o mercado atual é muito dinâmico, de 
forma que os consumidores possuem uma grande variedade de marcas, 
fornecedores e preços. Esse grande número de opções gera obstáculos 
para que as organizações se tornem capazes de atrair e reter clientes. A 



Camila da Silva, João de Sousa, Jonathan Saavedra, Magadielli Moraes e Rosa de Almeida

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 233 - 256 | 2018

236
qualidade é um dos possíveis elementos explorados para manter as orga-
nizações competitivas, principalmente no setor de serviços.

Porém, à primeira vista isso não se aplica a empresas vencedoras de 
licitações, pois como elas são as únicas a explorar uma determinada ativi-
dade em uma região, a tendência é que as pessoas acreditem que elas po-
dem agir de forma livre, o que não condiz com a realidade. De acordo com 
Ceccim (2006) licitações podem ser revogadas por motivos pertinentes e 
suficientes – como o não cumprimento de obrigações contratuais–, sendo 
que a anulação pode ocorrer de forma discricionária (onde a ação é prevista 
e determinada pela legislação) em decorrência de ilegalidade, esta por sua 
vez pode ser averiguada por oficio (onde a própria Administração Pública 
inicia a ação) ou por intervenção de terceiros. Sendo assim, essas empresas 
devem respeitar uma série de itens para manterem o direito de atuar nessas 
atividades, além de respeitar a legislação pertinente a todas as empresas.

Segundo Laugeni e Martins (2005) a qualidade surge como um ele-
mento importante que pode ser utilizado para a criação e manutenção 
de vantagens competitivas pelas organizações. Essa visão é resultado dos 
esforços das companhias automobilísticas japonesas, que na década de 
1970, investiram na qualidade e se tornaram fortes competidoras, criando 
dificuldades para a aceitação no mercado norte americano de veículos de 
outras marcas.

A qualidade está relacionada ao grau em que um conjunto de ele-
mentos satisfaz a requisitos (O’HANLON, 2006), atende as expectativas 
do consumidor (ARNOLD, 1999) e é algo que pode ser mantido ao longo 
do tempo com uniformidade (DIAS, 1993). Como pode ser visto, a qua-
lidade engloba vários elementos e conforme Cobra (1997) nem sempre 
o cliente tem consciência das suas expectativas e desejos, cabendo aos 
empresários antecipar os cenários.

Laugeni e Martins (2005) diferenciam um serviço de um produto in-
dustrial porque o primeiro é um item intangível, ao qual não cabe a pos-
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sibilidade de armazenamento, sendo mais complexo em relação aos pro-
dutos. De acordo com Paladine (2007), no setor de serviços é muito difícil 
separar o processo produtivo da do processo de entrega do serviço, não 
existindo a possibilidade de se fazer isso com nitidez. Isso se deve ao fato 
de que os dois processos ocorrem ao mesmo tempo e em decorrência dis-
so, a qualidade se torna subjetiva, estando mais relacionada a interação 
junto ao consumidor. 

E quanto aos elementos que compõe a qualidade em relação aos 
serviços, Laugeni e Martins (2005) expõem que eles são: “confiabilida-
de, cortesia, comunicação, capacidade para atender as necessidades do 
cliente, fácil utilização, credibilidade, ser competente, segurança, rapi-
dez na respostas e aspectos invisíveis” (LAUGENI e MARTINS, 2005, p. 
531).

Ribeiro et al. (2013) acrescenta que a interação entre colaboradores 
e clientes tem um grande peso, e outros fatores como tratamento infor-
mal, conforto, profissionalismo, gentileza e respeito ao horário foram re-
lacionados diretamente a percepção de qualidade. Os autores também 
argumentam que nos setores em que ocorrem uma grande interação en-
tre clientes e prestadores de serviço se espera que os serviços possuam 
grande qualidade por conta do contato direto e frequente junto aos clien-
tes. Porém, infelizmente, nem sempre esse processo gera as informações 
necessárias e se torna necessário adotar um processo formal de pesquisa 
para identificar como os clientes estão realmente percebendo os serviços 
prestados.

Paladine (2007) ressalta que existe uma crença antiga que precisa 
ser superada com relação a uma suposta superioridade econômica dos 
produtos industrializados sobre os serviços, evidenciando que atualmente 
é o setor de serviços que gera mais renda, empregos, negócios e possui as 
atividades produtivas mais rentáveis. O autor sintetiza as diferenças entre 
produtos físicos e serviços, conforme o quadro 1.
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Quadro 1 – Diferenças entre a qualidade nos setores industrial e de serviços.

Setor Industrial Setor de Serviços

O esforço pela qualidade aparece no 
produto.

O esforço pela qualidade aparece na 
interação com o cliente.

Interação com clientes via produtos. Interação direta com clientes.

Elevado suporte. Baixo suporte.

Baixa interação. Intensa interação.

Suporte ao produto (qualidade de produto). Suporte ao cliente (qualidade de serviço).

Cliente atua ao final do processo produtivo. Cliente presente ao longo do processo 
produtivo.

Produção e consumo em momentos 
distintos. Produção e consumo simultâneos.

Feedback pode demorar. Feedback imediato.

Expectativas menos sujeitas a mudanças. Expectativas dinâmicas.

Cliente tende a não influenciar a produção. Cliente participa do processo produtivo.

Resulta de um conjunto de elementos. Resulta mais do desempenho dos recursos 
humanos.

Condições favoráveis à padronização. Difícil padronizar.

Tende a uniformizar-se a médio prazo. Difícil ter um modelo uniforme de 
execução.

Bens tangíveis podem ser patenteados. Serviços e métodos não podem ser 
patenteados.

Bens tangíveis podem ser protegidos em 
relação a seus processos de fabricação e à 
forma final como são disponibilizados para 
comercialização.

Serviços e métodos não podem ser 
protegidos. 

 Fonte: Os autores, baseado em: PALADINE, 2007, p.196.

3. Expectativas e Satisfação no Setor de Serviços

Conforme Silva (2015, p.36) “as expectativas dos clientes se modifi-
cam de acordo com o tempo, aumentando ou diminuindo a satisfação”. 
O processo de conquista do cliente envolve o equilíbrio entre o que é di-
vulgado e o que de fato é ofertado, de forma que para obter confiança e 
atrair o consumidor é necessário ser honesto e buscar superar suas expec-
tativas, pois ao procurar um novo serviço e não ter suas expectativas aten-
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didas o usuário fica insatisfeito e tem uma má imagem da organização. 
Existe uma grande necessidade de se conhecer o perfil do consumidor e 
as suas necessidades. Não basta a organização investir em treinamento e 
recursos físicos se o que é oferecido não condiz com as expectativas do 
seu público, o que implica na necessidade de conhecer o que é qualidade 
para ele.

Uma vez que a qualidade é um conceito ligado diretamente a satisfa-
ção e as expectativas dos clientes, temos que a “satisfação é o sentimento 
de prazer ou de desapontamento resultante da comparação do desempe-
nho esperado pelo produto (ou resultado) em relação às expectativas da 
pessoa” (KOTLER, 1998, p.53). O conceito de Kotler é o mais aceito e utili-
zado na administração, sendo também aplicável aos serviços e demonstra 
que a qualidade é percebida pelo indivíduo em decorrência da satisfação 
ou não de suas expectativas.

Para Cobra (1997) a importância da satisfação dos consumidores é 
tanta que não basta apenas satisfaze-los, é preciso trabalhar de forma a 
surpreende-los. Costa et al. (2015) argumentam que os clientes insatisfei-
tos tendem mais a comunicar sua insatisfação sobre os serviços da orga-
nização com outras pessoas, de forma que um cliente insatisfeito tem um 
peso negativo a imagem muito maior do que um cliente satisfeito teria.

Lübeck et al. (2012) diz que o setor de transporte coletivo de passa-
geiros possui características diferentes dos demais serviços, onde existem 
uma série de vários elementos de difícil controle para a avaliação do nível 
de qualidade, com destaque para a participação do cliente no serviço e as 
diferenças nos processos e resultados. Apesar da intangibilidade que cabe 
a todos os serviços, os autores abordam o preço, a imagem da empresa, a 
confiabilidade e a responsabilidade como os fatores principais que afeta-
ram a satisfação quanto à qualidade.
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4. Qualidade no Setor de Transporte Público

O estudo da qualidade do serviço prestado pelas empresas de trans-
porte coletivo vem da crescente necessidade do uso desse meio de trans-
porte pela população em geral, a necessidade de se conhecer o grau em 
que o serviço prestado está de acordo com as obrigações legais e como 
uma forma de fornecer dados à própria organização e ao Poder Cedente, 
que mesmo efetuando a concessão do serviço ainda é responsável pela 
sua execução e adequação as necessidades legais e da população.

Para Lübeck et al. (2012) a qualidade no setor de transporte coletivo 
sofre interferência dos seguintes elementos: usuários, agentes públicos, 
acionistas, colaboradores e o Poder Cedente. Esses elementos interferem 
de forma direta no serviço prestado, além de serem capazes de alterar o 
fluxo viário. A peculiaridade mais evidente deste segmento de serviços é 
que, em decorrência de se tratar de uma concessão pública, existe a inter-
ferência de uma legislação especifica, um contrato firmado entre as partes 
e as ações do Poder que concedeu o direito de explorar essa atividade.

Segundo Lima Júnior e Gualda (1995) a qualidade no setor de trans-
portes é percebida através da comparação com as alternativas existentes 
em conjunto com a ponderação entre as expectativas e as percepções 
do serviço prestado. Porém, isso não impede que os usuários de serviços 
que são controlados por uma única organização incluam as experiências 
com os serviços prestados em outras regiões, compare com informações 
obtidas através de jornais, documentários e principalmente com base em 
informações repassadas informalmente – popularmente conhecido como 
“boca a boca”, justificando a necessidade de investimentos e aplicação de 
esforços em melhorar continuamente a qualidade entregue.

Rodrigues (2006) argumenta que no setor de serviços de transporte 
público coletivo existem alguns indicadores que podem ser utilizados para 
medir o grau da qualidade, sendo baseados em um conjunto de critérios 
que podem ser visualizados no quadro 2. Esses critérios são muito uteis 
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pois simplificam o processo de análise e principalmente são mais claros 
para os funcionários que podem os adotar no dia a dia da organização.

Rodrigues (2008) coloca que no setor de transporte coletivo, as va-
riáveis lotação dos veículos – ocupação média dos veículos –, tempo de 
espera e informações disponíveis compõem um conjunto básico dos prin-
cipais elementos que interferem na percepção da qualidade. O autor ainda 
ressalta que essas variáveis não são fixas e universais, sendo diferentes 
em várias regiões do mundo. Nesse contexto, por exemplo, o que se tem 
como meta de qualidade para a cidade de Porto Alegre (Santa Catarina) 
se difere do que é adotado na cidade de Bath (Inglaterra), onde a primeira 
visa reduzir o tempo de viagem e redução do uso de transbordo, enquan-
to a segunda visa a concentração de esforços ligados a comunicação atra-
vés de informações sobre os serviços prestados.

Quadro 2 – Indicadores de qualidade no transporte público.

Indicador de qualidade Característica

Comparabilidade Os indicadores devem permitir comparação 
entre diferentes áreas urbanas.

Cobertura A extensão em que o indicador reflete os 
vários aspectos da qualidade dos serviços.

Resposta à necessidade
O grau pelo qual o indicador reflete a resposta 
do transporte coletivo às necessidades e 
demandas da área urbana.

Compreensibilidade

A facilidade pelo qual o indicador pode ser 
entendido, não somente por técnicos, mas 
também administradores do transporte, 
políticos e outros grupos interessados.

Flexibilidade

A facilidade e velocidade com que as 
características medidas pelos indicadores 
podem ser alteradas para satisfazer condições 
e necessidades de modificações.

Incentivos para o alcance de melhorias
O grau pelo qual o uso do indicador poderá 
estimular a continua busca de técnicas 
operacionais mais eficientes.

›
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Indicador de qualidade Característica

Disponibilidade de dados

A extensão pelo qual o indicador depende 
de dados que são facilmente disponíveis 
e confiáveis, ou depende de dados que 
requerem estudos especiais, custoso e 
sujeitos a substancial margem de erro.

Fonte: os autores, baseado em Rodrigues, 2006, p.15.

De acordo com Sousa (2004) o principal critério para diferenciar um 
produto de um serviço é o grau de o quanto são intangíveis. Assim, o pro-
duto é caracterizado por ter um benefício físico, visível e tangível que exis-
te no tempo e espaço, por outro lado os serviços são caracterizados por 
serem constituídos por atos ou processos que existem apenas no tempo. 
De forma geral, os dois costumam apresentar benefícios tangíveis e intan-
gíveis em diferentes níveis possíveis, que pode ser visualizado na figura 1.

Como pode ser visto na figura 1, o serviço de transporte coletivo de 
passageiros não é classificado como um serviço puro, como o caso do ensi-
no que praticamente não necessita de elementos físicos, sendo portando 
classificado como um serviço que depende de mercadorias. Fato este que 
se deve a necessidade de administração, manutenção e controle de pro-
dução e operação, que são elementos qualificados como tangíveis. A sua 
classificação como serviço vem do fato de que a maior parcela dos seus 
benefícios vem dos elementos intangíveis que ocorrem no momento de 
interação com o usuário, compondo um serviço complexo por depender 
da interação de todos esses elementos.

Quanto a percepção da qualidade no transporte público, essa ocor-
re, conforme Lübeck et al. (2012) e Rodrigues (2006), principalmente em 
decorrência do atendimento de 12 fatores que influenciam de forma de 
direta essa percepção – estes itens podem ser visualizados no quadro 3. 
Podendo serem utilizados para compor um padrão de qualidade desejado 
para o transporte coletivo, devendo este ser baseado na opinião de seus 
usuários.
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Quadro 3 – Qualidade do transporte público

QUALIDADE CONCEITO

Acessibilidade
Facilidade de chegar ao local de embarque no transporte 
coletivo e sair do local de desembarque e alcançar o 
destino final.

Frequência de atendimento Intervalo de tempo da passagem dos veículos.

Tempo de viagem Tempo gasto no interior dos veículos.

Lotação Quantidade de passageiros no interior dos veículos.

Confiabilidade
Grau de certeza dos usuários de que o veículo de 
transporte público vai passar na origem e chegar ao 
destino no horário previsto.

Segurança Acidentes envolvendo os veículos e atos de violência.

Veículos Tecnologia e o estado de conservação dos ônibus.

Locais de parada Sinalização adequada, existência de bancos e cobertura.

Sistema de informação Disponibilidade de folhetos com horários, itinerário das 
linhas e indicação de estações.

Conectividade Facilidade de deslocamento entre dois locais quaisquer.

Operadores Postura dos motoristas e cobradores.

Estado das vias Qualidade da superfície de rolamento.

Fonte: LÜBECK et al. 2012, p.269.

5. Transporte Público em Corumbá

A necessidade do uso de meios de transportes é cada vez maior. No 
mundo atual, as pessoas precisam cumprir horários e se deslocar por gran-
des distâncias, e em cidades como Corumbá, mesmo sendo de pequeno 
porte, o clima quente é um fator que interfere diretamente e influência a 
adoção de meios de transporte motorizados. Em decorrência disso, o nú-
mero de pessoas que precisam recorrer aos meios de transporte público 
é grande, apesar de que, quando comparada a metrópoles, as distâncias 
são ínfimas.

Outro índice que corrobora para isso é, conforme dados do IBGE 
(2010), a renda relativamente baixa dos habitantes, sendo os rendimentos 
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nominais de R$ 450,00 mensais per capita. Sendo isso refletido no volume 
de usuários do transporte público, que foi estimado por Almeida Junior 
et al. (2015) em 16.102 usuários no ano de 2015. Conforme dados do DE-
NATRAN – Departamento Nacional de Trânsito (2016) a frota de veículos 
automotores do município de Corumbá pode ser visualizada no quadro 3.

Quadro 3 – Frota municipal de veículos

Variável Corumbá Mato Grosso do Sul Brasil

Automóveis 18.310 677.021 51.296.981

Caminhões 950 49.759 2.684.227

Caminhões-trator 391 15.385 606.679

Caminhonetes 2.985 145.541 6.880.333

Caminhonetas 892 36.233 3.053.759

Micro-ônibus 87 3.613 383.325

Motocicletas 10.337 349.551 20.942.633

Motonetas 1.842 103.349 3.990.558

Ônibus 249 9.057 601.522

Tratores 9 213 30.896

Utilitários 162 10.584 707.152

Fonte: Ministério das Cidades, DENATRAN (2016).

Apesar de indicar um índice relativamente alto de veículos automo-
tores de uso individual ou familiar, ainda existe uma grande procura pelo 
transporte público, fato este que provavelmente é resultado de desigual-
dades sociais comuns ao pais como um todo. Além do fato de que os da-
dos consideram apenas os veículos registrados na cidade, podendo existir 
um número ainda desconhecido de veículos que na prática são utilizados 
por proprietários residentes em outras cidades.

Fernandes e Nunes (2014) argumentam que no ano de 2014 foi neces-
sária a intervenção do governo municipal em decorrência da precariedade 
do serviço prestado pela empresa que anteriormente detinha a concessão 
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do transporte público coletivo, com o intuito de preservar os interesses 
dos usuários e como forma de garantir a prestação de um serviço eficiente 
e adequado. Culminando na necessidade de um novo processo licitatório.

Conforme Ramos (2014) a empresa que atualmente atua em Corum-
bá prestando o serviço de transporte coletivo iniciou suas atividades no 
dia 31 de outubro de 2014. A empresa tem a concessão do serviço por 20 
anos e apesar disso, seu responsável se comprometeu com a qualidade do 
serviço, como pode ser visto na fala do próprio: “Vamos fazer o possível 
para que os usuários sejam atendidos com pontualidade, pois as pessoas 
não podem atrasar seus afazeres por conta da empresa de ônibus. Enfim, 
pontualidade e respeito ao passageiro”.

Tendo em vista o caso relatado da empresa que anteriormente de-
tinha a concessão do serviço de transporte público, fica evidente a neces-
sidade de ser investir na qualidade do serviço prestado, deixando claro 
que os serviços públicos prestados podem e devem ser de alta qualidade, 
bastando para isso boa vontade dos empresários e governantes, além do 
papel de fiscalização que cabe a própria população.

6. Metodologia

Para atender a proposta de analisar o nível de qualidade percebida 
pelos clientes quanto ao serviço de transporte coletivo, foi adotada a pes-
quisa quantitativa com abordagem exploratória e descritiva, correspon-
de ao uso de artigos, livros e teses para compor o referencial teórico e a 
aplicação de questionários junto aos usuários para obter dados sobre a 
população.

Conforme Samara e Barros (2007) os estudos exploratórios corres-
pondem a dados secundários já existentes para consulta que fornecem o 
primeiro contato com o objeto de estudo, sendo caracterizados pela flexi-
bilidade, criatividade e informalidade. É um tipo de estudo muito útil pelo 
baixo custo, porém os dados podem sofrer com a obsolescência.
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A característica de pesquisa descritiva vem do fato de que os dados 

foram recolhidos através do preenchimento de um instrumento de coleta 
de dados a partir do uso de entrevista individual e direta. Essa técnica con-
forme Mattar (1999) é aquela onde as perguntas são fixas e foram deter-
minadas anteriormente. De acordo com Gil (2002), a pesquisa descritiva 
tem como objetivo a descrição de características de determinada popula-
ção utilizando técnicas padronizadas de coleta de dados.

A pesquisa qualitativa é pode ser definida de forma sequencial nu-
mérica para representar os fenômenos naturais. Estudos que envolvem a 
detecção e graduação dos sentimentos latentes dos indivíduos em relação 
a marcas, imagens e outros objetos sob a análise também utilizam núme-
ros para medir sua intensidade (VIRGILLITO, 2010, p.3).

Em decorrência disso, a pesquisa quantitativa é adequada para a 
análise da percepção da qualidade por ser capaz de oferecer dados sobre 
a intensidade com que os indivíduos experimentaram os elementos relata-
dos no instrumento de coleta de dados, além de ser um método de análise 
simples e capaz de fornecer dados de fácil interpretação.

Quanto ao instrumento de coleta de dados, este foi baseado no mo-
delo utilizado por Almeida Junior et al. (2015) que desenvolveram uma 
pesquisa no ano de 2015 com o mesmo objetivo no município de Corumbá, 
se tratando assim da mesma população e ambiente estudados. O modelo 
adotado foi alterado com o intuito de manter questões mais diretas so-
bre a qualidade e como forma de tornar sua aplicação mais rápida, onde 
apenas uma questão foi acrescentada, com o intuito de avaliar o grau de 
manutenção e estado físico dos veículos. 

As questões adotadas abordam a percepção da qualidade a partir da 
satisfação em relação aos itens cumprimento de horários, adequação das 
rotas oferecidas, condições físicas da frota, qualidade do atendimento e 
qualidade das comunicações adotadas pela empresa. 



Qualidade no Transporte Público de Corumbá/MS

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 233 - 256 | 2018

247
São questões que adotam a Escala de Likert com um intervalo numé-

rico entre 1 e 5, essa é uma técnica que, segundo Mattar (1999), visa cole-
tar dados sobre a intensidade em que um evento ocorre ou é percebido.

A análise quantitativa foi executada de forma a comparar os dados 
obtidos na primeira pesquisa de 2015 com a presente de 2017, limitando a 
comparação aos mesmos itens abordados nos dois instrumentos de coleta 
de dados. Compondo assim uma análise que evidência as mudanças ocorri-
das nesse intervalo de 2 anos. Ressaltando que existem diferenças quanto 
as técnicas de amostragem e ao número de elementos entrevistados.

A técnica de amostragem adotada é a do tipo aleatória ou por conve-
niência, que segundo Gil (2008) é definida pela adoção dos elementos aos 
quais se tem acesso, não seguindo nenhum padrão rígido de estatística e 
em decorrência disso, não sendo recomendada para representar o univer-
so por conta da baixa precisão.

Os locais adotados para a realização da pesquisa foram os pontos 
de ônibus da região central de Corumbá, localizados em frente à Praça da 
República e os pontos localizados na Rua Antonio João e esquina com a 
Rua Delamare, além do Terminal Central de Transbordo. Os dados obtidos 
foram tabulados de forma simplificada, através do uso de planilhas ele-
trônicas no programa Excel, componente do Pacote Office de propriedade 
da empresa Microsoft.

A partir a aplicação destas ferramentas foi possível levantar dados 
prévios sobre o tema (estudo exploratório), recolher dados em campo 
junto à população estudada (estudo descritivo) e analisá-los de forma 
quantitativa com o intuito de alcançar a proposta do estudo e compara-los 
aos dados obtidos pela pesquisa prévia.

7. Apresentação e Analise dos Resultados 

Cada vez mais as organizações têm investido na qualidade como um 
elemento para conquistar e manter os consumidores. Observa-se que essa 
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preocupação também está presente nos serviços públicos, o que inclui as 
concessões. A partir da aplicação dos instrumentos de coleta de dados 
com 50 participantes foi possível encontrar os dados que serão apresen-
tados nesta etapa e compara-los a pesquisa realizada por Almeida Junior 
et al. no ano de 2015.

Ao comparar os itens referentes a disponibilidade de linhas e horá-
rios dos ônibus, foi possível observar que para a maioria dos seus elemen-
tos houve uma acentuada redução da satisfação com esses itens. Os grá-
ficos que condensam essas informações são o 1.1 que se refere a pesquisa 
atual e o 1.2 que traz os dados da pesquisa anterior.

Gráfico 1.1 – Linhas e Horários 2017
Fonte: Os autores, com base na pesquisa (2017).

Gráfico 1.2 – Linhas e Horários 2015
Fonte: Os autores, adaptado de Almeida Junior et al., 2015, p. 9-12.



Qualidade no Transporte Público de Corumbá/MS

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 233 - 256 | 2018

249
Nesse contexto os itens “adequação das rotas”, “cumprimento de 

horário” e “número de ônibus” sofreram redução da satisfação, provavel-
mente a melhor avaliação na pesquisa passada decorre da comparação a 
empresa anterior, que sofreu intervenção quanto a concessão devido ao 
descumprimento em especial destes itens. Enquanto o item “número de 
linhas” sofreu um leve aumento da satisfação, que pode ter relação com 
a inserção de algumas linhas e aumento da frota. Por fim, a percepção de 
forma geral manteve um leve equilíbrio nesses 2 anos que se passaram 
entre as pesquisas.

Gráfico 2.1 – Condições da Frota 2017
Fonte: Os autores, com base na pesquisa (2017).

Gráfico 2.2 – Condições da Frota 2015
Fonte: Os autores, adaptado de Almeida Junior et al., 2015, p. 16-17.



Camila da Silva, João de Sousa, Jonathan Saavedra, Magadielli Moraes e Rosa de Almeida

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 233 - 256 | 2018

250
Os gráficos 2.1 e 2.2 trazem os dados referentes as condições da 

frota, correspondendo respectivamente aos dados da pesquisa atual e a 
anterior. Esse conjunto analisado possui um elemento a mais inserido na 
pesquisa de 2017 que foi considerado de fundamental importância para 
a análise da qualidade, correspondendo a “manutenção/estado de con-
servação” da frota, trazendo dados equilibrados com uma leve inclinação 
para a insatisfação, fato este que se deve provavelmente ao pequeno ta-
manho da amostra adotada.

Quando comparados os itens “limpeza dos ônibus”, “lotação” e a 
“satisfação geral dos ônibus e lotação” nota-se uma evidente queda na 
satisfação. Como levantando para os dados contidos nos gráficos anterio-
res, isso provavelmente está ligada a mudança de padrões e experiências 
que as pessoas possuem. Como foi evidenciado anteriormente, a quali-
dade deve ser trabalhada de forma continua, e em parte isso se deve aos 
próprios padrões do público que tendem a se elevar conforme o serviço 
prestado melhora.

Gráfico 3.1 – Atendimento 2017
Fonte: Os autores, com base na pesquisa (2017).
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Gráfico 3.2 – Atendimento 2015
Fonte: Os autores, adaptado de Almeida Junior et al., 2015, p. 19-21.

Nos gráficos 3.1 e 3.2 temos os elementos que avaliam o atendimen-
to aos, o realizado por motoristas e cobradores, sendo respectivamente o 
gráfico 3.1 referente a pesquisa atual e o gráfico 3.2 referente a pesquisa 
realizada anteriormente no ano de 2015, demonstrando que a satisfação 
caiu em todos os itens. 

Nos presentes gráficos merece destaque as avaliações “totalmente 
satisfeito” e “satisfeito” que anteriormente correspondiam a mais de 75% 
em todos os itens e atualmente não alcançam mais que 50%. Esses itens 
compõe o principal elemento intangível dos serviços e merecem mais 
atenção por parte das empresas, pois, ao longo do tempo, podem gerar 
uma serie de insatisfações que podem culminar em ações por parte da 
população e do próprio poder cedente.
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Gráfico 4.1 – Comunicação 2017
Fonte: Os autores, com base na pesquisa (2017).

Gráfico 4.2 – Comunicação 2015
Fonte: Os autores, adaptado de Almeida Junior et al., 2015, p. 22-24.

O último grupo de itens analisados estão relacionados a comunica-
ção, sendo que o gráfico 4.1 corresponde a pesquisa atual e o gráfico 4.2 
corresponde a pesquisa realizada por Almeida Junior et al. (2015). Assim 
como nos demais itens, se identifica que a satisfação diminuiu, porém se 
destaca nesse grupo que o item de “informações sobre mudanças (de ro-
tas ou horários) ” apesar de ser bem avaliado na pesquisa de 2015, apre-
sentava valores inferiores aos demais itens de comunicação, fato este que 
foi agravado até a realização da pesquisa atual, indicando a necessidade 
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da organização de criar um sistema para comunicar essas mudanças de 
forma mais eficiente.

Apesar de se tratar de um estudo quantitativo, onde os resultados 
encontrados expressam apenas valores numéricos, tem-se uma visão cla-
ra e simplificada de como o público tem percebido o serviço prestado pela 
empresa de transporte público, sendo um estudo exploratório que pode 
ser utilizado como base para futuros estudos que objetivem aprofundar o 
tema. A comparação com a pesquisa de Almeida Junior et al. (2015) é um 
forte indicativo de que algum ou uma série de eventos ocorreram com a po-
pulação estudada e geraram essa visível diferença de valores encontrados.

