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13Prefácio

O volume 2 do livro Pesquisa Aplicada e Inovação traz, em 21 
capítulos, trabalhos apresentados no III Simpósio Brasileiro de 
Pesquisa Aplicada e Inovação, realizado na Universidade do Estado da 
Bahia – UNEB, em outubro de 2017. Seguindo a lógica deste evento 
que tem sido realizado anualmente, os textos escritos por acadêmicos 
e profissionais de diferentes áreas do conhecimento versam sobre 
trabalhos interdisciplinares resultantes de atividades de pesquisa que 
têm por objetivo desenvolver tecnologias aplicáveis, bem como de 
trabalhos que debatem a difusão para a sociedade de conhecimentos 
gerados em instituições de ensino e pesquisa e em outros ambientes 
produtivos. Assim, esta publicação busca disseminar resultados de 
atividades de pesquisa e desenvolvimento que possam contribuir para 
o desenvolvimento sustentável da sociedade, a partir da compreensão 
do papel estratégico que a inovação tem adquirido nas últimas décadas 
e que atingiu patamares mais elevados no Brasil a partir dos anos 
2000, quando ganhou status de política de Estado com o advento 
da aprovação da Lei de Inovação e de outros instrumentos legais que 
refletiram uma concertação entre diferentes esferas do poder público 
com vistas a incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico no 
ambiente produtivo e social.

O estabelecimento de políticas públicas de estímulo à inovação tem 
levado amplos setores, particularmente nas instituições de ensino 
e pesquisa, a desenvolveram atividades de pesquisa aplicada com o 
objetivo de inserir os seus resultados no ambiente produtivo ou 
social. É neste contexto que este livro abordar, a um só tempo, o 
desenvolvimento de tecnologias e produtos com potencial de aplicação 
e a discussão sobre políticas públicas e estratégias organizacionais de 
gestão do conhecimento com vistas à viabilização das tecnologias 
inovadoras. 

Os primeiros capítulos deste volume trazem trabalhos de pesquisas 
em diferentes áreas das engenharias e das tecnologias da informação e 
comunicação (TICs) voltados para o desenvolvimento de sistemas de 
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14 Pesquisa Aplicada & Inovação - Volume 2

controle e automação e de softwares, bem como para a aplicação de 
ferramentas computacionais ao estudo de alguns fenômenos sociais. 
Na área de automação de sistemas e produtos encontram-se textos 
sobre a sofisticação de sistemas terrestres de bombeio mecânico 
(capítulo 1), o desenvolvimento de solução de automatização de baixo 
custo para cadeiras de rodas (capítulo 2), a análise de desempenho de 
geradores fotovoltaicos (capítulo 3) e o projeto de sistema de controle 
de coluna de destilação para separação de metanol e água (capítulo 5). 
São encontradas ainda entre os primeiros capítulos abordagens que 
enfocam problemas em diferentes áreas, inclusive na área interdisciplinar 
de difusão do conhecimento, a partir do desenvolvimento ou 
aplicações de TICs. Aí se encontram o desenvolvimento de interfaces 
que utilizam tecnologias de computação perceptiva (capítulo 4) e a 
utilização de sincronização por motifs como ferramenta de construção 
e análise de redes dinâmicas (capítulo 6). No capítulo 7 é apresentado 
um modelo de ontologia baseada em instâncias como um mecanismo 
de apoio ao armazenamento e à disseminação de informações 
semanticamente organizadas. Na sequência, encontram-se os trabalhos 
de desenvolvimento de softwares através da construção de um modelo 
de programação que integre a modelagem e a implementação de 
sistemas (capítulo 8) e da aplicação do Desenvolvimento Dirigido por 
Modelos (capítulo 11). Por sua vez, a Mineração Visual de Dados é 
aplicada para encontrar padrões nas informações do Exame Nacional 
do Ensino Médio – ENEM (capítulo 9).

Novas abordagens de desenvolvimento tecnológico vão ser encontradas 
nos últimos capítulos do livro, que tratam do desenvolvimento de 
tecnologias situadas na área das biotecnologias, particularmente 
em aplicações voltadas para a saúde (fármacos) e alimentos. Os 
desenvolvimentos tecnológicos mais recentes na área de fármacos, 
biossimilares e cosméticos são analisados no capítulo 14 e, ainda 
nesta área, encontra-se no capítulo 16 uma abordagem sobre o 
potencial da bioprospecção e da biotecnologia vegetal na formulação 
de novos fármacos. No capítulo 15 aborda-se o potencial inovador 
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15Prefácio

de farinhas de leguminosas nas indústrias alimentícia e farmacêutica. 
Finalmente, são apresentadas algumas tecnologias de produção 
de alimentos funcionais dentro de estratégias de desenvolvimento 
agrícola e mais especificamente de desenvolvimento da agricultura 
familiar. Neste sentido, são apresentadas tecnologias de produção de 
um queijo tipo Tofu prebiótico condimentado, utilizando inulina e 
a soja como compostos funcionais (capítulo xxxx), de produção de 
sorvete probiótico a partir da goiaba e da beterraba (capítulo 18), de 
desenvolvimento de bolos formulados com farinhas de leguminosas 
provenientes da agricultura familiar (capítulo 19) e de processo de 
elaboração de ração animal modificada com leguminosa (capítulo 
20), na qual se propõe a utilização de mangalô, caupi e andu como 
ingredientes das formulações de rações animais.

Além dos capítulos que tratam mais especificamente de tecnologias 
desenvolvidas ou avaliadas pelos seus autores, são encontrados também 
neste volume três capítulos (10, 12 e 13) que abordam questões voltadas 
mais especificamente para a gestão do conhecimento e para políticas 
públicas de incentivo à produção e difusão do conhecimento científico 
e tecnológico. O capítulo 10 versa sobre a formação de talentos para 
a inovação por meio da análise da pós-graduação profissional stricto 
sensu no Brasil e sua produção tecnológica. Nesta perspectiva discute-
se a contribuição do sistema de pós-graduação do país à formação de 
pessoal altamente qualificado por meio do estabelecimento de políticas 
públicas que estimulem o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. 
Um quadro evolutivo da pós-graduação profissional é apresentado 
partindo-se do Parecer Sucupira (1965), até a criação do mestrado 
profissional (1995) e, mais recentemente, do doutorado profissional 
(2017). Em seguida, o capítulo 12 traz uma introdução à utilização 
da Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão como instrumento 
de apoio às decisões em gestão do conhecimento tendo em vista o 
papel estratégico da inovação para a elevação da competitividade das 
organizações e dos países. Finalmente, encontra-se no capítulo 13 
uma análise sobre o financiamento à Pesquisa, Desenvolvimento e 
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16 Pesquisa Aplicada & Inovação - Volume 2

Inovação no Brasil. O padrão mundial de financiamento à pesquisa 
e inovação é inicialmente discutido ressaltando-se o papel específico 
que tem sido desempenhado pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico – OCDE. O padrão de financiamento 
e os instrumentos de apoio à P,D&I adotados no Brasil são então 
discutidos no âmbito das opções de políticas públicas implementadas 
nos últimos anos. Entre outros aspectos ressalta-se o papel singular das 
startups enquanto instâncias de promoção de projetos mais inovadores 
e, nesta perspectiva, são destacados os instrumentos de apoio à 
pesquisa e inovação mais adequados para o desenvolvimento de 
projetos de maior risco e potencialmente de maior retorno. Destaca-
se ainda a discussão sobre a relação entre investimentos públicos e 
privados à P,D&I, indicando que embora o padrão mundial atual seja 
de investimentos privados maiores do que os investimentos públicos, 
cabe ao setor público, em momentos de diminuição dos investimentos 
privados, o estabelecimentos de políticas anticíclicas que alavanquem 
os aportes de recursos públicos para a inovação. 

Os organizadores e os autores estão de parabéns por apresentaram aos 
leitores textos de alta qualidade. Os capítulos do livro não obedecem 
a uma sequência específica e podem ser lidos em qualquer ordem, de 
acordo com a escolha do leitor. Boa leitura!

Elias Ramos de Souza
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19Método Computacional para Esboço Carta Dinamométrica de 
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MÉTODO COMPUTACIONAL PARA 
ESBOÇO CARTA DINAMOMÉTRICA DE 
SUPERFÍCIE EM SISTEMAS TERRESTRES 
DE BOMBEIO MECÂNICO

Neste capítulo é descrita a metodologia adotada para o esboco da 
carta dinamométrica de superfície. São apresentadas as etapas de 
estimação dos parâmetros elétricos do circuito equivalente do motor 
de indução trifásico (MIT); a determinação do torque eletromecânico 
produzido no eixo motor e, por conseguinte, o torque da unidada de 
de bombeio; e a utilização de dados da estrutura mecânica, tais como 
raio da polia do sistema mecânico, relação entre as engrenagens da 
caixa de redução e o fator de redução para auxiliar na determinação da 
variação da posição e carga na haste polida, que contribuem aplicação 
da metodologia proposta.

1. ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS ELÉTRICOS DO 
MIT

Normalmente, o levantamento de características elétricas de MITs é 
baseada no circuito elétrico equivalente apresentado na Figura 1, na 
qual variáveis elétricas tais como tensão de alimentação, resistências 
e reatâncias são apresentadas. Conforme Sá (1988), o aparecimento 
do computador e sua posterior evolução permitiu o estudo do MIT 
por meio de modelos que contemplavam não-linearidades do regime 
transitório e o comportamento do regime permanente.
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20 Pesquisa Aplicada & Inovação - Volume 2

Figura 1: Circuito equivalente por fase do MIT.

Rs Xs

Rfe Xm

Rr

s

Xr

v

l

Fonte: (LIMA; JACOBINA; FILHO,1997)

Os ensaios de rotor livre e rotor bloqueado necessitam, geralmente, de 
procedimentos e análises em laboratório no qual, equipamentos tais 
como varivolts, multímetros e osciloscópio podem ser utilizados. A 
possibilidade da análise qualitativa de problemas relacionados ao MIT, 
tais como rendimento e perdas de modo geral, a partir de modelos e 
variáveis elétricas, estimadas e simuladas computacionalmente, gerou 
pesquisas, sobretudo relacionados à precisão na obtenção daquelas 
variáveis.

Uma das publicações que relacionava as não linearidades das variáveis 
com os modelos da máquina de indução foi proposta por Lima, 
Jacobina e Filho (1997).  Neste trabalho foi apresentado uma técnica 
moderna para a época, na determinação dos parâmetros em regime 
permanente do circuito equivalente do motor de indução trifásico, tipo 
gaiola de esquilo. Os procedimentos metodológicos de identificação 
foram baseados nas curvas caracteristicas em regime permanente da 
corrente do estator por fase versus escorregamento, e da potência de 
entrada versus escorregamento. Os parâmetros da máquina elétrica 
foram obtidos com minimização por mínimos quadrados de uma 
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função custo entre curvas calculadas e curvas experimentais citadas.

Baseando-se em algoritmos de otimização, Jin e Du (2009) propuseram 
um método de identificação de parâmetros de motores de indução 
assíncronos.  O método sugeria que os parâmetros do MIT poderiam 
ser identificados com base em algorítimos genéticos e dados de partida 
do motor das como corrente no estator e tensão de alimentação do 
estator. Este método conseguiu identificar todos os parâmetros do 
circuito equivalente do MIT.

Reed, Hofmann e Sun (2016) apresentaram um método para 
identificação dos parâmetros do MIT, incluindo perdas de condutância 
no núcleo, baseado em dados experimentais da corrente estacionária 
do estator, em várias frequências de escorregamento. Utilizando uma 
análise numérica foi possível mensurar a precisão do método e sua 
capacidade de caracterizar o MIT em uma faixa de níveis de fluxo, que 
incluiram a saturação magnética. A técnica apresentada neste trabalho 
foi mais precisa que as obtidas usando o método padrão, quando 
comparado às medidas do fator de potência, potência de entrada 
trifásica e corrente da eficaz de linha.

Recentemente Che et al.(2017) desenvolveram um trabalho de 
estimação de parâmetros em MIT polifásicos. Neste trabalho, a 
identificação de parâmetros de uma máquina de indução assimétrica 
utilizando testes de rotor sem carga e rotor bloqueado foi discutida. 
Foram propostos testes usando um circuito equivalente alternativo 
para melhorar a precisaõ dos parâmetros estimados.

2. PARÂMETROS DO MIT E O ESBOÇO DA CARTA 
DINAMOMÉTRICA DE SUPERFÍCIE.

No estudo aqui apresentado, a estimação dos parâmetros do MIT, 
tomando como referência Figura 1, foi ferramenta metodológica 
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22 Pesquisa Aplicada & Inovação - Volume 2

intermediária para a obtenção da carta dinamométrica de superfície. 
Como os motores de indução, normalmente estão instalados e afixados 
em estruturas de concreto nas estações de bombeio, sua remoção para 
a realização de ensaios de rotor livre e bloqueado em laboratório e, por 
conseguinte, estudo dos parâmetros do circuito equivalente por fase 
seria tarefa que possivelmente, provocaria envolvimento de equipes de 
manutenção e possíveis perdas ou atrasos nos volumes esperados de 
produção dos poços envolvidos.

Diante disto, o método proposto sugeriu a estimação dos parâmetros 
do circuito equivalente por fase do MIT por meio de um método 
computacional de otimização, baseado em um algoritmo genético 
elaborado em MATLAB. Os parâmetros estimados foram:

•	 Rr : impedância do rotor referente ao estator; 
•	 Xr: reatância indutiva do rotor referente ao estator; 
•	 Xs : reatância do estator;
•	 Rs : resistência do estator; 
•	 Rfe : representa as perdas no entreferro; 
•	 Xm : reatância  de dispersão  no  entreferro. 

Para entrada do algoritmo foram utilizadas as seguintes variáveis 
elétricas: frequência de operação do MIT (60 Hertz), tensão nominal 
eficaz por fase (220 VAC), valor eficaz de corrente no estator (medida 
por uma sonda com sensor de efeito Hall e armazenada em planilha 
eletrônica) e número de polos do motor (4 polos). Além das variáveis 
elétricas citadas, foram estabelecidos os limites mínimo e máximo de 
cada parâmetros que seria estimado, baseado em valores tipicos obtidos 
nos ensaios de rotor travado e rotor livre, bem como os critérios de 
parada do algoritmo, que levaram em consideração o número limite 
de interações e o erro mínimo quadrático entre os valores da curva 
de corrente do estator, medidos pela por uma sonda, e os valores de 
corrente obtidos por meio da expressão matemática apresentada na 
Equação (1) e com o auxílio dos parâmetros estimados.
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A Equação (1) foi obtida por análise do circuito da Figura1, dividindo 
a tensão de alimentação pelo módulo da impedância total.  Com esta 
equação, a cada interação do algoritmo, um conjunto de parâmetros 
do MIT eram estimados e testados, de modo a verificar se a diferença 
mínima quadrada entre o resultado fornecido pela Equação (1) e o 
valor medido pela sonda de corrente, atendiam o valor estabelecido de 
forma aleatória de 10−12.