Ressalta-se que existe uma diferença significativa entre os tamanhos 
das amostras, onde Almeida Junior et al. (2015) fez uso de técnicas de es-
tatística e estabeleceu cientificamente o valor de 413 para a amostragem, 
enquanto o estudo atual utilizou da técnica não probabilística por conve-
niência, onde o número de 50 elementos foi estabelecido sem o uso de 
critérios científicos e não é recomendada, portando, para generalizações 
sobre a população.

Outro fator que pode explicar a diferença entre valores encontrados é 
a técnica de abordagem dos entrevistados. A pesquisa de Almeida Junior et 
al. (2015) foi realizada no interior dos veículos, o que pode implicar, confor-
me Mattar (1999), em respostas mais positivas do que negativas, em decor-
rência da maior pressão que cai sobre o entrevistado por responder dentro 
de um veículo da organização responsável pela concessão do transporte 
público. Enquanto utilizou-se, nesse estudo, a simples abordagem de indiví-
duos que estavam nos principais pontos ou terminais de ônibus.

Considerações Finais

A qualidade é elemento fundamental para a manutenção e cresci-
mento das organizações, estando ligada diretamente a satisfação das 
expectativas dos consumidores. A qualidade não é um elemento fixo e 
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exige que as organizações trabalhem de forma continua, de forma a supe-
rar concorrer e prever o que os clientes esperam, antes mesmo que estes 
tenham consciência disso e possam ter suas expectativas superadas.

Ao contrário do que cabe ao senso comum e é comumente abor-
dado, os serviços públicos podem e devem ser prestados com qualidade. 
Dessa forma, a Administração Pública e possíveis organizações detentoras 
de concessões, e outros instrumento de transferência de responsabilida-
de ou direto de exploração de atividade, podem recorrer às ferramentas 
da gestão de qualidade com o intuito de atender as determinações legais 
e também atender melhor de forma geral a própria população.

A cidade de Corumbá tem, desde 2014, uma nova empresa na pres-
tação do serviço de transporte coletivo de passageiros. Isso ocorreu após 
anos de serviço prestado sem parâmetro de qualidade pela empresa ante-
rior, que não respeitava nem mesmo imposições legais. O serviço era tão 
ruim que foi necessária a intervenção do Poder Público com o intuito de 
transferir o direito da concessão a uma nova organização, com a finalidade 
de se atender melhor e plenamente as necessidades de toda a população.

Ao comparar a percepção da qualidade no serviço prestado pela empre-
sa atual entre os anos de 2017 e 2015, notou-se uma grande queda na satisfa-
ção. O principal elemento que corrobora para isso é que a qualidade é elemen-
to que deve ser trabalhado de forma continua, pois, a própria experiência do 
usuário é parâmetro para suas expectativas. Ocorrendo de tal maneira que 
essas são crescentes e cabe a organização investir de forma continua e deven-
do realizar pesquisas junto ao público, e até mesmo com funcionários, com o 
intuito de identificar pontos fracos e possíveis oportunidades.

A partir desses fatos, propõe-se que sejam realizados estudos futu-
ros com o intuito de identificar melhor quais elementos estão envolvidos 
no processo de percepção da qualidade, com o objetivo de se aprofundar 
e identificar as possíveis causas dessa redução na qualidade e se elaborar 
possíveis estratégias para que a organização possa melhorar a qualidade 
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dos serviços prestados. Por fim, principalmente em decorrência da peque-
na amostra e superficialidade do instrumento de coleta de dados, ressal-
ta-se que este é um estudo exploratório, cabendo a ele apenas ser a base 
para a elaboração de hipóteses de devem ser analisadas a partir de um 
estudo do tipo conclusivo.
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Abstract. Agile methodologies play a fundamental role in the software development 
process of the 21st century. One of its primary features is the fast delivery and self-
value for the customer. In this context, we need highly skilled, multifunctional 
and self-managed professionals within a team. However, such formation is not an 
easy task when people are distributed geographically and dependent on human 
and technological resources. Therefore, the objective of this article is to report 
the experience of five students of the professional master’s course in Software 
Engineering in the development of a project, in the context of distributed software 
factory using Scrum.

Resumo. As metodologias ágeis exercem um papel fundamental no processo 
desenvolvimento de software do século XXI. Uma de suas principais características 
são as entregas rápidas e de autovalor para o cliente. Nesse contexto, é preciso de 
profissionais altamente qualificados, multifuncionais e auto gerenciáveis dentro 
de uma equipe. No entanto, essa formação não é tarefa fácil quando as pessoas 
estão geograficamente distribuídas e que dependem de recursos humanos e 
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tecnológicos. Sendo assim, o objetivo desse artigo é relatar a experiência de 
cinco alunos do curso de mestrado profissional em Engenharia de Software no 
desenvolvimento de um projeto no contexto de fábrica de software distribuída 
utilizando o Scrum. 

1. Introdução

Com os constantes avanços das práticas de desenvolvimento de sof-
tware, sejam para desktop, web ou dispositivos móveis, os métodos ágeis 
surgiram com o propósito de entregas curtas, rápidas e que satisfaça os 
anseios do cliente.  Como consequência, e de forma direta deste avanço, 
o Scrum surge como um poderoso framework, que se utiliza dos princípios 
da metodologia ágil e pode ser aplicado a qualquer produto ou gerencia-
mento de projetos complexos (SUTHERLAND, 2014).

Segundo Siller e Braga (2013) o Scrum tem crescido em vários segmen-
tos do mercado, sejam em organizações privadas ou governamentais. Em 
meio a tudo isso, é comum o surgimento de fábricas de softwares, que pro-
curam adaptar seus processos visando um trabalho mais eficaz e eficiente. À 
vista disso, o Scrum tem sido bastante discutido nas últimas décadas, no meio 
acadêmico e demais setores da industrias de software. Muitos destes debates 
têm como foco, o aperfeiçoamento e gerenciamento de pequenas equipes 
que trabalham de forma distribuída (COSTA; ROCHA; FIGUEIRÊDO, 2010).

O desenvolvimento distribuído de software, surge como uma alter-
nativa ao modelo tradicional, e tem fortes características do envolvimento 
de fatores humanos e tecnológicos. Assim, existe um cenário complexo, 
que é, formar uma equipe multifuncional, geograficamente distribuída, 
vivendo contextos culturais diferentes e que dependam de recursos tec-
nológicos para se comunicar. Diante desse complicado cenário, é impor-
tante que profissionais recém-chegados ao mercado, busquem relatos de 
equipes experientes no desenvolvimento distribuído, com o intuito de não 
sofrer frustrações e fracassos em seus projetos. Portanto, faz-se necessá-
rio observar que atualmente a conjuntura do desenvolvimento distribuí-



Relato de Desenvolvimento Distribuído de Software utilizando o Scrum  

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 257 - 269 | 2018

259
do software, tem proporcionado alternativas, que em muitas das vezes é 
questionado quanto a sua eficácia (SOARES et al., 2007). 

Diante disso, este artigo tem como objetivo descrever a experiência 
de uma fábrica de software distribuída na construção de uma plataforma 
web/mobile para comunicação de pacientes com câncer. A principio o pro-
jeto visou solucionar um problema real onde cada integrante trabalhasse 
de maneira distribuída, dentro de suas responsabilidades pré-definidas 
dentro da fábrica.

Para melhor visualização, este trabalho está dividido da seguinte for-
ma: a seção 2 é apresentado a fábrica de software criado para o Mestrado 
Profissional em Engenharia de Software. Na seção 3 tem-se a descrição do 
projeto; na seção 4 é relatado as experiências no contexto de desenvolvi-
mento distribuído de software utilizando o Scrum e por fim, a seção 5 são 
apresentados as considerações finais e trabalhos futuros.

2.  A Fábrica de Software (USINA) 

A fábrica de Software USINA foi formada por uma equipe de cinco 
alunos, do curso de pós-graduação Strictu Senso em Engenharia de Sof-
tware da Unidade de Educação do Centro de Estudos e Sistemas Avança-
dos do Recife - CESAR, que durante oito meses colocaram em prática os 
conceitos estudados em 7 disciplinas, que abrangem uma parte processo 
de software de acordo com o Software Engineering Body of Knowledge 
-  SWEBOK1. É importante dizer que cada aluno participante do projeto, 
residia em cidades diferentes, o que proporcionou a equipe trabalhar de 
forma totalmente distribuída. Dentre as cidades cita-se Corumbá-MS, João 
Pessoa-PB, Camaragibe-PE, Recife-PE e Palmares-PE.

Para o acompanhamento do projeto da fábrica de Software denomi-
nada USINA, adotou-se um modelo de ciclo de vida iterativo e incremen-

1 O SWEBOK é um guia de uso e aplicação das melhores práticas de Engenharia de Software 
Fonte: https://www.computer.org/web/swebok
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tal, baseando-se na metodologia ágil Scrum. No Scrum, os projetos são 
divididos em ciclos chamados de Sprints. Cada Sprint (Ciclo) representa 
um ritmo definido dentro de um conjunto de atividades que devem ser 
executados, o trabalho é dividido em vários ciclos que geralmente dura-
ram de 2 a 4 semanas.

Logo após da definição e adoção do processo, distribuiu-se os papéis 
e responsabilidades de cada membro da equipe da seguinte forma: Geren-
te de Projetos, Gerente de Configuração, Analista de Desenvolvimento, 
Gerente de Qualidade e Arquiteto de Software. O objetivo principal desse 
modelo organizacional foi conscientizar cada integrante do compromisso 
e responsabilidades assumidas para a execução e finalização projeto.     

3. Descrição do Projeto

Para escolha do projeto, seguiu-se o modelo das práticas adotas pelo 
centro educacional do CESAR, que se utiliza dos conceitos e práticas do 
Problem Based Learning - PBL, metodologia baseada em aprendizados ba-
seados em problemas reais. A seleção dos projetos é realizada pelo CESAR 
em parceria com empresas, que disponibilizam seus projetos de inovação 
com o objetivo de transformar em uma solução computacional.

Os projetos foram apresentados pelo coordenador do curso em for-
mato de Request For Proposals - RFP’s para apreciação das equipes, que 
em seguida deveriam escolher o que mais se adequasse ao perfil da fá-
brica. Com a RFP em mãos, todos decidiram pelo projeto denominado Co-
nexão Vida. O projeto Conexão Vida visava estreitar a comunicação entre 
médicos e pacientes que estão em tratamento oncológico, sem ter a ne-
cessidade de se deslocar do seu domicílio, para obter informações básicas 
até ao centro de tratamento, assim permitindo que a equipe médica os 
orientes de forma mais rápida e eficiente. Para isso, foi solicitado o desen-
volvimento de uma plataforma que suportasse duas interfaces de intera-
ção, paciente-médico e médico-paciente, sendo uma Mobile e outra Web. 



Relato de Desenvolvimento Distribuído de Software utilizando o Scrum  

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 257 - 269 | 2018

261
O escopo do projeto foi definido pelo cliente de acordo com suas 

necessidades, e repassado a fábrica USINA, que durante a realização das 
disciplinas, deveriam administrar o desenvolvimento da proposta.  Todo 
o processo foi supervisionado pelos monitores e professores do CESAR, 
que a cada quinze dias recebiam feedback do andamento do projeto. Essa 
metodologia visou despertar nos alunos a capacidade de desenvolver al-
gumas habilidades, como o trabalho em equipe e a resolução de um pro-
blema real.

4. Desenvolvimento Distribuído de Software

Nesta seção, é relatado como foi realizada a construção da platafor-
ma Conexão Vida, sobre o contexto de desenvolvimento distribuído de 
software, utilizando o Scrum como base para o gerenciamento projeto.

4.1. Planejamento

No primeiro dia de aula, foi feito uma apresentação individual de 
cada aluno, descrevendo expertises e experiências com desenvolvimento 
de software. Logo após, foi realizado uma reunião com a equipe para a 
escolha das ferramentas de suporte ao projeto. Então, decidiu-se usar o 
Redmine para o gerenciamento das atividades e a linguagem de progra-
mação Hypertext Preprocessor - PHP com o Laravel, que é um framework 
para desenvolvimento de sistema. À vista disso, todo código gerado pela 
equipe foi armazenado no Bitbucket, sistema de controle de versão distri-
buído privado e gratuito para cinco pessoas.

Toda a documentação dos artefatos foi armazenada e compartilhada 
na ferramenta online do Google Drive. A comunicação da equipe, foi reali-
zada através dos aplicativos Hangout e WhatsApp. Todas essas ferramen-
tas foram escolhidas com o propósito de auxiliar a equipe nas reuniões 
e transparência dos artefatos, tendo em vista todos estarem geografica-
mente distribuídos.
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As fases do projeto foram definidas da seguinte forma: iniciação, 

planejamento execução, monitoramento, controle e encerramento. Essa 
parte foi importante, pois a equipe conseguiu definir onde cada artefato 
poderia ser gerado. Na fase de iniciação, foi dado o primeiro passo para 
elaboração do documento, termo de abertura do projeto, contendo: o re-
sumo das condições do projeto, nome, responsabilidades do gerente de 
projetos, necessidades básicas do trabalho a serem realizadas, descrição 
do projeto e administração. 

Logo após, o gerente de projetos elaborou o documento chamado 
plano de projeto. Esse documento serviu como principal referência para 
a equipe durante todas as fases do projeto. No plano de projeto, foi des-
crito como os processos seriam executados, controlados, monitorados e 
encerrados. O conteúdo do plano de projeto foi definido da seguinte for-
ma: visão geral, organização, equipe, ambiente, treinamento, acompanha-
mento, plano de comunicação, cronograma, gerenciamento de risco, es-
timativa de esforço e tamanho, gerenciamento de configuração e testes. 

Com o termo de abertura e plano de projeto, a equipe baseou-se 
para gerar o artefato denominado documento de visão, cuja a finalidade 
foi definir as necessidades e recursos necessários para desenvolvimento 
do projeto. Seu conteúdo foi elaborado com os seguintes tópicos: objeti-
vos do projeto, descrição do produto, contexto do negócio, descrição do 
problema, stakeholders, descrição dos atores, escopo positivo e negativo, 
requisitos do sistema, modelo de casos de uso, gestores do sistema e cri-
térios de aceitação.

Todos os documentos acima citados, serviram como base para elabo-
ração do documento de arquitetura, plano de testes do sistema e demais 
artefatos auxiliares. Paralelo a isso, a equipe tinha que codificar o sistema, 
bem como acompanhar todo o processo de geração dos artefatos. Esse 
processo, foi acompanhado pelo o Scrum Master, escolhido para liderar o 
time e remover todos os impedimentos durante o projeto.



Relato de Desenvolvimento Distribuído de Software utilizando o Scrum  

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 257 - 269 | 2018

263
Em seguida, o time de desenvolvimento dividiu as tarefas em cinco 

sprints. Inicialmente, cada sprint foi estimada para até quinze dias, porém 
alterado ao longo do projeto. As funcionalidades implementadas no pro-
jeto, foram mantidas em uma lista conhecida como Product Backlog. No 
início de cada sprint, faz-se um Sprint Planning Meeting (uma reunião de 
planejamento), na qual o Product Owner (que representa o cliente) prio-
rizou os itens do Product Backlog, então, a equipe selecionou as funciona-
lidades que seriam implementadas durante cada sprint. As funcionalida-
des selecionadas do sprint, foram transferidas do Produto Backlog para o 
Sprint Backlog.

Com o Sprint Backlog definido e priorizado com as histórias de usuá-
rio, o time começou a executar os sprints, afim de entregar parte do pro-
duto funcionando.  Todo o projeto foi dividido em cinco sprints conforme 
pode ser visualizado no gráfico de Burndown, que foi implementado para 
medir o progresso do trabalho realizado pelo time. 

4.2. Execução e Métricas Coletadas

Para acompanhar a velocidade do time e utilizar os dados coletados 
como um guia na melhoria do processo, foram definidos pontos para as 
tarefas desenvolvidas ao longo de cada sprint. Isso serviu para medir e 
registrar o esforço durante todo o processo de desenvolvimento, dando 
uma ideia de quão próximo ou distante o time estava de atingir a meta. 

A seguir, a figura 1 mostra o gráfico do tipo burndown divido em cin-
co sprints, detalhando como foi o progresso do time de desenvolvimento 
distribuído utilizando o Scrum.
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Figura 1. Gráfico Burndown

Conforme o gráfico acima algumas analises importantes podem ser 
feitas ao longo de cada sprint. Inicialmente todos os sprints foram dividi-
dos em 150 pontos com duração de 15 dias. No sprint 1, percebe-se alguns 
desvios no ponto do eixo x, na cor do tracejado azul (tarefas restantes em 
dias) em relação aos pontos de cor verde (velocidade ideal do time). Isso 
representa que houve alguns problemas de comunicação e inexperiência 
do time com a metodologia durante o sprint. No final, quatro tarefas não 
foram realizadas, sendo as mesmas remanejadas para o próximo sprint.  
Devido o atraso na sprint 1, foi feita uma nova análise pelo time de de-
senvolvimento juntamente com Scrum Master para alterar a estimativa do 
sprint 2 para 30 dias.

No sprint 2, verifica-se que o time adiantou algumas tarefas, haja 
vista, a comunicação ter melhorado depois da reunião de retrospetiva do 
sprint 1, porém ao longo do desenvolvimento das tarefas, o time voltou a 
apresentar problemas. Desta vez, a falta de conhecimento e experiência 
de alguns integrantes com a linguagem de programação adotada, acarre-
tou em duas tarefas não executadas, transferindo-os para o sprint 3.

No sprint 3, ocorreu novamente uma mudança na estimativa de 30 
para 60 dias. Essa mudança, pode ser atribuída ao seguinte fator: alguns 
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membros do time resolveram gozar férias durante o recesso escolar, e 
assim, o processo de desenvolvimento foi adequado para uma nova reali-
dade, pois parte do time residiam em lugares, onde a comunicação online 
apresentava falhas, e consequentemente, houve demoras nos feedbacks. 
No decorrer do sprint, com o time mais experiente diversos barreiras sur-
giram e foram solucionados, entre elas cita-se, a comunicação e a familia-
ridade com a metodologia ágil. Isso pode ser percebido no cumprimento 
de todas as tarefas estimadas.

Decorrido o recesso educacional, o time estimou as tarefas do sprint 
4 para 30 dias, no entanto não foi possível realizar a contendo, pois, o Pro-
duct Owner após decorrido três sprints testadas e entregues, entrou em 
contato solicitando correções e melhorias nas mesmas. Isso implicou em 
atrasados no projeto, de forma a comprometer a entrega final, pois várias 
tarefas ficaram pendentes para o próximo sprint. Na reunião de retrospe-
tiva, houve uma preocupação do Scrum Master, tendo vista, nem todos 
os membros do time estarem comprometido com o projeto, e caso não 
despertassem o projeto estava próximo de fracassar.

No sprint 5, o time voltou inicialmente bem ajustado, pois a reunião 
anterior serviu para despertar a todos, porém com o cronograma aperta-
do, não foi possível cumprir o prazo final de entrega do produto. Outra 
reunião marcada com o Product Owner e solicitou-se um novo prazo para 
a entrega final do projeto.

Os principais motivos para os problemas de atraso e não cumprimen-
to, foram a falta de conhecimento da linguagem de programação pela 
equipe de desenvolvimento, sendo que este problema tinha sido previs-
to no plano de risco do time, paradas no desenvolvimento para às aulas 
presenciais, atividades referentes ao mestrado e férias dos integrantes da 
equipe.
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4.3. Lições Aprendidas

Durante oito meses, a fábrica USINA não alcançou todos os objeti-
vos inicialmente planejados. Diversos problemas sugiram, sendo alguns 
solucionados e outros não. Na prática do projeto, algumas lições foram 
aprendidas e proporcionaram aos integrantes uma experiência em meto-
dologias ágeis, antes não vivida.   

• Comunicação - diversas vezes o time foi prejudicado, pela fal-
ta de comunicação de alguns membros, que simplesmente não 
davam retorno das tarefas que lhe foram atribuídas. Para solu-
cionar esse problema, recomenda-se que o time ao iniciar um 
projeto estabeleça um plano de comunicação bem ajustado para 
evitar desgastes desnecessários. 

• Falta de domínio da tecnologia - como mostrado o desvio no 
gráfico do eixo x da sprint 1 e 2, alguns membros do time, por 
não terem conhecimento de algumas ferramentas utilizadas no 
processo, deixaram de executar suas tarefas, ocasionando um 
atraso no projeto. Essa discussão foi levantada ao longo de todo 
o processo, e ficou evidente que ao formar uma equipe com 
pessoas sem o devido preparo, podem prejudicar o trabalho em 
equipe. Para o sucesso do projeto, é preciso que todos estejam 
alinhados e conheçam bem a tecnologia adotada, pois durante 
desenvolvimento do projeto, torna-se difícil estudar as ferra-
mentas e ao mesmo tempo resolver as tarefas.     

• Serviços online - em equipe distribuídas, um dos meios de comuni-
cação para armazenamento e atualização do produto são os servi-
ços online. Esses são essenciais para o bom andamento do projeto, 
porém por diversas vezes o time encontrou dificuldades para se co-
municar devido os mesmos estarem indisponível para alguns inte-
grantes do time. Esse problema, foi parcialmente solucionado, pois 
realizava-se algumas reuniões via teleconferências por celulares.
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• Inexperiência do líder - como todos os integrantes nunca tinham 

trabalhado com metodologias ágeis, a liderança do time foi dada 
aquele que mais desenvolvia uma boa oratória, porém quando 
os problemas surgiram, o líder não tinha expertise para orientar 
o time, e as vezes cada um fazia como lhe aprouve nas tarefas. 
Por esse motivo, diversas vezes houve conflitos dentro do gru-
po, ao ponto do líder não querer mais liderar. Esse problema foi 
amenizado quando um integrante mais experiente com desen-
volvimento de software, abraçou a responsabilidade para si.      

• Definição das responsabilidades e papéis - na primeira aula do 
mestrado, a equipe foi formada com cinco integrantes, logo 
cada um recebeu sua responsabilidade e papel para exercer 
no projeto. Acontece que durante o desenvolvimento, as tare-
fas eram fixadas no quadro online do Redmine, afim de que, o 
responsável fosse executá-la. Por displicência de alguns a tare-
fa estourava o prazo e ninguém a realizava. Para resolver esse 
problema, o Scrum Master teve que atribuir as tarefas individual-
mente para cada membro.

• Maior estabilidade em momentos de crise - em times distribuí-
dos, o comprometimento para cumprir os prazos das tarefas, é 
fundamental para o sucesso do projeto, superar os momentos 
de crise, nem sempre é possível, mas é recomendável manter 
o equilíbrio para o projeto não parar. Durante as reuniões, foi 
percebido momentos de falta de equilíbrio emocional por parte 
de alguns, as alterações de tonalidade de voz foram frequentes, 
bem como omissão de comunicação.

Com todas essas lições aprendidas, foi possível fazer uma análise 
acerca destes pontos, levando em consideração principalmente a distân-
cia entre os colaboradores, sendo que essa distribuição de localidade po-
tencializava certos pontos, principalmente no que se diz respeito a comu-
nicação e respeito com as opiniões diversas.
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Considerações Finais e Trabalhos Futuros

O desenvolvimento distribuído de software, tem se mostrado uma 
opção ao modelo tradicional. No entanto, diversos desafios e dificuldades 
podem surgir nesse percurso. Esses desafios, podem ser tanto humanos 
como tecnológicos, haja vista, a equipe geograficamente distribuída.   

Assim sendo, o presente artigo relatou a experiência de uma equipe 
de cinco alunos do curso de Mestrado Profissional em Engenharia de Sof-
tware, que durante oito meses colocaram em prática os conceitos estuda-
dos em sala de aula, criando uma solução computacional no contexto de 
desenvolvimento distribuído de software. Para que isso fosse possível, a 
equipe adotou os princípios da metodologia ágil Scrum, onde cada mem-
bro da equipe assumiu um papel e responsabilidades durante todo o pro-
jeto. 

No decorrer do desenvolvimento distribuído percebeu-se que nem 
todos seguiam as práticas do Scrum, tendo em vista, a falta de experiência 
de alguns membros da equipe por nunca terem trabalhado em uma fá-
brica de software distribuída e utilizando os princípios ágeis. No entanto, 
essa experiência prática permitiu a equipe o desenvolvimento do pensa-
mento crítico superando desafios e problemas.

Com esse relato, é possível apresentar aos profissionais de desenvol-
vimento de software algumas lições aprendidas na utilização das praticas 
de Engenharia de Software, no que diz respeito a equipe distribuída. Nesse 
sentido, o relato de experiência pode servir como base para alguns tra-
balhos futuros, podendo aplicar todo conhecimento adquirido em novos 
projetos envolvendo alunos do curso técnico integrado em Informática, 
atendendo a uma demanda de envolvê-los em um projeto PBL, ou mesmo 
para que as próximas turmas dos programas de pós-graduação, possam 
entender como funciona uma fábrica de software distribuída e não come-
tam os mesmos erros aqui relatados.
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Abstract.  A recurrent problem in school management at the beginning of each 
school year is the scheduling of meetings between teachers and a student group 
at a given time and place [Pillay 2014]. Such a problem is known in the literature as 
Timetabling and has been treated by linear and integer optimization techniques since 
the 1960’s [Gotlieb 1962, 1963]. The great diversity of school organization models in 
several countries led to a standardization of the problem in the year 2011 [Post et 
al. 2016] in instances in the 1XML format, known as XML High School Timetabling 
(XHSTT) [Post et al., 2012], the adoption of this standard allowed the results of the 
solution methods to be evaluated and compared.

Resumo. Um problema recorrente na gestão escolar ao início de cada período 
letivo consiste no agendamento dos encontros entre professores e uma turma de 
estudantes em local e horário determinado [Pillay 2014]. Tal problema é conhecido 
na literatura como Timetabling e vêm sendo tratado por meio de técnicas de 
otimização linear e inteira desde a década de 60 1960’s [Gotlieb 1962, 1963]. A 
grande diversidade de modelos de organização escolar em diversos países levou a 
uma padronização do problema, no ano de 2011 [Post et al. 2016], em instâncias no 
formato XML, conhecido como XML High School Timetabling (XHSTT) [Post et al., 
2012], a adoção deste padrão permitiu que os resultados dos métodos de solução 
fossem avaliados e comparados.
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1. Introdução

Diferentes autores apresentaram propostas e métodos para solução 
das instâncias XHSTT, alguns com abordagens envolvendo programação 
inteira, metaheurísticas [Brito et al  2012, Dorneles, Araújo e Buriol 2015, 
Ahmed, Ozcan, e Kheiri 2015]. Dentre as abordagens propostas algumas 
são focadas em uma (ou um pequeno conjunto) de instância(s) específi-
ca(s) visando o melhor resultado, outras buscam encontrar soluções para 
todas as instâncias existentes. As instâncias XHSTT possuem restrições 
com penalidades pré-determinadas em caso de violação. Em todas as ins-
tâncias um conjunto de restrições possui penalidades idênticas, como por 
exemplo, preferências dos docentes.

O problema de Timetabling é descrito na literatura como sendo NP-
-Hard dependendo das restrições [Al-Yakoob e Sherali 2015]. Desse modo 
abordagens envolvendo metaheurísticas têm sido mais efetivas para so-
lução do problema [Post et al. 2014]. Dentre as abordagens apresentadas 
destacamos algoritmos genéticos [Li et al. 2015]  que são capazes de “evo-
luir” para uma solução melhor além de se adaptar bem em conjunto com 
outras abordagens tais como multiobjetivo [Deb 2001].

Este trabalho tem por objetivo abordar o problema de Timetabling 
e as instâncias XHSTT utilizando uma abordagem envolvendo algoritmos 
genéticos. São realizadas algumas modificações no processo tradicional 
de cruzamento e mutação a fim de se adequar a instância XHSTT.

2. Revisão da literatura

Este capítulo apresenta uma breve revisão da literatura a respeito do 
padrão XHSTT, algoritmo genético e o método FITradeoff. 

2.1. XHSTT - XML \ High School Timetabling

Uma das grandes dificuldades para se comparar as propostas de solu-
ção para o problema de Timetabling consistia na diversidade de padrões de 
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organização do quadro escolar e restrições em diferentes países do mundo. 
Assim uma solução boa no Brasil não é tão adequada nos Estados Unidos, 
por exemplo [Dorneles et al. 2016].  No ano de 2011 foi apresentado o padrão 
XHSTT durante a realização do Third International Timetabling Competition 
(ITC2011). Cada instância consiste em um arquivo XML contendo dados do 
problema, tais como quantidade de professores, salas, turmas, restrições etc. 
Informações detalhadas do padrão estão disponíveis na página do projeto 
(https://www.utwente.nl/ctit/hstt/). Aqui o XHSTT será brevemente apresen-
tado para possibilitar uma compreensão geral do formato das instâncias.

O XHSTT é um arquivo XML que contém as informações do proble-
ma e as soluções em si, a figura a seguir apresenta a versão contraída da 
instância Brazil1.

Figura 1. Versão contraída da instância Brazil1

O código completo desta instância possui mais de 1500 linhas e pode 
ser obtido na página do projeto2. O grupo metadata contém informações 
sobre a data de publicação da instância e seu autor; O grupo Times con-
tém  informações sobre os horários em que é possível alocar eventos, por 
exemplo o primeiro horário da segunda feira é representado como Mo-1; 
Resources contém, nesta instância, os professores (T1 - T8) e as salas de 
aula (S1 - S3); Events engloba quais eventos ocorrem ou seja, o evento T1S1 
indica que o professor T1 tem um evento na sala S1.
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O grupo contraints contém informações sobre as restrições do pro-

blema, é dividido em vários outros grupos, cada um com dados de uma 
restrição. As restrições podem ser fortes (true) ou flexíveis (false), cada 
uma possui um peso definido que é somado a cada violação, assim pode-
-se avaliar a qualidade da solução. A Tabela 1 apresenta as restrições que 
estão implementadas na instância com a respectiva descrição.

Tabela 1. Restrições implementadas na instância Brazil1

Distributespliteventsconstraint

Esta restrição determina o “tamanho” do evento, 
se ele pode ocupar dois horários. Nesta instância é 
permitido no máximo 2 eventos consecutivos, aulas 
geminadas.

assigntimeconstraint Define que todos os horários devem ser preenchidos, 
não deve ter nenhum período ocioso, sem eventos.

Limitidletimesconstraint
Os professores não devem ter períodos ociosos, 
assim que termina um evento em uma turma, inicia 
em outra turma.

Spliteventsconstraint Define se um evento pode ser dividido em outros.

Clusterbusytimesconstraint Agrupar as aulas dos professores em apenas alguns 
dias da semana.

Spreadeventsconstraint Alguns eventos devem ser realizados no máximo uma 
vez por dia.

Prefertimesconstraint Preferências de horários agrupados, aulas geminadas.

Avoidclashesconstraint

Não deve haver conflitos de horários e recursos, 
por exemplo um professor ser alocado em duas 
salas simultaneamente, ou dois professores serem 
alocados na mesma sala no mesmo horário.

Avoidunavailabletimesconstraint Períodos de indisponibilidade de algum dos recursos.

2.2. Algoritmos genéticos

Algoritmo Genéticos (AG), também conhecido como algoritmo 
evolucionário é inspirado na teoria da evolução das espécies de Charles 
Darwin [Sorensen et al.  2017]. Esta teoria afirma que determinados indiví-
duos possuem características que lhes permitem uma maior probabilidade 
de sobrevivência e reprodução. As características dos pais são repassadas 
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aos filhos e assim ao longo de gerações particularidades mais interessan-
tes (ou mais desejáveis) tendem a se propagar entre os indivíduos tornan-
do-os assim mais aptos ao meio [Chambers 1998].

Do mesmo modo para um algoritmo genético é constituído, inicial-
mente, por uma população de indivíduos que representam uma resposta 
possível para o problema. 

Em uma segunda fase, ocorre o processo de evolução constituído de 
seis etapas conforme a Figura 2.

Figura 2. Fluxograma do algoritmo
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Um indivíduo é representado por uma estrutura e a população é um 

conjunto dessas estruturas. Neste trabalho o indivíduo é representado 
como um objeto contendo informações sobre professor, sala, dia da sema-
na e horário. A população é representada como uma lista destes objetos. 
Interessante destacar que, diferente do que ocorre de fato na natureza, 
ao menos na maioria das espécies, não é necessário ter exatamente dois 
indivíduos para o cruzamento, é possível gerar uma nova solução compos-
ta por outras quatro por exemplo. Maiores detalhes da implementação 
estão disponíveis no capítulo 3.

A abordagem utilizando-se de algoritmos genéticos para o problema 
de Timetabling não é nova foi utilizada antes mesmo de surgir o padrão 
XHSTT por [Corne et al., 1993, 1994] e com um viés multiobjetivo por [Deb, 
2001]. Após o estabelecimento das instâncias XHSTT foi adotado de modo 
individual [Domros e Homberger, 2012; Li et al., 2015] ou combinado com 
outros métodos [Fonseca et al., 2016].  Em todas as abordagens, bons 
resultados foram obtidos.

3. Implementação

A implementação dos procedimentos propostos nas seções a seguir 
foram desenvolvidas utilizando a linguagem de programação Java em um 
notebook com processador dual core de 1,7Ghz e 4Gb de memória ram. A es-
colha da linguagem se deu por esta possuir diversos frameworks tais como 
Json, Hibernate e Jaxb que facilitam o processo de leitura de arquivos no 
formado xml, padrão das instâncias XHSTT. Também foi escolhida por ser de 
fácil implementação da interface gráfica que possibilite a visualização dos 
resultados de modo amigável além da geração das soluções no arquivo xml.

A instância escolhida para realização dos testes foi a já citada Brazi-
lInstance1. Esta instância, embora seja pequena possui a mesma estrutura 
das demais instâncias Brazil tais como informações de turmas, professo-
res, eventos e mesma quantidade de timeslots cinco horários distribuídos 
por dia sendo cinco dias na semana. 



Resolução de Instâncias do XHSTT Timetabling Utilizando Algoritmos Genéticos

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 271 - 287 | 2018

277
Outra característica desta instância é que não é possível atingir uma 

solução que seja satisfeita todas as restrições flexíveis, pois existem dois 
professores que possuem cinco eventos a serem distribuídos em uma tur-
ma, e uma restrição afirma que não pode ter mais do que dois dias com au-
las, ou seja deve concentrar suas aulas apenas nas segundas e terças, por 
exemplo. Mas existe uma restrição forte que determina que um professor 
não pode ter mais do que duas aulas por dia em uma turma, assim esses 
professores precisariam ser alocados em no mínimo três dias. Há outros 
casos semelhantes nesta mesma instância.

3.1. Representação do Cromossomo

Para realizar a leitura da instância se faz necessário estabelecer uma 
representação para o cromossomo, como representar um indivíduo de 
modo que as operações de cruzamento, mutação e avaliação possam ser 
executadas com eficiência. Algumas abordagens apresentadas na literatu-
ra tratam como um vetor único numerado com cada posição sendo asso-
ciada a um determinado evento. Neste trabalho foi adotado uma estrutu-
ra padrão da linguagem Java denominada HashMap que permite trabalhar 
com um volume grande de informações com uma pequena qualidade de 
dados que são as chaves de cada Map. Esta representação permite uma 
expansão futura para outras instâncias apenas acrescentando informa-
ções necessárias. Para a instância considerada cada Map contém 75 even-
tos associados, a população é também um HashMap que contém os Maps 
de cada solução.

O método proposto para solução é composto de uma etapa inicial 
que consiste na geração de uma população. Em seguida é realizada a ava-
liação e seleção de uma amostra desta população e a partir desta amos-
tra, cruzamentos são feitos de modo a gerar novos indivíduos. Por fim, é 
realizada a mutação no indivíduo, esta solução é avaliada e caso tenha um 
score melhor que a média da população é adicionada a esta. Cada etapa do 
método será detalhada nas próximas seções.
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3.2. Geração da população

Um indivíduo corresponde a uma solução factível, ou seja, em que 
as restrições fortes sejam respeitadas. A população inicial é composta por 
um conjunto variável destes indivíduos. O processo de geração de um in-
divíduo consiste em: Dada uma lista de eventos a serem alocados, esco-
lhe-se ao azar um destes eventos e verifica a factibilidade deste se inserir 
este evento na solução, ou seja, se não viola as restrições fortes. Para cada 
posição i a ser atribuído um determinado evento são realizados i*10 tenta-
tivas de selecionar um evento que mantenha a solução factível. 

Caso após i*10 tentativas não seja encontrado um evento adequado, 
uma porcentagem u da solução encontrada até o momento é desfeita e o 
processo se repete. Esse procedimento é executado um limite de k vezes, 
caso ainda assim não encontre uma solução viável, a solução parcial gera-
da até o momento é descartada e o processo é reiniciado. Os valores de u 
e k adequados podem variar de acordo com o tamanho da instância, para 
a BrazilInstance1 os melhores resultados ocorreram com k = 0, neste caso 
o valor de u é indiferente.

Para a fase de geração da população uma restrição adicional foi in-
cluída denominada “otimize”. Essa restrição simplesmente ajusta a gera-
ção dos indivíduos com parâmetros mais desejáveis, tais como: Alocar um 
professor nas salas 2 e 3 no mesmo dia da semana em que já foi alocado na 
sala 1; Limitar a quantidade de dias que um professor específico tem even-
tos alocados; Iniciar cada dia letivo com aulas geminadas, entre outras 
restrições. Algumas das restrições flexíveis que servem como parâmetro 
para avaliar a qualidade da solução podem ser inseridas. Ressaltando que 
quanto maior o total de restrições adicionadas, maior será o tempo para 
geração do indivíduo. Em testes esse tempo variou entre de menos de um 
segundo e até 10 minutos. 

Nesta etapa cada solução é avaliada apenas de acordo com as restri-
ções hard, o único valor aceitável é 0 que ocorre quando não há nenhuma 
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violação. Qualquer valor diferente de 0 significa que a solução é infactível. 
A avaliação da solução é indicada no seguinte diagrama UML (Figura 3):

Figura 3. Diagrama UML de HardCalculator

Utilizando um conjunto pequeno de restrições é possível gerar uma 
solução e até mesmo a população em poucos segundos, embora essa so-
lução possa não ser de qualidade muito boa. Com mais restrições temos 
uma população melhor, mas o tempo para encontrá-las é maior. Uma vez 
gerada a população os indivíduos são armazenados em um arquivo de 
modo que possam ser recuperado posteriormente sem a necessidade de 
novas gerações, o que implica em uma redução do tempo para encontrar 
uma solução eficiente. Uma vez gerada a população é realizada a seleção 
dos geradores.

3.3. Seleção dos Geradores

Cada indivíduo da população possui dois scores: Um correspondente 
às restrições fortes violadas, que para a instância de testes utilizada é 0 
para todos. O outro score corresponde as restrições flexíveis que foram 
violadas e indica a qualidade da solução. A seleção da amostra possui dois 
parâmetros: Uma porcentagem que corresponde ao tamanho da amostra 
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em relação ao tamanho da população e um parâmetro j que define a quan-
tidade de valores aleatórios escolhidos da população para a amostra. Os 
demais valores são escolhidos de acordo com o score correspondente a 
qualidade da solução. 

A avaliação dos geradores é baseada nas violações das restrições 
soft e é representada pelo diagrama a seguir:

Figura 4. Diagrama UML de SoftCalculator

O processo de avaliação é o mesmo para as etapas de Cruzamento e 
Mutação descritas a seguir.

3.4. Cruzamento

Uma vez selecionada a amostra de geradores é realizado um “cruza-
mento” entre os indivíduos da amostra, que consiste em mesclar parte de 
uma solução com parte de outra solução. Embora todos os indivíduos da 
amostra sejam factíveis, os indivíduos resultantes podem não ser, ou seja, 
violam alguma das restrições fortes, tais indivíduos são descartados. Caso 
a solução não viole a factibilidade ela passa para a próxima etapa que é a 
mutação.

3.5. Mutação

A abordagem clássica de mutação em algoritmos genéticos consiste 
em trocar um “gene”, uma posição no vetor solução por um outro va-
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lor. Caso essa abordagem seja realizada para o problema de programação 
de horários escolares, envolvendo instâncias do XHSTT resultará em uma 
solução infactível, pois para problemas desta natureza, trocar um gene 
implica em acrescentar um evento a um professor e retirar de outro. Para 
este problema é necessário modificar pares de “genes”. Duas estratégias 
são adotadas para mutação: Event Swap e Event Block Move.

3.5.1. Event Swap ES

Nesta estratégia, dois eventos e1 e e2 de uma sala são selecionados 
e são trocados de posição. A escolha dos eventos segue o seguinte pro-
cedimento: Um evento e1 que esteja causando uma violação em alguma 
restrição soft é selecionado. Em seguida é selecionado um evento e2 que 
não provoque uma violação nas restrições hard na troca de posição. Caso 
provoque uma violação na restrição soft é aceita se for menor que o valor 
da violação anterior provocada por e1 somada ao valor da violação provo-
cada por e1 na posição atual. Esta estratégia tem como objetivo principal 
minimizar violações na restrição clusterbusytimesconstraint, que para a 
instância de testes é a que possui a maior peso em caso de violação.

3.5.2. Event Block Move EBM

Esta estratégia é similar a anterior entretanto troca eventos de po-
sição apenas em um mesmo dia da semana. As condições para executar 
o movimento são as mesmas da estratégia Event Swap. Este movimento 
auxilia no agrupamento dos eventos e minimiza violações da restrição soft 
limitidletimesconstraint que penaliza a solução para caso o professor te-
nha algum período ocioso em algum dia e a restrição distributespliteven-
tsconstraint que penaliza caso o professor não tenha ao menos uma aula 
geminada na turma. 

Caso não encontre nenhuma oportunidade de melhoria, EBM é utili-
zada em conjunto com ES, é feita a troca de posições utilizando ES inde-
pendente de ser violada alguma restrição ou não. Em seguida EBM opera 
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tentando tornar a solução novamente factível caso tenha violado alguma 
restrição hard e/ou melhorar a solução no caso de ter violado alguma res-
trição soft. Uma vez realizada a mutação o indivíduo é avaliado, caso seu 
score seja um determinado parâmetro mi menor que a média da popula-
ção, ele é adicionado, caso contrário a solução é descartada.

O processo de seleção de geradores, cruzamento e mutação se repe-
te enquanto a condição de parada não for satisfeita, no caso um número 
pré-definido de gerações. Nenhuma solução da amostra ou população é 
descartada, pois continuam com possibilidades de serem escolhidas para 
novas gerações. A cada interação a melhor solução e seu score é armaze-
nado na memória de modo que ao final do processo seja exibido na tela e 
gravada no arquivo xml correspondente de sua instância.

In some conferences, the papers are published on CD-ROM while 
only the abstract is published in the printed Proceedings. In this case, au-
thors are invited to prepare two final versions of the paper. One, comple-
te, to be published on the CD and the other, containing only the first page, 
with abstract and “resumo” (for papers in Portuguese).  

4. Resultados

Ao executar o aplicativo desenvolvido uma solução factível é gerada 
em menos de 10 segundos considerando todas as restrições hard. Entre-
tanto a solução encontrada não é muito eficiente se levado em conside-
ração as demais restrições. Ao utilizar a restrição “Otimize” que é uma 
restrição especial que considera algumas restrições soft como hard e algu-
mas situações desejadas, como impedir que os eventos de um professor 
se espalhem demais pelo quadro de horários, uma solução demora até 5 
minutos para gerar a primeira solução

No entanto, a solução inicial gerada é muito mais eficiente, com um 
score bem inferior. Ao considerar a restrição otimize as soluções iniciais re-
sultantes são melhores já do que as geradas sem ela mesmo após as fases 
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de cruzamento e mutação. Para escolha dos valores aleatórios na aplica-
ção foi utilizada a classe ThreadLocalRandom() que gera valores aleatórios 
em modo seguro, ou Thread-Safe. Esta classe foi utilizada pensando uma 
futura expansão do aplicativo com paralelismo multithreading. Nos testes 
práticos os novos indivíduos foram gerados em tempo cada vez menor, 
por exemplo, para geração de 100 indivíduos na população o primeiro de-
morava em torno de 5 minutos enquanto o último menos de 3 e em alguns 
casos menos de dois.

O melhor resultado obtido tem o valor 0 para HardConstraints e 39 
para SoftConstraints (3 violação no clusterbusytimesconstraints e 4 em li-
mitidletimesconstraint). A tela inicial pode ser encontrada na Figura 5 e 
tela de   melhor resultado na Figura 7. A Figura 6 mostra as imagens dos 
professores com o seu código de número.

Figura 5. Tela inicial (splash screen)

Figura 6. Professores e códigos
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Figure 7. Melhor resultado obtido

Conclusões

O problema de programação de horários em escolas é bastante tra-
balhoso e geralmente é realizado pela figura de um coordenador de curso, 
diretor de ensino ou coordenador pedagógico. Em algumas simulações de 
testes antes de aplicar restrições para direcionar a solução, o programa 
chegou a gerar mais de um bilhão de quadros de horários sem encontrar 
uma solução ao menos factível. O desenvolvimento de técnicas para reso-
lução de problemas desta natureza é estudado desde a década de 60 e é 
um tema que muito provavelmente não estará esgotado tão cedo.

Embora sendo pesquisado há mais de meio século, poucas abordagens 
na literatura tratam o tema com uso de algoritmos genéticos, ainda que seja 
uma estratégia reconhecidamente eficiente e de fácil implementação. A prin-
cipal dificuldade neste trabalho em tratar o problema com algoritmo genético 
foi em primeiro lugar na representação do cromossomo, superado este desa-
fio, a etapa de cruzamento implicava em gerar soluções infactíveis em qua-
se 100% dos casos, nos primeiros testes a cada 1000 cruzamentos gerava até 
3 indivíduos factíveis, mas necessariamente melhores. A etapa de mutação 
cogitou-se em dado momento ser descartada, a solução proposta permitiu 
melhorias tanto para a etapa de cruzamento quanto de mutação.

Ainda assim a etapa mais custosa e importante do projeto é a fase de 
construção e geração da população inicial. A solução implementada per-
mite gerar soluções já muito próximas do melhor possível para a instân-
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cia e em um tempo computacional muito bom, caso seja necessário gerar 
uma única solução imediatamente para iniciar um planejamento isso pode 
ser feito de modo praticamente instantâneo. Ao salvar todas as soluções 
geradas é possível gerar uma solução mais eficiente de modo bastante 
rápido também, assim o tempo gasto para gerar a população é gasto so-
mente uma vez. Embora bastante eficiente para resolver a instância pro-
posta, algumas melhorias são possíveis de serem implementadas e estão 
descritas na seção trabalhos futuros.

Trabalhos futuros

A proposta apresentada teve bons resultados, no entanto, algumas 
melhorias podem ser aplicadas de modo a tornar o algoritmo mais efi-
ciente e abrangente. Primeiramente na fase de construção são escolhidos 
eventos aleatórios para preencher um determinado timeslot, nesta etapa 
pode ser selecionado um evento que torne a solução infactível e por ser 
aleatório isso pode ocorrer repetidas vezes. Uma possibilidade de melho-
ria seria de imediato retirar do sorteio eventos que causem infactibilidade 
a solução como, por exemplo, aula de um professor em um dia que ele não 
pode isso pode ser feito perfeitamente sem prejuízo nenhum a solução. 

Em segundo lugar a população já conta com diversas soluções que 
podem ser consideradas eficientes, ainda que não sejam ótimas. Podemos 
ter o caso de duas soluções com valor objetivo igual a 21, em que um pro-
fessor A tem um período ocioso em uma delas e na outra o período ocioso 
seja do professor B. Deste modo é possível utilizar uma classificação de 
dominância envolvendo programação multiobjetivo, como alguma versão 
do NGSA e retornar ao usuário um conjunto de soluções eficientes para 
que escolha uma delas.

Uma terceira possibilidade de melhoria consiste em realizar adequa-
ções de modo que o algoritmo possa simplesmente fazer a leitura de uma 
instância aleatória do XHSTT e retornar um resultado. Algumas instâncias 
já estão resolvidas, possuem valor objetivo igual a 0, neste caso as solu-
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ções poderiam ser adicionadas a população e buscar novas soluções ou 
ainda um conjunto de soluções eficientes utilizando multiobjetivo. Com o 
algoritmo sendo adaptável a todas as instâncias seria bastante interessan-
te gerar uma população específica para cada instância e buscar melhorias 
a partir delas. A geração de populações para cada instância poderia facili-
tar o desenvolvimento de novos métodos e soluções, pois um desenvolve-
dor não gastaria tanto tempo para gerá-las.

Por fim, mas não menos importante é a realização de um estudo de 
caso em um ambiente real.  Evidentemente que as restrições e dados de 
um problema real não irão ser idênticos a nenhuma instância, mas podem 
ser parecidos. Períodos ociosos dos docentes e falta de sincronização nas 
aulas são alguns dos problemas que poderiam ser melhorados com uma 
distribuição mais eficiente do quadro de horários.
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Brazilian Robotics Olympics (OBR) and the prizes obtained at the Pantanal Science 
Fair (FEICPAN) were the results obtained.

Resumo. Este Artigo apresenta a experiência realizada com os recursos da robótica 
na cominidade  EE Carlos de Castro Brasil, resultado da parceria entre o Núcleo de 
Tecnologia Educacional de Corumbá (NTE/Corumbá) e a Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul(UFMS) - Câmpus do Pantanal (CPAN). As pesquisas e estudos 
focaram  desenvolver atividades utilizando a linguagem de programação CC++, 
voltados a aplicações na sociedade e indústrias. A participação na Olimpíadas 
Brasileira de Robótica (OBR) e os prêmios obtidos na Feira de Ciência do Pantanal 
(FEICPAN) foram os resultados obtidos. 
Palavras-chave: Robôs, linguagens de programação, impacto social.

1. Introdução

É visível o impacto no aprendizado dos estudantes quando recorre-se 
a atividades lúdicas como método de ensino, à exemplo, a utilização da 
robótica como ferramenta de auxílio no ensino aprendizagem de conceitos 
relacionados às disciplinas do ensino  fundamental e médio. Nessa ótica, 
ocasionando um aumento significativo no interesse do aluno pelo conteú-
do ministrado pelo professor. A literatura mostra que as diferenças faixas 
etárias podem se beneficiar com este método de ensino [Heberle  2011], e 
com a crescente demanda em introduzir a robótica nas sala de aula, tem 
viabilizado fomentar projetos de extensão focados nessa  área de ensino. 

O Brasil investe quantidades insignificantes de recursos voltados para 
atividades desta natureza, exigindo que os profissionais da educação dis-
ponibilizam desse material, tempo, paciência e perseverança. A realização 
deste projeto só foi possível devido a determinação de professores, técni-
cos e voluntários extremamente determinados em possibilitar aos alunos a 
realização de atividades compatíveis com seus respectivos conhecimento e 
desejos. E neste cenário, a comunidade Castro Brasil providenciou os mate-
riais e recursos para execução deste audacioso projeto, juntamente com as 
condições e adequações nos horários previstos para os alunos e professo-
res participarem do Clube de Robótica e suas seções de estudos.



Robótica na Escola Estadual Carlos de Castro Brasil

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 289 - 299 | 2018

291
O paradigma de ensino-aprendizagem de resolução de problemas 

possibilitou  que o aluno seja peça fundamental e elemento central do 
processo, construindo seu próprio conhecimento. É uma metodologia 
que transforma o aluno em pesquisador, onde ele identifica uma situa-
ção problema e busca uma alternativa para melhor solucioná- la. Partindo 
deste princípio, foram identificadas algumas oportunidades de melhorias 
relacionadas com os conteúdos das disciplinas do ensino fundamental e 
médio, sendo estas abordadas nas atividades com os alunos.

O artigo divulga os resultados obtidos recentemente pelo Clube de 
Robótica Lobo Guará( CRLG), situados na da EE Carlos de Castro Brasil, 
que após o curso intitulado de Raciocínio Lógico Mediado por Ambiente 
de Programação, destinado aos alunos e professores da rede estadual do 
Mato Grosso do Sul, o CRLG iniciou a contrução de um conjunto de proje-
tos utilizando a plataforma  de prototipagem Arduino. Desta forma, foram 
selecionados alunos de diferentes idades, e direcionado um projeto ade-
quado com as respectivas a faixas etárias de cada grupo. 

O objetivo geral consiste em apresentar os projetos construídos pe-
los alunos, bem como disseminar o conhecimento dentro do universo de 
possibilidades em se trabalhar com tecnologia desta natureza. Em desta-
que será apresentado a Estação de Tratamento de Água (ETA) que foi pre-
miada em 1º lugar no evento anual FECIPAN realizado em Corumbá, e um  
veículo robótico seguidor de linha destinado a participação da Olimpíadas 
Brasileira de Robótica OBR.

2.  Fundamentação teórica

A água é um recurso natural que cobre cerca de 70% da superfície 
do planeta, sendo que deste percentual somente 3% corresponde a água 
doce e que nem sempre se encontra disponível para consumo [Carvalho 
et al. 2014]. Por se tratar de um recurso de suma importância para a ma-
nutenção da vida em nosso planeta e por ser limitado é importante que 
sejam tomadas medidas para sua melhor utilização. Uma dessas medidas 
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é o reuso da água, prática antiga já realizada desde a Grécia antiga [San-
tos 1993].

Frente aos inúmeros problemas ambientais como a escassez de água 
em algumas regiões e a contaminação de corpos de água por esgoto não tra-
tado, a reutilização da água para limpeza doméstica e lavagem de carro, é váli-
da tanto para o meio ambiente como para a economia doméstica e financeira.

Visto o crescente interesse no desenvolvimento da robótica, junta-
mente com os benefícios que ela proporciona, esta área de conhecimento 
tem evoluído de forma muito rápida nos últimos anos, entretanto o estu-
do e o projeto de robôs e autômatos vêm sendo desenvolvido há vários 
séculos. Segundo [Jung et al., 2005] os primeiros robôs evoluíram de autô-
matos complexos passando por robôs manipuladores de base fixa, pelos 
dispositivos móveis guiados à distância, chegando mais recentemente aos 
robôs móveis semi autônomos e os totalmente autônomos.

Pode-se definir robôs móveis como artefatos programados para se 
locomover utilizando rodas, esteiras, patas, entre outros dispositivos de 
locomoção. Segundo [de Melo Machado 2016], recentemente surgiram 
robôs móveis semi autônomos e autônomos aplicados a exploração de 
ambientes hostis, e com decorrer do tempo são inseridos em automóveis 
de passeios. A aplicação desta tecnologia aos automóveis será um dos 
maiores avanços verificados neste sector [Coutinho 2014].

Robôs seguidores de linha podem ser classificados como um tipo de 
veículo guiado automaticamente e possuem mecanismos que lhes permi-
tem se movimentar em um ambiente de forma autônoma ou semi autôno-
ma [Wolf et al., 2009].

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardwa-
re livre com um microcontrolador programável Atmel AVR, contém entra-
da e saída embutido em uma placa única, e sua programação é fundamen-
tada em C ++.
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 O Drive para Motores DC  é baseado no chip L298N, construído 

para controlar cargas indutivas como relés, solenóides, motores DC e mo-
tores de passo. Com este Driver Ponte H L298M é possível controlar inde-
pendentemente a velocidade e rotação de 2 motores DC ou 1 motor de 
passo. Possui terminais parafusáveis para fácil instalação e buracos nas 
extremidades da placa para fixação.

 O sensor infravermelho Sharp GP2Y0A21YK0F é capaz detectar a 
reflexão de ondas eletromagnéticas. O sensor tem uma saída analógica 
que pode ser facilmente interpretada em Arduino, PIC e outros microcon-
troladores.
Bomba de aquário.