De acordo com o que foi descrito, o algoritmo possuía como critério de 
parada o número máximo de interações (que significava o número de 
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vezes em que os valores estimados seriam verificados pelo algoritmo) 
e o valor do erro mínimo quadrático entre o valor da corrente medida 
pela sonda e o valor calculado de corrente no estator, como o auxílio 
dos parâmetros estimados; como restrições, o algorítmo utilizava as 
limitações máxima e mínima para os valores de cada parâmetro do 
circuito equivalente do MIT. Para a determinação dos valores limitantes 
para cada parâmetro foram realizados, em laboratório, ensaios de rotor 
livre e rotor bloqueado com MITs similares ao motor instalado na 
estação de bombeio experimental.

3. DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DOS 
PARÂMETROS ELÉTRICOS DO MIT

O MIT, especificamente tipo gaiola de esquilo, possui geralmente no 
estator, enrolamentos trifásicos distribuídos, simétricos e equilibrados, 
que podem ser caracterizados por bobinas concentradas.  Cada fase 
é distribúıda espacialmente por 120o no perímetro do estator, e cada 
enrolamento possui o número de espira similar. O modelo matemático 
para operação em regime permanente, chamado de modelo de circuito 
equivalente, caracteriza a operação do motor de indução sob condição 
de alimentação senoidal e equilibrada (DE LUNA; CAIXETA; 
GUIMARÃES,2016).

No estudo de máquinas elétricas, normalmente é apresentado o 
cálculo dos parâmetros do circuito equivalente no MIT, a partir dos 
dados obtidos dos ensaios de rotor bloqueado e vazio.  Em unidades 
de Bombeio Mecânico por Hastes (BMH), a retirada do MIT para 
a realização dos ensaios citados, pode comprometer a produção 
da unidade, devido ao tempo gasto para a efetivação dos testes 
experimentais, além de envolver equipe de manutenção para retirada, 
recolocação e ajustes de alinhamento da máquina elétrica.

Diante disso foram realizados ensaios de rotor livre e rotor bloqueado 
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em laboratório, com MITs similares ao motor da unidade de bombeio 
estudada, a fim de comparar os parâmetros estimados pelo algoritmo 
com os parâmetros obtidos nos ensaios de laboratório, bem como 
estabelecer os limites máximo e mínimo para cada valor de parâmetro 
a ser estimado.

4. ENSAIOS PARA OBTENÇÃO DOS PARÂMETROS 
DO MIT

Para o estudo dos parâmetros do MIT, normalmente, é utilizada 
a norma brasileira NBR 5383/2002. Esta norma apresenta os 
procedimentos que devem ser seguidos para a obtenção dos parâmetros 
elétricos do circuito equivalente por fase do MIT. Para a obtenção da 
Resistência por fase efetiva do estator, Reatância de dispersão por fase 
do estator, Resistência por fase do rotor referida ao estator, Reatância 
de dispersão por fase do rotor referida ao estator, Resistência que 
representa perdas no núcleo e a Reatância de magnetização do núcleo, 
que são os parâmetros em questão, normalmente, são realizados em 
laboratório dois ensaios recomendados pela norma citada: o ensaio de 
rotor bloqueado e o ensaio de rotor livre.

4.1 ENSAIO DE ROTOR BLOQUEADO

O ensaio de rotor bloqueado consiste em fixar o rotor é mecanicamente, 
de modo a tornar o escorregamento (s) máximo, ou seja, s=1.  A tensão 
aplicada trifásica é variada do valor mínimo em direção ao valor nominal 
no enrolamento do estator, até que seja indicado em um amperímetro 
de corrente alternada a corrente nominal, apresentada pelo fabricante 
nos dados de placa do motor em estudo.  Não é recomendável aplicar 
no enrolamento do estator, mais corrente que a nominal para não 
danificar as bobinas envolvidas.
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A tensão reduzida aplicada aos terminais do estator, geralmente 
varia entre 10% e 20% da tensão nominal do motor, de modo a se 
ter no máximo o valor da corrente nominal.  Este baixo valor de 
tensão é justificado pois como o rotor está travado, a velocidade do 
fluxo percebida no rotor é igual à velocidade deste fluxo percebida 
no estator. Portanto, as forças eletromotrizes efetivas do rotor e do 
estator são as mesma e o escorregamento é igual a 1 (s = 1). Com esse 
escorregamento, a impedância de entrada do circuito equivalente da 
Figura 2 é muito baixa.

Figura 2: Circuito equivalente rotor travado.

jX1 jX2

R2

R1
Irt

Vrt

Fonte: (FITZGERALD, JR, UMANS, 2006)

Segundo Fitzgerald, Jr. e Umans (2006), o ensaio de rotor bloqueado 
fornece informações sobre as impedâncias de dispersão. Com o motor 
parado, as perdas por atrito e ventilação podem ser consideradas nulas. 
A potência de entrada alimenta então as perdas por efeito Joule nos 
enrolamentos do estator e do rotor. A Figura 2 apresenta o circuito 
equivalente do rotor bloqueado. Com o valor da corrente medida com 
o rotor travado e a medição da potência do motor neste estado, calcula-
se a resistência total com o rotor travado (Rrt) e a impedância total do 
circuito equivalente do rotor travado apresentado na Figura16, por 
meio das equações (6), (7) e (8) :
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Pr
2Irt

t
Rrt = (6)

          
Irt

Zrt
Vrt = (7)

          22 RrtZrtXrt -= (8)

Onde,

•	 Prt: potência do rotor travado;
•	 Zrt: impedância de rotor travado;
•	 Rrt: resistência total de rotor travado;
•	 Vrt: tensão de rotor travado que produz a corrente nomainal do 

motor;
•	 Irt: corrente do rotor travado.

Observando a Figura 2, Xrt representa a soma de X1 e X2 e Rrt representa 
a soma R1 e R2’ a 60Hz que é a frequência da rede. Subtratindo desse 
valor de Rrt o valor medido de R1 obtem-se Resistência por fase do 
rotor referida ao estator (R2’). O valor de R1 é normalmente obtido 
pela injeção de corrente e tensão contínua no enrolamento de cada 
fase do estator; desta forma e utilizando a lei de ohm se determina o 
valor da resistência em cada enrolamento por fase. A média dos valores 
de resistência obtidos determinam o valor da resistência do estator.

Cada tipo de motor de indução possui uma classe que especifica o 
comportamento do torque, corrente de partida e escorregamento.  De 
acordo com a classe há um número entre 0 e 1 que expressa a relação 
entre a reatância de dispersão por fase do estator (X1) e da Reatância 
de dispersão por fase do rotor referida ao estator (X2’) com reatância 
do rotor travado Xrt conforme Tabela 1. Considerando a classe do 
motor de indução envolvido no ensaio é possível obter os valores de 
X1 e X2’.
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Tabela 1: Classes de motores de indução.

Motores
Xrt

X1

Xrt

X2

Classe A, torque de partida e correntes nominais 0,5 0,5

Classe B, torque de partida nominal e baixa corrente de partida 0,5 0,6

Classe C, alto torque de partida, baixa corrente de partida 0,3 0,7

Classe D, alto torque de partida, alto escorregamento 0,5 0,5

Motor de rotor bobinado 0,5 0,5

Fonte: (ABNT, 2002)

4.2 ENSAIO DE ROTOR LIVRE

O ensaio do rotor livre consiste na aplicação da tensão nominal do 
MIT e mede-se a corrente circulante no estator a fim de se determinar 
as perdas rotacionais, que incluem as perdas por atrito, as perdas por 
ventilação e perdas no entreferro. Com o rotor em vazio, isto é, com 
seu eixo girando livre, o escorregamento tende a zero e a resistência 
do rotor referente ao estator tende ao infinito, fazendo com que a 
corrente no rotor seja muito pequena, na ordem de microampére.

Conforme descreve Fitzgerald, Jr. e Umans (2006), quando o motor 
opera em vazio a corrente no estator é aquela mínima necessária para 
produzir o conjugado suficiente para superar as perdas por atrito, 
ventilação e associadas à rotação. A Equação (9) apresenta a forma de 
cálculo da potência das perdas rotacionais.

          RIn - 1
2
1Vfases ZVZROT PP = (9)

Em que,
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•	 R1: resistência do estator;
•	 I1V z: corrente no estator em vazio;
•	 nfases: número de fases do motor;
•	 P vz: potência total em vazio;
•	 PROT : potência das perdas rotacionais.

Com o ensaio do rotor em vazio ou livre é possível obter os valores 
da resistência que representa perdas no núcleo (Rf ) e a Reatância 
de magnetização do núcleo (Xm) pela análise fasorial do circuito 
equivalente do motor em vazio, que considera apenas a impedância 
relativa ao estator e a impedância relativa ao ramo de magnetização da 
Figura 3:

Figura 3: Circuito equivalente rotor livre.

jX1

jXm

R1
I0

V0

Rf

Fonte: (FITZGERALD, JR, UMANS, 2006)

Com o rotor livre liga-se o motor e aplica-se a tensão acima da nominal 
em até 125 % de modo a obter um escorregamento próximo de zero. 
Desta forma o circuito equivalente por fase do motor de indução 
assemelhase com a Figura 3. Nestas condições faz-se a leitura da 
tensão (V0), corrente (I0) e potência trifásica (P0). A partir da tensão 
nominal, registra-se os valores de tensão e potência de entrada para 
valores decrescentes de tensão, até que a corrente tenha a tendência 
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de aumentar. Com os valores medidos plota-se a curva de potência 
de entrada total versus tensão; extrapolando-se a curva atá o eixo das 
ordenadas obtém-se um ponto do eixo das ordenadas que corresponde 
às perdas rotacionais em vazio (Prot).

Com os resultados obtidos até então e utilizando a equação (10) é 
possível calcular as perdas no ferro em vazio, considerando a tensão de 
entrada constante ou com pouca variação.

P-RI - ROT1
2

0PPferro = (10)

Fazendo uma análise fasorial no circuito da Figura 3 é possível obter a 
tensão no ramo de magnetização por meio da Equação (11)

- )IjX(R  - 0 01100 jÐ+Ð= °VE (11)

Onde,

          
V

P
cos

00

01

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
= -

I
j (12)

O módulo da corrente na resistência Rf da Figura 3 pode ser expressa 
pela Equação (13):

          
0E

P
I

ferro

f = (13)
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A partir de If pode-se obter a corrente que passa por Xm pela Equação 
(14):

          I-II f0m = (14)

Com os resultados obtidos e utilizando as equações (15) e (16) os 
valores dos módulos de de Xf e Rf são obtidos:

          R 0
f

fI

E
= (15)

e

          X 0
m

mI

E
= (16)

 

5. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS ENSAIOS

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Instrumentação 
da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
utilizandos os seguintes componentes:

•	 01 Osciloscópio digital Fabricante Yokogawa, modelo DL 1620. 
Dois canais de entrada 200MS/s; Simulação de 200MHz de 
largura de banda; tela de visualização de 6,4 polegadas; interfaces 
Ethernet e USB;
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•	 01 Sonda de corrente tipo pinça; Fabricante Fluke; Faixa de 
corrente nominal - De 0 a 10 A ou 0 a 100 A; Sinal de saída 
- 100 mV/A ou 10 mV/A; Deslocamento de fase para sinais 
menores que 65Hz - < 1,5 graus. Banda útil - 0 a 100 kHz;

•	 01 tacômetro óptico DT2236B, com resolução de 
0.1RPM(@1000 9999,9RPM) e exatidão de 0.05% + 1 dígito;

•	 01 Multímetro digital DT830B da Multitoc com visor de cristal 
líquido LCD de 3 digitos e portátil; Equipado com função 
de medição de tensão elétrica contínua DC e alternada AC, 
corrente contínua DC, resistência e diodo;

•	 02 Motor de indução trifásico WEG, tipo gaiola de esquilo, 
CAT N, frequência 60Hz, potência 0,75 kW(1 cv), 1720 rpm, 
tensão nominal 220VAC, corrente nominal 3,02A, IP55;

•	 Bancada didática da WEG composta de um gerador de corrente 
contínua, controlador de carga, Motor de indução trifásico 
WEG, tipo gaiola de esquilo, CAT N, frequência 60Hz, 
potência 0,75 kW(1 cv), 1720 rpm, tensão nominal 220VAC, 
corrente nominal 3,02A, IP55, medidor de torque rotativo e 
velocidade, modelo DA- TAFLEX 22/20, torque nominal de 20 
Nm; error linear incluindo a histerese menor que 0:5% e relação 
entre tensão de saída e torque de 2,5V/10Nm; ;

•	 01 Variador de tensão trifásico 0-240V.

Os ensaios utilizaram a estrutura apresentada na Figura 4. Na estrutura, 
a sonda de corrente Fluke mediu a corrente por fase circulante no 
estator do motor e disponibilizou os resultados em um dos canais do 
osciloscópio digital Yokogawa. Com o valor eficaz de tensão medido por 
fase e captado por pontas de prova, o oscilóscópio foi capaz de calcular 
a potência associda às medições de tensão e corrente correspondentes. 
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O multímetro utilizada serviu para comparar as leituras de tensão 
medidas no osciloscópio. O tacômetro optico mediu a velocidade no 
rotor em revoluções por minutos; contudo como na bancada didática 
havia um torquímetro capaz de medir, além do torque a velocidade, 
este foi utilizado na medição da velocidade do motor acoplado à 
unidade didática.  Os dois motores que também foram usados nos 
testes tiveram suas velocidades medidas pelo
 tacômetro óptico.

Figura 4 : Diagrama de blocos utilizados nos ensaios com o MIT. 

Osciloscópio Digital

Sonda
Corrente

MOTORVARISTOR

Medidor
Tensão

Fonte: (Própria autoria)

6.  CINEMÁTICA DA UNIDADE DE BOMBEIO

Para o cálculo da potência e do torque mecânico envolvidos no ciclo 
de bombeio é importante o entendimento da cinemática da unidade 
de bombeio mecânico por hastes. Este entendimento pode favorecer o 
estudo da posição, velocidade e aceleração da haste polida e a relação 
com o peso do volume de petróleo durante o bombeamento.

A metodologia para o calculo da cinemática da unidade de bombeio 
por hastes foi primeiramente proposta no começo da década de 60 e 
posteriormente recebeu contribuições na década de 80, levando em 
consideração os dados geométricos representados por letras e ângulos 
na Figura 5:
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Figura 5: Geometria da Unidade de Bombeio.

Fonte: (SILVA, 2014)

A Figura 5 apresenta o modelo geométrico da unidade bombeio que 
foi utilizado neste trabalho. Este modelo é normatizado pela norma 
API 11E que recomenda o cálculo do deslocamento da haste polida 
em função do ângulo da manivela e dos dados geométricos citados 
anteriormente.

A Equação (17)  serviu para calcular o deslocamento da haste polida em 
função do ângulo θ da cinemática da unidade de bombeio apresentada 
na Figura 5:
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))(()( qyyq ubbASub -= (17)

A – distância do tripé até a cabeça do cavalo mecânico;
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Os ângulos ϕ e β e a variável J foram calculadas pelas respectivas 
equações a seguir:
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Para a obtenção da carta dinamométrica de superfície, além do 
deslocamento da haste polida em função do ângulo θ foi necessário o 
cálculo da carga na haste polida, considerando a geometria do sistema.
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A Equação (23) apresenta a expressão de cálculo da carga na haste 
polida:

÷
ø

ö
ç
è

æ
=

FT

T
Chp ub (23)

Onde,

Tub – Torque produzido na unidade com auxílio do motor;
FT – fator de torque.