3. Metodologia

Inicialmente foi apresentado aos integrantes do GRLG a plataforma 
de prototipagem Arduino, e realizado algumas atividades com implemen-
tações didáticas projetos disponíveis na internet. Em seguida foi selecio-
nado dois grupo de aluno do ensino médio, e sob orientação dos profes-
sores o primeiro grupo realizou o levantamento bibliográfico a respeito 
dos diferentes tipos de tratamento de água para reuso. E o outro grupo 
pesquisou sobre a arquitetura de veículos robóticos com a finalidade de 
seguir linha, e focaram na montagem de um veículo robótico estudando 
o gerenciamento dos atuadores em função das informações obtidas com 
os sensores.

ETA

Os alunos utilizaram a plataforma Arduíno para controlar o bombea-
mento da água nos respectivos reservatórios de acordo com a sequên-
cia testada e aprovada na pesquisa bibliográfica. Em seguida construíram 
uma maquete representando uma residência, que foi  associada a estação 
de tratamento de água para promover a coleta da água tratada.
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Primeiro foi montado a residência e a estação de tratamento utili-

zando materiais recicláveis e de baixo custo, depois realizado testes com 
diferentes tipos de tratamento de água (físico, químico e biológico) e ve-
rificando sua eficácia. Por fim, construído um programa para testar o fun-
cionamento do Arduino, responsável pelo controle da passagem de água 
de um reservatório para outro.

As maquetes foram construídas sobre uma placa de madeira (1,20x 
0,80m), utilizando (papelão, garrafas pet, lata de alumínio, etc). A água 
coletada foi de origem pluvial e servidas em uma residência (calhas, pias, 
chuveiro e máquina de lavar), essa coleta foi  armazenada e tratada em 
reservatórios (tapoer com 20cm³).

O tratamento físico foi realizado através de filtros de lã acrílica pre-
sentes nos encanamentos entre um reservatório e outro; enquanto o 
tratamento químico foi feito com a utilização de sulfato de alumínio no 
primeiro reservatório e cloro no terceiro e o tratamento biológico foi reali-
zado através da filtragem da água por raízes do camalote (Eichornia azurea 
ou E. crassipes) comuns na região pantaneira. Os exemplares de plantas 
aquáticas serão coletadas no rio Paraguai, armazenadas em vasilhas com 
água em condições adequadas para sua manutenção. Após o tratamento 
da água foi realizados testes para verificar a eficácia de cada tratamento. A 
água tratada pode ser reutilizada na limpeza doméstica, lavagem de carro 
e para molhar plantas.

4. Discussão dos Resultados

Ao longo do ano, os alunos aprenderam a trabalhar com pesquisas 
práticas interdisciplinares, como Física, Biologia, Computação, etc. Foi estu-
dado os elementos da tabela periódica, protocolos para medir o PH da água 
e reconhecer no Bioma pantaneiro, possibilitando o tratamento de águas 
pluviais e de descarte das residências. Desenvolveram problemas com en-
grenagens, motores, e aprenderam noções básicas de eletrônica e progra-
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mação.  E além de aprender coisas concretas, os alunos tendem a desen-
volveram trabalho em equipe, o raciocínio lógico, resolução de problemas, 
bem como outros desafios concretos que exigiam o máximo dos grupos. 

As figuras abaixo apresentam detalhes do desenvolvimento do pro-
jeto realizado pelos alunos do curso de Sistemas de Informação da Univer-
sidade Federal do Mato Grosso Sul (UFMS) / Câmpus do Pantanal (CPAN) 
na Escola Estadual Castro Brasil.

Figura 1 - Estação de Tratamento de Água (ETA) e o Veículo Robótico seguidor de 
Linha.

Na Estação de Tratamento de Águas Pluviais e Descartadas pelas re-
sidências, observou-se no primeiro reservatório, que parte das impurezas 
presentes nas amostras de água ficaram retidas na malha da tela de lã 
acrílica. Enquanto que no segundo houve a floculação e decantação dos 
resíduos presentes na água, pela ação do sulfato de alumínio. 
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Na água suja proveniente da lavagem de roupa, parte do material per-

maneceu sobrenadante. O sulfato de alumínio Al2(SO4)3 que é um sal usado 
em estações de tratamento de água, promove aglomeração das partículas 
sólidas presentes na água, e se adere facilmente a impurezas facilitando sua 
decantação. No terceiro reservatório parte da sujeira da água em repouso e 
com resíduo do sulfato de alumínio decantou no fundo do vasilhame.

Nota-se que no quarto reservatório, houve o processo de filtração da 
água através de sua passagem por camadas de areia, pedrisco, carvão e 
algodão; a água que até então estava turva ficou clara. No quinto reserva-
tório foi realizada a filtragem da água pelas raízes do camalote (Eichornia 
azurea Sw.). Na última etapa ocorreu a adição do cloro para a eliminação 
de microorganismos, e quando necessário, de cal para a correção do ph. 
A tecnologia adotada no trabalho se mostrou eficaz e economicamente 
viável. Além de permitir aos alunos a oportunidade de aprender e exer-
citar por meio da pesquisa, foi desenvolvido conteúdos interdisciplinares 
(Biologia, Física, Química, Matemática e Informática).

A figura 2 mostra os alunos da Escola Castro Brasil apresentando a 
Estação de Tratamento de Água (ETA) na Feira de Ciências do Pantanal 
(FEICPAN)

 Figura 2 - Estação de Tratamento de Água (ETA)
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No protótipo do carrinho robô com tração “2wd” o veículo robótico 

foi projetado utilizou a plataforma Arduino, sensores infravermelho e 
motores AC como atuadores. A atividade teve como foco o gerenciamento  
do deslocamento com o controle da direção e velocidade do artefato em 
função das informações recebidas pelos sensores infravermelho. 

As informações geradas pelos sensores foram recebidas pela plata-
forma Arduino e então através do código passados os comandos para o 
motor executar os movimentos. O programa principal possui duas funções 
básicas o “void setup()”, que é executada logo no início do programa, e 
o “void loop()”, que é uma função executada repetidamente pelo micro-
controlador. Fora elas existem diversas outras funções como por exemplo 
as que fazem com que um pino emita e receba sinais digitais ou analógico.

Figura 3 

Fonte: Própria-Outubro de 2017

O grupo implementou individualmente os dispositivos necessários 
para utilizar os sensores e motores. O Chassis utilizado foi de acrílico, um 
material rígido e leve e ideal para um protótipo desta natureza. A tração 
dispunha de 2 rodas fixas com motores AC e uma roda louca, e era acio-
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nada em função dos sensores infravermelhos. A velocidade e direção de 
rotação dos motores foram intermediadas por um drive de ponte H. 

Os sensores infravermelho foram dispostos próximos um do outro, 
sendo localizados nas laterais externas a linha seguida pelo robô. As infor-
mações geradas pelos sensores foram recebidas pela plataforma Arduino, 
que continha um programa capaz de gerenciar a rotação dos motores, 
que por vez foram responsáveis para manter o robô sobre a linha.  

Os alunos mostraram enorme criatividade na construção e elaboração 
dos problemas enfrentados, utilizaram os artefatos disponíveis, incremen-
tando com engenhosidade os dispositivos necessários a competição, reali-
zaram testes preliminares conseguindo resultados parciais, demonstraram 
uma criatividade impressionante ao questionar os diferentes tipos de rodas. 
Infelizmente não dispunham de equipamentos suficientes, como bateria e 
engrenagens importantes para execução dos objetivo. A figura abaixo mos-
tra o veículo robótico e o ambiente de teste utilizado neste trabalho.  

Como primeira participação na OBR e devido às limitações da equipe 
foi satisfatório os resultados obtidos, principalmente pela determinação dos 
alunos em demonstrar que são capazes de construir protótipos de veículos 
robótico fundamentados em princípios vistos hoje em carros comerciais. Os 
professores perceberam a importância da atividade realizada, se mostrando 
dispostos a dar continuidade no projeto, empolgados para competir no ano 
que vem, bem como já iniciaram na escola diferentes projetos utilizando a 
plataforma Arduino, como uma estação de tratamento de água.

Conclusões

Este artigo apresentou o resultado do trabalho do Clube de Robótica 
Lobo Guará com implementação dos Projetos ETA e o Carrinho Robô com 
Tração “2wd”, como ferramenta de auxílio no ensino e na aprendizagem 
de conceitos relacionados às disciplinas do ensino fundamental e médio. 
O Clube de Robótica, contou com o apoio dos universitários do Curso de 
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Sistemas de Informação do CPAN. As pesquisas e  visaram a aplicação de 
robôs como uma ferramenta didática no ensino das disciplinas do nível  
fundamental e médio na escola pública EE Carlos de Castro Brasil. Foi per-
ceptível que os professores ficaram motivados e interessados em levar as 
novas técnicas para inovar na sala de aula. Os alunos se tornaram muito 
mais interessados em buscar soluções para os desafios propostos. Hou-
ve uma grande movimentação na escola para a participação na Olimpíada 
Brasileira de Robótica  e da  Feira de Ciências e Tecnologias do Pantanal. A 
partir destas atividades estão sendo organizadas com o estímulo de outros 
professores e alunos mais esta atividade desta natureza. A experiência foi 
satisfatória em ambos os grupos (professores, alunos e universitários).
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Resumo. Com o objetivo de auxiliar o ensino prático da disciplina de Sistemas Ope-
racionais, este artigo apresenta o desenvolvimento de um simulador do módulo 
de gerência de memória principal por meio da tecnologia de realidade virtual, a 
qual permite a imersão, interação e exploração do usuário em diversos cenários 
simulados. As simulações serão apresentadas de forma gráfica com o intuito de 
explorar as principais estratégias e técnicas de gerenciamento de memória conhe-
cidas até hoje.

1. Introdução

Um sistema computacional divide-se em duas partes: o hardware e o 
software. O hardware é o conjunto de componentes eletrônicos e físicos 
do computador. O software é o conjunto de programas que, entre outras 
funções, controla e otimiza o funcionamento do hardware. Há mais de 
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um dispositivo de hardware considerado essencial ao funcionamento do 
computador como, por exemplo, o processador, as memórias primária e 
secundária e fonte de alimentação. Com relação ao software, o Sistema 
Operacional (SO) é considerado o elemento principal, pois além de ser o 
responsável pela abstração de todo o hardware do computador, oferece 
plataforma para desenvolvimento e execução de outros programas, con-
trole e compartilhamento de recursos, interface com o usuário e multipro-
gramação.

Diante da importância do SO, atualmente todos os cursos na área de 
informática possuem em sua grade curricular uma disciplina dedicada ao 
seu ensino. De acordo com a Sociedade Brasileira de Computação (SBC), 
essa disciplina faz parte do núcleo de fundamentos da Computação, uma 
vez que os estudantes adquirem conhecimentos fundamentais aplicados 
nas mais diversas áreas da computação, como gerenciamento e compar-
tilhamento de recursos, segurança e performance computacional (SBC, 
2003). Por se tratar de uma disciplina quase que em sua totalidade teórica, 
a aprendizagem significativa pode se tornar mais fácil e prazerosa se fo-
rem utilizadas técnicas que apresentem os tópicos abordados de maneira 
mais prática e interativa. São conhecidos basicamente dois métodos para 
o ensino prático dessa disciplina: o primeiro, baseado no estudo de sis-
temas operacionais de código aberto, enquanto que o segundo método 
faz o uso de simuladores genéricos, como o SOsim (Maia, 2001), o SSOG 
(Kioki, 2008) e o TBC-SO/WEB (Reis, 2009), os quais apresentam uma inter-
face bidimensional e com pouco foco em gerência de memória principal.  

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um 
simulador de gerência de memória primária em sistemas operacionais uti-
lizando a tecnologia de realidade virtual, a qual permite que computador e 
mente humana sejam integrados em uma interface avançada que oferece 
aos usuários uma experiência imersiva, interativa e exploratória (Macha-
do, 1995 e Reis, 2009). 
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2. Análises Iniciais

O uso de sistemas reais para o ensino de Sistemas Operacionais pode 
ser explorado e analisado, como exemplo desses sistemas temos o MINIX 
e TROPIX. Entretanto nessa abordagem é necessário interagir diretamen-
te com o código fonte do sistema. O código fonte aberto (opensource) 
permite que estudantes e professores façam alterações nos módulos do 
Sistema Operacional através de uma interface com poucos recursos grá-
ficos e com muito contato com a linguagem de programação usada pelo 
sistema, ou seja, o estudante deve possuir conhecimentos sólidos e pro-
fundos sobre a linguagem de programação, o que dificulta o entendimen-
to dos conceitos abordados.

Simuladores apresentam um enfoque muito mais didático, pois tra-
duzem os conceitos da disciplina de forma visual. São feitas analogias atra-
vés de imagens e representações dos módulos do Sistema Operacional. 
Há diversos simuladores presentes no mercado, dentre eles, foram ana-
lisados:

• SOSim: desenvolvido por Luiz Paulo Maia em linguagem Pascal 
com utilização de paradigma de orientação a objetos, o objetivo 
da ferramenta facilitar e melhorar as aulas de sistemas opera-
cionais (Maia, 2001). Esse simulador permite a apresentação de 
conceitos e mecanismos de um sistema operacional de forma 
simples e animada. Possui simulação nos tópicos de multiprogra-
mação, processos e suas mudanças de estado, escalonamento 
e gerência de memória. Sua interface em duas dimensões (2D) 
apresenta janelas separadas para os módulos citados. Embora 
em seu livro Luiz Paulo Maia trate de diferentes técnicas de alo-
cação de memória principal, o SOSim simula apenas a Memória 
Virtual por Paginação. O software representa a memória prin-
cipal como uma matriz bidimensional de cem posições, deno-
minadas frames. Cada processo pode ocupar no máximo cinco 
frames, a busca por páginas é configurável e pode ser através 
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de paginação por demanda ou antecipada. Para substituição de 
páginas usa-se o algoritmo FIFO (First In First Out). O processo 
de swapping é confuso, pois não há uma representação gráfica 
da memória secundária, os processos apenas “somem” da me-
mória principal;

• SSOG – Simulador de Sistema Operacional Genérico: desenvol-
vido na linguagem de programação Java Standard Edition (SE) 
com uso de paradigmas de orientação a objetos. As funciona-
lidades do simulador são divididas nos tópicos de gerência de 
processos, gerência de processador, gerência de memória prin-
cipal e animações, cada qual com suas características e obje-
tivos específicos (Kioki, 2008). Todo o módulo de gerência de 
memória baseia-se na técnica de memória virtual por paginação. 
A memória principal é representada, também, por uma matriz 
bidimensional de cem posições, denominadas frames, sendo os 
vinte primeiros frames reservados ao Sistema Operacional, as 
demais posições permitem alocação de processos. A interface 
apresenta dados como a quantidade de memória livre e ocupada 
e a quantidade de processos alocados na memória. Não aborda 
a técnica de swapping. O software permite que o processo defi-
na a quantidade de frames que ele utilizará; 

• TBC-SO/Web: desenvolvido na linguagem de programação Java 
(applets) é um simulador web (Reis, 2009). Apresenta conteúdo 
teórico do evento simulado, contudo tem pequena abordagem 
em gerência de memória. Apenas distribui os processos em uma 
matriz representativa, sem controle e informações de alocação 
ou fragmentação. Em seu manual há referência à técnica de 
swapping, mas não há como identificar a simulação do processo 
durante o uso do software;

A tabela 1 apresenta um resumo das técnicas e características dos 
simuladores analisados. É possível observar que todos os simuladores tra-
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tam apenas uma técnica de alocação de memória principal e que nenhum 
deles apresenta de forma gráfica e visualmente simplificada a técnica de 
swapping.

Tabela 1. Técnicas e características dos simuladores analisados

3. Desenvolvimento

Para ser classificado como um sistema de realidade virtual o softwa-
re desenvolvido deve explorar ao máximo as seguintes características: i) 
interface de alta qualidade, ii) alta interatividade, iii)Imersão, iv)uso da in-
tuição/envolvimento (Netto, 2002).

O simulador de gerencia de memória principal de em Sistemas Ope-
racionais baseado em realidade virtual atende a esses requisitos da se-
guinte maneira:

• Interface de alta qualidade: através de um ambiente virtual ba-
seado no interior físico do computador, o usuário irá sentir-se 
dentro do computador, visualizando os principais componentes 
de hardware de maneira exploratória. A memória é simulada 
como uma matriz tridimensional e com características que aten-
dem as principais técnicas abordadas;

• Alta interatividade: o simulador permite a criação e exclusão de 
processos e distribuição deles na memória principal de acordo 



Luiz F. S. Freitas e  Marcel J. S. Grassi

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 301 - 310 | 2018

306
com as principais técnicas desenvolvidas no decorrer dos tem-
pos;

• Imersão: o usuário poderá manipular os processos na memória 
principal simulando situações reais em um computador, poden-
do levar o usuário à sensação de “estar em outro lugar” (Macha-
do, 1995);

• Uso da intuição/envolvimento: o envolvimento ativo está rela-
cionado ao grau de engajamento do usuário na atividade simu-
lada. O simulador permite que o usuário acompanhe os diversos 
estágios do processo durante a simulação;

Para o desenvolvimento do simulador foi utilizado a IDE (ambiente 
de desenvolvimento integrado) Unity 3D criado pela Unity Technologies, 
juntamente com a linguagem de programação Microsoft C# para criação 
de scripts. A modelagem dos objetos gráficos foram feitos no software de 
Blender 3D, da empresa Blender Foundation.

4. Gerência de memória

O processador somente executa instruções localizadas na memória 
principal. Historicamente a memória sempre foi vista como um recurso 
caro e escasso. Atualmente, mesmo com a redução do custo e aumen-
to de sua capacidade de armazenamento, o gerenciamento de memória 
continua sendo um fator importante nos projetos de desenvolvimento de 
sistemas operacionais (Maia, 2001).

É responsabilidade do Sistema Operacional garantir o melhor uso 
possível da memória principal, fornecendo esse recurso de acordo com a 
necessidade de cada processo, evitando desperdício e, em casos onde não 
há memória suficiente, o Sistema Operacional deve oferecer técnicas de 
auxílio à memória principal. Em ambientes multiprogramados é necessá-
rio proteger as áreas de memória ocupadas por cada processo. E mesmo 
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quando o processo for maior que a memória disponível, novas técnicas 
devem ser implementadas.

No decorrer do tempo diferentes técnicas de alocação de memória 
principal foram criadas e utilizadas, de acordo com as características tec-
nológicas da época. O simulador de gerência de memória baseado em rea-
lidade virtual irá abordar e implementar as seguintes técnicas:

• Alocação contígua simples: implementada nos primeiros siste-
mas operacionais, caracteriza-se por dividir a memória principal 
em duas partes. A primeira parte é alocada ao próprio Sistema 
Operacional e a segunda, composta pela sobra da memória dei-
xada pelo Sistema Operacional, é disponibilizada ao processo. o 
desenvolvedor do programa deve preocupar-se apenas que seu 
software não ultrapasse a quantidade de memória disponível, 
caso isso ocorra é necessário dividi-lo em módulos através da téc-
nica de Overlay. Essa técnica permite que o programa seja dividido 
em módulos, onde o módulo principal fica alocado na memória 
permanentemente até o final da execução de sua execução e os 
outros módulos, com funções específicas, ocupam a memória de 
acordo com o momento em que forem utilizados (Maia, 2001).

• Alocação particionada estática: essa técnica divide o espaço to-
tal da memória em pedaços de tamanho fixo, chamados de par-
tições. Cada partição deve alocar apenas um processo e o seu ta-
manho é definido durante o processo de inicialização do sistema 
operacional e de acordo com a maior necessidade dentre os pro-
cessos conhecidos. O sistema operacional mantem informações 
das partições, como seu tamanho e se ela está ocupada ou não, 
em uma tabela. Sempre que um programa solicita memória o 
sistema operacional percorre essa tabela em busca de uma parti-
ção disponível. A vantagem dessa técnica é a simplicidade de im-
plementação. Mas nem sempre um programa ocupa totalmente 
o espaço de uma partição, essa é a principal desvantagem dessa 
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técnica. Esse desperdício interno é chamado e fragmentação in-
terna (Maia, 2001).

• Alocação particionada dinâmica: nessa técnica eliminou-se o con-
ceito de partições de tamanho fixo, pois os processos solicitam a 
quantidade de memória necessária para sua execução tornando 
esse espaço, de tamanho variável, sua partição. A vantagem mais 
evidente desta técnica é que o processo ocupa apenas a quan-
tidade de memória necessária ao seu funcionamento. Conforme 
os processos liberam suas partições, novos processos podem ser 
alocados nesse espaço. Mas nem sempre os próximos processos 
são compatíveis esses espaços deixados gerando um novo tipo 
de desperdício, chamado de fragmentação externa (Maia, 2001).

• Técnica de swapping: foi introduzida para contornar o problema 
da insuficiência de memória principal. Nas técnicas anteriores, o 
processo fica alocado na memória até a sua finalização. Em casos 
em que a memória está totalmente ocupada, novos processos 
devem aguardar a execução completa dos processos já alocados. 
Mas esses processos podem estar ociosos na memória, aguardan-
do uma operação de entrada e saída por exemplo. A técnica de 
swapping permite a utilização da memória secundária como um 
repositório temporário de processos ociosos. Assim novos pro-
cessos podem ocupar espaços anteriormente destinados a pro-
cessos ociosos. Para entender melhor considere que a memória 
principal está totalmente ocupada e um processo A aguarda uma 
operação qualquer de entrada e saída, ou seja, esse processo está 
no estado de Espera. Um novo processo, denominado processo 
B, solicita ao sistema operacional um espaço na memória. O sis-
tema operacional verifica que o processo A está ocioso e que ele 
ocupa espaço suficiente para a execução do processo B. O siste-
ma operacional então desloca o processo A para memória secun-
dária, procedimento chamado de swap out, e aloca o processo B 
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no espaço deixado pelo processo anterior. Quando o processo A 
receber a operação necessária para sua execução, um novo pro-
cesso ocioso será escolhido na memória principal e o processo A 
ocupará o espaço deixado por ele. O procedimento de retornar 
o processo A para a memória principal é chamado de swap in. A 
desvantagem dessa técnica é que ela pode gerar um número ex-
cessivo de acesso a memória secundária (Maia, 2001).

• Memória virtual por paginação: a técnica de memória virtual é so-
fisticada e combina a memória principal e secundária, dando ao 
usuário a falsa sensação de existir mais memória do que a capaci-
dade real apresentada pela memória principal. A memória virtual 
por paginação essa combinação entre memória principal e secun-
dária recebe uma identificação física e lógica e os espaços de en-
dereçamento reais são divididos em blocos de mesmo tamanho, 
chamados de páginas. O mapeamento dos endereços de páginas 
ocupadas é feitos através da tabela de páginas, que possui para 
cada página virtual um conjunto de informações que permite loca-
lizar a página real correspondente. É necessário o uso de políticas 
para buscas e substituições de páginas que não estejam residen-
tes na memória principal, sendo o algoritmo FIFO (First In First 
Out) o mais simples de ser implementado (Silberschatz, 2008). 

Conclusões

Há um crescente interesse em usar simuladores para facilitar o pro-
cesso de ensino/aprendizagem em cursos de Sistemas Operacionais. Con-
tudo é necessário o desenvolvimento de simuladores que apresentem 
uma nova interface e que destaque o módulo de gerência de memória nos 
seus mais diversos aspectos.

Esse artigo apresenta uma aplicação em realidade virtual que simula 
técnicas de alocação de processos na memória principal. Essa aplicação 
pode auxiliar estudantes e professores na compreensão da disciplina e 
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torna-los mais familiarizados com os conceitos básicos do tema. Através 
de animações e interações, o usuário pode “entrar” na placa-mãe do com-
putador e perceber detalhes que são imperceptíveis no mundo real.

No futuro, planejamos adicionar módulos para os tópicos de Siste-
mas de Arquivos e Gerenciamento de Dispositivos de Entrada e Saída em 
Sistemas Operacionais.
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Abstract. The application of algorithms of machine learning to the stock market 
prediction has been the focus of constant studies. A lot of researchers say that it 
is impossible to model such an unstable environment with so many variables. 
But, machine learning algorithms were developed precisely for situations with 
characteristics like these. This study proposes the application of machine learning to 
predict good days for investment in stocks, using only stock quotes. The results were 
promising, avoiding loss and even gaining profit in some tests.

Resumo. A aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina à predição de ações 
tem sido foco de estudos constantes. Muitos argumentam da impossibilidade de 
modelar um ambiente tão instável e com tantas variáveis. Mas, algoritmos de 
aprendizado de máquina foram desenvolvidos justamente para situações com 
características como essas.  Este estudo propõem a aplicação de aprendizado 
de máquina para a predição de dias bons para investimento em ações, utilizando 
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apenas as cotações das ações. Os resultados se mostraram promissores, evitando 
prejuízo e até obtendo-se lucro em alguns testes.

1. Introdução

Investimento em ações, na bolsa de valores, é uma atividade conside-
rada arriscada para iniciantes. Investidores experientes dedicam um tem-
po relevante para que suas operações tenham bons resultados. Analisam 
gráficos, informações passadas das ações, dados sobre as empresas que 
negociam na bolsa, tendências divulgadas por especialistas, notícias econô-
micas, associações entre empresas, relacionamento entre ações, entre ou-
tros fatores. E isso é feito a todo momento, porque qualquer passo errado 
pode causar sérios prejuízos. Pensando nisso, muito se tem discutido sobre 
a predição de ações utilizando aprendizado de máquina, no sentido de auto-
matizar a análise, auxiliando, prioritariamente, os investidores leigos.

Neste trabalho, foram realizados experimentos a fim de analisar pos-
síveis formas de maximizar ganhos e minimizar perdas, durante o investi-
mento no mercado financeiro, com o intuito de propor uma abordagem de 
aprendizado de máquina para predição de ações. A proposta utiliza con-
ceitos da análise técnica de ações, como cotações, correlação entre ações 
e índices financeiros, para predizer dias bons para compra de ações. Os re-
sultados se mostraram promissores, com singelos ganhos, mesmo em um 
período de queda da bolsa de valores. Este trabalho está organizado da 
seguinte maneira: na Seção 2 são apresentados os conceitos estudados, 
os algoritmos e técnicas utilizados e os trabalhos relacionados; na Seção 
3 o projeto do sistema proposto; na Seção 4 os resultados de avaliações 
experimentais realizadas e por último, na Seção 5, as considerações finais.

2. Conceitos e técnicas utilizadas

Neste capítulo são apresentados conceitos, técnicas, ferramentas e 
trabalhos relacionados, considerados importantes para o desenvolvimen-
to deste trabalho. Alguns tópicos abordados são: noções de investimento 
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no mercado financeiro, algoritmos de aprendizado de máquina, medidas 
de associação linear, correlação e cotações passadas para a predição de 
ações, entre outras.

2.1. Análise técnica

No mercado financeiro, a análise técnica [Sa 2003] feita pelos espe-
cialistas, tenta prever tendências futuras para os preços das ações basean-
do-se em valores passados de cotações, volumes negociados, máximos e 
mínimos diários, entre outros. Esse tipo de análise, assume que os preços 
das ações seguem padrões baseados em séries temporais. Ao contrário 
disso, a EMH (Hipótese dos Mercados Eficientes) [Lima 2003] afirma que 
tudo o que acontece no mercado afeta instantaneamente os preços das 
ações, sendo impossível fazer previsão baseada em informações do pas-
sado. Porém, em [Choudhry and Garg 2008] são mostrados resultados 
da utilização de algoritmos de aprendizado de máquina mostrando que é 
possível fazer predições a partir do histórico de cotações.

A análise técnica estuda uma série de variáveis, propõe um vasto 
conjunto de métricas e suas interpretações. Neste trabalho, duas medidas 
em especial são consideradas: a correlação, que é um conceito que deriva 
da covariância, e o índice estocástico K, relacionado ao comportamento 
do preço atual e dos valores máximo e mínimo de um período, descrito 
na Seção 2.2.

2.2. Índice estocástico K

O Estocástico K é um indicador econômico da análise técnica que 
tenta determinar a relação entre o preço atual e os valores máximo e míni-
mo de um período observado. Mais especificamente, ele relaciona o preço 
atual com a amplitude dos preços de n dias anteriores. A fórmula desse 
índice é simples e tem como parâmetro apenas o valor de n que, neste 
trabalho, foi considerado apenas o dia em questão. Veja a fórmula:
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K(n)t=

Ct− LPn

HPn− LPn

onde Ct é o preço no dia atual, LPn e HPn são a menor cotação mínima e a 
maior cotação máxima nos n dias anteriores, respectivamente.