O torque produzido na unidade com auxílio do motor é calculado 
pela equação (24):

)(
Redutor1

sT
RMotor

R
Tub

g
= (24)

 Na qual,

•	 γ:  Fator de redução;
•	 Rredutor: Raio da polia do redutor;
•	 Rmotor: Raio da polia do motor;
•	 T(s): Torque eletromecânico do motor em função do 

escorregamento;
•	 s: Escorregamento.

O torque em função do escorregamento é obtido por meio da equação 
(25):

22

2
2 )(
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sRRfe

w

P
VsT r

+
= (25)

Onde “V” é a tensão elétrica, “w” é a frequência angular do estator, “P” é 
o número de polos do motor, “s” é a representação do escorregamento, 
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“Rr” é a resistência do rotor relativa ao estator e “Rfe” é a resistência 
que representa as perdas no entreferro. “Rr” e “Rfe” são parâmetros do 
modelo do circuito elétrico clássico do motor por  fase, apresentado 
na Figura 1.

O fator de torque foi calculado pela Equação (26):

)(

)(

b

a

Csen

RAsen
FT = (26)

Onde,

•	 R, A e C: estão relacionados com a geometria da unidade de 
bombeio ilustrada na Figura 5;

•	 β:  ângulo calculado pela Equação (21) e relacionado com a 
cinemática da estação de bombeio;

•	 α: ângulo calculado pela equação (27) e relacionado  com a 
cinemática da estação de  bombeio.

)( yqyba --+= ub (27)

 

Matematicamente o algoritmo estima os parâmetros elétricos do 
circuito equivalente do motor e por meio dos dados da estrutura 
mecânica esboça a carta dinamométrica de superfície, considerando a 
geometria e cinemática da estrutura a mecânica da estação de bombeio.

7. RESULTADOS

A Tabela 2 apresenta os valores dos parâmetros do MIT medidos em 
laboratório e estimados pelo algoritmo.
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Tabela 2: Parâmetros Elétricos do Motor.

Parâmetro Elétrico Medido em Laboratório
(Ω)

Estimado pelo Algoritmo
(Ω)

Rr :  impedância do rotor 
referente ao estator; 2.37678 2.4085

Xr: reatância indutiva do 
rotor referente ao estator; 5.70224 5.6969

Xs:  reatância  do  estator; 5.842 5.6673

Rs: resistência  do  estator; 5.366 5.2282

Rfe: é representa  as  perdas  
no   entreferro;  84.3139 104.3108

Xm: é a reatância de 
dispersão no entreferro. 125.9178 117.6756

Fonte: (Própria autoria)

Os resultados indicaram que havia certa proximidade entre os valores 
estimados e os valores calculados a partir dos testes clássico (rotor 
bloqueado e rotor livre) usados na determinação dos parâmetros do 
motor.  Diante isso, a simulação para estimação dos parâmetros elétricos 
foi aplicada em outros motores do laboratório o que revelou a mesma 
tendência dos resultados experimentais e simulada no algoritmo.

Os parâmetros estimados contribuíram para a determinação do 
torque eletromecânico (Equação (25)) e, por conseguinte, ajudaram 
no esboço da carta dinamométrica de superfície apresentada na Figura 
6. No gráfico é apresentado o traçado da Carta dinamométrica de 
superfície obtido pelo método proposto comparado àquele traçado 
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com dados reais da estação.

Observando cuidadosamente os traçados ilustrados na Figura 6, é 
possível perceber que ambos revelam que a estação em estudo está 
desbalanceada e as curvas são muito semelhantes. Além da carta 
dinamométrica foi posssível verificar o comportamento do torque do 
motor em função da variação do escorregamento e velocidade do rotor.

Figura. 6: Cartas dinamométricas Estimada e Medida
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Fonte: (Própria autoria)

Na Figura 7 são apresentadas as curvas do torque em função do 
escorregamento do motor e a curva de torque em função da velocidade 
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de rotor do motor. Os traçados apresentados foram calculados 
matematicamente e estimados pelo algoritmo o que permitiu a 
comparação. 

Figura 7: Curvas de torque mecânico em função do escorregamento e 
da velocidade do eixo do motor.
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Fonte: (Própria autoria)

Quando se analisa o torque mecânico em função do escorregamento, 
à medida que o escorregamento aumenta o valor estimado do 
torque tende a divergir do valor calculado. Quando o motor tende 
a velocidade síncrona o torque estimado tende a se aproximar do 
valor calculado. Os dados reais foram medidos e armazenados pelo 
sistema de aquisição de dados acoplados ao supervisório com software 
Scada e hardware Rockwell, gerenciados pelo núcleo de pesquisas em 
Mecatrônica da UFBA.

pai_2018.indd   40 17/05/2019   11:19:44



41Método Computacional para Esboço Carta Dinamométrica de 
Superfície em Sistemas Terrestres de Bombeio Mecânico

8. CONCLUSÕES
 
Os valores dos parâmetros do circuito elétrico do MIT estimados 
pelo algoritmo foram próximos dos valores medidos em laboratório, 
revelando que o uso da inteligência computacional por meio 
de algoritmos  genéticos  revela  resultados  com  margem   de  erro 
relativamente pequena. Talvez os resultados na estimação dos parâmetros 
não tenha sido melhores, devido às limitações dos instrumentos de 
medida, que introduzem erros nas medições, imperícia do pesquisador 
na montagem e execução dos experimentos ou no fornecimento ao 
algoritmo, como dados de entrada, variáveis mais realistas como, por 
exemplo, as oscilações de tensão durante o experimento.

O algoritmo foi capaz de traçar um gráfico estimado do comportamento 
da estação de bombeio durante um ciclo de operação, com um aspecto 
similar ao traçado real indicando a eficácia do método, mesmo 
contemplando erros em medições causados pelo pesquisador ou pelos 
instrumentos utilizados. 

9. CONTRIBUIÇÕES

Como contribuições, este trabalho apresentou:

i. Apresenta uma concepção alternativa para sistemas de medição 
industrial associados ao bombeio mecânico por hastes;

ii. Apresentar caráter inovador e interdisciplinar na elaboração de modelos 
para sistemas de medição que associa Inteligência Computacional, 
Cinemática, Trigonometria, Mecânica e instrumentação industrial;

iii. Pode servir como método alternativo ou redundante em sistemas 
de medição que evolvem bombeio mecânico por hastes. 
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DISPOSITIVO PARA AUTOMATIZAÇÃO 
DE CADEIRAS DE RODAS DE BAIXO 
CUSTO E FÁCIL IMPLEMENTAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Todos têm direito à igualdade de oportunidades, tais como à educação, 
à saúde, ao lazer e ao trabalho. No entanto, nem sempre este direito 
é respeitado, especialmente em relação aos deficientes físicos, mesmo 
existindo diversas leis que o preveem (BRASIL, 1989). O Censo 2010 
indica taxas mais altas de analfabetismo e desemprego entre pessoas 
com deficiência quando comparadas às pessoas sem esta condição 
(OLIVEIRA, 2010). Desde 2000 o governo reconhece a necessidade 
de parâmetros que garantam a acessibilidade, estabelecendo diretrizes 
gerais para o projeto de ambientes construídos, meios de transporte 
e sistemas digitais através da Lei 10.098/2000, conhecida como “Lei 
de acessibilidade”. No entanto, somente a partir de 2008, ao ratificar 
texto da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, o Brasil de fato trabalha para ampliar a acessibilidade 
no país, comprometendo-se a apresentar resultados ao Secretário da 
ONU e demais Estados Partes, em intervalos mínimos de quatro anos 
(BRASIL, 2008, Art. 35º).

Em 17 de novembro de 2011, o Governo Federal ressaltou o 
compromisso do Brasil com as prerrogativas da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações 
Unidas (ONU), ao lançar o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência – Viver sem Limite, por meio do Decreto 7.612, 
com isso cadeirantes de baixa renda podem solicitar cadeira de rodas 
ao Sistema Único de Saúde (SUS), mas nem todas as solicitações são 
atendidas, devido à grande demanda de pedidos.
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O custo das cadeiras de rodas automatizadas é bastante elevado, 
tornando este um produto de difícil acesso para a maioria das pessoas. 
A proposta do projeto MOCCA (Modelo de Cadeira Condutória 
Automatizada) é criar um modelo de cadeira de rodas automatizada 
de baixo custo e de simples implementação, possibilitando assim o 
aumento da acessibilidade e do bem-estar de pessoas que possuem 
algum tipo de limitação motora. Logo, este capítulo relata os avanços 
no projeto MOCCA que é desenvolvido em parceria com ONGs. 
Entre os principais marcos do desenvolvimento podem ser citados o 
levantamento de requisitos (tanto legais quanto de uso), concepção 
de design da solução inicial, dimensionamento do motor e início da 
montagem física do primeiro protótipo.

2. OBJETIVOS

As normas foram estabelecidas para assegurar a integração social por 
meio do exercício dos direitos individuais e sociais, embasadas no 
respeito à dignidade e na justiça social, no intuito de possibilitar às 
pessoas com limitação física acesso à educação, à saúde, ao trabalho, ao 
lazer, à previdência social, além de amparo à infância e à maternidade. 
Assim, a lei contempla basicamente todas as áreas indispensáveis à 
inclusão social das pessoas com limitação.
Portanto, a fim de dar apoio às ações institucionais voltadas a suprimir 
discriminações e preconceitos de qualquer espécie, o projeto MOCCA 
tem como objetivos:

- Criar uma cadeira de rodas automatizada com preço acessível, 
uma vez que os modelos da atualidade possuem custos 
proibitivos, fazendo com que a população de baixa renda não 
tenha o privilégio de adquirir este tipo de produto;
- Utilizar site web e redes sociais para a divulgação do projeto e 
informações sobre direitos estabelecidos por lei dos deficientes 
físicos, desta forma podendo propagar e conscientizar os 
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cidadãos à importância da atuação da sociedade para garantir os 
direitos previstos por lei das pessoas com mobilidade reduzida;
- Publicar artigos científicos, desta forma podendo atingir não 
só à comunidade em geral, mas também especificamente a 
comunidade acadêmica;
- Desenvolver protótipo de um dispositivo adaptável, 
reproduzível e de baixo custo;
- Desenvolver um manual de instruções para viabilizar à 
reprodução do dispositivo por usuários com baixo nível de 
conhecimento em eletrônica.

3. METODOLOGIA

O projeto pode ser dividido em três etapas principais: (i) levantamento 
de requisitos, através de visitas às ONG’s e clínicas especializadas e 
levantamento bibliográfico de cadeiras automatizadas e tecnologias 
empregadas, (ii) modelagem do dispositivo, prototipação e testes de 
componentes eletromecânicos que venham a automatizar a cadeira de 
rodas convencional, (iii) desenvolvimento do produto final, testado 
e apto para auxiliar os portadores de deficiência motora severa e 
finalmente.

3.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Durante os cinco primeiros meses de trabalho, foi feita a revisão 
bibliográfica tanto na literatura acadêmica quanto na legislação e 
normatização vigente (ABNT, 2015), a fim de levantar requisitos 
mínimos de funcionamento do dispositivo. Além disso, foram 
realizadas visitas às ONGs e contato com deficientes físicos, 
levantando requisitos não explícitos associados ao uso do dispositivo 
a ser construído. Baseado nesta pesquisa de campo, foi possível 
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elencar os requisitos mínimos necessários para uma cadeira de rodas 
automatizada. Na Tabela 1, encontram-se listados os principais 
requisitos levantados, agrupados como (i) Requisitos Técnicos ou (ii) 
Requisitos Socioculturais (estes levantados pela própria população em 
consulta via entrevistas, debates e visitas à ONGs).

Tabela 1 - Principais Requisitos do Dispositivo

Requisitos Técnicos Requisitos Socioculturais
1. Boa autonomia de uso (tempo 
e distância percorridos) 1. Mobilidade e fácil manuseio

2. Potência suficiente para vencer 
inclinação de 12,5%. Incli-
nação máxima conforme ABNT 
9050:2015 (2015)

2. Autonomia do cadeirante para 
acoplar e desacoplar o dispositivo 
(intervenção de terceiros deve ser 
desnecessária)

3. Peças e componentes de fácil 
disponibilidade no mercado 3. Custo final acessível

Fonte: Elaborado pelos autores

Até o sétimo mês de atuação no projeto, a equipe conseguiu chegar em 
um modelo tido como ótimo para a solução final a ser desenvolvida. 
A concepção da solução, as tecnologias a serem utilizadas, o design do 
produto e o dimensionamento de seus componentes foram atividades 
fundamentais desta etapa. Posteriormente, foi iniciada a confecção do 
primeiro protótipo e sua validação pelo público-alvo.

3.2 CONCEPÇÃO DO MODELO PROPOSTO

A partir dos requisitos levantados, foi iniciada a fase de concepção 
do dispositivo. A Figura 1 ilustra os designs candidatos a ser adotado 
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pelo projeto. Para atender aos requisitos técnicos (principalmente 
o Requisito Técnico 1), foi escolhido o motor elétrico síncrono, de 
corrente contínua e sem escovas para atuar como força motriz. Tal 
modelo apresenta maior eficiência energética, ruído reduzido, maior 
confiabilidade e geralmente conta com uma vida útil mais longa 
(quando comparado aos motores elétricos com escova). Geralmente 
são motores de custo mais elevado (o que vai de encontro com o 
Requisito Sociocultural 3), contudo diante dos benefícios listados 
acima ainda apresenta um custo-benefício satisfatório.

Figura 1 - Design Inicial dispositivo MOCCA

Diante do Requisito Sociocultural 1, ficou clara a necessidade de 
se criar um dispositivo a ser acoplado à cadeira de rodas, em vez de 
motorizar a cadeira de rodas em si. Para proporcionar mobilidade e 
liberdade para o cadeirante é conveniente oferecer a possibilidade de 
converter ou não a cadeira de rodas em uma cadeira motorizada. Desta 
maneira, decidiu-se dispor o motor numa estrutura que permita seu 
acoplamento a qualquer cadeira de rodas convencional.

Os possíveis designs ilustrados pela Figura 1 foram confrontados 
levando-se em consideração vantagens e desvantagens de cada 
configuração. Na Figura 1(A) pode-se observar o motor integrando 
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um dispositivo a ser acoplado na traseira da cadeira de rodas com 
suporte para bateria sob o banco do cadeirante. Nesta configuração o 
cadeirante faria uso de um acelerador acoplado a uma luva que serviria 
apenas para acelerar e frear o dispositivo, as manobras seriam feitas 
manipulando as rodas maiores da cadeira: segurando a roda direita 
a tendência seria da cadeira virar para a direita, segurando a roda 
esquerda a tendência seria a cadeira virar para esquerda. Este design, 
apesar de simples e intuitivo para uso, requer de alguns recursos que 
inviabilizam seu uso como, por exemplo, a necessidade de uma roda 
omnidirecional para o dispositivo (para que assim o cadeirante possa 
fazer curvas no eixo da roda freada) e o fato do dispositivo ficar fora 
do alcance do cadeirante, impossibilitando o seu manuseio pelo 
cadeirante sem o auxílio de terceiros (o que entra em conflito com o 
Requisito Sociocultural 2). Outro fator negativo nesta configuração 
é o posicionamento da bateria sob o banco do cadeirante: em alguns 
tipos de deficiência o cadeirante pode não ter sensibilidade nas pernas, 
o que poderia resultar em queimaduras no caso de superaquecimento 
da bateria. A Figura 1(B) apresenta dois motores acoplados um a cada 
roda da cadeira de rodas. Nesta configuração seriam utilizados eixos 
“quick” removíveis de engate rápido (ORTOMIX, 2017) assim, caso o 
cadeirante desejasse remover os motores bastaria trocar as rodas e teria 
a cadeira de rodas convencional novamente.