2.3. Daytrading

Ainda no contexto de mercado financeiro, a estratégia de compra e 
venda a ser utilizada é um ponto relevante. Existem diferentes maneiras de 
fazê-la mas, este trabalho focou em uma delas: Daytrading. Trata-se de uma 
estratégia de compra e venda de ações vastamente utilizada por alguns in-
vestidores e que consiste basicamente em comprar e vender a mesma ação, 
na mesma quantidade, no mesmo dia [Sales 2001]. Por exemplo, o investi-
dor compra duas ações da PETROBRAS às 8h da manhã, e vende ambas às 
13h da tarde. Ou então, caso acredite que o valor da ação vai cair, vende 4 
ações da PETROBRAS às 9h da manhã, e às 20h da noite compra de volta.

Essas operações são mais interessantes à medida que a volatilidade 
da ação é grande, pois a margem de lucro por operação é pequena e quan-
to mais movimentações são feitas, maior pode ser o lucro total obtido. 

2.4. naive Bayes

O naive Bayes é um algoritmo bastante utilizado em aprendizado 
de máquina. Ele se baseia em probabilidades condicionais e no Teorema 
de Bayes. A tradução de parte de seu nome, naive (ingênuo), mostra sua 
principal característica: simplista. Ele assume que os atributos são condi-
cionalmente independentes. Mesmo que seja comum os atributos terem 
algum grau de dependência, o naive Bayes tem desempenho comparável 
a alguns algoritmos estado da arte em aprendizado de máquina em di-
versos problemas. Devido a sua fácil implementação e bom desempenho, 
tem sido amplamente utilizado em problemas de classificação de textos 
como filtros de spam.
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2.5. SVM

As máquinas de vetores de suporte (Support Vector Machines - SVM) é 
um dos algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado usado para 
classificação e regressão mais bem sucedidos. Apesar de ter sido proposto a 
vários anos, SVM ainda é considerado um dos algoritmos estado da arte. O 
algoritmo se baseia na teoria de aprendizagem estatística de [Vapnik 1995] 
e constrói um modelo que representa os exemplos do conjunto de entrada 
como se fossem pontos. Esses pontos são colocados em um hiperespaço 
por meio de funções kernel [Scholkopf 2000]. Neste hiperespaço são obti-
dos os vetores de suporte que representam os limiares de decisão do algo-
ritmo. Quando um novo exemplo é dado para o classificador, ele é mapeado 
para um ponto nesse hiperespaço e o exemplo é classificado de acordo com 
o seu posicionamento em função do limiar de decisão.

2.6. J48

O J48 é a implementação do Weka [Hall et al. 2009] para a árvore de 
decisão C4.5 proposto por [Quinlan 1993]. As árvores de decisão tem sido 
amplamente utilizadas em problemas que requerem a interpretação do 
modelo de aprendizado induzido como a Mineração de Dados. Segundo o 
Portal KDDNuggets [Kdnug2011], o J48 é o algoritmo mais utilizado para 
problemas de Mineração de Dados. Uma outra vantagem da árvore de de-
cisão é o tempo de classificação de exemplos. Como o algoritmo não pre-
cisa avaliar todos os atributos, apenas os que compõem a árvore, ele é um 
algoritmo comparativamente muito rápido. Além disso, lida naturalmente 
com problemas multi-classe e com atributos numéricos.

2.7. Trabalhos relacionados ao projeto

Diversos trabalhos têm estudado a aplicação de aprendizado de má-
quina do problema de predição de ações. [Choudhry and Garg 2008] usou 
correlação e algoritmo genético para selecionar indicadores técnicos e, 
depois, SVM para predição de variação de preço das ações, com hit ratio 
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de até 61.7328%. Em [Shah 2007] a análise de alguns algoritmos de apren-
dizado de máquina aplicados ao problema de predição de preços de ações 
mostrou que o SVM, combinado com o Boosting, deram o melhor resulta-
do na classificação, dentre os analisados. Quanto ao estudo da correlação 
entre as ações, [Cichini 2006] identificou que há um inter-relacionamento 
entre as ações através de um experimento com dados da BOVESPA. Tam-
bém observou que as cotações de uma ação no dia de amanhã estão mais 
inter-relacionadas com o dia de hoje, do que com o dia de ontem.

Tendo como base esses trabalhos, observou-se que o trabalho de 
predição das cotações é uma tarefa árdua e que a predição torna-se difícil 
principalmente se a janela de tempo for grande, ou seja, é menos difícil 
predizer o dia seguinte do que predizer o mês seguinte. Assim, como na 
literatura são propostas diversas arquiteturas e métodos de combinações 
de algoritmos, para este trabalho, decidiu-se utilizar alguns dos algoritmos 
mencionados na literatura e outros que mostraram bons resultados apli-
cados a outros problemas, cuja distribuição dos dados é semelhante. 

3. Projeto

Neste capítulo é apresentado com detalhes o projeto do sistema 
proposto para predição de ações, utilizando aprendizado de máquina.

3.1. Arquitetura do sistema

O melhor momento para comprar uma ação são os minutos que an-
tecedem a subida do preço dela. Os investidores acompanham gráficos, 
tendências divulgadas por especialistas, notícias econômicas, cálculos so-
bre os históricos de cotações, médias, valorização e diversos outros índi-
ces, no intuito de adivinhar qual é esse “momento’’.

O movimento das ações na bolsa tende a passar por eventos de alta 
e queda nas cotações, o que é conhecido por “flutuação de preços”. A 
Figura 3 apresenta um gráfico das cotações, de julho a setembro de 2011, 
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do índice Ibovespa (BVSP). Esse índice representa, de maneira geral, o 
comportamento das ações negociadas na bolsa de valores de São Paulo 
(BOVESPA). Tal flutuação foi considerada como referência durante os tes-
tes realizados.

No gráfico ilustrado na figura, pode-se observar duas áreas demar-
cadas: uma denominada H, que fica entre os dias Hi e Hf; e outra A, entre 
os pontos Ai e Af. A área H, representa uma queda do índice da BVSP, que 
começou no momento Hi e terminou em Hf. Já a área A, ilustra um cresci-
mento no preço dessa ação entre os dias Ai e Af. Apenas com essa observa-
ção, pode-se concluir que os melhores dias para operações de Daytrading 
(compra e venda no mesmo dia) estão entre Ai e Af, que é quando o preço 
da ação apenas sobe.

O objetivo do projeto é fornecer um sistema de apoio à decisão para 
investimento no mercado de ações. Uma maneira de automatizar a análise 
de mercado, com base no comportamento de preço das ações.

O sistema proposto segue a arquitetura ilustrada na Figura 4. Atra-
vés do extrator de cotações, a coleta de dados é realizada. Nesse caso, as 
cotações das ações são obtidas e, 

Figura 1. Gráfico das cotações da BOVESPA

posteriormente, processadas. Nesse processamento, são calculados dois 
índices basicamente:  o estocástico K e a correlação entre as ações. Os 
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conjuntos de dados construídos, a partir dos dados, são fornecidos a al-
goritmos de aprendizado de máquina, para indução de classificadores. O 
resultado de um classificador indica dias bons para investir, ou não, no 
mercado financeiro. Tais indicações de compra de ações são realizadas no 
simulador, juntamente com operações de venda, de acordo com a estraté-
gia de day trading. Na Seção 3.1.1 é descrito o Extrator de cotações; na Se-
ção 3.1.3, a matriz de correlação e, na Seção 3.1.3, o Simulador. Mais infor-
mações sobre a avaliação experimental realizada são descritas na Seção 4.

Figura 2. Arquitetura do sistema proposto

3.1.1. Extrator de cotações

O site de economia do uol, na seção de bolsa de valores, disponibiliza 
as cotações minuto a minuto das ações do dia atual. Considerando isso, foi 
desenvolvida uma ferramenta, o Extrator de Cotações, responsável por 
extrair as cotações das ações da BOVESPA minuto a minuto, diariamente. 
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A estrutura de informações coletadas é a seguinte: data (data, hora 

e minuto da respectiva cotação), compra (preço para compra da ação, na 
respectiva data, hora e minuto), venda (preço para venda da ação, na res-
pectiva data, hora e minuto), variação percentual (%) (diferença percentual 
entre o preço atual e o preço imediatamente anterior, no caso, no minuto 
anterior), variação (diferença entre o preço atual e o preço imediatamente 
anterior, no caso, no minuto anterior), máximo (preço mais alto alcançado 
pela ação no dia) e mínimo (preço mais baixo alcançado pela ação no dia).

3.1.2. Matriz de correlação

A correlação é uma das medidas utilizada na análise técnica. Basica-
mente, a correlação indica o quanto as informações de uma variável estão 
relacionadas à outra. Aplicada ao contexto de mercado de ações, pode-se 
utilizá-la para avaliar o quanto o conhecimento a respeito de uma ação, 
diz sobre outra, ou melhor, qual a relação de entre a variação de preço de 
diferentes ações. 

A correlação varia entre 0 e 1. Assim, pode-se dizer que quanto maior 
a correlação entre duas ações, mais o preço de uma ação varia com cer-
ta similaridade à outra. Nesse sentido, calculou-se a correlação entre as 
ações do conjunto experimental, no sentido de construir uma matriz que 
combina as ações duas a duas. 

A matriz de correlação possibilita a análise das ações cuja “flutuação 
de preço” é semelhante, no intuito de auxiliar os algoritmos de aprendiza-
do de máquina no reconhecimento de padrões. Tal situação, normalmen-
te, é interpretada como variáveis aleatórias com distribuição dos dados 
similares. Considere em uma ação X, cujo preço varia de acordo com deter-
minadas pelas variáveis (lucro, patrimônio, contratos, setor de atuação, 
etc), relacionadas à empresa detentora da ação. Quando outra ação Y va-
ria de maneira similar à ação X, ou seja, as duas possuem alta correlação, 
o algoritmo de aprendizado entende que Y possui variáveis similares a X.  
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Desse modo, acredita-se que, ao fornecer as variações de preço das 

ações, juntamente com os dados de correlação, os algoritmos de aprendiza-
do de máquina serão favorecidos devido a maior quantidade de informação. 

3.1.3. Simulador de compra e venda

A fim de simular operações de compra e venda de ações, a partir das 
predições feitas pelos classificadores, foi desenvolvido um simulador para 
validar a proposta.

Foram implementadas cinco formas diferentes de compra e venda, 
são elas:

• Comprar no início do dia e vender no final do mesmo dia (daytrading);

• Comprar no início do dia e vender no final do dia seguinte;

• Comprar na hora especificada para cada operação de compra do 
arquivo de entrada e vender no início do dia seguinte;

• Comprar na hora especificada para cada operação de compra do 
arquivo de entrada e vender no final do dia seguinte;

• Comprar na hora especificada para cada operação de compra do 
arquivo de entrada e vender no final do mesmo dia.

Com isso, para cada operação, seja de compra ou venda, o simulador 
verifica o valor da ação na data, hora e minutos indicados, a partir do histó-
rico armazenado. Ao final da execução, tem-se o total de lucro ou prejuízo 
de cada estratégia.

4. Avaliação experimental

A avaliação experimental descrita nesta seção busca mostrar as re-
presentações de dados propostas para o problema, os conjuntos de dados 
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construídos e os classificadores induzidos. Além disso, é apresentado um 
comparativo entre o desempenho dos classificadores induzidos a partir 
de diferentes representações de dados e algoritmos de aprendizado de 
máquina, para o problema de classificação de dias bons para investimento 
no mercado financeiro.

4.1. Representação de dados

As cotações e demais informações quantitativas das ações foram obti-
das com o auxílio do Extrator de Cotações, descrito na Seção 3.1.1. O período 
de dias considerado na coleta de dados foi de abril a setembro de 2011. 

Como o volume de ações negociadas na BOVESPA é grande, um pri-
meiro grupo com 91 ações foi considerado, para a construção da matriz de 
correlação. Essas ações foram selecionadas considerando o critério de maior 
movimentação, de acordo com o site Folhainvest, no período de coleta dos 
dados. A Tabela 4 mostra as siglas e os respectivos nomes dessas ações.

Para a construção do conjuntos de dados, para indução dos classifi-
cadores, considerou-se um subgrupo de ações, para se ter um conjunto 
experimental menos extenso. Nesse sentido, foram escolhidas sete ações 
de áreas distintas da economia, para que fosse possível analisar o compor-
tamento de preços em diferentes contextos. Então, dentre as 91 ações, 
escolhidas em um primeiro momento, as sete selecionadas para indução 
de classificadores foram: AMBV4 (bebida), BRFS3 (comida), EMBR3 (avia-
ção), PETR4 (petróleo), POSI3 (informática), RENT3 (aluguel de automó-
veis) e SUZB5 (celulose).

As representações de dados propostas são constituídas das variações 
de preço da ação que se deseja classificar e das dez ações mais correlacio-
nadas com ela. As Tabelas 5 e 6 mostram as dez ações mais correlacionadas 
com as sete ações selecionadas para a análise experimental. Essas ações 
com alta correlação são utilizadas nos conjuntos de dados, porque sugerem 
um comportamento semelhante com a ação que se deseja classificar. 
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Além de utilizar a correlação para escolher as ações cujos preços são 

os atributos do conjunto de dados de uma determinada ação, o valor da 
correlação foi reutilizado de uma segunda maneira, nas representações 
de dados propostas. Foram consideradas quatro estratégias de represen-
tação de dados, que são combinações de atributos distintas, cujos valores 
variam de acordo com a maneira como são calculados. 

As quatro representações têm em comum que os atributos repre-
sentam variações de preço das ações mais correlacionadas com a ação 
que se deseja classificar. A seguir, é  explicada a diferença entre as repre-
sentações, ou seja, como se dão os cálculos em cada proposta, além do 
nome que será utilizado para descrevê-la daqui em diante: 

• Variação (V): considera a variação diária no preço da ação. A 
fórmula é dada por: Vx=Pi−Pf , onde V é a variação diária da 
ação Vx, Pi (preço inicial) é a primeira cotação diária de x e Pf 
(preço final) é a última cotação diária da ação x. Os atributos 
de cada exemplo são calculados de acordo com a seguinte fór-
mula: Ax =Vx  , onde Ax é o valor do atributo referente à ação 
x, e Vx é a variação diária no preço da ação x, para as ações mais 
correlacionadas com a ação principal. O atributo classe Y, é cal-
culado com base na variação V’ do dia seguinte ao dia analisado, 
e também de acordo com um limiar l, cujo valor é 1% do valor da 
ação analisada no dia atual. Assim, a fórmula para o cálculo do 
atributo classe é Y=1,seV ' ≥1,senão ,Y=0 .
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Tabela 1. Ações mais movimentadas
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Tabela 2. Correlação das ações escolhidas para avaliação experimental

Tabela 3. Correlação das ações escolhidas para avaliação experimental
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• Variação e Correlação (VC): agrega mais uma vez a correlação, ao 

multiplicar a variação com a correlação da respectiva ação com 
a ação analisada. Ax = Vx Cx onde Ax é o valor do atributo refer-
ente à ação x, Vx é a variação diária, calculada de acordo com a 
fórmula do item anterior, e Cx é a correlação entre a ação x e a 
ação que se deseja classificar. O atributo classe Y é calculado de 
acordo a mesma fórmula descrita no item anterior.

• Valor estocástico (K): identifica o quanto o preço de fechamento 
está distante do preço máximo atingido pela ação no dia. A fór-
mula é dada por Kx=

Pfech−Pmin

Pmax−Pmin

, onde Kx é o valor estocástico de 

x, Pfech é o preço de fechamento da ação x, Pmin é o preço mínimo 
atingido no dia, pela ação x, e Pmax é o preço máximo atingido no 
dia pela ação x. Os atributos de cada exemplo são calculados de 
acordo com a seguinte fórmula: Ax = Kx , onde Kx é o valor do 
atributo referente à ação x, e Kx é o valor estocástico referente à 
ação x. O atributo de classe Y, é calculado com base no valor es-
tocástico K’ do dia seguinte ao dia analisado, e em um limiar l, 
cujo valor corresponde a 0,8. Então, a fórmula para o cálculo é 
Y=1,seK ' ≥0,8,senão ,Y=0 .

• Valor estocástico e Correlação (KC): identifica o quanto o preço 
de fechamento está distante do preço máximo atingido pela 
ação no dia e ainda agrega a informação de correlação. A fórmu-
la é dada por Ax = Kx Cx , onde Ax é o valor do atributo referente 
à ação x, Kx é o valor estocástico referente à ação x, calculada de 
acordo com a fórmula do item anterior, e Cx é a correlação entre 
a ação x e a ação que se deseja classificar. O atributo de classe Y 
é calculado de acordo a fórmula descrita no item anterior.

Importante salientar que, como descrito anteriormente, em todas 
as representações de dados, o atributo classe representa a indicação de 
compra ou não, na respectiva ação.
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4.2. Indução dos classificadores

Na etapa de indução dos classificadores, foram considerados os 
parâmetros padrão do Weka para os algoritmos naive Bayes e J48. No 
caso do SVM, que no Weka tem sua implementação chamada SMO, ape-
nas o parâmetro c foi variado, sendo alterado em três valores: 0,1, 1 e 10.

Além da parametrização, outro ponto relevante na construção dos 
classificadores é a estratégia de separação de exemplos de treino e teste. 
Dentre os métodos disponíveis, o Leave one out foi considerado no contex-
to deste trabalho, devido à pequena quantidade de exemplos. Entretanto, 
uma adaptação do método foi realizada para evitar distorção dos resulta-
dos devido à restrição cronológica do problema. Sendo assim, o Leave one 
out foi aplicado da seguinte maneira: considere 100 exemplos ordenados 
cronologicamente, sendo $k$ o 1º e $n$ o 50º exemplo. O primeiro conjun-
to de treino é formado pelos exemplos de $k$ até $n$ e, o $n+1$ exemplo 
compõe o conjunto de teste. Em seguida, o $k$ é incrementado em uma 
unidade e o segundo conjunto de treino e de teste é construído; dep o $k$ 
é incrementado novamente e o terceiro conjunto é obtido e isso se repete 
sucessivas vezes, até que o $k$ seja igual a 99. Na Figura 5 é ilustrado o 
funcionamento do método.

                                 

Figura 3. Funcionamento do Leave One Out
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Esse método foi escolhido para a realização dos experimentos por-

que a quantidade de exemplos é pequena. Em se tratando de aprendizado 
de máquina, é dificultoso para o algoritmo aprender um conceito quando 
não há muitos exemplos de treino, e o Leave one out tenta suprir esse 
problema realizando várias classificações sucessivas, e o resultado final é 
a média de todas essas aplicações.

4.3. Resultados

Com os conjuntos de dados de treino e teste construídos, de acordo 
com o que foi descrito na Seção 4.1, foram gerados classificadores com os 
três algoritmos naive Bayes, SVM e J48, descritos nas Seções 2.5.1, 2.5.2 e 
2.5.3. A ferramenta Weka [Hall et al. 2009] foi utilizada para a construção 
dos classificadores e para as respectivas classificações. Os resultados são 
descritos a seguir.

4.3.1. Resultados de classificação

As Tabelas 7, 8 e 9 mostram as taxas de acerto dos classificadores indu-
zidos com cada uma das representações de dados propostas. Observe que 
essas tabelas mostram, em cada linha, o desempenho do classificador para 
cada ação do conjunto experimental (AMBV4, BRFS3, EMBR3, PETR4, POSI3, 
RENT3 e SUZB5). Já nas colunas, são ilustrados os resultados dos algoritmo 
indutores usados para construir os classificadores. Um exemplo disso é o da 
Tabela 7, em que o classificador induzido com J48 e a representação de dados 
Variação, para a ação AMBV4, teve uma taxa de acerto de 0,91%.

A última coluna, denominada Tx. Acerto Majoritário, representa a 
taxa de acerto da classe majoritária de cada conjunto de dados. Por exem-
plo, na Tabela 7, a Tx. Acerto Majoritário do conjunto de dados da ação 
AMBV4 é 0,74, isto quer dizer que, se qualquer classificador categoriza 
todos os exemplos com a classe que aparece na maioria do exemplos des-
se conjunto de dados, a taxa de acerto seria 0,74. Assim, apenas resulta-
dos maiores que essa taxa são aceitáveis. Então, para a classificação da 
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AMBV4 com a representação de dados Variação, apenas o J48 e o SMO 
com c=10.0 resultaram taxas de aceito interessantes, 0,91 e 0,77, respec-
tivamente. Para melhor visualização, os resultados que ficaram abaixo da 
Tx. Acerto Majoritário, e portanto não são aceitáveis, foram riscados.

Importante salientar, também, que a Tabela 9 mostra os resultados 
das representações K e KC, porque não houve nenhuma diferença entre 
ambos os resultados. Assim, pode-se dizer que a agregação da correlação 
ao valor estocástico, do ponto de vista do classificador, não fez diferença.

Nas Tabelas 7 e 8, que apresentam os resultados das representações 
de dados V e VC, respectivamente, as ações BRFS3, PETR4, POSI3 e SUZB5 
tiveram bons resultados em praticamente todos os algoritmos de classifi-
cação. Comparando as duas tabelas, pode-se notar que as taxas de acerto 
são muito semelhantes, o que mostra que reúso da correlação associada 
à variação não melhorou as classificações. Em alguns casos, apenas com a 
variação os resultados foram melhores, como na POSI3 e PETR4 com J48, 
SUZB5 com SMO 1.0 e EMBR3, POSI3 e RENT3 com SMO 10.0. Com relação 
à Tabela 9, que apresenta os resultados das representações de dados K 
e KC, somente três ações tiveram resultados positivos em todos os algo-
ritmos foram AMBV4, POSI3 e RENT3. Quanto ao algoritmo que mostrou 
melhor desempenho com valor estocástico, pode-se dizer que também foi 
o J48, embora a taxa de acerto para a SUBB5 tenham sido descartada, por 
ser igual à taxa de acerto majoritário.

Em geral, os resultados de classificação mostram que o J48 teve 
resultados relevantes nas classificações, seguido pelo SMO, no caso das 
representações V e VC. O naive Bayes, por sua vez, mostrou baixa taxa de 
acerto para o problema tratado, tendo resultados muito próximos à taxa 
de acerto majoritário.

Quanto à semelhança entre os resultados das representações V e VC 
e K e KC, pode-se concluir que a correlação não agregou informação rele-
vante para o classificador, sendo, assim, dispensável.
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Por fim, a classificação de dias bons para investimento em ações tra-

ta-se de um problema em que cada acerto ou erro do classificador, mais do 
que compor uma medida de desempenho, tem um peso associado. Esse 
peso vem do lucro ou prejuízo obtido pelo investidor, ao operar no mer-
cado financeiro confiando na saída do classificador. Assim, operações de 
compra e venda de ações foram simuladas com a saída dos classificadores, 
para analisar o impacto das predições. A seção seguinte descreve os deta-
lhes dessa simulação.

Tabela 4. Resultados de classificação - Representação de dados V

Tabela 5. Resultados de classificação - Representação de dados VC
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Tabela 6. Resultados de classificação - Representações de dados K e KC

4.3.2. Resultados de simulação

Como dito anteriormente, cada predição de compra realizada pelo 
classificador possui um peso associado: o lucro ou prejuízo obtido pelo 
investidor, ao operar na bolsa de valores confiando nessa predição.

Foram realizadas simulações de compra e venda de ações para ava-
liar o desempenho dos classificadores induzidos e compará-los com outras 
estratégias de investimento básicas.

Considerando o período de análise dos dados, foram realizadas as 
seguintes abordagens de investimento, para cada uma das sete  ações do 
conjunto experimental:

• Investimento Único: compra de ações no primeiro dia do perío-
do e venda das mesmas ações último dia do período.

• Investimentos Sucessivos Diários: operações de Daytrading em 
todos os dias do período.



Uma Abordagem de Predição de Ações Usando Aprendizado de Máquina

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 311 - 335 | 2018

331
• Predição do J48: operações de Daytrading de acordo com a pre-

dição do classificador J48 em cada uma das representações de 
dados.

• Predição do naive Bayes: operações de Daytrading de acordo 
com a predição do classificador naive Bayes em cada uma das 
representações de dados.

• Predição do SMO c=0.1: operações de Daytrading de acordo com 
a predição do classificador SMO com c=0.1 em cada uma das re-
presentações de dados.

• Predição do SMO c=1: operações de Daytrading de acordo com 
a predição do classificador SMO com c=1.0 em cada uma das re-
presentações de dados.

• Predição do SMO c=10: operações de Daytrading de acordo com 
a predição do classificador SMO com c=10.0 em cada uma das 
representações de dados.

Nas Tabelas 7, 8 e 9 é mostrado um comparativo dos lucros obtidos 
com as estratégias básicas de investimento e os investimentos sugeridos 
pelos classificadores.

Como o período de coleta dos dados, de abril a setembro de 2011, 
se caracterizou por uma queda geral do índice BOVESPA, entende-que as 
sucessivas quedas dificultaram a obtenção de lucro. A queda do índice BO-
VESPA pode ser vista na Figura 3.

Entretanto, pode-se verificar que mesmo com a queda, as aborda-
gens de predição se mostraram superiores comparadas às outras estra-
tégias de investimento. Nas Tabelas 10 e 11, referentes às representações 
de dados V e VC, pode-se destacar o desempenho do algoritmo J48. Com 
um lucro total de R$1,23, o J48 superou as estratégias básicas de investi-
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mentos único e sucessivos diários e, até mesmo as demais abordagens 
de predição. Essas, por sua vez, chegaram a prejuízos de quase R$50. Es-
pecialmente com a POSI3, o J48 obteve um lucro de R$6,23, contra um 
prejuízo de mais de R$20 das demais estratégias.

Tabela 7. Comparação dos lucros de investimentos com e sem o uso de predição - 
Representação de dados V

Tabela 8. Comparação dos lucros de investimentos com e sem o uso de predição - 
Representação de dados VC
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Na Tabela 9 é mostrado o desempenho das simulações com as pro-

postas K e KC, mostradas em apenas uma tabela pelo motivo discutido na 
Seção 4.3.1. Pode-se notar que, em geral, os resultados foram inferiores 
aos obtidos com V e VC. O melhor desempenho observado foi um pre-
juízo total de R$2,07 com o naive Bayes. Nessa comparação, não foram 
considerados os resultados com SMO ($c=0.1$ e $c=10$), porque nenhuma 
operação de compra e venda foi realizada, resultando assim em lucro e 
prejuízo igual a 0.

Tabela 9. Comparação dos lucros de investimentos com e sem o uso de predição - 
Representações de dados K e KC

Em suma, os resultados da simulação confirmam o que os resultados 
de classificação sugeriram, que o J48 é o mais adequado para a aborda-
gem proposta. Com relação à representação de dados, como os resulta-
dos com V e VC foram superiores aos obtidos com K e KC e, além disso, o 
desempenho de V e VC é bastante semelhante, prefere-se a simplicidade, 
assim, a representação de dados proposta é a V.
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Considerações finais

Este trabalho busca propor uma abordagem de aprendizado de 
máquina para classificação de dias bons para investimento em ações, no 
mercado financeiro. Tal abordagem requer uma representação de dados, 
específica para o problema, e um algoritmo indutor, para construção do 
classificador.

Quatro representações de dados foram propostas e, a mais simples 
dentre elas, a que utiliza somente a variação de preço da ação, gerou re-
sultados semelhantes às demais, sendo assim sugerida para trabalhos 
futuros. Quanto ao algoritmo indutor, os resultados de classificação su-
geriram J48 e SMO como melhores, dentre os três avaliados. As taxas de 
acerto chegaram a 95%, mostrando que os resultados são promissores.

Com relação ao desempenho da abordagem no mercado financeiro, 
mais especificamente ao lucro ou prejuízo obtido, os resultados também 
se mostraram relevantes. As simulações de compra e venda de ações, 
usando os resultados das classificações, mostraram desempenho supe-
rior, se comparada às estratégias de investimento básicas. Isso é bom, 
porque deve-se considerar que o período de análise de caracterizou por 
uma queda do índice BOVESPA, o que sugere uma desvalorização geral 
das ações e, consequentemente, prejuízo para os investidores. Ao contrá-
rio, a proposta gerou pouco prejuízo e até mesmo pequenos lucros. Pode-
-se concluir, assim, que a abordagem proposta conseguiu manter, em sua 
maioria, o patrimônio investido, mesmo com sucessivas quedas de preço. 
Para muitos investidores, mais do que ganhar com o investimento, o im-
portante é não perder com ele, ou seja, que o risco seja baixo.

Um ponto importante é que a abordagem proposta é sensível ao 
contexto recente das ações e deve ser implementada com sucessivas 
atualizações dos classificadores. Isso significa que os classificadores de-
vem ser reconstruídos com frequência, com dados mais próximos ao dia 
de predição, para garantir a atualidade da análise técnica. Além disso, po-
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de-se estudar outras características que podem ser utilizadas como atribu-
tos para melhorar o desempenho da abordagem proposta.
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Abstract. This paper presents a didactic material easily accessible to support the 
physics practical classes. The article has as object of study the ‘’Law of the square 
inverse’’ that offers theoretical support to the study of the variation of the luminosity 
intensity as a function of distance. The objective of the paper is to demonstrate the 
law of the square inverse with an experiment of easy access and low cost. Using 
the Arduino platform and a LDR light sensor, the luminous intensity variation was 
measured as a function of the distance between the light emitting source and the 
LDR sensor. This experiment can be used for didactic and scientific purposes.

Resumo. Este trabalho apresenta um material didático de fácil acesso para 
dar suporte nas aulas práticas de física. O artigo tem como objeto de estudo a 
Lei do inverso quadrado que oferece suporte teórico ao estudo da variação da 
intensidade da luminosidade em função da distância. O objetivo do trabalho 
consiste em demostrar a lei do inverso quadrado com um experimento de fácil 
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acesso e baixo custo. Com uso da plataforma Arduino e um sensor luminosidade 
LDR mediu-se a variação da intensidade luminosa em função da distância entre a 
fonte emissora de luz e o sensor LDR. Este experimento poderá ser utilizado para 
fins didáticos e científicos.

1. Introdução

Atualmente nota-se a grande busca pelo aperfeiçoamento dos pro-
cessos educativos, onde se tem buscado através de aulas práticas aliadas 
a teoria, a melhor obtenção do conhecimento. É comum se observar nas 
universidades aulas práticas de física muitas das vezes focadas no cotidia-
no dos alunos, onde a discussão dos conceitos é acompanhada através de 
experimentos feitos em sala de aula. Desta forma, o estudante observa e 
acompanha o desenvolvimento do estudo proposto. No entanto, a rea-
lidade do Ensino Médio está um tanto distante das Universidades, pois 
encontramos uma série de dificuldades. 

Segundo [Terrazan 1996] a grande dificuldade encontrada em escolas 
secundárias durante as aulas é a ausência de atividades experimentais. E este 
fato nas aulas de física é ainda persistente, pois as aulas são sempre baseadas 
em alguns dos livros didáticos de Física, normalmente de péssima qualidade 
que ainda segundo [Terrazan 1996], que inundam as nossas livrarias.

Segundo [Barreiro e Bagnato 1998] há vários anos o despertamento 
para aulas práticas era introduzido no curso secundário através das 
chamadas aulas demonstrativas, onde as explicações e argumentos teóricos 
dos conceitos básicos da ciência eram exemplificados e demonstrados. 
Infelizmente atualmente isto não é mais feito, e os estudantes chegam 
à Universidade achando que os conhecimentos básicos em ciência não 
passam de um mero exercício acadêmico e só existem nos livros, nada 
tendo a ver com a vida real.

Devido a grande dificuldade dos alunos assimilarem o conteúdo de 
disciplinas que são apresentadas em aulas teóricas da disciplina de Físi-
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ca, este trabalho apresenta um material didático de fácil acesso para dar 
suporte nas aulas práticas de física. O artigo tem como objeto de estudo 
a Lei do inverso quadrado que oferece suporte teórico ao estudo da va-
riação da intensidade da luminosidade em função da distância. A teoria 
afirma que a influência (como a luz) de uma fonte pontual (como uma 
lâmpada) é inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte 
da quantidade em particular.

O Arduíno tem sido uma ferramenta muito utilizada em estudos no 
Ensino da Física, onde trabalhos demonstram que a plataforma Arduino é 
muito versátil, servindo muito bem ao propósito do desenvolvimento de 
experimentos didáticos que permitam um ensino e uma aprendizagem de 
Física mais significativo [Martinazzo et al., 2014]. Como por exemplo, o 
estudo relacionado à Termodinâmica que foi desenvolvido por Santos em 
2015. Há também um estudo sobre a aplicação de uma situação de apren-
dizagem sobre o tema Luz e Cor que foi desenvolvido por Rubin Junior em 
2014. Sabendo-se a grande utilidade desta plataforma, este estudo vem 
utiliza-lo também.

O objetivo do presente trabalho consiste em demostrar a lei do in-
verso quadrado com um experimento de fácil acesso e baixo custo.  Neste 
estudo, através do uso de uma plataforma Arduino e um sensor luminosi-
dade LDR pode-se medir a variação da intensidade luminosa em função da 
distância entre a fonte emissora de luz e o sensor LDR.  Este experimento 
poderá ser utilizado para fins didáticos e científicos principalmente em aulas 
de Física no Ensino Médio. O experimento foi realizado no laboratório de 
Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus do Pantanal. 

2. Fundamentos Teóricos 

A didática está ligada com o processo ensino aprendizagem, no qual, 
professor e aluno, devem estabelecer uma relação muito boa para que 
a mesma surta um efeito esperado, podendo assim acontecer uma troca 
de ideias que favoreça e desenvolvimento intelectual de ambos, uma vez, 
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que na educação há uma interação de conhecimentos entre todos, se utili-
zando dos meios educacionais de acordo com as necessidades da clientela 
atendida e de uma avaliação de qualidade [Santos 2003]. 

A Didática é uma disciplina teórico-prática que auxilia o professor em 
todos os elementos constitutivos da dinâmica escolar, como por exemplo: 
na reflexão de ensino necessária à implementação de um projeto educa-
tivo, com suas concepções explicitadas através de seus planejamentos e 
efetivadas através de sua dinâmica cotidiana [Melo 2008].

Através da elaboração de um material didático para auxiliar durante 
as aulas de física, este trabalho pretende auxiliar em aulas práticas cujo 
tema seja relacionado a Lei do Inverso do quadrado.

Formulada por Isaac Newton, a Lei do Inverso do quadrado afirma 
que “a intensidade da radiação emitida por uma fonte pontual é inversa-
mente proporcional ao quadrado da distância dessa fonte” [Goats, 1988]. 
A lei do inverso do quadrado se aplica a várias áreas estudadas em mate-
mática e física, como gravidade, campo elétrico, luz, som e radiação. Essa 
lei geralmente é aplicada quando alguma forma de quantidade conserva-
da (tal como força e energia) é irradiada exteriormente e uniformemente 
no espaço 3-D de uma fonte pontual.

Como visto de uma fonte luminosa (como uma lâmpada) é inversa-
mente proporcional ao quadrado da distância da fonte, esta pode ser cal-
culada como mostrado na formula abaixo.

 I α 1 ⁄ d2  (1)                                

Neste caso I representa uma grandeza física intensidade da radiação 
luminosa, e d é representa a distância da fonte luminosa.  

Essa Lei se aplica sem restrições a casos de fontes pontuais emitindo 
isotropicamente no vácuo, pois não são considerados os possíveis espa-
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lhamentos do ente emitido no material entre a fonte e o ponto de detec-
ção/contagem. Nessas condições, por causa da geometria do sistema, de-
termina-se que a contagem de entes emitidos (I), nessas condições, serão 
proporcionais ao inverso do quadrado da distância (d) que nos encontra-
mos da fonte emissora.

Esta teoria é atualmente utilizada em experimentos que visam medir 
a intensidade luminosa, sendo a curva da distribuição luminosa um dia-
grama polar mostrado na (Figura 1), no qual considera-se a lâmpada ou 
luminária reduzida a um ponto puntiforme no centro do diagrama, e re-
presenta-se a intensidade luminosa nas várias direções por vetores, cujos 
módulos são proporcionais a velocidades.  A curva obtida ligando-se as 
extremidades desses vetores é a curva de distribuição luminosa. Costu-
ma-se na representação polar, referir os valores de intensidade luminosa 
constantes a um fluxo de 1000 lumens [Moreira, 1987].

Figura 1: Representação esquemática de um cone de luz 

Um dos instrumentos utilizados como fonte de luz são as lâmpadas 
incandescentes, que permitem a medição da intensidade luminosa emi-
tida. Em seu formato essas lâmpadas possuem bulbo de vidro, e em seu 
interior existe um filamento de tungstênio espiralado, por onde ocorre a 
passagem da corrente (efeito Joule). 
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3. Material Utilizado

Utilizou-se no presente estudo, como principais materiais para a 
elaboração do aparato experimental que demonstra a Lei do Inverso do 
quadrado, o Arduino UNO e um sensor LDR. A seguir apresenta-se infor-
mações sobre esses materiais utilizados e de que maneira foram utilizados 
na elaboração do protótipo que demonstra a Lei do Inverso do quadrado.

3.1. Arduino UNO

O presente projeto utilizou a plataforma Arduino que foi criado na 
Itália em 2009, que contém um micro controlador reprogramável chama-
do de AT mega328, e está inserido nos conceitos de OPEN-SOURCE, viabi-
lizando diversos projetos no meio acadêmico de baixo custo  (Figura 2).

O Arduino Uno contém 14 pinos digitais de entrada/saída (dos quais 
seis podem ser usados como saídas PWM), seis entradas analógicas, um 
ressonador cerâmico de 16 MHz, uma conexão USB, um conector de ali-
mentação, um cabeçalho ICSP, e um botão de reset. Pode receber uma 
alimentação entre (7V-12V) pelo capo USB ou por uma bateria externa, e 
tem portas que fornecem 5V ou 3V com uma corrente de 50mA, outras 
três portas ground. Possui uma comunicação serial TX e RX através das 
respectivas portas 0 e 1.

Figura 2: Imagem de uma Plataforma Arduino do modelo que foi utilizada no 
presente estudo.  
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3.2 LDR

O Sensor de Luminosidade LDR (Light Dependent Resistor) é um 
componente cuja resistência varia de acordo com intensidade de radiação 
eletromagnética dentro faixa do espectro visível (Figura 3). Quanto mais 
luz incidir sobre o componente, menor a resistência. Este sensor de lumi-
nosidade geralmente é utilizado, por exemplo, em projetos com Arduino e 
outros microcontroladores para alarmes, automação residencial, sensores 
de presença. 

Figura 3: Sensor de Luminosidade LDR. 

4. Metodologia

Inicialmente foram feitas revisões bibliográficas a respeito do assun-
to, realizado pesquisas a respeito de material didático para experimentos 
físicos, e foi escolhido  compreender a lei do inverso do quadrado, dessa 
forma voltou-se a pesquisas em como reproduzir um experimento que 
permitisse comprovar essa teoria. O passo seguinte foi estudar o funcio-
namento do Arduino e o LDR, sendo construído um aparato experimental 
(Figura 4) para medir a intensidade de luz.
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Figura 4: Esquema Experimental que foi elaborado no presente estudo.

No decorrer do experimento alternou-se a distância entre a luz e o 
sensor (LDR), anotando-se os valores da intensidade luminosa e distân-
cia correspondentes, para isto foi utilizada uma fita métrica para medir 
essa distância, sendo realizada a cada 10 cm, totalizando 15 medidas e uma 
distância máxima de 1,5 m. Duas intensidades de energia luminosa foram 
comparadas (40W e 20W).

Foram seguidos os seguintes procedimentos:

1. Foi colocada a fita métrica sobe uma superfície plana.

2. A lâmpada foi posicionada em das extremidades da fita métrica 
e ligada na potência de 40W.

3. O LDR ficou inicialmente disposto sobre a fita métrica a uma dis-
tância de 10 cm da extremidade do bulbo da lâmpada.

4. Após a realização dos passos acima a potência de iluminação foi 
dividida pela metade e repetem-se os quatros passos anteriores. 
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5. Para a geração de gráficos foi utilizado à intensidade luminosa 

(coletada através do LDR), onde foram testadas a partir de duas 
intensidades luminosas, 20W e 40W para se ter uma compara-
ção.  Foi obtida também a distância do ponto luminoso até res-
pectivas distâncias definidas, onde foi medida através de uma 
fita métrica, para  posterior comparação.

5. Resultados & Discussão

As figuras 5 mostra a foto do aparato experimental construído no de-
correr deste trabalho, bem como a disposição da fonte luminosa, sensor 
LDR e fita métrica. 

Figura 5: Aparato experimental elaborado no presente estudo

Como se observa na figura 5, o aparato experimental está alocado 
em uma mesa plana, e o sensor LDR ficou localizado em frente a fonte 
luminosa.

A figura 6 mostra a relação da intensidade da luz de uma lâmpada 
de filamento de tungstênio (de 40W e 20W) em função da distancia do 
sensor LDR.
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Figura 6: Gráfico apresentando as duas potencias utilizadas (40W e 20W).

Pode-se observar nessa figura que a diferença entra as curvas para as 
duas potências diferentes, sendo a curva superior referente a potência de 
40W e a curva inferior referente a potencia de 20W, e que ambas variam 
de acordo com equação 1.  

Figura 7: Gráfico mostrando a intensidade da luz em função da distância e 
incidência gerado em 20W (A), e 40W (B).
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Nos gráficos apresentados na figura 6, observa-se a parametrização 

da curva experimental com a lei do inverso do quadrado. A curva foi ob-
tida com uma regressão quadrática, no caso é a que mais se aproxima na 
média de todos os pontos. 
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for SBC conferences. For papers in English, you should add just an abstract while for 
the papers in Portuguese, we also ask for an abstract in Portuguese (“resumo”). In 
both cases, abstracts should not have more than 10 lines and must be in the first page 
of the paper.

Resumo. Diversos indicadores são utilizados para avaliar o desenvolvimento e a 
qualidade de ensino em uma unidade escolar ou região. Entretanto conhecer as 
relações que conduzem a tais resultados é fundamental para a compreensão de 
determinado fenômeno. Os conceitos de redes sociais complexas podem nos dar 
pistas sobre padrões que geram tais relações. O objetivo deste artigo é estruturar 
uma rede com professores que atuam em muitas disciplinas simultaneamente e 
analisar as suas propriedades estruturais, traçando um paralelo com o indicador da 
prova Brasil. Os resultados apontam uma correlação na estrutura das redes criadas 
com o desempenho dos municípios.
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1. Introdução

No Brasil diversos indicadores são utilizados para medir a evolução 
de um sistema de ensino em determinada escola ou região, um desses 
indicadores é a prova Brasil [Gremaud, de Felício, Biondi. 2007]. Este indi-
cador avalia o desempenho dos estudantes nas etapas finais das fases I e 
II do ensino fundamental com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino 
(Mec, 2017). Tais indicadores são fundamentais, mas insuficientes, se con-
siderados isoladamente, para compreensão da razão de um sucesso ou 
fracasso medido por um indicador. Assim fundamentos de redes sociais 
complexas podem atuar como importante instrumento para possibilitar a 
compreensão desses resultados.

Mesmo com diversas aplicações do uso dos conceitos de redes sociais 
complexas, ainda são poucas as pesquisas que tratam da temática educação 
dessa maneira, especialmente com relação ao trabalho docente. Desde o ano 
de 2007 os dados relacionados aos professores, estudantes, escolas e turmas 
são disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais - Anísio 
Teixeira (INEP) com elevado grau de detalhamento em uma base conhecida 
como microdados do Censo Escolar (Mec. 2017). Tais informações constituem 
uma oportunidade de pesquisa, pois é possível estruturar os dados em forma 
de redes complexas para identificar relações e analisar o comportamento de 
questões relacionadas ao sistema educacional brasileiro.

Os conceitos de redes complexas vêm sendo aplicados em um núme-
ro crescente de áreas tais como interação entre proteínas para estudos ge-
néticos [Pastor-Satorras, Smith, Solé. 2003]; propagação de informações 
na rede mundial de computadores [Albert, Barabási 2002], disseminação 
de doenças [Goh et. al. 2007], redes de colaboração entre autores em 
periódicos científicos e citações [Barabási et. AL. 2002], na inter-relação 
entre agentes ecológicos e ambientais como evolução e cadeia alimentar 
[Oliveira, Barabási. 2005] entre outros. O que mostra o quanto a adoção 
de tais conceitos e fundamentos podem auxiliar a compreender diversos 
fenômenos em que o ser humano está relacionado [Lautor. 2005].
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Desse modo este estudo tem por objetivo construir redes com base 

nas informações dos professores e áreas em que atuam em municípios 
brasileiros que possuem docentes que atuam em diversas disciplinas si-
multaneamente, realizar uma caracterização dessas redes e, por fim, com-
parar com o desempenho de cada município na prova Brasil. A partir desta 
análise é possível analisar o comportamento das redes e os fatores que 
possam, ou não, prejudicar o desempenho de determinada região.

Este artigo está organizado da seguinte maneira: Na sessão 2 é rea-
lizado uma breve revisão da literatura com conceitos a respeito das prin-
cipais características e métricas de redes sociais complexas, assim como 
sobre a prova Brasil e os microdados do Censo Escolar. A sessão 3 detalha 
os procedimentos metodológicos adotados e por fim a sessão 4 apresenta 
os resultados e conclusões obtidos a partir deste estudo.

2. Revisão da Literatura

A tabela de docentes dos microdados do Censo Escolar do ano de 
2015, mesmo ano de realização da última edição da prova Brasil, constitui 
a principal fonte de informações para este estudo.

Os microdados do Censo Escolar constituem na principal fonte de 
informação acerca da educação no Brasil, contendo registros de matrícu-
las, docentes, escolas, turmas, etc. que são atualizados anualmente pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Anísio Teixeira (INEP).  Tais dados soma-
dos a outros indicadores como o Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB) e resultados da Prova Brasil, compõem o Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica (IDEB) e auxiliam o processo de destinação de re-
cursos para os municípios e escolas [Françozo. 2014, Inep. 2015].

A tabela de docentes contém um conjunto de 27 disciplinas repre-
sentadas por variáveis, em que um docente pode atuar, com uma repre-
sentação binária onde:
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Desse modo o total T de disciplinas que um docente atua pode ser repre-
sentado pela seguinte expressão:

 

 
Onde i é cada uma das disciplinas disponíveis em que o docente pode 

atuar. As variáveis que representam as disciplinas nos microdados estão 
disponíveis na tabela 1.

Tabela 1: Lista de variáveis que representam as disciplinas.

IN_DISC_QUIMICA IN_DISC_LINGUA_OUTRA IN_DISC_SOCIOLOGIA

IN_DISC_FISICA IN_DISC_LINGUA_INDIGENA IN_DISC_EST_SOCIAIS_
SOCIOLOGIA

IN_DISC_MATEMATICA IN_DISC_ARTES IN_DISC_INFORMATICA_
COMPUTACAO

IN_DISC_BIOLOGIA IN_DISC_EDUCACAO_FISICA IN_DISC_PROFISSIONALIZANTE

IN_DISC_CIENCIAS IN_DISC_HISTORIA IN_DISC_ATENDIMENTO_
ESPECIAIS

IN_DISC_LINGUA_
PORTUGUESA IN_DISC_GEOGRAFIA IN_DISC_DIVER_SOCIO_

CULTURAL

IN_DISC_LINGUA_INGLES IN_DISC_FILOSOFIA IN_DISC_LIBRAS

IN_DISC_LINGUA_ESPANHOL IN_DISC_ENSINO_RELIGIOSO IN_DISC_PEDAGOGICAS

IN_DISC_LINGUA_FRANCES IN_DISC_ESTUDOS_SOCIAIS IN_DISC_OUTRAS

Desse modo o valor de T será correspondente ao total de disciplinas 
em que o docente atua. A composição dessas informações em uma rede 
social complexa, é realizado de acordo com os conceitos apresentados a 
seguir.

Uma rede social complexa consiste em um grafo, uma rede binomial 
representada por: 
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G = (N, L)

Onde:

N = {1,2,...,n} é o conjunto de vértices do grafo e;

L = {Vs, Vd} Ɐ Vs, Vd ϵ N é o conjunto de arestas que ligam os vértices.

Cada vértice pode ou não estar conectado a outros vértices da rede, 
a quantidade de conexões que um vértice possui define o seu grau e o 
caminho ou agrupamento de vértices da rede caracterizam a formação 
de comunidades (cluster) dentro da mesma [Sallaberry, Zaidi, Melançon. 
2013]. Alguns vértices da rede podem ser desconectados dos demais como 
pode ser visto mais adiante na figura 2a. Um agrupamento que contém a 
maior parte dos vértices da rede é denominado Componente Gigante (CG) 
[Albert & Barabási. 2002], é possível visualizar um exemplo na figura 2b.

A identificação das comunidades em uma rede pode variar de acor-
do com o algoritmo usado para tal finalidade [Schuetz & Caflisch, 2008]. 
Para o desenvolvimento deste estudo foi utilizado o algoritmo fastgreedy 
proposto por [Clauset, Newman, Moore. 2004], tal algoritmo é implemen-
tado no pacote igraph, utilizado para construção das redes.

Outra propriedade importante, analisada nas redes deste estudo, é 
o diâmetro que consiste na maior distância entre um par de vértices. Em 
grafos totalmente desconexos essa distância é igual a ∞, em outros casos 
é o maior valor no maior cluster da rede [Albert & Barabási. 2002]. Em 
geral o diâmetro de uma rede com N vértices e probabilidade de conexão 
p é dado por:
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Onde algumas considerações importantes podem ser verificadas a 

respeito do grafo:

• Se 〈k〉 = pN < 1, então o grafo é composto por clusters isolados 
e o diâmetro da rede é igual ao diâmetro do maior cluster.

• Se 〈k〉 > 1, existe um componente gigante na rede, o diâmetro 
da rede é igual ao da CG.

• Se 〈k〉 ≥ ln(N), o grafo tende a ser totalmente conectado.

Tendo que o diâmetro da rede é o maior caminho possível entre dois 
vértices, a propriedade que define o caminho médio entre os menores ca-
minhos sobre quaisquer par de vértices é denominada tamanho do cami-
nho médio (APL do inglês Average Path Lengh) [Vega-Redondo. 2007]. Por 
meio desta propriedade é possível identificar o quão conectada uma rede 
se encontra o que possibilita compreender quanto tempo uma determina-
da informação leva para percorrer um determinado caminho [Fronczak, 
Fronczak, Hołyst. 2004]. 

O cálculo do APL de uma rede com n vértices é dado por:

��� � 1
��� � 1������� ���

���
 

 
Onde d( Vi ,Vj ) representa o menor caminho entre um par de vértices 

da rede. O valor do APL implica na seguinte consequência: Quanto maior 
o valor do APL, mais tempo irá custar a uma informação percorrer a rede 
ou mais tempo uma determinada endemia levará para se espalhar [Huang 
& Li. 2007; Caldarelli. 2007]. Dependendo do tipo de aplicação em análise, 
é interessante tem um valor de APL grande ou pequeno.
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Por fim, redes sociais são geralmente caracterizadas por um conjun-

to de “triângulos” que significa uma conexão entre três vértices por meio 
de três arestas [Estrada, Knight, Knight. 2015]. Uma grande quantidade 
dessas estruturas é uma consequência da alta transitividade em uma rede 
que significa o caminho que é necessário percorrer para chegar de um vér-
tice a outro. Esta propriedade das redes sociais é conhecida como Coefi-
ciente de Agrupamento (CC), do inglês Cluster Coefficient.

A literatura apresenta vários métodos para se calcular o CC de uma 
rede como [Albert, Barabási. 2002] e [Newman. 2010], entretanto a mais 
conhecida e também utilizada para este estudo é o modelo [Watts & Stro-
gatz, 1998] que consiste em:

 

 

Com ti definindo o total de triângulos anexados ao vértice i de grau 
ki temos:

�� � ��
�� ��� � �� 2⁄ � 2��

����� � �� 
 

Logo o CC médio da rede completa é dado por:

� � 1
����

�
 

 
Por meio das propriedades descritas é possível realizar uma série de 

inferências e caracterizar uma determinada rede.
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3. Procedimentos Metodológicos

Os dados para a geração das redes utilizadas neste artigo foram ex-
traídos a partir dos Microdados do Censo Escolar do ano de 2015, mesmo 
ano da última divulgação dos dados da Prova Brasil. A partir do banco de 
professores, foram selecionadas as informações correspondentes aos 
professores que atuaram em 10 ou mais disciplinas distintas neste ano. Re-
força-se que atuar em 10 ou mais disciplinas não significa atuar necessaria-
mente em 10 ou mais turmas de estudantes, mas sim de ministrar diversas 
disciplinas de competências distintas1.

A partir dos dados consultados, foi realizada a geração das redes da 
seguinte maneira: Dado um grafo G(V,E), os vértices são representados 
por unidades escolares e por professores. As escolas só se relacionam 
com professores, ou seja, não existe uma aresta entre duas escolas. Outra 
característica é que sempre que um determinado professor p lecionar em 
uma escola e, haverá uma aresta direcionada (p,e) ϵ E. Já uma relação 
entre professores é estabelecida caso os dois docentes lecionem mais de 
10 disciplinas de modo simultâneo. O relacionamento descrito é represen-
tado na figura 1.

Figura 1: Exemplo de relação entre escola e professores

1 Por exemplo, o professor lecionou no mesmo ano, simultaneamente disciplinas de 
Português, Matemática, Física, Química, Inglês, Sociologia, Filosofia, Artes, Geografia e 
História.
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O banco de professores dos microdados possui um código exclusi-

vo que identifica cada professor e um que identifica cada instituição de 
ensino, os vértices foram nomeados com essas informações. Com auxílio 
do pacote ffbase2 para o ambiente de programação matemática R e o am-
biente integrado de desenvolvimento RStudio, os dados foram extraídos 
e gravados em um arquivo texto representando uma lista de adjacência 
para o grafo, como representado na listagem 1:

1150684191XX          500287XX

500287XX                  1150684191XX

1150683718XX          500060XX

1165131026XX          500276XX

1222924918XX          500428XX

500428XX                  

1222924918XX

Listagem 1: Exemplo de lista de adjacência das redes geradas.

Na listagem 1, os campos menores com oito caracteres representam 
a instituição de ensino, enquanto que o campo com doze representa os 
professores. Os dois últimos caracteres de todos os campos foram subs-
tituídos por “XX” como forma de preservar os dados desses atores. Nas 
linhas 1, 2, 5 e 6 existe uma relação do professor para a escola e da escola 
para o professor, o que indica que o docente atua em 10 ou mais discipli-
nas. Nas linhas 3 e 4 há apenas a relação professor-escola, indicando que o 
docente atua em um número inferior de disciplinas.

A análise contemplou municípios de quatro regiões do Brasil: Norte, 
Nordeste, Sul e Sudeste. Os dados da região Centro-Oeste apresentaram 
inconsistências que impossibilitaram sua leitura. Municípios que não pos-
suíam ao menos dois professores lecionando 10 ou mais disciplinas não 
foram considerados neste estudo.

2 Disponível em: https://cran.r-project.org/web/packages/ffbase/index.html, acesso em 03/11/2017
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Das redes geradas foram extraídas as componentes gigantes e rea-

lizada detecção de comunidades. Para a análise do APL, CC e Diâmetro 
da rede, utilizou-se grafos não-orientados, uma vez que o direcionamento 
para tais métricas é irrelevante. Todas as métricas da rede foram obtidas 
com auxílio do pacote igraph3.