O controle do dispositivo seria feito através de um joystick acoplado a 
um controlador modelado em Arduino (MCROBERTS, 2010) que 
por sua vez comandaria o controlador do motor elétrico. Novamente 
a bateria ficaria sob o banco do cadeirante. Esta é a configuração que 
oferece maior mobilidade ao cadeirante, com dois motores um em 
cada roda o cadeirante tem a possibilidade de girar no próprio eixo 
(movimento impossível nos demais formatos). Apesar disso, a troca das 
rodas é demasiadamente complexa: para realizá-la por si só o cadeirante 
deve ter um alto grau de expertise em manobras na cadeira de roda (uma 
vez que necessita manter-se apoiado apenas na roda restante para fazer 
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o desengate, troca das rodas e re-engate), inviabilizando o Requisito 
Sociocultural 2. O custo também é outro fator proibitivo em relação 
ao modelo: o fato de necessitar de dois motores (componente mais 
caro de toda a estrutura do dispositivo) aumenta consideravelmente o 
seu preço em relação às demais configurações.

Por fim está o modelo ilustrado na Figura 1(C): uma configuração 
onde o dispositivo vem a ficar na parte dianteira da cadeira de rodas. 
Desta maneira todo o conjunto (composto pela cadeira de rodas 
mais dispositivo) foi concebido para funcionar de maneira análoga 
a um triciclo (BRITANICA, 1968), onde a condução é feita através 
de um acelerador de punho fixado no guidão. Neste modelo é 
possível reposicionar a bateria, removendo-a debaixo do banco do 
cadeirante e acomodando-a junto ao guidão na parte anterior do 
dispositivo. Este arranjo permite ainda o total desacoplamento entre 
a cadeira e o dispositivo: uma vez removido, nenhuma das partes do 
dispositivo continuará ligada à cadeira (diferentemente do que pode 
ser observado nos exemplos anteriores). Ainda a favor da adoção deste 
modelo, pode ser citada a sua simples implementação: dispensando 
o joystick de controle e o componente eletrônico para intermediar a 
comunicação entre tal joystick e o controlador do motor, facilitando 
assim a montagem do dispositivo por usuários com baixo nível de 
conhecimento em eletrônica.

Por outro lado, dois fatores influenciam negativamente este modelo, 
sendo eles a dificuldade de mobilidade em interiores em relação aos 
demais modelos (devido a maior proporção de todo o conjunto, 
cadeira de rodas mais dispositivo) e a dificuldade do transporte do 
dispositivo pelo cadeirante quando não estiver acoplado na cadeira de 
rodas.

Para a escolha do modelo definitivo mais adequado ao problema 
ilustrado foram executadas várias seções de consultas à deficientes 
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físicos, debates entre membros da equipe e estudos de viabilidade. 
Além disso foi utilizado uma técnica de decisão baseada no método 
da Matriz SWOT, proposto por PICKTON (1998). A partir da 
Matriz SWOT gerada para cada design proposto, as principais forças, 
fraquezas, oportunidades e ameaças foram listadas.

A seguir foram eleitos os atributos mais significativos dentre os listados 
e estes foram avaliados para todos os designs propostos (não apenas 
àqueles aos quais determinado atributo havia sido citado). Com estes 
dados em mãos, gerou-se um gráfico polar, ilustrado pela Figura 2, 
caracterizando cada atributo em relação a determinado modelo e, 
por conseguinte, foi escolhido o modelo com maior área total dentro 
de suas delimitações. Tanto através das discussões com cadeirantes, 
quanto via análises qualitativas, o modelo composto por tração 
dianteira obteve maior desempenho, determinando assim a escolha 
definitiva do design.

Figura 2 – Gráfico polar de análise qualitativa

Fonte: Elaborado pelos autores
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Tabela 2 - Modelo da Cadeira: Vantagens X Desvantagens
Modelo Vantagens Desvantagens

Motor traseiro

Uso fácil e intuitivo
Necessita de roda omnidirecional 
traseira (inviabilizando Requisito 

Técnico 3)

Aumenta a agilidade 
em suspensão das rodas 

dianteiras

Dispositivo não fica ao alcance 
do cadeirante (inviabilizando 

Requisito Sociocultural 2)

Bateria sob acento do cadeirante

Motor nas rodas

Maior mobilidade

Maior custo: dois motores 
(inviabilizando Requisito 

Sociocultural 3)

Aumento do peso

Maior possibilidade de 
implantação em diversos 

modelos de cadeiras

Hardware e Software para 
implementação

Acoplamento/desacoplamento 
complicado (inviabilizando 
Requisito Sociocultural 2)

Motor dianteiro

Fácil implementação de 
hardware/software

Difícil mobilidade em interiores
Difícil transporte quando não 

fixado na cadeira
Baixo custo

Maior possibilidade de 
implantação em diversos 

modelos de cadeiras

Fonte: Elaborado pelos autores 

3.3 ESCOLHA E DIMENSIONAMENTO DO MOTOR

Sabe-se que, para o funcionamento da cadeira de rodas automatizada 
é necessária a transformação de energia do tipo elétrica em energia 
mecânica, através da rotação/propulsão de um motor. Para tanto será 
utilizado um motor de corrente contínua (motor CC). Tal forma de 
motorização foi escolhida devido a qualidade de controle da máquina 
elétrica, além da fonte acessível e portátil de energia, que são as baterias. 
Os motores de corrente contínua utilizados no desenvolvimento do 
projeto são classificados como motores sem escovas, também chamados 
de motores Brushless DC (BLDC). Eles usam realimentação direta na 
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posição angular do rotor de modo que a corrente de armadura seja 
comutada entre as fases do motor, sem sincronismo exato com a posição 
do rotor, sendo conhecido como sincronização autocontrolada ou 
comutação eletrônica (FITZGERALD, 2006). O inversor eletrônico 
e os sensores de posição são equivalentes aos comutadores mecânicos 
em motores de corrente contínua convencionais.

Os motores de corrente contínua normalmente encontrados no 
mercado são motores de alta rotação e pequeno porte. Os motores 
CC sem escovas usam um ímã permanente rotativo e enrolamentos 
fazem parte do estator. Eles podem ser energizados sem um sistema 
de comutador e escova. Portanto, como não há comutação mecânica, 
os motores CC sem escovas proporcionam uma vida útil muito 
longa e isenta de problemas, mesmo quando operam em velocidade 
extremamente altas (TREFFER, 2008).

Quanto às suas vantagens, pode-se destacar que: possui facilidade de 
controle da velocidade e da posição; a vida útil longa; alta confiabilidade; 
livre de centelhamento; níveis reduzidos de ruído audível e elétrico; 
capacidade de suportar sobrecargas. Sua principal desvantagem é o 
custo elevado, a qual se deve a alguns fatores, como requisitar um 
controlador eletrônico de velocidade. Por outro lado, os motores de 
corrente contínua com escovas podem ser regulados por um resistor 
variável (potenciômetro ou reostato), que apesar de ser deficiente, pode 
ter comportamento satisfatório para algumas aplicações (a depender 
da relação custo-benefício esperada). No motor CC sem escovas, o 
enrolamento trifásico da armadura está conectado a um circuito de 
chaveamento eletrônico. Assim, um sistema de detecção de posição 
do rotor é utilizado para determinar a sequência de chaveamento das 
fases. Quando o motor está em operação, o sistema de controle faz o 
chaveamento das bobinas do enrolamento da armadura na sequência 
e no tempo corretos, observando a posição do campo magnético do 
rotor em relação às fases do enrolamento de armadura. Abaixo segue 
desenho de um motor brushless em corte transversal e seu modelo 
(Figuras 3 e 4, respectivamente).
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Figura 3 - Desenho em corte transversal do motor brushless.

Fonte: CHAI, 1998.

Para desenvolvimento técnico do motor, necessário para ser acoplado 
à cadeira de rodas, a fim de automatizá-la, é essencial realizar seu 
dimensionamento. Para tal, é preciso analisar as características de 
funcionamento do motor CC sem escovas.

Figura 4 - Modelo do motor CC Brushless.

Fonte: CHAI, 1998.

De forma complementar e essencial para dimensionamento do 
motor, foi necessário realizar o cálculo da força exercida por ele. 
Para quantificação desta grandeza, analisou-se, a cadeira de rodas em 
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diversas situações. Em um plano horizontal, o esforço mecânico da 
cadeira de rodas será menor se comparado ao esforço da cadeira para 
subir uma rampa (plano inclinado). Dito isto, o motor deverá ser capaz 
de fornecer potência suficiente para mover a cadeira na angulação 
máxima normatizada de acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos (ABNT, 2015). A transição entre o 
plano horizontal e inclinado é claramente o momento mais crítico 
na atuação do motor. Neste momento, o motor deve gerar potência 
suficiente para vencer a inércia do plano inclinado.

Para análise real do motor e futura publicação dos aspectos construtivos 
do dispositivo (de fácil implementação), foi considerado o pior caso, 
que seria o cenário onde a velocidade inicial é nula no ponto do 
início da subida da rampa. Com o objetivo de preservar o dispositivo, 
observando todos os obstáculos e situações adversas em que a cadeira 
de rodas possa se encontrar, foram realizados cálculos da potência, 
solicitada pelo motor, e o torque necessário para movimentação da 
cadeira, segundo as fórmulas:

P= (F + Fat).ω.R (1)

onde:

P : potência, em Watts, solicitada pela cadeira de rodas.

F : força do motor expressa em Newtons (N);

Fat :
força de atrito, que se opõe ao movimento da cadeira de 
rodas, expressa em N;

ω: velocidade angular da roda em rad/s;

R:
raio da roda em metros (m), medido do centro da roda ao 
ponto de contato com a superfície.
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O comportamento teórico da potência mecânica de saída do motor 
pode ser obtido através do comportamento do torque no eixo do 
motor por meio da equação:

P= τ.ω; onde ω≠0 (2)

Dessa forma, igualando as equações (1) e (2), podemos calcular o 
torque necessário para o motor, através da seguinte expressão:

τ=(F + Fat).R (3)

onde:

τ: torque necessário para acionamento do motor em (N x m).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os principais resultados já alcançados, pode-se citar a definição do 
modelo ideal para o dispositivo, visando a simplicidade da montagem 
e, consequentemente, o maior alcance para as pessoas.

Com o design definido, foi possível realizar o dimensionamento do 
motor, conforme descrito na seção anterior. Através do estudo das 
capacidades do motor foi criada a Tabela 3, com a relação direta entre 
potência solicitada e o torque necessário do motor, em função da 
massa do conjunto (cadeira, cadeirante, motor e bateria). Tal cálculo 
foi desenvolvido, considerando a velocidade inicial da subida igual a 
0,3 m/s (1,08 km/h), além do coeficiente de atrito cinético sendo igual 
a 0,4 e tempo de 4 s para mudança do plano horizontal para plano 
inclinado, que possui angulação de 7,12º, garantindo o atendimento 
aos requisitos mínimos normativos (ABNT, 2015). Esta tabela foi 
desenvolvida para a velocidade constante de 3,24 km/h.
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Tabela 3 - Torque e Potência X Massa do conjunto à velocidade constante
Massa (Kg) Torque Necessário (N.m) Potência Solicitada (W)

60 43,39 284,02

70 50,62 331,36

80 57,86 378,70

90 65,09 426,03

100 72,32 473,37

110 79,55 520,71

120 86,78 568,04

Fonte: Elaborado pelos autores 

O passo seguinte à criação da Tabela 3, foi a confecção de site web com 
o manual de todo processo de pesquisa e prototipação do dispositivo. 
Está disponível neste site uma ferramenta elaborada para dar suporte 
ao dimensionamento do motor, onde o usuário fornecerá dados como 
massa corpórea, massa da cadeira, velocidade média em que pretende 
utilizar o dispositivo e angulação a qual pretende vencer e terá seu 
motor dimensionado (potência e torque), além das possíveis relações 
de velocidade escalar, angular e aceleração. Assim, o projeto terá uma 
forma de implementação dinâmica, adaptando-se à necessidade de 
cada cadeirante.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema da acessibilidade é extremamente importante. Como os 
próprios cadeirantes costumam ressaltar, não se trata simplesmente de 
tornar os caminhos (construções, espaços etc.) acessíveis a eles, mas 
a todos. Em tese, se for acessível a um cadeirante, será acessível para 
pessoas idosas, para pessoas com mobilidade reduzida e diversos tipos 
de deficiências físicas.

O desenvolvimento do projeto MOCCA, então, é de suma 
importância e segue de acordo com o planejamento inicial. Algumas 
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dificuldades foram encontradas em testes práticos, principalmente 
na implementação física do dispositivo. Entre esses obstáculos estão 
algumas peças de acoplamento que precisam ser desenvolvidas. 
Equipamentos como garfo, guidão e rodas de bicicleta estão sendo 
utilizados como peças de baixo custo e fácil reposição. A massa das 
baterias a serem utilizadas (3 baterias de 12 V, 7 Ah pesando em torno 
de 2 quilogramas cada) também é um fator que está sendo analisado.

Assim, está sendo criado o primeiro protótipo do dispositivo, a fim 
de homologar as previsões teóricas e fazer o ajuste fino das possíveis 
variáveis de controle, como velocidades máximas e mínimas, com 
e sem cargas e autonomia do protótipo, tanto em relação ao tempo 
quanto à distância percorrida a cada carga. A partir daí, será possível 
desenvolver o manual com instruções, desde o levantamento de 
informações de acessibilidade até o dimensionamento do motor, com 
base nos dados de massa do conjunto (cadeira, cadeirante, motor e 
bateria).
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS 
RETORNOS DE INVESTIMENTO 
DE MICRO E MINIGERAÇÕES 
FOTOVOLTAICAS EM PALMAS-TO

INTRODUÇÃO

De acordo com o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico 
Brasileiro, o sistema de produção e transmissão de energia elétrica 
do Brasil é um sistema hidro-termo-eólico de grande porte, com 
predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários 
(ONS, 2014). Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), mais de 98% das linhas de transmissão e distribuição no país 
estão interligados. Nos últimos anos, as grandes usinas hidrelétricas 
estão sendo construídas cada vez mais longe dos grandes centros de 
carga. Isso requer longas linhas de transmissão que, consequentemente, 
geram grandes perdas de energia elétrica. A segunda edição do 
relatório “O Setor Elétrico Brasileiro e a Sustentabilidade no Século 
21 – Oportunidades e Desafios”, diz que essas perdas ficam em torno 
de 20%. De acordo com Oriana Rey (Assessora do Programa Eco-
Finanças da Amigos da Terra), ao invés de tentar solucionar o problema 
das perdas nas linhas de transmissão, o governo busca sanar a crescente 
demanda de energia por meio da construção de outras fontes de 
geração, como novas hidrelétricas (DANIELE BRAGANÇA, 2012).

O Setor Elétrico Brasileiro tem enfrentado nos últimos anos problemas 
para manter o suprimento de energia elétrica à população, uma vez 
que a demanda vem aumentando bem mais rápido que a capacidade 
de oferta. Além disso, em algumas épocas do ano tudo se agrava devido 
aos baixos níveis de água nos reservatórios de importantes usinas 
hidrelétricas do país. O fato da maior parte da energia elétrica gerada 
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no Brasil ser proveniente de hidrelétricas desafia os órgãos responsáveis 
pela regulação e controle de energia do País.

Para reduzir a dependência por boas vazões afluentes e os níveis de 
gases poluentes emitidos na atmosfera é preciso diversificar a matriz 
elétrica, buscando fontes alternativas e limpas do ponto de vista 
ambiental e econômico, tais como a energia eólica, solar fotovoltaica 
e biomassa (VILLALVA & GAZOLI, 2012). Dentre os meios de 
geração, a que traz um maior retorno é a geração distribuída, ou seja, 
aquela próxima ao local de consumo. A geração distribuída traz uma 
série de vantagens como, por exemplo, economia dos investimentos 
em transmissão, redução das perdas nas redes e melhoria da qualidade 
do serviço de energia elétrica. De acordo com o MME, a geração 
distribuída superou em outubro de 2015, a marca de 1125 conexões 
em todo o País, que representam 13,1 MW (megawatts) de potência 
instalada (MME, 2016).

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com o objetivo 
de regulamentar e até mesmo incentivar a microgeração (planta com 
capacidade de geração de até 75kW) e minigeração (planta com 
capacidade de geração de 75kW a 5MW) distribuída aos sistemas 
de distribuição de energia elétrica, publicou em abril de 2012 a 
Resolução nº482/2012, atualizada em 2015 pela resolução nº 687. 
Além disso, a resolução nº 687 regulamenta o sistema de compensação 
de energia elétrica para micro e mini geradores que utilizam fontes 
renováveis, como painéis solares fotovoltaicos e microturbinas eólicas, 
por exemplo (ANEEL, 2016).

Além dos ótimos índices de irradiação solar, a Capital do Tocantins é 
privilegiada pela concessão de incentivos fiscais por parte dos governos 
estadual e municipal. Dentre esses incentivos, destaca-se o desconto de 
até 80% no IPTU por 5 anos, concedido pela lei Complementar Nº 
327 de 24 de novembro de 2015 da prefeitura de Palmas, e a isenção 
dos 25% do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
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sobre a energia injetada na rede elétrica, concedido pelo governo do 
Estado do Tocantins em novembro de 2015 por meio do Decreto Nº 
5338.

Todos esses incentivos governamentais (federal, estadual e municipal) 
e os bons índices de irradiação solar sugerem uma boa viabilidade de 
sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica (SFCR). Nos SFCR’s, 
a energia gerada pelas placas solares passa por um inversor, que tem a 
função de sincronizar a energia gerada pelo sistema fotovoltaico com a 
energia da rede elétrica, e é conectada à rede elétrica da concessionária 
de energia. Nesse caso, a unidade consumidora troca energia elétrica 
com a concessionária, ou seja, a unidade consumidora fornece energia 
elétrica à rede quando o consumo é menor que a geração fotovoltaica 
e consome a energia elétrica da rede quando a geração é menor que o 
consumo.

Todas as situações até então mencionadas sugerem uma boa 
viabilidade da energia solar em Palmas-TO. Por isso, a proposta desse 
artigo consiste em fazer uma análise comparativa dos Retornos de 
Investimento de Micro e Mini geração Fotovoltaica Conectada à Rede 
em diferentes características de demanda de unidades consumidores 
localizadas em Palmas-TO, e mostrar que, em longo prazo, investir 
em micro e minigeração fotovoltaica na Capital do Tocantins pode 
ser mais rentável que investimentos conservadores como poupança, 
tesouro e demais investimentos de renda fixa. 

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada neste trabalho constituiu em pesquisas 
bibliográficas, no sentido de saber como dimensionar um sistema 
fotovoltaico conectado à rede e como realizar um estudo de retorno de 
investimento, coleta de dados de consumo de duas unidades geradoras, 
e análise dos dados via programa editor de planilhas o EXCEL.
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Para dimensionar um SFCR a partir do consumo médio mensal 
(kWh), utiliza-se as equações 1, 2, 3 e 4 (VILLALVA e GAZOLI, 
2012).

PCC = 
E

Gm

1

R
. [1]

PCC N
PM

= [2]

AT
PCC 

ƞ
= 100. [3]

GT = D.PM.N.GM.R [4]

em que:

PCC : Potência média necessária (kWp);
Gm: Horas de irradiação solar média diária (kWh/m².dia);
E : Consumo médio diário durante o ano (kWh/dia);
R: Rendimento do Sistema (%);
N : Quantidade de módulos fotovoltaicos;
PCC : Potência média necessária (kWp);
PM : Potência nominal do módulo fotovoltaico (kWp);
AT : Área total requerida pelos módulos fotovoltaicos (m²);
ƞ : Eficiência do módulo fotovoltaico (%);
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GT : Geração total (kWh);
D: Número de dias no mês;
Io: Radiação média diária (kWh/m².dia);
A: Área total dos módulos fotovoltaicos (m²).

Por questões de relação custo-benefício, os sistemas aqui dimensionados 
utilizarão placas solares de 320 Wp da marca Jinko Solar (modelo 
JKM320P-72). Essa placa tem rendimento de 16,49%. O rendimento 
do sistema considerado nesse artigo é de 81%. Esse rendimento foi 
baseado em levantamentos feitos por FERREIRA, 2016. A irradiação 
média diária de Palmas-TO considerada obtida no Swera (SWERA, 
2016) foi de 5,36 kWh/m².

Os estudos de retorno de investimentos analisados nesse artigo 
se baseiam no dimensionamento de três sistemas microgeração 
fotovoltaica (até 75 kWp) e três sistemas minigeração fotovoltaica 
(entre 75 kWp e 5 MWp). No entanto, tanto na microgeração como 
na minigeração fotovoltaica, os três casos analisados partiram de uma 
projeção de dobro e triplo de consumo médio mensal de uma unidade 
consumidora real. A descrição detalhada do dimensionamento dos 
sistemas de microgeração e minigeração considerados nesse trabalho 
são descritos a seguir.

DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS DE 
MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA

O sistema base para os estudos de retorno financeiro na microgeração 
se baseou no histórico de consumo da residência localizada no Bairro 
Bertaville em Palmas-TO (latitude de 10,17º ao Sul e Longitude de 
48,18º a Oeste). Trata-se de uma unidade consumidora monofásica 

pai_2018.indd   71 17/05/2019   11:19:47



72 Pesquisa Aplicada & Inovação - Volume 2

atendida pela concessionária de distribuição Energisa-TO. O valor da 
tarifa de energia local é de R$ 0,71618 por kWh já com impostos. Na 
figura 1 pode ser visto o gráfico do consumo utilizado em mês medido 
pela concessionária de energia.

Figura 1: Gráfico do consumo mensal

Fonte: Fatura de energia, 2016.

Com base nas equações 1, 2, 3 e 4 obtêm-se o sistema destacado na 
Tabela 1, onde a potência instalada necessária é referente ao resultado 
obtido pela equação 1 e a potência instalada atribuída é o valor mais 
próximos encontrados nos kit’s de instalação considerando as placas 
solares de 320Wp.

Tabela 1: Potência instalada, quantidade de módulos
 e área do sistema para sistema base

Consumo 
Médio 
Mensal 
(kWh)

Potência 
Instalada 

Necessária 
(kWp)

Potência 
Instalada 
Atribuída 

(kWp)

Quantidade 
de Placas

Área Total 
(m²)

Caso Base 243 1,87 1,92 6 11,64

Fonte: Próprio autor, 2016. 
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Considerando esta mesma metodologia, foram realizados os 
dimensionamentos das unidades consumidoras fictícias considerando 
dobro e do triplo do consumo médio mensal. Os valores desses 
consumos é o tamanho dos sistemas podem ser conferidas na Tabela 2.

Tabela 2: Características dos demais sistemas

Consumo 
Médio 
Mensal 
(kWh)

Potência 
Instalada 

Necessária 
(kWp)

Potência 
Instalada 
Atribuída 

(kWp)

Quantidade 
de Placas

Área Total 
(m²)

Simulação 1 486 3,73 3,84 12 23,28

Simulação 2 729 5,60 5,76 18 34,92

Fonte: Próprio autor, 2016. 

DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS DE 
MINIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA

O sistema base para os estudos de retorno financeiro da minigeração se 
baseou no histórico de consumo do Campus 2 da Faculdade Católica 
do Tocantins, localizada em Palmas-TO (latitude de 10,17º ao Sul e 
Longitude de 48,17º a Oeste). Esta unidade consumidora pertence ao 
grupo A, ou seja, é atendida em média tensão (13,8kV). A demanda 
contratada e de 225 kW. A mesma é atendida na modalidade tarifária 
horosazonal verde, em que é cobrado uma única tarifa de demanda 
contratada (R$33,25/kW com impostos) e as tarifas de consumo 
(kWh) de horário fora de ponta (R$0,353/kWh com impostos) e 
de horário de ponta (R$2,898/kWh com impostos). O histórico de 
consumo dos últimos 12 meses pode ser conferido na Figura 2. 
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Figura 2: Gráfico do consumo mensal.

Fonte: Fatura de energia, 2016.

É possível analisar no gráfico 2 que o maior consumo da carga FACTO 
é no período fora de ponta.

Segundo o sistema de compensação de energia, o excedente, pode ser 
consumido no posto horário em que foi gerado ou em outro, depois 
de aplicado um fator de compensação obtido pela divisão entre os 
valores de tarifa de energia do horário fora de ponta pelo de ponta 
conforme mostra a equação 5.

A Tabela 3 mostra os valores da tarifa de aplicação da TE que foi 
utilizado para os cálculos do fator de ajuste.

Tabela 3: Tarifas de Aplicação para Grupo A – ETO.
Subgrupo Modalidade Acessante

Posto

Tarifas de Aplicação

A4 
(2,3 a 25KV) VERDE NA

TUSD TE

R$/kW R$/MWh R$/MWh

NA 23,75 0 0

P 0 1.728,34 341,95

FP 0 34,61 217,62
Fonte: RTH – 2016 ETO.
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Fator de compensação = 
TE (fora de ponta) 217,62

TE (ponta) 341,95
= = 0,6364 [5]

Portanto, o fator de compensação é 0,6364, ou seja, para compensar 
1 kWh no horário de ponta, são necessários 1,5713 kWh (1/0,6364) 
gerados no horário fora de ponta. Em outras palavras, pode-se entender 
que um (1) kWh gerado no horário fora de ponta e compensado no 
horário de ponta terá o valor equivalente a 63,64% do valor do kWh 
do horário de ponta. Logo, cada kWh gerado no horário fora de ponta 
será abatido no horário fora de ponta ao valor de R$0,353/kWh ou 
será a abatido no horário de ponta ao valor de ao valor de R$1,845/
kWh (0,6362 x R$2,898/kWh). Por isso, quanto maior o percentual 
de abatimento no horário de ponta, maior será o valor médio do kWh 
abatido.

A potência instalada de geração foi utilizada como sendo a mais 
próxima da demanda contratada encontrada nos kit’s fotovoltaicos, 
conforme limitação estipulada pela resolução 687/2015. Neste caso, a 
potência instalada de geração do sistema do Campus 2 da Faculdade 
Católica do Tocantins será a mais próxima da demanda contratada de 
225KWp, conforme mostra a Tabela 4:

Tabela 4: Potência instalada,  
quantidade de módulos e área dos sistemas

Consumo 
Médio 
Mensal 
(kWh)

Potência 
Instalada 

Necessária 
(kWp)

Potência 
Instalada 
Atribuída 

(kWp)

Quantidade 
de Placas

Área Total 
(m²)

FACTOR 225 225 223,36 698 1.354,12

Fonte: Próprio autor, 2016. 

Considerando esta mesma metodologia, foram realizados os 
dimensionamentos dos sistemas fictícios que consideram o dobro e 
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do triplo do histórico de mensal de consumo, conforme pode ser visto 
na Tabela 5:

Tabela 5: Potência instalada,  
quantidade de módulos e área dos sistemas

Consumo 
Médio 
Mensal 
(kWh)

Potência 
Instalada 

Necessária 
(kWp)

Potência 
Instalada 
Atribuída 

(kWp)

Quantidade 
de Placas

Área Total 
(m²)

Simulação 1 450 450 440,96 1.378 2.673,32

Simulação 2 675 675 661,12 2.066 4.008,04

Fonte: Próprio autor, 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para realizar os estudos de retorno de investimento para cada sistema 
dimensionado anteriormente é necessário, inicialmente, levantar 
os custos de cada um desses sistemas. Para isso, foram realizados os 
orçamentos junto à empresa PHB Solar devido à mesma oferecer uma 
boa relação custo-benefício em seus produtos e oferecer kit’s com 
todos os materiais e acessórios necessários para a instalação do SFCR. 
Além do valor dos equipamentos, foram orçadas as despesas com 
elaboração do projeto, mão de obra e frete. Para os sistemas fictícios 2 
e 3 da minigeração foram orçados também subestações para conectar 
a energia em média tensão na rede, conforme imposto pela NDU 
19 da Concessionária local Energisa-TO. Nessa NDU, os sistemas 
de geração distribuída acima 300,1KW precisam de uma subestação 
com transformador específico para injetar no sistema de média ou alta 
tensão da rede. Os valores levantados para cada sistema, bem como a 
expectativa de geração, foram calculados a partir da equação [4] como 
podem ser conferidas na tabela 6.
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Tabela 6: Custos dos sistemas

SFCR Materiais
R$

Mão de 
Obra R$

Projeto 
R$

Subestação
R$

Total
R$

MICRO

Sist. Base 11.038,24 1.200,00 1.000,00 0,00 13.238,24

Simul. 1 15.591,43 2.400,00 2.000,00 0,00 19.991,43

Simul. 2 22.447,48 3.600,00 2.500,00 0,00 28.547,48

MINI

Sist. Base 680.492,37 139.200,00 22.000,00 0,00 841.692,37

Simul. 1 1.290.136,58 255.600,00 40.000,00 100.000,00 1.685.736,58

Simul. 2 1.918.180,90 384.000,00 60.000,00 100.000,00 2.462.180,90

Fonte: Próprio autor, 2016.

De posse dos custos dos sistemas de micro e minigeração, o próximo 
passo é realizar o estudo de retorno do investimento. Para isso, será 
utilizado um método payback simples, que considera um a taxa de 
retorno anual e outros fatores que influenciam o rendimento a cada 
ano. Para essa análise, será considerada uma depreciação do módulo 
fotovoltaico de 0,7% ao ano e um aumento médio anual de 5,6% na 
tarifa de energia.