4. Resultados e Conclusões

Como exemplo dos resultados obtidos, a figura 2 (a e b) ilustram as 
redes geradas para o município de Poço Fundo-MG. Este município possui 
uma das maiores notas na Prova Brasil e verifica-se que a quantidade de 
arestas E com relação ao número de vértices V é pequena, o que signifi-
ca que há uma porcentagem pequena de professores que lecionam 10 ou 
mais disciplinas neste município. Também é possível verificar na Figura 2a 
uma pequena comunidade isolada que corresponde a uma escola cujos 
professores não atuam em outras entidades. 

a) b)

Figura 2: Rede obtida para o município de Poço Fundo-MG a)  
e a respectiva Componente Gigante b), com layout kamada-kawai

3 Disponível em: http://igraph.org/r/, acesso em 03/11/17
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Já a figura 3 (a e b) ilustra as redes geradas para o município de Ipu-

piara-BA, município com um dos piores resultados na Prova Brasil e que 
apresenta uma grande concentração de arestas E bem maior que o núme-
ro de vértices V, assim como um conjunto maior de pequenas comunida-
des isoladas. Nesta rede, a quantidade de professores que lecionam 10 ou 
mais disciplinas é bem maior que o verificado em Poço Fundo-MG.

a) b)

Figura 3: Rede obtida para o município de Ipupiara-BA a)  
e a respectiva Componente Gigante b), com layout kamada-kawai

Tanto na figura 2a quanto na 3a, a diferenciação de cores representa 
as comunidades detectadas por meio do algoritmo fastgreedy. A escolha 
desses municípios para a representação gráfica se deu pelo número de 
vértices e arestas cujas quantidades possibilitarem melhor visualização e 
compreensão da metodologia de geração das redes utilizada neste artigo, 
pois a visualização dos grafos de municípios com mais de mil vértices e/ou 
arestas ficaria prejudicada.

Em cada rede, quanto maior a quantidade de arestas E com relação ao 
total de vértices V significa que há mais professores lecionando 10 ou mais 
disciplinas. Em uma situação ideal a quantidade de vértices |V| seria igual 
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ao número de arestas |E|, ou seja, uma razão   = 1, mas redes desse 
tipo foram descartadas neste trabalho. Seja   tem-se que quanto maior 
o valor de k, menor a quantidade de professores atuando em 10 ou mais 
disciplinas. 

A Figura 4 apresenta um gráfico com a dispersão das três métricas 
básicas das redes analisadas: O APL, o CC e o Diâmetro das redes, em fun-
ção da razão k.

Figura 4: APL, CC e Diâmetro das Redes analisadas.

Pode-se observar que tanto o APL quanto o diâmetro da rede são 
indistinguíveis em função de k, mas o coeficiente de agrupamento tende 
a valores menores para valores maiores de k. Assim, quanto maior o valor 
de k menor a quantidade de arestas e menor tende a ser o valor do coefi-
ciente de agrupamento (CC).

Foi encontrada ainda uma correlação entre o valor de k e o desempe-
nho na Prova Brasil de cada município. Pode-se observar na Figura 5 que 
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embora existam situações pontuais de municípios com baixo valor de k e 
um bom desempenho na prova Brasil e ainda aqueles com baixo valor de 
k e notas elevadas, no geral, quanto maior o valor de k melhor o desem-
penho na Prova Brasil.

Figura 5: Relação entre k e o desempenho na Prova Brasil.

Nas figuras 4 e 5, cada ponto representa um dos municípios analisa-
dos. A interpretação social para esta análise é que atribuir um grande nú-
mero de disciplinas a um mesmo professor, que em geral possui uma única 
formação, não é eficiente para melhorar o desempenho dos estudantes 
na Prova Brasil e consequentemente no IDEB de cada município.

Desta forma, pode-se concluir que um dos fatores que afeta a clas-
sificação dos municípios na prova Brasil está relacionado ao número de 
professores que ministram muitas disciplinas simultaneamente. Tendo em 
vista a diversidade de matérias que o professor tem que ministrar, conclui-
-se que a qualidade do ensino nestes casos acaba sendo inferior impac-
tando assim de forma significativa no resultado da escola na prova Brasil. 



Rafael V. Françozo e Luiz Felipe de S. Jimenez

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 349 - 364 | 2018

362
Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise do banco de 

professores por meio dos conceitos e métricas de redes sociais comple-
xas, tomando como base dados dos docentes que atuam em um elevado 
número de disciplinas simultaneamente e comparar com o desempenho 
de cada região no IDEB. Os resultados apresentam uma correlação direta 
de causa e efeito em municípios elevada concentração de docentes que 
atuam em 10 ou mais disciplinas características com baixo desempenho 
municipal no IDEB. Tais resultados podem ser identificados pela caracteri-
zação das propriedades estruturais de cada rede, em especial o seu coefi-
ciente de agrupamento.

Como sugestão para trabalhos futuros, é possível incluir um nú-
mero maior de variáveis disponíveis pelo banco de professores dos mi-
crodados do Censo Escolar, tais como a formação e o grau de titulação 
dos docentes como a proporção de graduados, especialistas, mestres e 
doutores. Outra possibilidade é analisar pelo tipo de contrato, se o do-
cente atua na área de formação e ainda de acordo com a dependência 
administrativa da escola.

Questões locais, que não foram consideradas neste estudo, pode-
riam ser incluídas tais como o índice de desenvolvimento humano de cada 
região e indicadores socioeconômicos como o coeficiente GINI e analise se 
também possuem relação com a diferença no desempenho do IDEB e se 
afetam a estrutura da rede.
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Resumo. A inclusão de estudantes com deficiência em escolas regulares é um 
tema internacionalmente abordado por diversos pesquisadores. Entretanto a 
efetivação de políticas públicas de inclusão esbarra em questões relacionadas a 
capacidade de atendimento de uma unidade escolar. Este artigo tem por objetivo 
propor um modelo de alocação de estudantes com deficiência simples de uma 
escola especializada para escolas regulares comuns utilizando conceitos de 
programação multiobjetivo. Tomando com base dados do município de Corumbá-
MS, o modelo proposto pode realizar a alocação de todos os estudantes para 
escolas que oferecem serviços especializados de acordo com a característica da 
deficiência de cada aluno.

1. Introdução

Pessoas com deficiência compreendem um segmento populacional 
marginalizado na sociedade em diversos países do mundo, do mesmo 
modo estudantes com Necessidades Educacionais Específicas (NEE) en-
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contram diversas barreiras ao longo do processo de sua formacão [Unes-
co, 2005]. Em 1994 pesquisadores e representantes de 92 nações ao redor 
do mundo se comprometeram com a inclusão de crianças com NEE no 
ensino regular comum [Unesco, 1994] em um acordo que ficou conhecido 
como “Declaração de Salamanca”, organizado pelo governo da Espanha e 
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO).

Desde então os governos dos países signatários têm implementado 
políticas públicas focando a inclusão de estudantes com NEE nas escolas 
do ensino regular comum [Tiwari et al., 2015]. No Brasil a Política Nacional 
de Educação Especial estabelece em seu artigo 7º que: “O atendimento 
aos alunos com NEE deve ser realizado em classes comuns do ensino regu-
lar, em qualquer etapa ou modalidade da Educação Básica” [Dutra, 2007; 
Resolução, 2003].

O Brasil registrou no ano de 2016 um total de 1.394.548 matrículas de 
estudantes com algum tipo de deficiência, dos quais 174.886 são de matrí-
culas em escolas de educação especial [Escolar, 2016]. As dificuldades na 
implementação das políticas de inclusão pode ser explicada em parte pela 
histórica presença das entidades filantrópicas na educação especial no 
Brasil [Kassar, 2016], pela resistência na percepção e falhas na capacitação 
dos professores [Tiwari et al., 2015; Kassar, 2011], e ainda pela reprodução 
da desigualdade da sociedade no interior das escolas comuns [Bourdieu e 
Champagne, 1992].

A inclusão de estudantes com NEE nas escolas comuns do ensino 
regular requer recursos como profissionais capacitados, infraestrutura 
adequada e material didático adaptado, recursos estes normalmente es-
cassos nas instituições públicas de ensino. 

Desse modo o problema de alocação de estudantes com NEE das 
escolas e classes especiais para as escolas comuns pode ser tratado como 
um problema de otimização. Este artigo tem como objetivo propor um 
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modelo de alocação de estudantes com deficiência para escolas regulares, 
tomando como demanda estudantes matriculados em uma escola espe-
cializada no município de Corumbá-MS, utilizando conceitos de otimiza-
ção multiobjetivo.

Este artigo está organizado da seguinte maneira, na seção 2 é reali-
zada uma breve revisão da literatura a respeito de conceitos fundamentais 
como a educação especial e otimização multiobjetivo. A seção 3 apresenta 
os procedimentos metodológicos adotados e por fim a seção 4 apresenta 
os resultados e conclusões obtidos a partir do desenvolvimento do modelo.

2. Revisão da Literatura

Este artigo envolve um modelo de alocação de estudantes com NEE 
matriculados em escolas especializadas, para escolas regulares e, regu-
lares que possuem Atendimento Educacional Especializado (AEE), desse 
modo determinados conceitos se fazem necessários.

2.1 Atendimento Educacional Especializado

Historicamente, no Brasil, a educação de pessoas com NEE têm fica-
do a cargo das chamadas escolas especializadas, que são instituições, ge-
ralmente particulares e filantrópicas, criando um ambiente de segregação 
social destes com estudantes que estudam em escolas regulares.

Há estudos [Glat,1989] que apontam, que tão logo um estudante 
receba um diagnóstico de “deficiente”, passa a ser visto como incapaz 
e a receber um tratamento com condições socialmente restritivas e es-
tigmatizadoras, ponto de vista esse reforçado por outros autores comor 
[Omote, 1989; Schneider, 1985]. Este tratamento se reproduz no interior 
das escolas especializadas, onde a segregação é mais acentuada.

Visando a inclusão de estudantes com NEE, nas escolas regulares, 
a Constituição Federal de 1988 estabelece, no artigo 208, que o atendi-
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mento educacional especializado aos portadores de deficiência deve se 
dar, preferencialmente, na rede regular de ensino. [Caiado, 2003]. Assim 
o AEE é um atendimento que um estudante com NEE, de acordo com suas 
necessidades, recebe em horário distinto das aulas.

2.2 Microdados do Censo Escolar

Os microdados fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (INEP) órgão de pesquisa vinculado ao Ministério da 
Educação (MEC), constituem a principal fonte de informação para este artigo.

Os microdados do Censo Escolar são disponibilizados pelo INEP desde 
1995, e possuem registros detalhados de cada estudante matriculado no Bra-
sil, desde a creche até o ensino médio. Neste artigo foram utilizados os micro-
dados do Censo Escolar do ano de 2016, última versão disponível atualmente.

Os estudantes que possuem NEE são agrupados em categorias de 
acordo com suas características o que possibilita um participar de um AEE 
específico, por exemplo, a necessidade de um estudante cego é distinta 
de um estudante surdo. O INEP classifica em 13 categorias: Cegueira; Baixa 
Visão; Surdez; Def. Auditiva; Surdocegueira; Deficiência Física; Deficiência 
Intelectual; Deficiência Múltipla; Autismo; Síndrome de Down; Asperger; 
Síndrome de Rett; Transtorno DI; Superdotação.

Embora algumas características sejam parecidas a necessidade de 
atendimento é diferente, um estudante com baixa visão precisa de re-
cursos ampliado ao passo que um totalmente cego precisa de um ledor. 
Quando o estudante possui mais de uma deficiência, por exemplo, Síndro-
me de Down e Cegueira ele é categorizado como com Deficiência Múltipla. 

2.3 Escolaridade de Estudantes com NEE

Para que seja possível ter uma dimensão da importância de se alo-
car estudantes com NEE nas escolas regulares de ensino, foi realizado um 



Modelo de Alocação de Estudantes com Deficiência em Escolas Regulares 

Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 365 - 380 | 2018

369
levantamento nos microdados em relação as matrículas dos estudantes 
com 17 anos ou mais em todo o Brasil, identificando a escolaridade dos 
estudantes agrupados em três grupos principais: ESPECIAL que são Estu-
dantes com NEE matriculados em escolas especiais; REGULAR Estudantes 
com NEE matriculados em escolas regulares; e GERAL que é a escolaridade 
dos estudantes brasileiros em geral.

Os resultados estão disponíveis na figura 1:

Figura 1: Distribuição dos estudantes com 17 anos ou mais,  
no Brasil por etapa de ensino. 

Fonte: INEP Microdados do Censo Escolar 2016, elaborado pelo autor.

O gráfico da figura 1 está separado em 8 categorias: INFANTIL que 
compõe estudantes matriculados na creche e pré-escola; EF-I, estudantes 
matriculados no ensino fundamental de 8 anos de 1ª a 4ª série e da 1ª a 5ª 
série no ensino fundamental de 9 anos; EF-II, demais estudantes do ensino 
fundamental; EM, estudantes do ensino médio; EJA EF-I e EJA EF-II estu-
dantes da Educação para Jovens e Adultos (EJA) do ensino fundamental 
I e II; EJA EM, estudantes da EJA ensino médio e OUTROS que compõe 
outras modalidades de ensino tais como ensino médio técnico, ensino pro-
fissionalizante etc.
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No gráfico da figura 1 as porcentagens estão de acordo com o to-

tal de estudantes matriculados naquele grupo específico, por exemplo, 
36,96% dos estudantes matriculados em escolas especiais estão cursan-
do o ensino fundamental I. Pelo gráfico é possível perceber que mais de 
90% dos estudantes matriculados nas escolas especiais estão cursando no 
máximo o ensino fundamental I, seja normal ou via EJA. Pouco mais de 1% 
estão no ensino médio.

Nas escolas regulares quase 40% dos estudantes com NEE estão cur-
sando o ensino médio e, no geral, cerca de 60% cursavam o ensino médio 
no ano de 2016.

O mesmo gráfico mostra ainda que embora pequeno, há estudantes 
com 17 anos ou mais ainda matriculados na educação infantil nas escolas 
especiais e mais de 83% dos alunos matriculados nestas escolas estão cur-
sando no máximo as séries iniciais do ensino fundamental. Assim temos 
no melhor caso, estudantes com 17 anos na 5ª série do ensino fundamen-
tal. Nas escolas regulares a porcentagem é de menos de 20% e pouco mais 
de 7% no geral.

A tabela 1, apresenta a nomenclatura que deve ser adotada para as 
etapas de ensino e as idades para cada ano, definida por meio da resolu-
ção nº 3, de três de agosto de 2005, do Conselho Nacional de Educação.

Tabela 1 – Relação entre faixa etária adequada de cada etapa de ensino

Etapa de ensino Faixa etária prevista Duração

Educação Infantil
Creche
Pré-escola

Até 5 anos de idade
Até 3 anos de idade
4 e 5 anos de idade

Ensino Fundamental
Anos iniciais
Anos finais

Até 14 anos de idade
De 6 a 10 anos de idade
De 11 a 14 anos de idade

9 anos
5 anos
4 anos

Ensino Médio Até 17 anos de idade 3 anos

Fonte: Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica.
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Com os dados da figura 1 e da tabela 1 é possível perceber uma es-

tagnação escolar mais acentuada em estudantes com deficiência matricu-
lados em escolas especializadas, o que em certo ponto, comprova a segre-
gação e marginalização dos estudantes com NEE.

2.4 Otimização Multiobjetivo 

A otimização multiobjetivo ou programação por metas, consiste na 
resolução de um conjunto de problemas de programação linear e inteira 
envolvendo múltiplos objetivos ou metas [Belfiore & Fávero. 2012]. Segun-
do [Arenales, et al, 2017] Um problema de otimização linear consiste em 
encontrar soluções para uma função objetivo sujeita a determinadas res-
trições e pode ser representado em forma matricial da seguinte maneira:

min f(x)  = cTx

Sujeito a:

Ax = b

x ≥ 0

Onde:

cT = (c1c2 : : : cn) é um vetor de custos;

xT = (x1x2 : : : xn) é o transposto do vetor x das variáveis;

bT = (b1b2 : : : bm) é o transposto do vetor b dos recursos e

� � �
��� ������ ���

� ���� ���⋮ ⋮
��� ���

⋮ ⋮
� ���

� 

 
Problemas de otimização multiobjetivo são recorrentes no cotidiano 

e ocorrem quando se deseja otimizar dois ou mais objetivos que sejam 
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conflitantes entre si [Sampaio, 2011]. A otimização multiobjetivo não re-
torna uma solução ótima, mas sim um conjunto de soluções eficientes que 
norteiam o tomador de decisão. A representação do conjunto de soluções 
eficientes é denominada fronteira eficiente ou fronteira de Pareto [Wins-
ton & Goldberg, 2004].

De modo geral, o problema de otimização multiobjetivo consiste em 
encontrar um conjunto de soluções eficientes que satisfaça um conjunto 
de problemas de otimização linear individuais definida por um conjunto de 
restrições lineares [Antunes & Alves. 2012]:

min f1(x)  = c1
Tx

min f2(x)  = c2
Tx

. . .

min fn(x)  = cn
Tx

Um exemplo que ilustra bem a otimização multiobjetivo são investi-
mentos de alguma natureza como em ações, bolsas de valores, carteira de 
investimentos etc [Abensur, 2012]. Investimentos deste tipo normalmente 
tem uma taxa de retorno e um risco associado, evidentemente deseja-se 
maximizar o retorno do investimento, mas também deseja-se minimizar 
o risco associado. Entretanto quanto maior o retorno esperado maior o 
risco, quanto menor o risco menor o retorno. Assim são objetivos confli-
tantes entre si.

Quando temos até dois problemas é possível desenvolvê-los e traçar 
graficamente a fronteira de Pareto [Taha, Marques, Scarpel, 2008], de tal 
modo que é possível visualizar e escolher uma solução. Entretanto quando 
se trata de mais de dois problemas a criação das fronteiras é impraticável, 
devendo-se adotar outros métodos como o método, hierárquico, das so-
mas ponderadas, dos pesos em conjunto com programação por metas.
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A programação por metas encontra uma solução convertendo cada 

desigualdade em uma meta flexível permitindo uma violação da restrição 
caso necessário, para isso acrescentamos variáveis especiais    e   de-
nominadas variáveis de desvio, pois representam desvios para cima e para 
baixo do lado direito de cada restrição.

Min Z

Sujeito a:

 

 

As variáveis de desvio são dependentes e não podem ser básicas 
ao mesmo tempo, a cada iteração no máximo uma das duas variáveis de 
desvio em cada restrição pode assumir um valor positivo. Elas permitem 
cumprir ou violar determinada restrição, se para cada restrição do tipo ≥ 
0 a variável   for maior que 0 a meta foi cumprida, caso contrário    > 
0. A quarta restrição não recebe variável de desvio, pois ela não pode ser 
flexibilizada, o orçamento é restrito. 

No método hierárquico as metas são priorizadas, classificadas em 
ordem de importância. Este método considera uma meta por vez ini-
ciando pela de grau mais alto e terminando com a de menor prioridade. 
Uma determinada meta consiste em um problema de otimização linear 
simples, os valores encontrados que satisfazem as variáveis para a meta 
de prioridade maior é acrescentado ao conjunto de restrições da meta 
seguinte. Em geral é possível encontrar uma solução ótima para as me-
tas de prioridade mais elevada e uma solução boa, mas não ótima, para 
as demais.
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3. Procedimentos Metodológicos

Os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento 
desta pesquisa foram o levantamento dos dados de matrículas de estu-
dantes com NEE no município de Corumbá; identificação da demanda de 
estudantes da escola especializada que podem ser realocados em escolas 
regulares e da capacidade de atendimento de cada unidade de ensino re-
gular. Com base nas informações foi proposto um cálculo específico para 
o custo de realocação de cada estudante em cada unidade escolar, e por 
fim apresentada uma proposta para realocação.

Para o levantamento dos dados, foram extraídos os dados de edu-
cação especial do município de Corumbá-MS por meio dos microdados do 
Censo Escolar do ano de 2015, ano em que foram registradas 618 matrícu-
las de estudantes com NEE nas escolas de Corumbá, sendo 155 em uma 
escola especializada.

A escola especializada possui estudantes matriculados em quatro 
etapas de ensino: Pré-Escola, 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental. Os es-
tudantes foram registrados como com quatro tipos de deficiência: Autis-
mo, Física, Intelectual e Múltiplas. Os estudantes com múltiplas deficiên-
cias estão distribuídos em Deficiência Física e Intelectual; Deficiência Física 
e Autismo; Intelectual e Autismo; Baixa Visão e Intelectual e, Cegueira e 
Intelectual. Estão distribuídos de acordo com a tabela 2.

Tabela 2: Distribuição dos estudantes por etapa de ensino e deficiência na escola 
especializada no município de Corumbá-MS, no ano de 2015.

Pré-Escola 1º Ano 2º Ano 3º Ano
Autismo 0 1 2 3
Def. Física 2 3 4 5
Intelectual 6 8 75 16
Física e Intelectual 7 3 14 0
Física e Autismo 1 0 0 0
Intelectual e Autismo 1 0 0 0
Baixa Visão e Intelectual 0 1 2 1
Cegueira e Intelectual 0 0 2 0

Fonte: INEP Microdados do Censo Escolar, elaborado pelo autor.
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Com relação às escolas da rede pública comum de ensino, houve vinte 

quatro unidades que receberam estudantes com os três primeiros tipos de 
deficiência (não houve nenhuma com deficiência múltipla com as mesmas 
características da escola especializada), a tabela 3 apresenta uma relação 
com as respectivas quantidades de matrículas de estudantes com determi-
nado tipo de deficiência, as escolas foram identificadas como E01-24.

Tabela 3: Distribuição dos estudantes por deficiência em escola públicas regulares 
no município de Corumbá-MS, no ano de 2015.

Escola Autismo Física Intelec. Escola Autismo Física Intelec.

E01 1 8 34 E13 0 1 8

E02 0 1 0 E14 0 0 5

E03 1 0 3 E15 1 0 7

E04 1 0 4 E16 2 3 32

E05 2 5 30 E17 0 3 9

E06 0 0 3 E18 0 0 24

E07 1 1 28 E19 0 0 2

E08 0 3 6 E20 0 10 8

E09 0 2 2 E21 0 0 2

E10 0 0 7 E22 0 1 11

E11 0 1 1 E23 0 0 3

E12 2 1 1 E24 0 0 20

Fonte: INEP Microdados do Censo Escolar, elaborado pelo autor.

Com relação às etapas de ensino em que os estudantes da escola 
especializada se encontram e oferta de AEE, apenas escolas E01, E03-05, 
E07 e E16-17, de modo que, partindo do pressuposto que as escolas que 
já atendem algum estudante com determinado tipo de deficiência estão 
aptas a receber estudantes da escola especial com o mesmo tipo de NEE. 
Desse modo essas escolas foram selecionadas de modo prioritário para o 
modelo, o que não inviabiliza a participação de outras escolas em simula-
ções distintas.
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Foi realizado um cálculo para definir um custo de alocação de um 

estudante da escola especializada em uma escola regular, o quanto esse 
estudante poderia impactar nesta escola, representado pela seguinte ex-
pressão:

∑ ��� ∑ �����������
∑ ������

  +  

Onde:
n: Total de alunos na escola
x,y: Binário
j: NEE específica.
k: NEE qualquer.

w: Recebe AEE

Que consiste em um produto do somatório da quantidade de estu-
dantes com a NEE específica que a escola atende pelo somatório da quan-
tidade de estudantes com qualquer NEE, dividido pelo total de alunos da 
escola, somado ao inverso do total de estudantes com a NEE específica 
que recebem AEE. Desse modo, unidades escolares que oferecem o ser-
viço de AEE a estudantes com NEE específica que está sendo realocado, 
terá uma prioridade maior no momento da realocação. Assim chegamos 
aos dados do problema expresso na tabela 4:

Tabela 4: Dados do problema.

Etapa de Ensino

Escola 1º Ano 2º Ano 3º Ano Cap.

E04 0,62 0,31 0,62 1

E16 0,92 0,92 0,92 1

E17 7,35 7,35 7,35 2

E03 0,40 0,79 0,79 1

E05 15,49 7,75 15,49 2

E07 3,43 3,43 3,43 1

E01 4,89 4,89 4,89 1

Demanda 1 2 3
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A demanda corresponde a quantidade de estudantes com NEE na 

escola especializada em cada etapa de ensino. Como a escola especializa-
da não oferece o 4º ano do ensino fundamental, os estudantes do 3º ano 
tiveram prioridade na alocação, seguidos pelos do 2º e por fim do 1º ano. 
Desse modo chegamos ao seguinte problema de otimização:

�������
�

���
���� � �1. .7� 

Sujeito a:

  1º ano precisa alocar um estudante.

  2º ano precisa alocar dois estudantes.

  3º ano precisa alocar três estudantes.

  Escola E04 não pode receber mais do que um estudante.

  Escola E16 não pode receber mais do que um estudante.

  Escola E17 não pode receber mais do que dois estudantes.

  Escola E03 não pode receber mais do que um estudante.

  Escola E05 não pode receber mais do que dois estudantes.

  Escola E07 não pode receber mais do que um estudante.

  Escola E01 não pode receber mais do que um estudante.

���� � �1. .3�� � �1. .7� � �  Restrição de não negatividade das variáveis.

Acrescentando as variáveis de folga s1, s2 e s3, temos três problemas 
de otimização, com o mesmo conjunto de restrições, entretanto otimizan-
do cada etapa de ensino individualmente.
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4. Resultados e Conclusões

O modelo proposto foi solucionado utilizando o pacote goalprog 
para o ambiente de programação matemática R, o resultado encontrado 
é apresentado na tabela 5.

Tabela 5: Resultados

Etapa de Ensino

Escola 1º Ano 2º Ano 3º Ano Cap.

E04 - - - 1

E16 - - - 1

E17 - 2 - 0

E03 - - - 1

E05 - - 2 0

E07 1 - - 1

E01 - - 1 0

Demanda 0 0 0

O valor da função objetivo foi de 54, todas as metas foram alcança-
das não havendo nenhum valor de sobra, fato que ocorreu devido a capa-
cidade de atendimento da rede ser superior a demanda. Para o terceiro 
ano dois estudantes deveriam ser alocados na escola E05 e um na E01, no 
segundo ano a demanda deveria ser toda alocada na escola E17 e por fim 
no primeiro ano na E07.

Os resultados priorizaram a alocação de estudantes a partir do 3º 
ano do ensino fundamental, a seleção das escolas foi afetada pelo cálculo 
de custo proposto para o modelo, de modo que unidades escolares que 
atendam estudantes com a mesma deficiência do aluno a ser inserido e 
ainda ofereçam atendimento educacional especializado, tenham um valor 
de custo maior, como o objetivo é maximizar o modelo, escolas com custo 
maior tendem a ter prioridade.

A abordagem não considerou estudantes com deficiências múltiplas, 
uma vez que não há caso na rede pública de atendimento semelhante ao 
realizado na escola especializada. Entretanto o modelo poderia ser adota-
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do para a inclusão destes estudantes em escolas que atendam ao menos 
alunos com deficiências semelhantes.

Como sugestão para trabalhos futuros podemos adotar metodolo-
gias de apoio a estruturação de problemas, como forma de identificar quais 
variáveis seriam mais viáveis para o cálculo do custo. Outras possibilidades 
consistem em considerar os recursos disponíveis nas escolas tais como 
professores e a formação de cada um, instalações físicas, ou até mesmo 
proximidade com a residência do estudante. Desse modo modelos mais 
eficientes podem ser elaborados no sentido de aperfeiçoar a alocação dos 
estudantes de modo mais eficiente, dentro da perspectiva dos envolvidos.

O modelo se mostrou bastante eficiente e pode auxiliar gestores e 
tomadores de decisão a uma alocação mais racional dos estudantes com 
deficiência nas escolas regulares. Assim como foi adotado para o muni-
cípio de Corumbá-MS, pode ser adotado para qualquer outro município 
brasileiro, bastando a recuperação das informações de cada região por 
meio dos microdados do Censo Escolar.
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Abstract. Subjects like Algorithms and Physics are challenging for students of a 
Technical Course in Informatics due to levels of abstraction and logical reasoning 
necessary for your understanding. These factors often lead to high failure rates. 
Software Engineering subjects develop skills essential for the software development 
process. Sometimes, these students receive in their training content that does not 
reproduce the practices of the industry, generating a gap when this professional 
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is going to insert in the job market. This paper presents an experience report of 
strategies in the teaching-learning process of these subjects of the Technical Course 
in Informatics of IFMS.