Após a análise do payback simples, este trabalho realiza também o estudo 
de uma comparação de investimentos. Supondo que o consumidor 
tenha o valor necessário para investir em um sistema fotovoltaico 
conectado à rede, são tomadas duas decisões a serem comparadas:

•	 Investe-se o valor diretamente em uma aplicação;
•	 Investe o valor em um SFCR e aplica-se o valor economizado na 

mesma aplicação considerada no item anterior.

O valor da rentabilidade mensal líquida considerada para ambos os 
investimentos foi de 0,6%. 

Para melhor entendimento dos resultados, inicialmente todos os 
resultados são apresentados de forma detalhada para os sistemas de 
micro e minigerações das unidades consumidoras reais. Na sequência, 
é apresentada uma síntese de todos os resultados, além de uma 

pai_2018.indd   77 17/05/2019   11:19:47



78 Pesquisa Aplicada & Inovação - Volume 2

análise comparativa geral entre os resultados obtidos na micro e na 
minigeração. 

RESULTADOS NO SISTEMA BASE DA MICROGERAÇÃO

A tabela 7 mostra o tempo de retorno de investimento para o 
sistema base da microgeração, com um saldo inicial negativo de R$ 
13.238,24, referente aos custos de instalação do sistema. É possível 
verificar que o sistema fotovoltaico se pagará em cerca de 5 anos e 6 
meses e que o retorno total do valor investido ocorre com 9 anos e 10 
meses. No gráfico 1 também é possível analisar o tempo do retorno do 
investimento.

Tabela 7: Tempo de retorno do investimento do caso base de microgeração

Ano
Geração com 
Perdas (19%)

Tarifa de 
Energia (kWh)

Rendimento R$ Saldo R$

0 0 0 0 -R$ 13.238,24

1 3043,00 0,71618 2179,33 -R$ 11.058,91

2 3021,70 0,75629 2285,27 -R$ 8.773,64

3 3000,54 0,79864 2396,35 -R$ 6.377,29

4 2979,54 0,84336 2512,83 -R$ 3.864,46

5 2958,68 0,89059 2634,97 -R$ 1.229,48

5 e 6 Meses 1407,75 0,89059 2634,97 R$ 94,46

6 2937,97 0,94046 2763,06 R$ 1.533,57

7 2917,41 0,99313 2897,36 R$ 4.430,93

8 2896,99 1,04874 3038,20 R$ 7.469,13

9 2876,71 1,10747 3185,88 R$ 10.655,01

9 e 10 Meses 2427,54 1,10747 3185,88 R$ 13.494,00

10 2856,57 1,16949 3340,74 R$ 13.995,75
Fonte: Próprio autor, 2016. 
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Gráfico 1: Payback do Sistema Fotovoltaico 
conectado à rede base da Microgeraçãoconectado à rede base da Microgeração

Fonte: Próprio autor, 2016.

Observe, a partir do Gráfico 1, que o retorno do investimento ocorre 
de forma exponencial devido ao aumento anual da tarifa de energia.

No Gráfico 2, pode-se analisar a comparação entre: investir o dinheiro 
diretamente em uma aplicação de renda fixa; e instalar o SFCR e investir 
o valor economizado pelo sistema anualmente. Neste Gráfico, verifica-
se que em pouco mais de 7 anos os valores aplicados se igualam e que 
ao final dos 25 anos o valor aplicado a partir das economias do SFCR 
rendeu mais de duas vezes o valor investido em alguma aplicação de 
renda fixa.

Gráfico 2: Comparativo de Investimentos para o caso base microgeraçãoGráfico 2: Comparativo de Investimentos para o caso base microgeração

Fonte: Próprio autor, 2016.
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Apesar de saber que a vida útil de um SFCR pode ultrapassar os 30 
anos, o horizonte de estudo para essa comparação foi de 25 anos, onde 
foi levado em consideração a troca do inversor no ano 15.

RESULTADOS NO SISTEMA BASE DA MINIGERAÇÃO

A tabela 7 mostra, para cada mês do primeiro ano de funcionamento 
do sistema, o abatimento da geração em cada posto horário. Além 
disso, essa tabela também apresenta o kWh’s gerados necessários para 
abater o consumo no horário de ponta, já que são precisos 1,5713 
kWh’s gerados no horário fora de ponta para abater 1 kWh no horário 
fora de ponta, e o excedente de energia de cada mês.

Tabela 7: Abatimento da geração no horário  
de Ponta do caso base de minigeração

Mês/
Ano

Consumo 
Fora de 
Ponta 

(KWh)

Consumo 
Ponta 

(KWh)

Geração 
Fora de 
Ponta 

(KWh)

Líquido 
Fora de 
Ponta 

(KWh)

Líquido 
Ponta 

(KWh)

Necessário 
Para Abater 
ponta (kwh 

gerado)

Saldo 
(KWh)

jan/17 11.243 2.300 27.033 0 0 3.614 12.176

fev/17 21.223 8.833 24.265 0 0 13.879 1.338

mar/17 21.394 10.424 25.743 0 6.804 5.688 0

abr/17 18.241 7.543 27.627 0 1.570 9.386 0

mai/17 19.776 8.510 31.520 0 1.036 11.744 0

jun/17 17.348 5.931 33.434 0 0 9.320 6.766

jul/17 12.757 3.485 35.614 0 0 5.476 24.147

ago/17 24.258 10.513 36.007 0 0 16.520 19.376

set/17 23.282 9.719 31.155 0 0 15.272 11.976

out/17 17.643 6.569 28.435 0 0 10.322 12.447

nov/17 22.148 9.118 26.975 0 0 14.328 2.947

dez/17 12.914 2.457 26.192 0 0 3.861 12.364

Total 222.229 85.403 354.002 0 9.410 119.410 103.537

Fonte: Próprio autor, 2016.
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Com o investimento total de R$ 841.692,37, o sistema base da 
minigeração levará 2 anos e 8 meses para se pagar e terá o retorno do 
investimento em 4 anos e 11 meses. A partir da tabela 8 é possível 
verificar melhor o tempo de retorno do investimento. No gráfico 3 é 
possível analisar o tempo do retorno do investimento.

Tabela 8: Tempo de retorno do investimento do caso base de minigeração

Ano
Tarifa 

Demanda 
R$

Tarifa 
Fora 
de 

Ponta 
R$ 

Tarifa 
Ponta 

R$ 

Conta com 
FV R$

Conta sem 
FV R$ 

Economia   
R$ Payback

0 0 0 0 0 0 0 -841.692,37

1 33,25 0,35 2,90 117.049,93 415.779,78 298.729,85 -542.962,52

2 35,11 0,37 3,06 101.379,00 439.063,45 337.684,45 -205.278,07

2 e 8 
Meses 35,11 0,37 3,06 78.769,12 310.301,81 231.532,69 26.254,61

3 37,08 0,39 3,23 112.139,56 463.651,00 351.511,44 146.233,36

4 39,15 0,42 3,41 126.028,46 489.615,46 363.586,99 509.820,36

4 e 11 
Meses 39,15 0,42 3,41 129.978,73 493.204,10 363.225,37 873.045,73

5 41,35 0,44 3,60 139.281,87 517.033,92 377.752,05 887.572,40

6 43,66 0,46 3,81 152.920,62 545.987,82 393.067,20 1.280.639,61

Fonte: Próprio autor, 2016.

Gráfico 3: Payback do Sistema Fotovoltaico 
Conectado à Rede Base da MinigeraçãoConectado à Rede Base da Minigeração

Fonte: Próprio autor, 2016.
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No Gráfico 4, pode-se analisar a comparação entre se investir o dinheiro 
diretamente em uma aplicação e instalar o SFCR e investir o valor 
economizado pelo sistema anualmente no caso base da minigeração. 
Verifica-se que em pouco mais de 3 anos os valores aplicados se igualam 
e que ao final dos 25 anos o valor aplicado a partir das economias do 
SFCR rendeu mais de 5 vezes o valor investido em alguma aplicação, 
onde foi levado em consideração a troca do inversor no ano 15.

Gráfico 4: Comparativo de Investimentos para o caso base minigeração

Fonte: Próprio autor, 2016.

SÍNTESE DOS RESULTADOS E ANÁLISE 
COMPARATIVA

A partir dos resultados de retorno de investimento dos sistemas de 
micro e minigeração, é elaborado uma tabela para facilitar a análise 
comparativa. O objetivo dessa análise é mostrar qual dos sistemas 
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fotovoltaicos, micro ou minigeração, tem o melhor retorno do 
investimento na cidade de Palmas – TO. Na tabela 9 é possível 
analisar o tempo de retorno tanto para microgeração quanto para a 
minigeração. Os cálculos para os sistemas fictícios foram realizados 
como demonstrados nos casos bases.

Tabela 9: Comparativo do tempo de retorno do 
investimento entre micro e minigeração

Tempo para o Sistema 
se Pagar (Meses)

Tempo de Retorno 
do Investimento (Meses)

MICRO MINI MICRO MINI

Sist. Base 66 32 118 59

Simulação 1 52 32 93 61

Simulação 2 49 32 90 59

Fonte: Próprio autor, 2016.

É possível notar que para os sistemas da microgeração, os sistemas se 
pagam entre 49 a 66 meses e o tempo de retorno total do investimento 
inicial varia entre 90 a 118 meses. Percebe-se também que o tempo 
de retorno do investimento diminui conforme o sistema aumenta. 
Isso acontece devido ao preço proporcionalmente mais barato de 
inversores maiores. Nos casos da minigeração, os sistemas se pagam 
em 32 meses e o retorno total do investimento inicial acontece entre 
59 a 61 meses. Verifica-se também que, como os sistemas fictícios na 
minigeração precisaram investir em subestações, o tempo de retorno 
de investimento aumentou um pouco em relação ao caso base. 

Comparando os resultados dos sistemas de micro e minigeração, 
percebe-se que nos sistemas de minigeração o tempo de retorno do 
investimento foi menor tanto para o sistema se pagar quanto para o 
retorno total do investimento inicial. Esse tempo menor para o retorno 
do investimento se dá por dois motivos: os sistemas maiores tendem 
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a ser proporcionalmente mais baratos; e o valor do kWh gerado no 
horário fora de ponta e compensado no horário de ponta é bem 
melhor que o valor do kWh compensado em unidades consumidoras 
atendidas em baixa tensão.

Por meio da Tabela 10 é possível analisar o comparativo de 
investimentos, onde é verificado se é mais vantajoso investir o dinheiro 
diretamente em uma aplicação de renda fixa ou instalar o SFCR e 
investir o valor economizado pelo sistema anualmente.

Tabela 10: Comparativo de Investimentos 
na microgeração e minigeração

SFCR
Valor dos 

investimentos
 se iguala

Valor Final 
Investindo 

em SFCR R$

Valor Final 
Investindo em 
Aplicação R$

SFCR / 
APLICADO

MICRO

Sist. Base 90 meses 336.253,22 144.540,61 2,3

Simul. 1 65 meses 672.506,45 218.274,75 3,1

Simul. 2 61 meses 1.008.759,67 311.693,26 3,2

MINI

Sist. Base 36 meses 51.380.451,85 10.112.054,66 5,1

Simul. 1 38 meses 99.868.887,57 20.252.364,22 4,9

Simul. 2 36 meses 149.643.761,64 29.580.531,71 5,1

Fonte: Próprio autor, 2016.

Percebe-se, a partir da Tabela 10, que os investimentos em sistemas de 
minigeração se igualam mais rápido que nos sistemas de microgeração, 
e que quanto maior o sistema maior será a diferença entre o valor final 
dos investimentos. Isso ocorre principalmente porque o investimento 
do valor economizado pelo SFCR contabilizará tanto o rendimento da 
aplicação como o aumento médio da tarifa de energia. Por isso, pode-
se concluir que, para ambos os sistemas, é muito mais viável investir 
o valor em um SFCR e aplicar o valor economizado que realizar uma 
aplicação inicial com todo o valor do sistema.
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CONCLUSÃO

O presente capítulo apresenta um estudo comparativo entre os retornos 
de investimento de micro e minigeração fotovoltaica conectada à 
rede em duas unidades consumidoras localizadas em Palmas-TO. 
Adicionalmente, este capítulo apresenta também uma comparação 
entre investir todo o dinheiro necessário para instalar um SFCR ou 
aplicar o dinheiro em um SFCR e investir a rentabilidade desse sistema 
em sistemas de micro e minigeração.

Os resultados são apresentados para três unidades consumidoras (uma 
real e duas fictícias) com sistemas de microgeração e três unidades 
consumidoras (uma real e duas fictícias) com sistemas de minigeração.

Na análise de retorno do investimento, verifica-se que o retorno do 
investimento para a minigeração e mais rápido, onde o mesmo ocorre 
em uma faixa de tempo que varia de cerca 4,11 anos a 5,1 anos, já a 
microgeração cerca de 7,6 anos a 9,10 anos. Constatou-se também 
que quanto maior o SFCR instalado, menor é o tempo de retorno do 
investimento.

Na sequência da apresentação dos resultados, foi constatado que ambos 
os casos micro e minigeração é muito mais viável investir em um 
SFCR e aplicar mensalmente o valor economizado do que aplicar todo 
o valor necessário para instalar esse sistema à longo prazo, é que entre 
os dois casos a minigeração o retorno é bem menor. O valor liquidado 
ao final de 25 anos do investimento no SFCR chegou a ser mais de 3 
vezes para a microgeração e mais de 5 vezes para a minigeração, em 
relação a investir diretamente em uma aplicação.

A partir de todas as análises e resultados apresentados, pode-se 
considerar que o investimento em um SFCR tanto para a micro como 
para minigeração é, de fato, um ótimo investimento para o médio e 
longo prazo em Palmas-TO. 
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PERCEPT: UM FRAMEWORK PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE 
COMPUTAÇÃO PERCEPTIVA

INTRODUÇÃO

O surgimento das interfaces gráficas, em meados da década de 80, foi um 
dos marcos mais importantes da história da computação (CABREIRA; 
MULLING, 2012). Elas tiveram um papel importante na expansão e 
popularização dos computadores nos ambientes domésticos em todo o 
mundo, contribuindo assim para a interação homem-computador. À 
medida que o número de usuários foi aumentando e novas tecnologias 
de interfaces gráficas foram sendo criadas, novas formas de interação 
surgiam e se aprimoravam. Estes avanços contribuíram para o 
surgimento de várias pesquisas, que proporcionaram o surgimento de 
conceitos como NUI (Interfaces Naturais de Usuário) e Computação 
Perceptiva. Ambos conceitos defendem a criação de experiências nas 
quais os usuários possam ter a sensação de estarem interligados aos 
sistemas computacionais através de meios naturais de comunicação, 
como gestos e/ou vozes (CABREIRA; MULLING, 2012).

Diante deste contexto, e com as crescentes necessidades dos usuários 
de se comunicarem de uma forma mais natural com os computadores, 
surgiram tecnologias e dispositivos, entre eles o Kinect em 2010, e mais 
recentemente a Intel RealSense 3D em 2012, que pretendem suprir tais 
necessidades. Estes dispositivos trazem consigo várias possibilidades 
de interações através das interfaces naturais. Ambos dispositivos 
permitem a criação de interfaces mais imersivas e humanas, porém esta 
criação exige um nível maior de conhecimento e experiência por parte 
do desenvolvedor, uma vez que é preciso conhecer peculiaridades da 
documentação e já ter desenvolvido vários exemplos para conhecer 
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cada funcionalidade. Por conta desta curva de aprendizagem, a 
disseminação destes tipos de aplicações entre os iniciantes acaba sendo 
dificultada.