Resumo. As disciplinas de Algoritmos e Física são desafiadoras para os alunos de 
um curso Técnico em Informática devido aos níveis de abstração e raciocínio lógico 
necessários para o seu entendimento. Acarretando, muitas vezes, altos índices de 
reprovação. As disciplinas de Engenharia de Software desenvolvem habilidades ne-
cessárias para o processo de desenvolvimento de software. Às vezes, esses alunos 
recebem em sua formação um conteúdo que não reproduz as práticas da indústria, 
gerando um gargalo quando esse profissional vai ser inserido no mercado de traba-
lho. Este artigo apresenta um relato de experiência de estratégias no processo de 
ensino-aprendizagem destas disciplinas do curso Técnico em Informática do IFMS.

1. Introdução

Enquanto a ciência, a tecnologia e as artes progridem e criam novos pa-
radigmas e tendências para atender às exigências da sociedade e do merca-
do, a educação tenta adaptar-se aos resultados desse progresso para desco-
brir que rumos tomar e quais os melhores meios de preparar o homem para o 
futuro [Martins, 2007]. Dessa forma, o uso de novas metodologias de ensino 
tem despertado grande interesse no ambiente educacional, por fornecer a 
flexibilidade, melhorar a integração e incentivar práticas de aprendizagem a 
partir de uma perspectiva pedagógica inovadora [Glasemann et al, 2010; Mar-
çal et al., 2010]. Na área de Tecnologia da Informação (TI), onde aparecimento 
constante de novas tecnologias acabam influenciando no processo de desen-
volvimento tradicional, o ensino também tem evoluído [Prickladinick et al., 
2009]. Por essa razão, as metodologias de ensino precisam focar nas mudan-
ças tecnológicas, visando à preparação dos estudantes, criando novas habili-
dades nos aspectos técnicos e não técnicos relacionados ao desenvolvimento 
de sistemas de software [Meireles e Bonifácio, 2015].

Este artigo apresenta um relato de experiência de novas estratégias 
no processo de ensino-aprendizagem das disciplinas de Algoritmos, Física 
e Engenharia de Software de um curso Técnico em Informática do Institu-
to Federal de Mato Grosso do Sul.
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Como estratégia para melhorar a qualidade de ensino e aumentar o in-
teresse e o desempenho do aluno na disciplina de física, buscamos elaborar 
um kit experimental de baixo custo, voltado para demonstração prática da 
convecção de calor, um dos processos de propagação do calor, da disciplina 
física no ensino médio. Decidiu-se destacar o processo de convecção por 
ser um dos menos explorados frente ao obstáculo do  monitoramento da 
variação da temperatura em tempo real. Isso se deve à dificuldade na leitura 
das escalas dos termômetros quando  imersos em sistemas líquidos. Este kit 
experimental utiliza a plataforma Arduíno para manipular e analisar dados 
fornecidos por sensores de temperatura submersos em um recipiente de 
água, em várias profundidades. Os dados adquiridos pelos sensores são en-
tão exportados para uma plataforma web capaz de analisá-los, organizá-los 
e criar gráficos em tempo real da temperatura em função do tempo dentro 
do ambiente controlado do recipiente. O gráfico foi capaz de capturar vá-
rios vórtices, que são movimentos de rotação que surgem devido à diferen-
ça das velocidades dentre as regiões de menor e maior temperatura.

Geralmente, a disciplina de Engenharia de Software é ministrada 
apenas de forma teórica, com aulas expositivas e materiais complemen-
tares. [Schneider e Johnston 2003], que discutem a necessidade de tra-
balhos práticos nas disciplinas de computação e informática para que os 
alunos consigam assimilar o conhecimento transferido. No processo de 
ensino-aprendizagem da disciplina de Engenharia de Software pode-se 
utilizar como ferramenta metodológica a Abordagem Baseada em Pro-
blemas no processo de desenvolvimento de software. Assim, o objetivo 
dessa iniciativa é mostrar como o emprego da ABP pode contribuir tanto 
para a aprendizagem da Engenharia de Software, quanto para estimular 
as habilidades profissionais do Técnico em Informática. Nela, os alunos são 
estimulados a solucionar um problema real através do desenvolvimento 
de um sistema computacional.

O restante deste trabalho está estruturado da seguinte forma: a Se-
ção 2 apresenta os conceitos e as estratégias utilizadas no processo de 
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ensino-aprendizagem das disciplinas de um curso Técnico Integrado em 
Informática. A Seção 3 apresenta as propostas, assim como, os procedi-
mentos metodológicos aplicada nas disciplinas. E por fim, a Seção 4 apre-
senta as considerações finais.

2. Referencial Teórico

Muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas com o intuito de inserir 
ferramentas computacionais em metodologias de ensino nas mais diver-
sas áreas. Buscando “tornar o ambiente escolar mais contextualizado e 
atrativo para o aluno.”[Martinazzo et al., 2014]. A forma de educar está 
em constante processo de reavaliação.

Para Vygotsky, a atividade é um processo de transformação da 
realidade, que subentende um mecanismo de mediação, porque 
essa transformação só pode ser feita com a ajuda de ferramen-
tas e de meios que conduzam ao desenvolvimento da atividade 
reflexa e à construção da consciência. Tal transformação se faz 
pelo uso das ferramentas, que são os signos, os quais fazem a 
mediação não apenas da relação com os outros, mas também 
da relação da pessoa consigo mesma. (Peixoto; Carvalho, 2011)

A partir desse cenário, grande parte das instituições têm adotado es-
tratégias diferentes, por meio de abordagem de Aprendizagem Baseada 
em Problemas (ABP - do inglês, Problem-Based Learning (PBL)). A Apren-
dizagem Baseada em Problemas (ABP) surgiu na década de 50 na escola 
de medicina da Universidade McMaster. Essa proposta metodológica de 
ensino e aprendizagem é caracterizada pelo uso de problemas reais para 
estimular o desenvolvimento de pensamento crítico, a habilidade de so-
lução de tais problemas e a aprendizagem de conceitos fundamentais da 
área de conhecimento em questão [Bezerra et al., 2014].

[Souza et al. 2011] afirmam que nos últimos anos aconteceu um au-
mento no número de propostas de experiências didáticas em física assis-
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tida por microcomputadores, com foco na aquisição e avaliação de dados 
e avalia que o problema de algumas dessas propostas é o alto custo em-
pregado para o seu funcionamento. Podem ser criados experimentos de 
baixo custo utilizando microcontroladores de baixo custo e módulos de 
interação. Os microcontroladores são chips eletrônicos que possuem uma 
Unidade Central de Processamento (CPU em inglês), uma Unidade Arit-
mético-Lógica (ALU em inglês) e de forma integrada, possuem também os 
periféricos para comunicação serial, timers, osciladores e dispositivos de 
Entradas/Saídas.

Busca-se com estas estratégias, orientar o processo de aprendiza-
gem para que seu foco seja o aluno como participante ativo do processo 
de construção do conhecimento, co-autor, questionador.

3. Informática na Educação em  
um Curso Técnico em Informática

Essa seção apresenta algumas iniciativas que estão sendo utilizadas 
com o objetivo de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de discipli-
nas-chaves em um curso Técnico Integrado em Informática, a citar: Algo-
ritmos, Física e Engenharia de Software.

3.1. Uma nova abordagem no ensino de Algoritmos

Com base no histórico de aprovações e reprovações em determi-
nadas disciplinas do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino 
Médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Corumbá, e 
com avaliações dos alunos em sala de aula, percebeu-se, no decorrer de 
três anos, que existe uma acentuada dificuldade por parte dos alunos no 
aprendizado dos conteúdos básicos da Ciência da Computação. Números 
binários, lógica de programação e os diversos algoritmos de busca, são 
alguns dos temas que apresentam baixo índice de aprovações. Isso pôde 
ser verificado no período de 2013 a 2016, por exemplo. Conforme apresen-
tado na Figura 1 e na Figura 2, a disciplina Algoritmos I obteve, em média,  
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47,29% de aprovações por nota e 52,71% de reprovação. Em Algoritmos II, 
o número de reprovados é ainda maior. Foram, em média, 42.17% de apro-
vados e 57.83% de reprovados. Vale notar que em 2016 o número de repro-
vados foi de 77.14% em Algoritmos II.

Figura 1 - Gráfico de aprovação por nota - Algoritmos

 
Figura 2 - Gráfico de reprovação por nota - Algoritmos
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No IFMS, a grande maioria dos estudantes que ingressam no Cur-
so Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, campus Corumbá, 
tem entre 14 e 17 anos, conforme Figura 3. Mas o fator que se torna um 
agravante no processo de aprendizagem é a disparidade no nível de co-
nhecimento entre eles, que são distintos devido a formação no ensino 
fundamental. Conforme levantamento realizado no campus, nota-se pela 
Figura 4 que a grande maioria dos estudantes são oriundos de escolas pú-
blicas, enquanto uma parcela menor de escolas privadas. Faz-se necessá-
rio um resgate pedagógico no início e durante o curso para auxiliá-los no 
entendimento e compreensão das aulas.

Figura 3 - Gráfico de faixa etária
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Figura 4 - Gráfico de formação no ensino fundamental

Nos últimos anos, essas disciplinas têm apresentado altos índices 
de desistência e reprovação. Essas reprovações geram desmotivação nos 
alunos, prejudicando o processo de ensino-aprendizagem. A evasão, além 
do afastamento dos alunos do seu objetivo principal que é a formação 
intelectual e profissional, gera desconfiança na comunidade acadêmica 
quanto à qualidade de tais cursos, impedindo a entrada de novos alunos 
e retardando o crescimento da área de computação [Rodrigues, 2004].

O provimento de métodos educacionais cada vez mais lúdicos e ino-
vadores são inseridos no contexto educacional. Segundo [Falkembach 
2006] toda a atividade que incorpora a ludicidade pode se tornar um re-
curso facilitador do processo de ensino e aprendizagem.

Com a proposta de abordar os tópicos da ementa de algoritmos de 
forma a aumentar a absorção dos conhecimentos por parte dos discentes, 
diferentes metodologias e/ou técnicas de ensino serão pesquisadas e uti-
lizadas, tais como, Computação Desplugada (do inglês, Computer Science 
Unplugged ou CS Unplugged) , jogos educacionais e Sistemas Tutores Inte-
ligentes (STI).
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A execução do trabalho será dividida em fases. A primeira será o le-
vantamento das dificuldades dos discentes na absorção dos conteúdos. 
Na fase II, uma pesquisa deverá ser realizada sobre as diferentes meto-
dologias e/ou técnicas de ensino. Na fase III, as metodologias e/ou téc-
nicas serão selecionadas e um curso será elaborado abordando alguns 
tópicos das disciplinas de Algoritmos. Um aluno que esteja cursando o 
nível médio do IFMS, campus Corumbá, será selecionado e capacitado 
para ministrar o curso na fase IV. Na fase V, esse aluno, com suporte dos 
professores envolvidos no projeto, irá ministrar o curso para um grupo 
de discentes também do nível médio. Por fim, na fase VI, os estudantes e 
a metodologia serão avaliados e comparados com a metodologia e téc-
nicas tradicionais.

Figura 5 - Gráfico de aprovações por nota - Física
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Figura 6 - Gráfico de reprovações por nota - Física

3.2. Kit experimental de Física, com Arduíno

Este ação propõe a união da disciplina física com robótica, como 
uma demonstração prática de fenômenos estudados, muitas vezes ape-
nas na teoria. E, para isto, foi necessário um instrumento de robótica que 
fosse acessível e de baixo custo. Dentre muitas soluções disponíveis no 
mercado, a que mais se destaca atualmente é a plataforma Arduíno, pois 
sua integração possui nível baixo de dificuldade além de uma alta taxa de 
compatibilidade com sensores e atuadores. Foram explorados, analisados 
e utilizados para composição bibliográficas trabalhos, artigos publicados 
em congressos e livros didáticos na área de física, findando com uma ava-
liação parcial de cada área. Foi decidido utilizar a termodinâmica como 
ponto de partida do kit experimental.  Essa área possui diversas ramifica-
ções, o que pode provocar confusão em relação a seus conceitos, uma vez 
que, por exemplo, as pessoas misturam os conceitos de calor e tempera-
tura, que são conceitos complementares, mas diferentes.

Na fase seguinte foram elencadas experiências encontradas em li-
vros didáticos e que, em geral, não fazem uso da robótica para represen-
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tação. Uma destas experiências tem como foco expor a “troca de calor” 
que acontece em um recipiente quando há o encontro de água, em duas 
temperaturas diferenciadas. Essa experiência pertence a física em uma 
área chamada de transferência de calor, especificamente, convecção de 
calor, e é considerada umas da formas de transferência de calor mais com-
plicadas para entendimento, tendo seus conceitos teóricos como sendo 
difíceis de ser assimilados. Esta experiência foi selecionada para que pu-
déssemos reproduzi-la, analisá-la e avaliar a possibilidade da inserção da 
robótica em seu contexto.

Buscamos reproduzir esta experiência utilizando, água, gelo, coran-
te alimentar e um aquário transparente denominado recipiente (Figura 7).

Figura 7 - Recipiente utilizado na experiência

Neste recipiente foram colocados 8 litros de água a temperatura 
ambiente (entre 20 °C e 25 °C), aguardou-se então um período de tempo, 
permitindo que a água ficasse estável, para então serem colocados 2 kg 
de gelo dentro do mesmo recipiente. Após tempo aguardado para que o 
gelo pudesse se estabilizar, foi pingada uma gota de corante alimentício 
vermelho no centro do recipiente, sempre na mesma altura que o aquário.
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Após o corante ser pingado foi vedada a parte superior do recipiente 
para diminuir a influência do meio externo (como os ventos) no experi-
mento. Foi determinado um tempo limite de dois minutos para que ana-
lisássemos o experimento e ao final deste tempo foram observadas algu-
mas de suas características, tais como:

1. A formação de vórtices dentro do recipiente;

2. Se a troca de calor é visível aos olhos de quem observa o 
experimento;

3. Se o corante se dissolveu totalmente na mistura;

A experiência foi repetida cerca de 10 vezes, com as mesmas medi-
das e tempo. E como forma de registro em uma delas, retiramos o gelo 
para verificação da negação de formação do fenômeno.

Durante esta experiência utilizando gelo, foram capturados a forma-
ção de alguns vórtices,como demonstrado na Figura 8 que demonstram o 
fenômeno de “troca de calor”, documentado na teoria física de convecção.

Figura 8 - Formação de vórtice com corante
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Pode-se observar um círculo vermelho(cor do corante) se formar 
dentro do recipiente, isto acontece, pois as moléculas tanto quentes 
quanto frias, estão em constante movimento, e a região com menor tem-
peratura desce enquanto a substância com temperatura maior sobe, con-
tinuando neste ciclo até alcançarem o equilíbrio térmico. 

Após os experimentos iniciais serem finalizados, era necessário aliá-
-los à robótica. è iniciada, então, a fase de seleção dos sensores e plata-
formas necessários para criar um experimento controlado por robótica. 
Optou-se por utilizar uma placa Arduíno Uno que é uma placa reconfigurá-
vel de baixo custo, com muitas funcionalidades, programável e expansível 
através da interligação de sensores e atuadores. Após ser realizada uma 
pesquisa sobre quais sensores poderiam ser utilizados nas experiências. 
O sensor de temperatura DS18B20 atendeu todos os requisitos necessá-
rios para o experimento, sendo à prova d’água, pôde ser utilizado dentro 
do recipiente em contato direto com a água em estado líquido e o gelo. 
Foram integrados quatro sensores de temperatura DS18B20 no Arduíno, 
responsáveis por medir as temperaturas com menor influência do meio 
externo, tendo um resultado com menor nível de erro. Para que as infor-
mações dos sensores fossem compreendidas, foi necessário a utilização 
de duas bibliotecas: Dallas Temperature e OneWire. As bibliotecas são 
capazes de reconhecer vários sensores e interpretar os sinais elétricos e 
transformando-os em valores compreensíveis e manipuláveis.

A experiência foi repetida, com os mesmos parâmetros das primei-
ras tentativas sem os sensores: 8 litros de água, e 2 Kg de gelo. Os senso-
res foram dispostos em quatro pontos dentro do recipiente, dois na parte 
superior, e dois na parte inferior. Estes sensores foram marcados com co-
res específicas (verde, amarelo, vermelho e roxo) para que pudessem ser 
identificados durante as experiências. A cada 1 segundo o Arduíno foi pro-
gramado para mostrar na tela de um computador o valor da temperatura 
de cada sensor. Foram anotados os valores, e os dados analisados, tentan-
do buscar a formação dos vórtices encontrados na primeira experiência.



Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 381 - 402 | 2018

394 Fabio Silva, Luiz Felipe Jimenez, Dorgival Netto e Silvia Gonçalves Santos

Durante os experimentos, sentiu-se a necessidade de se persistir os 
dados de cada experiência para comparação posterior e análise imediata 
das temperaturas. Foi então criado um site que deveria atender requisi-
ções HTTP vindo diretamente do arduíno, tratar essas requisições, per-
sistir os dados, recuperá-los e exibi-los separando-os por experimento de 
forma visual e dinâmica.

Optou-se então por criar uma API Restful que atende-se as requisi-
ções e através da linguagem PHP, pudesse salvar os dados presentes nes-
tas requisições em um banco de dados, como descrito na Figura 9.

Figura 9 - Funcionamento da API

Para que os dados pudessem ser exibidos de forma dinâmica, foi utiliza-
da a linguagem JavaScript, capaz de atualizar em tempo execução as informa-
ções presentes na tela. Essa funcionalidade foi utilizada para que pudéssemos 
atualizar um gráfico que representa as temperaturas de um determinado ex-
perimento, com intervalos regulares de tempo. A atualização do gráfico acon-
tece cada vez que a API restful confirma a persistência de um dado.

O conceito de temperatura está associado a uma propriedade co-
mum do equilíbrio térmico. Ao juntarmos duas substâncias com tempe-
raturas diferentes, existirá uma troca de calor entre elas, até que alcan-
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cem um estado de equilíbrio térmico. Na Figura 8, podemos observar um 
círculo se formar dentro do recipiente, isto acontece, pois as moléculas 
tanto quentes quanto frias, estão em constante movimento, e a região 
com menor temperatura desce, enquanto a substância com temperatura 
maior sobe, continuando neste ciclo até alcançarem o equilíbrio térmico.

A plataforma Arduíno tem um grande potencial educacional, neste 
trabalho, buscamos aliá-lo a alguns sensores a fim de mapear um fenôme-
no físico de difícil compreensão, com alto nível de abstração. Com os sen-
sores medimos a variação de temperatura em quatro pontos diferentes 
do recipiente, para realizar um gráfico em tempo real da temperatura em 
função do tempo, como mostrado na Figura 10.

Figura 10 - Gráfico de temperatura, gerado no site

O gráfico representa as leituras a cada 5 segundos e apresenta algu-
mas informações:

1. A temperatura se mantém a mesma por dois minutos, enquanto 
a água estabiliza

2. Após uma queda brusca de temperatura(inserção de gelo) ocor-
re um aumento de temperatura

3. Há variações de temperaturas nos sensores durante todo o pro-
cesso, até que ocorre o equilíbrio térmico.



Revista ETCPAN | Corumbá, MS | v. 1 | n. 1 | p. 381 - 402 | 2018

396 Fabio Silva, Luiz Felipe Jimenez, Dorgival Netto e Silvia Gonçalves Santos

3.3. Engenharia de Software Prática

De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministé-
rio da Educação e Cultura (2016) uma das habilidades do perfil profissio-
nal do egresso do curso Técnico Integrado em Informática consiste em 
desenvolver e documentar aplicações para desktop com acesso a web e 
a banco de dados. As disciplinas de Engenharia de Software contribuem 
para o desenvolvimento dessas habilidades profissionais. Geralmente, a 
disciplina de Engenharia de Software é ministrada apenas de forma teó-
rica, com aulas expositivas e materiais complementares. Segundo Gibbs 
(1994), a qualidade do ensino e a compreensão dos conteúdos e temas 
da engenharia de software têm grande impacto na melhoria do processo 
de desenvolvimento de software e, consequentemente, podem apoiar na 
busca por soluções de problemas e deficiências observadas na prática, no 
contexto da indústria de software.

Uma das estratégias que têm sido empregadas na área de enge-
nharia de software é a associação da Abordagem Baseada em Problemas 
(ABP) em projetos [Santos et al., 2008; Cunha et al., 2008;  Barros e Araujo, 
2008]. Assim, além de estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico, 
da criatividade e mantendo os alunos motivados, é possível aproximar o 
ensino da engenharia de software às situações vivenciadas no mercado 
de trabalho.

Assim, o objetivo dessa seção é mostrar como o emprego da ABP pode 
contribuir tanto para a aprendizagem da Engenharia de Software, quanto 
para estimular as referidas habilidades profissionais do Técnico em Informá-
tica. Nela, os alunos são estimulados a solucionar um problema real através 
do desenvolvimento de um sistema computacional. Divididos em equipes, 
eles aplicam conceitos e práticas da Engenharia de Software e exercitam a 
coordenação e o desenvolvimento do projeto de sua equipe, simulando o 
ambiente de uma empresa de desenvolvimento de software. Isto evita a 
pura e simples reprodução do raciocínio de um especialista, estimulando os 
acadêmicos a chegarem a suas próprias conclusões [Souza et al., 2008]. O 
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processo de concepção da solução inclui a análise das alternativas, levando 
ao desenvolvimento do pensamento crítico, da argumentação e julgamen-
tos, além da estruturação do trabalho em equipe nestas condições [Santos, 
2009]. Desta forma, eles tornam-se responsáveis pelas suas escolhas e, con-
sequentemente, capazes de defendê-las, o que poderá ser um diferencial 
em seus futuros profissionais [Santos, 2009] [Duarte, 2011].

O desenvolvimento de sistemas de informação reais é uma tarefa 
complexa, na qual as atividades de construção de software e levantamen-
to de requisitos estão entremeadas: como os requisitos mudam ao longo 
do ciclo de desenvolvimento, não existe uma divisão clara entre as ativi-
dades de construção e levantamento de requisitos. Assim, muitas vezes, a 
concepção destes sistemas passa pela tomada de decisões com informa-
ções incompletas, o que requer uma cuidadosa avaliação para garantir as 
premissas a partir das quais o desenvolvimento será conduzido. Realizar 
este processo numa equipe faz com que as vivências de cada um possam 
servir como um complemento para a elaboração de uma solução eficaz 
[Cunha 2008] [Oliveira 2008]. O trabalho em equipe permite aprimorar a 
efetividade do aprendizado, preparando os acadêmicos para resolver pro-
blemas reais [Santos et al., 2008]. Outro fator importante vinculado ao 
uso da ABP na engenharia de software é que a solução acaba tomando um 
contexto interdisciplinar [Braga, 2009] [Cunha, 2008]. Isto porque, para 
solucionar os problemas, é preciso aplicar vários conceitos, sem a tradicio-
nal divisão acadêmica em disciplinas [Araujo, 2009].

A iniciativa piloto no IFMS Campus Corumbá foi realizada no semes-
tre 2017.2 na disciplina de Engenharia de Software I do curso Técnico In-
tegrado em Informática. A disciplina foi estruturada da seguinte forma: o 
professor inicialmente apresentava os conceitos de Engenharia de Softwa-
re, processos e metodologias aplicados no desenvolvimento de software. 
Para permitir um acompanhamento mais próximo, os 35 alunos matricu-
lados foram divididos em 10 grupos compostos por 03 a 05 integrantes. O 
contexto foi simular uma ambiente de desenvolvimento de software real, 
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onde cada equipe fica responsável por desenvolver um projeto, passando 
pelas fases de elicitação de requisitos, especificação de requisitos e proto-
tipação. A cada milestone os membros da equipe deveriam apresentar o 
resultado da atividade para os demais colegas. A fim de estimular habili-
dades de comunicação e oratória que são muito importantes em qualquer 
área do mercado de trabalho.

Cada equipe teve um professor que simulou um cliente real acom-
panhando as atividades de Elicitação e Especificação de Requisitos e vali-
dando o protótipo. A disciplina contou com 08 professores clientes, que 
definiram temas únicos para cada um dos sistemas a ser desenvolvido e 
acompanharam as atividades de uma ou duas equipes de trabalho.

Na etapa de levantamento de requisitos que representa a identifica-
ção dos requisitos que os usuários esperam do sistema a ser proposto pe-
los grupos de trabalho. O levantamento de requisitos foi realizado através 
de entrevistas com os os clientes (passando pela fase de planejamento do 
roteiro de entrevista a ser aplicado). Analisando os requisitos obtidos, os 
acadêmicos passaram a criar suas hipóteses e evidências sobre a solução a 
ser proposta. Por se tratar da primeira experiência dos alunos no levanta-
mento de requisitos, o professor da disciplina acompanhou esta etapa es-
timulando a reflexão sobre os requisitos encontrados. Em seguida, os alu-
nos analisam os requisitos levantados e planejam a proposta de solução 
de como os usuários irão interagir com o sistema. Além de questões de 
como será a interface gráfica (GUI - Graphic User Interface) através da pro-
totipação. Os professores clientes validaram o resultado desse milestone.

Cada equipe desenvolveu um site, utilizando o Google Sites1, para ser 
o repositório de materiais e informações relacionadas ao projeto a ser de-
senvolvido. Cada site deve possuir, no mínimo, três páginas: página inicial, 
artefatos e equipe. A página inicial deve conter as informações sobre o ob-
jetivo da atividade na disciplina de Engenharia de Software I e a visão geral 

1 sites.google.com/site/
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do sistema a ser desenvolvido. Outra página onde é possível identificar os 
membros da equipe e o cliente e, uma página para os artefatos elaborados 
durante o processo de desenvolvimento de software (roteiro de entrevis-
tas, transcrição das entrevistas, documento de requisitos, especificação 
de requisitos, diagrama de caso de uso e os protótipos). Todos os artefa-
tos produzidos foram padronizados e apresentados durante a disciplina a 
fim de serem utilizados como referência para as equipes. Esses Artefatos 
eram preenchidos pelas equipes de forma incremental. O preenchimento 
dos documentos estimulava a organização tanto das atividades quanto 
das responsabilidades de cada membro. Estes documentos também pro-
porcionaram meios para que o professor pudesse acompanhar e verificar 
o andamento dos trabalhos. As etapas de acompanhamento e avaliação 
representam aspectos importantes da ABP: registro e acompanhamento 
das atividades realizadas; organização do trabalho em equipe; reflexões 
sobre o andamento dos trabalhos; e avaliações intermediárias com forne-
cimento de retornos (feedbacks) sobre as atividades desenvolvidas. Para 
apoiar a elaboração do Documento de Requisitos, uma aula foi dedicada a 
Explicação de cada seção através de atividades práticas de preenchimento 
de um projeto.

Conclusão

Os dados obtidos nos experimentos realizados mostraram é possível 
utilizar robótica para demonstrar experimentos em física, que são difíceis 
de compreender somente com a teoria. O acompanhamento da evolução 
térmica utilizando sensores de temperatura à prova d’água, interligados 
com o Arduíno é uma experiência não encontrada durante as pesquisas. 
Como trabalhos futuros, há possibilidade de compor experiências nas 
áreas de Eletricidade, Magnetismo, para integrar um kit experimental de 
física.

Ao final do semestre, um survey será aplicado com os alunos da 
turma de Engenharia de Software I como forma de feedback dos alunos 
identificando os pontos positivos e negativos da proposta. Na disciplina 
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de Engenharia de Software II os membros das equipes serão escolhidos 
pelo professor, para que eles vivenciem a experiência de trabalhar com 
pessoas de perfis diferenciados, exercitando situações que poderão ser 
frequentes no cotidiano profissional.

Ao descrever os resultados desse estudo, espera-se contribuir para a 
criação de um ambiente motivador, tornando o processo de ensino-apren-
dizagem mais dinâmico, colaborativo e prazeroso. E com isso, incentivar 
os cursos Técnicos Integrados em Informática a adotar combinações de 
metodologias de ensino com as aplicadas no mercado de trabalho.
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