Assim como surgiram ferramentas que melhoraram a manipulação 
dos SGBD (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados) para 
os desenvolvedores independente de fabricantes, observou-se a 
necessidade da construção de uma ferramenta como um framework 
que possibilitasse melhorias similares para a Computação Perceptiva. 
Embora já existissem frameworks desenvolvidos para aplicações que 
utilizavam o Kinect (TOGORES; VITRUVIUS, 2011) (BASTOS et 
al, 2004), e começavam a surgir alguns que utilizavam a Intel RealSense 
3D (CARLUCCI; SHARPSENSES, 2015), ainda não existiam 
frameworks construídos que permitissem o uso de funcionalidades de 
ambas tecnologias numa mesma aplicação. A utilização de frameworks 
no ambiente empresarial, pode gerar ganhos significativos de 
produtividade, uma vez que eles permitem que uma ou mais equipes 
de desenvolvedores programem voltados para uma estrutura única ao 
invés de várias, independente das tecnologias perceptivas utilizadas.

Esta pesquisa apresenta e valida o framework Percept, que proporciona 
uma camada genérica no desenvolvimento de aplicações que utilizam 
tecnologias de Computação Perceptiva. Através dele pode-se construir 
aplicações interativas e imersivas que reconheçam gestos manuais, 
rastreiem partes do esqueleto, reconheçam faces, reconheçam 
comandos de voz, removam o fundo de uma imagem, reconheçam 
expressões faciais, entre outras funcionalidades. Esta é uma área 
altamente promissora para os próximos anos (REALSENSE, 2015), 
logo necessita-se da criação e utilização de um framework, como o 
Percept, para agilizar a construção de aplicações voltadas para ela. 
Através do Percept, os atuais e futuros desenvolvedores podem dedicar 
mais tempo na criação de soluções que utilizem as funcionalidades 
que estes dispositivos oferecem, e menos tempo com detalhes de 
implementação, que variam de um para o outro.
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Baseado na metodologia de desenvolvimento de frameworks 
apresentada em (STANOJEVIC et al., 2011), foram desenvolvidas 
aplicações para ambos dispositivos (Kinect e Intel RealSense 3D) sem 
a utilização do Percept. Neste processo buscou-se migrar o máximo 
de comportamento genérico das aplicações para o framework. Para a 
validação do Percept, as aplicações desenvolvidas anteriormente foram 
refatoradas com a sua utilização, onde procurou-se garantir que ele 
não só auxiliasse os desenvolvedores abstraindo processos, diminuindo 
a complexidade, padronizando tarefas entre outros, como também 
mantendo os aspectos funcionais das aplicações originais.

INTERFACES NATURAIS, COMPUTAÇÃO 
PERCEPTIVA E FRAMEWORK

Nesta seção o projeto será contextualizado através de importantes 
conceitos da computação onde ele está inserido. Apresenta-se desde 
as interfaces naturais, passando pelas tecnologias perceptivas que 
influenciaram a criação tanto do Kinect quanto da Intel RealSense 3D, 
até as técnicas de desenvolvimento de um framework.

INTERFACE NATURAL

Para Norman e Draper (1986), o termo interface é comumente 
utilizado para denominar aquilo que interliga dois sistemas:

“Interfaces Naturais de Usuário são interfaces que não apresentam, 
simplesmente, uma metáfora gráfica controlada mecanicamente 
e sim, criam experiências nas quais o usuário têm a sensação 
de estar interligado com o sistema em questão, utilizando 
meios naturalmente humanos de comunicação, como gestos ou 
linguagem sonora”. (CABREIRA; MULLING, 2012)

As NUI são baseadas em captura e reconhecimento de gestos através 
de algoritmos matemáticos, que recebem as informações dos sensores, 
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as interpretam e as convertem para um formato reconhecido pelos 
computadores (CABREIRA; MULLING, 2012). Este tipo de 
interação pode construir uma interação mais rica entre interfaces 
digitais e indivíduos, pois promove um nível de imersão maior 
que as interfaces tradicionais, já que não necessitam da presença de 
dispositivos mecânicos. Baseado nestes princípios, vários estudos têm 
sido realizados com o intuito de construir arquiteturas que possibilitem 
aos algoritmos capturarem e interpretarem os diversos tipos de ações 
humanas como observa-se em (MENDEL et al., 2008) e (MENDEL, 
2008). Neste trabalho utilizou-se as interfaces naturais através dos 
dispositivos de tecnologias perceptivas Kinect e Intel RealSense 3D, que 
prometem alavancar este tipo de interface a um novo nível.

TECNOLOGIAS PERCEPTIVAS

As tecnologias perceptivas possuem um conjunto de hardwares 
e softwares que lhes possibilitam obter as seguintes percepções: 
reconhecimento de gestos, reconhecimento facial, reconhecimento 
de voz e reconhecimento de toque. Com base nestas percepções os 
computadores têm acesso a uma detecção sensorial mais detalhada 
dos humanos, o que possibilita a criação de várias aplicações voltadas 
para as interfaces de interação natural. Como exemplo pode-se 
observar em (SVOBODA et al., 2015) que na última década, o uso 
de aplicações comerciais para a autenticação biométrica aumentou 
significativamente, devido principalmente, à disponibilidade de 
sensores 3D de última geração para análise e reconhecimento de face 
e mãos/gestos. Para este trabalho, analisou-se os seguintes dispositivos 
perceptivos: Kinect e Intel RealSense 3D.

KINECT

É um sensor de movimento originalmente desenvolvido pela 
PrimeSense e adquirido pela Microsoft para ser utilizado como um 
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dispositivo periférico do console de jogos da mesma empresa, chamado 
Xbox 360. Seu objetivo principal é permitir aos usuários controlar e 
interagir com o console através de uma interface natural usando gestos 
e comandos de voz, sem utilizar controle manual (ALMEIDA, 2013). 
Com a popularização do Kinect, a Microsoft resolveu lançar o seu 
Kit de Desenvolvimento (SDK), a fim de investir em outros tipos de 
aplicações e de maximizar o potencial do seu dispositivo. Através deste 
SDK é possível a prototipação rápida de diversas aplicações voltadas 
para interfaces baseadas em gestos.

Figura 1: Dispositivo Kinect

Fonte: (ALMEIDA, 2013).

O dispositivo possui uma câmera RGB e duas infravermelhas. A 
câmera RGB, a mesma dos notebooks e celulares, é usada para capturar 
a imagem do jogador. Já as câmeras infravermelhas, que são compostas 
por um projetor e uma câmera VGA, são responsáveis pela captação 
da profundidade. O projetor emite um laser pelo ambiente de visão, 
que a câmera VGA capta para criar o campo de profundidade, que é 
a imagem composta pelos pixels que o Kinect recebe de volta medidos 
por cores variadas, dependendo da distância que se encontram do 
sistema (ASSIS, 2012). O Kinect também conta com um microfone 
multidirecional que pode ser usado para conversas online e também 
para instruir comandos ao seu videogame. O avançado sistema de 
captura de áudio localiza a fonte acústica e cancela o som ambiente, 
permitindo conversas sem chiados e evitando que os sons da TV sejam 
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capturados pelo microfone (BONATO, 2015). Na Figura 1 pode-
se observar o dispositivo Kinect e seus componentes como câmeras e 
microfones. O Kinect possui ainda um acelerômetro de 3 eixos, um 
processador embutido e uma interface USB 2.0 para comunicação 
com o computador (ALMEIDA, 2013)..

INTEL REALSENSE 3D

O RealSense não é nenhum equipamento tecnológico específico, 
e sim o nome dado pela Intel a um grupo de avanços em hardware 
e software em computação de percepção. O primeiro produto desse 
grupo é a câmera Intel RealSense 3D que permite a interação com os 
dispositivos pessoais de uma forma mais natural (BARRETT, 2015). 
Segundo Realsense (2015), a primeira câmera Intel RealSense 3D conta 
com o melhor sensor de profundidade do segmento, o que habilita 
o reconhecimento altamente preciso de gestos e expressões faciais 
para compreender o movimento e as emoções. O dispositivo pode 
compreender o que está no fundo e à frente através da profundidade 
para permitir o controle, melhorar a realidade aumentada interativa, 
simplificar a varredura de itens em 3 dimensões e etc. A Realsense 
(2015) 3D possui uma câmera colorida RGB FullHD 1080p e dois 
microfones integrados como pode-se observar na Figura 2.

Figura 2: Intel RealSense 3D

Fonte: (REALSENSE, 2015)

Este dispositivo possui vários módulos. No módulo de gestos, ela é 
capaz de rastrear as mãos e os dedos e reconhecer gestos estáticos e 
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dinâmicos, tudo através do reconhecimento de 22 pontos de cada mão 
(REALSENSE, 2015). No módulo de face, ela é capaz de identificação 
facial, rastreamento da cabeça e do rosto, detecção de pontos de 
referência, detecção de emoção, tudo através da identificação de 78 
pontos no rosto (REALSENSE, 2015). No módulo de voz, ela é capaz 
de reconhecer e executar comandos por voz, de converter texto em voz 
e voz em texto. Na categoria ambiente, ela é capaz de proporcionar 
realidade aumentada, percepção de cenas e modelar objetos 3D 
(REALSENSE, 2015). Com todos estes recursos a Intel RealSense 
3D possibilita o desenvolvimento de diversas aplicações em várias 
áreas como jogos, colaboração imersiva, entretenimento educacional, 
aprimoramento de chamadas de videoconferências e etc.

Nestas subseções percebeu-se que tanto o Kinect quanto a Intel RealSense 
3D possuem funcionalidades similares. Para que estas funcionalidades 
fossem incorporadas no Percept e pudessem ser disponibilizadas para 
as aplicações deste domínio da melhor forma possível, foi necessário 
utilizar conceitos e técnicas de reusabilidade de software.

FRAMEWORKS

Segundo Krueger (1992), reusabilidade de software é o processo de 
criação de software a partir de outros softwares já existentes, ao invés de 
construir do zero. Para Sommerville et al. (2007), “o movimento para 
o desenvolvimento baseado em reuso foi uma resposta às demandas 
por menores custos de produção e manutenção de software, entregas 
mais rápidas de sistemas e aumento da qualidade do software”. Para ele 
os principais benefícios desta abordagem são: maior confiabilidade, 
redução dos riscos, uso eficiente de especialistas, conformidade com 
os padrões, desenvolvimento acelerado.

Um framework é um conjunto de classes colaborativas abstratas 
e concretas, que pode ser usado como um modelo para resolver 
uma família de problemas relacionados. Ele é usualmente 
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estendido através de subclasses, para obter-se o comportamento 
específico de uma aplicação. (LARMAN, 2018)

Pode-se entender que framework é uma técnica de generalização de um 
problema, de forma que os usuários podem se preocupar apenas em 
adicionar as funcionalidades específicas. O autor Larman (2018) afirma 
que um framework aplica o Princípio de Hollywood, que diz “Não nos 
chame, nós chamaremos você.”. Isso significa que ele faz chamadas às 
funções ou métodos do desenvolvedor que está utilizando-o. Isso é 
possível através da implementação de subclasses e/ou de interfaces. Esta 
comunicação entre o framework e a aplicação se dá através dos hotspots 
e dos frozenspots. Os hotspots são as partes flexíveis de um framework, 
ou seja, são os pontos extensíveis que necessitam de complementação 
por funcionalidades/serviços que devem ser implementados pelos 
programadores, para especificar uma funcionalidade de sua aplicação. 
Já os frozenspots são as partes fixas de um framework, ou seja, são serviços 
já implementados que normalmente realizam chamadas indiretas aos 
hotspots.

TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO DE 
FRAMEWORKS

Existem técnicas de programação que auxiliam no planejamento 
e na implementação dos frameworks. Elas dispõem de meios que 
os possibilitam alcançar níveis elevados de reusabilidade além 
de características essenciais como flexibilidade, extensibilidade e 
completude. As técnicas utilizadas no desenvolvimento do Percept 
foram:

•	 Reflexão - Segundo Guerra (2014) pode ser definida como o 
processo no qual um programa de computador pode observar 
e modificar sua própria estrutura e comportamento. Ou seja, 
reflexão é uma técnica que permite que um programa obtenha 
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informações sobre si próprio, e a partir destas informações 
manipular instâncias acessando seus atributos e invocando seus 
métodos em tempo de execução (GUERRA, 2014). A ideia 
do uso de reflexão é tornar o código adaptável a estrutura dos 
objetos e com isso permitir que ele possa ser mais reutilizável.

•	 Padrões de Projeto - Segundo [20], um padrão descreve 
um problema num ambiente e o núcleo da sua solução, de 
tal forma que se possa usar esta solução mais de um milhão 
de vezes, sem nunca faze-la da mesma maneira. Isto é, pode-
se entender padrão de projeto como uma solução reutilizável 
para um problema recorrente de um determinado contexto. 
Em Alexander et al. (1977) foram criados padrões que tinham 
como objetivo solucionar problemas comuns de softwares na 
orientação a objetos. Eles classificaram os padrões por dois 
critérios. O primeiro é a finalidade, que reflete o que um 
padrão faz: finalidades de criação, comportamento e estrutural. 
O segundo é o escopo, que especifica se o padrão é aplicado à 
classe ou objeto. A grande vantagem dos padrões é que eles são 
soluções aprovadas. Cada catálogo inclui apenas padrões que 
foram considerados úteis por diversos desenvolvedores em vários 
projetos. Os que são catalogados também são bem definidos, 
pois os autores os descrevem em um contexto específico de 
utilização.

FRAMEWORK PERCEPT

O Percept foi criado com o objetivo de proporcionar uma camada 
genérica no desenvolvimento de aplicações que utilizem tecnologias 
de Computação Perceptiva. Através dele o desenvolvedor será capaz de 
desenvolver aplicações interativas e imersivas que reconheçam gestos 
manuais, rastreiem partes do esqueleto, reconheçam faces, reconheçam 
comandos de voz, removam o fundo de uma imagem, reconheçam 
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expressões faciais, entre outras funcionalidades.

TRABALHOS RELACIONADOS

Com o intuito de auxiliar nas decisões tomadas neste trabalho, 
foram pesquisados alguns trabalhos relacionados que permitiram 
reflexões como: quais técnicas de desenvolvimento de frameworks 
foram utilizadas, quais as principais características das aplicações, a 
forma como os frameworks foram modularizados, quais os sistemas 
operacionais utilizados, as boas práticas que foram aplicadas, os pontos 
negativos que deveriam ser evitados e etc. A seguir são detalhados 
alguns destes trabalhos.

Vitruvius um Reconhecedor de Gestos para o Kinect - Neste trabalho 
Togores (2011) desenvolveu uma aplicação com Kinect que aprende 
gestos executados pelos usuários, e os reconhece posteriormente. 
Ele utilizou o framework da OpenNI para servir como uma camada 
intermediária entre dispositivos de baixo nível (câmeras, sensores, 
microfones e etc.) e soluções middleware de alto nível.

GTAVCS, Desenvolvimento de Aplicações com uso de Interação 
Natural: Um Estudo de Caso voltado para Vídeo Colaboração 
em Saúde - Neste trabalho Assis (2012) apresentou uma solução de 
Interação Natural para manipulação de objetos tridimensionais em 
um sistema de telemedicina através do Kinect. Assim como Togores 
(2011) ele utilizou o framework da OpenNI ao invés de construir um. 
As principais funcionalidades da aplicação são: escolher, rotacionar, 
aumentar, diminuir, mudar e parar a manipulação do objeto 3D.

NuiMod, um ambiente para modelagem de poses e gestos - Neste 
trabalho Celestrini e Menezes (2014) tiveram como objetivo permitir 
a criação e utilização de modelos gestuais, e proporcionar o uso de 
Interfaces Naturais de Usuário (NUI) baseadas em gestos no ambiente 
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web. Ele destaca a relevância da modelagem de novos gestos e/ou poses 
em áreas como a fisioterapia ou educação física, onde são necessários 
movimentos específicos para cada sujeito. As principais funcionalidades 
realizadas pelo NuiMod são: Modelar componentes, capturar dados de 
sensores de movimento e processar dados de esqueleto.

SharpSenses - É um projeto de código aberto criado por Arlucci e 
SharpSenses (2015) e hospedado no Github. Embora ele não seja um 
trabalho científico devidamente publicado, é a iniciativa de framework 
para a Intel RealSense 3D de maior sucesso no Brasil. Uma prova deste 
sucesso é o fato de que o SharpSenses vem participando de vários 
eventos oficiais da Intel no Brasil, como o Intel Software Day realizado 
nos dias 12 e 13 de Junho de 2015 em Salvador-Ba. 

Tabela 1: Tabela Comparativa dos Trabalhos Relacionados

Vitruvius GTAVCS NuiMod SharpSenses Percept

Sistema 
Operacional Linux Linux Windows Windows Windows

SDK OpenNI OpenNI Kinect RealSense Kinect/
RealSense

Suporte ao 
Kinect

Sim Sim Sim Não Sim

Suporte à Intel
RealSense 3D

Não Não Não Sim Sim

Suporte a novos 
dispositivos 
perceptivos

Não Não Não Não Sim

Divisão de 
camadas Sim Sim Sim Sim Sim

Aprendizagem 
de novos gestos Sim Não Sim Não Não

Fonte: Autor
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Após a análise dos trabalhos correlatos e da Tabela 1 pôde-se perceber 
que todos os projetos utilizam algum nível de divisão em camadas, 
seja delegando esta responsabilidade para frameworks de terceiros 
(OpenNI) ou através da comunicação de módulos e/ou componentes. 
Pôde-se perceber também a dificuldade de encontrar projetos que 
criem sua própria solução de framework para Kinect, pois a maioria 
prefere utilizar soluções prontas. Outra dificuldade durante a pesquisa 
foi encontrar projetos de frameworks ou até aplicações que utilizem 
a Intel RealSense 3D por se tratar de um dispositivo novo e pouco 
disseminado até então. Com base nestas análises pode-se afirmar que 
o Percept possui potencial para se tornar um framework de referência, 
pois ele não só apresenta modularização e redução da complexidade, 
como também disponibiliza uma estrutura genérica para integrar 
o Kinect, a Intel RealSense 3D e outros dispositivos de computação 
perceptiva.

METODOLOGIA

O projeto do Percept foi executado com base na metodologia de 
desenvolvimento apresentada em (STANOJEVIC et al., 2011). 
Suas fases são as seguintes: análise, projeto, implementação, teste e 
evolução/manutenção. No início do projeto de um framework deve-se 
desenvolver pelo menos três aplicações de um mesmo domínio com 
suas principais funcionalidades (STANOJEVIC et al., 2011). Para 
este trabalho significou realizar uma pesquisa sobre a documentação 
dos kits de desenvolvimento dos dispositivos Kinect e Intel RealSense 
3D e desenvolver aplicações para cada uma das funcionalidades de 
cada dispositivo. Com base nessas aplicações foi possível conhecer o 
comportamento genérico e o comportamento específico das aplicações, 
de forma que permitisse migrar o máximo de comportamento comum 
das aplicações para o framework. Segundo Jorge (2001) esta fase torna-
se desnecessária caso o desenvolvedor já possua experiência no domínio 
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das aplicações.

A seguir detalha-se as fases do desenvolvimento de um projeto de 
framework que foram propostas por Stanojevic et al. (2011):

•	 Análise do Domínio - Nesta fase se coletam informações 
conceituais sobre o framework, que serão usadas nas etapas 
subsequentes. Seu principal objetivo é determinar o propósito 
do projeto, definindo o que será contemplado e o que não será.

•	 Projeto do Framework - Nesta fase o foco é desenvolver 
modelos que ajudem a construir uma solução computacional 
que atenda aos requisitos modelados. O projeto arquitetural 
visa decompor o sistema em subsistemas menores para reduzir a 
complexidade do problema original. São identificadas e definidas 
camadas (subsistemas), módulos (partes de subsistemas) e 
interdependências.

•	 Implementação do Framework - Nesta fase, é feita a codificação 
das classes projetadas na fase anterior numa linguagem de 
programação. No Percept foi utilizado o C# como linguagem 
de programação.

•	 Teste do Framework - Nesta fase projeta-se algumas aplicações 
para utilizarem o framework, a fim de testá-lo. Visto que ele é 
um pedaço de código que não pode ser instanciado sem que 
uma extensão (aplicação) esteja a ele acoplada.

•	 Evolução e Manutenção do Framework - Esta fase é executada 
após a finalização do framework. À medida que novas aplicações 
forem sendo acopladas, correções, ou novas funcionalidades, 
ou novos comportamentos, entre outras questões, começarão a 
serem demandados para o framework. Neste projeto esta fase não 
foi aplicada, pois é preciso que o Percept primeiro se consolide 
neste domínio, para só depois sofrer uma possível evolução. 
Ficando como trabalho futuro a execução desta fase.
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ARQUITETURA CONCEITUAL

Figura 3: Arquitetura Conceitual

 

Fonte: Autor

O projeto de arquitetura do Percept é dividido em três camadas como 
pode-se ver na Figura 3. Na primeira camada estão as aplicações 
que estenderão o framework. Ou seja, é sobre esta camada que os 
desenvolvedores irão integrar ou construir suas soluções. Na segunda 
camada está o Percept propriamente dito. Esta é a principal camada 
da arquitetura, pois é nela que estão contidos os módulos específicos e 
genéricos. Os específicos são compostos por classes que implementam 
e adaptam as funcionalidades específicas de cada dispositivo e as 
encapsulam para serem utilizadas de uma forma padronizada e intuitiva. 
Já os módulos genéricos são compostos por interfaces e classes abstratas 
que definem uma estrutura básica para a padronização e integração de 
novos dispositivos. Na última camada estão as bibliotecas específicas 
de cada dispositivo.

IMPLEMENTAÇÃO DO PERCEPT

Como dito anteriormente a camada do Percept é composta por 
módulos específicos e genéricos. As principais classes do framework 
são a Percept e a classe abstrata Camera como observa-se na Figura 4. 
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Observou-se semelhanças no processo de utilização de cada dispositivo 
através dos trechos de códigos sem a utilização do Percept.

Figura 4: Classes da Estrutura PrincipalFigura 4: Classes da Estrutura Principal

Fonte: Autor

Observou-se que após a criação do objeto que manipula o sensor de 
cada dispositivo é preciso habilitar e/ou configurar uma determinada 
função ou módulo, para só então iniciar o processo de captura e 
geração de eventos. Após esta pequena análise, foram definidas as 
etapas que compõem os processos que são comuns aos dispositivos: 
habilitar e configurar módulos, iniciar, reiniciar e fechar uma câmera. 
A classe abstrata Camera recebeu métodos abstratos para cada uma 
destas etapas, desta forma todo dispositivo que vier a ser integrado 
ao Percept precisará herdar e implementar estas etapas de acordo com 
suas especifidades. Para garantir que as classes que herdam de Camera 
executem as etapas na ordem correta, foi implementado o padrão de 
projeto Template Method. Segundo Gamma et al. (1994) este padrão 
define um esqueleto de algum algoritmo em um método, adiando a 
implementação dos passos deste algoritmo para as sub-classes.

A classe Percept é a responsável por disponibilizar as instâncias das 
classes específicas de cada dispositivo. Para realizar tal função esta classe 
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implementa o padrão de projeto Factory Method. Segundo Gamma 
et al. (1994) este é um padrão que define uma interface para criar um 
objeto, mas permite às classes decidirem qual classe instanciar. Surgiu-
se também a necessidade de controlar a criação de instâncias da classe 
Percept, e para isso implementou-se o padrão de projeto Singleton. Em 
Gamma et al. (1994) pode-se perceber que a finalidade deste padrão é 
assegurar a existência de uma única instância de uma classe ao longo 
da execução de uma aplicação.

Figura 5: Classes para o Reconhecimento de VozFigura 5: Classes para o Reconhecimento de Voz

Fonte: Autor

Com o intuito de fornecer as funcionalidades em comum dos 
dispositivos, foram criadas classes específicas, denominadas de 
módulos, para cada uma delas. Estas classes têm como principal objetivo 
implementar os códigos específicos de cada SDK e disponibilizá-los 
para o desenvolvedor de uma forma mais amigável. Como exemplo 
observa-se na Figura 5 os módulos ModuleVoiceRecognitionRealSense 
e o ModuleSpeechRecognitionKinect que tratam do reconhecimento de 
voz de cada dispositivo. Foram criadas interfaces a fim de padronizarem 
métodos e objetos genéricos para uma determinada funcionalidade 
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independente do dispositivo. Todo módulo deve implementar pelo 
menos duas interfaces, uma genérica e uma específica. No caso da 
figura 5 os módulos devem implementar a IModule e a IModuleVoice.

Durante o desenvolvimento, percebeu-se que alguns módulos 
específicos de um determinado dispositivo retornavam um certo 
conjunto de dados que eram análogos com os dados retornados pelo 
outro dispositivo. Percebeu-se então que era necessária a criação de 
mais um conjunto de interfaces. Estas interfaces têm por finalidade 
a criação de um conjunto de métodos que garanta o retorno de 
atributos comuns aos módulos. Na Figura 5 pode-se verificar a 
interface IRecognition que define a base para classes específicas como a 
RecognitionRealSense e a RecognitionKinect.

Cada dispositivo tem uma forma de prover seus eventos. Baseado 
nisto, e ainda tomando como exemplo a Figura 5, percebe-se outro 
conjunto de classes como a VoiceRecognitionSenseEventArgs e a 
SpeechKinectEventArgs. Elas são as responsáveis por encapsular os 
eventos específicos gerados por cada dispositivo para uma determinada 
funcionalidade, neste caso os eventos gerados pelo reconhecimento de 
voz. A criação dessas classes é mais uma estratégia para encapsular as 
especificidades e complexidades de cada SDK e padronizar a utilização 
do framework.

DESENVOLVENDO COM O PERCEPT

Para desenvolver aplicações com o auxílio do Percept é preciso seguir 
os seguintes passos:

Passo 1 - É preciso invocar o método static GetInstance da classe Percept 
para obter o objeto do framework. Só então o desenvolvedor poderá 
requisitar um objeto específico de um dispositivo (Kinect ou Intel 
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RealSense 3D neste trabalho) passando o tipo da classe desejada (desde 
que esta herde de Camera) por parâmetro para o método GetCamera 
também da classe Percept.

Passo 2 - Após obter uma instância de um dispositivo específico, é 
preciso configurar e instanciar os módulos desejados. Os módulos são 
configurados através de seus métodos construtores. A depender da 
função que ele exerça como reproduzir imagens, ou reconhecimento 
de voz, ou rastreamento de esqueleto entre outros, será necessária uma 
quantidade maior ou menor de parâmetros.

Passo 3 - Como explicado anteriormente, cada dispositivo gera 
um conjunto de eventos de acordo com as funcionalidades que são 
habilitadas. Logo, após configurar, instanciar e habilitar os módulos 
desejados é preciso definir um método que servirá como um 
manipulador dos eventos que forem disparados. Para associar um 
evento de uma classe com o método que irá manipulá-lo usa-se o 
operador “+=” em C#.

Passo 4 - Dependendo da funcionalidade que for habilitada, o 
desenvolvedor precisará utilizar um outro conjunto de classes 
auxiliares dentro dos métodos manipuladores de eventos. Classes 
como a RecognitionRealSense e a RecognitionKinect, vistas na Figura 
5, encapsulam num objeto um conjunto de informações geradas nos 
eventos.

CRIANDO UMA EXTENSÃO PARA O PERCEPT

Para criar uma extensão para o Percept é preciso conectar-se com os 
hotspots do framework que são as interfaces e a classe abstrata Camera. 
Para integrar um novo dispositivo ao Percept primeiro é necessário 
que se crie uma classe (com o nome do dispositivo de preferência) 
que herde de Camera, para que os métodos obrigatórios como 

pai_2018.indd   108 17/05/2019   11:19:50



109Percept: um framework para o desenvolvimento
 de aplicações de computação perceptiva

StartCamera, RestartCamera, ConfigModules, CloseCamera e GetSensor 
sejam implementados de acordo com as especificidades do dispositivo. 
Na Figura 6 observa-se o dispositivo “X” sendo integrado ao Percept.

Figura 6: Extensão do Percept

Fonte: Autor

Outra ação a ser tomada para a integração do novo dispositivo ser 
completa é a criação de pelo menos um módulo (classe) que implemente 
a interface geral IModule e uma interface específica a depender da 
funcionalidade do módulo. Na Figura 7 percebe-se um módulo do 
dispositivo “X” que precisa implementar as interfaces necessárias para 
a exibição de imagens.
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Figura 7: Extensão dos Módulos do PerceptFigura 7: Extensão dos Módulos do Percept

Fonte: Autor

VALIDAÇÃO E RESULTADOS

Esta seção apresenta os aplicativos de validação. Buscou-se desenvolver 
um aplicativo para cada funcionalidade de cada dispositivo utilizando 
o Percept. Buscou-se também a criação de uma aplicação que utilize 
uma nova extensão para o Percept. Estas aplicações tiveram os seguintes 
objetivos e critérios de avaliação:

•	 Validar o fluxo de controle do Percept, utilizando as classes 
e interfaces implementadas no framework. Para a avaliação 
buscou-se verificar se as aplicações com o Percept funcionaram 
corretamente assim como nas aplicações sem o Percept.

•	 Demonstrar a diminuição da complexidade da estrutura do 
código no desenvolvimento de aplicações para dispositivos 
de computação perceptiva como o Kinect e a Intel RealSense 
3D. Para a avaliação buscou-se verificar se houve redução na 
quantidade de linhas de código nas aplicações com o Percept em 
relação às mesmas aplicações sem o Percept.

•	 Demonstrar a padronização do desenvolvimento de códigos 
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para uma funcionalidade em comum, independente dos 
dispositivos. Para a avaliação buscou-se verificar os níveis de 
similaridade entre as linhas de códigos das aplicações com o 
Percept. Isto é, verificou-se o percentual de linhas de códigos 
análogas dentro dos passos de desenvolvimento citados na seção 
3.5 (desconsiderando métodos auxiliares específicos de uma 
determinada aplicação).

•	 Validar os hotspots do Percept, estendendo-o para outro 
dispositivo. Para a avaliação buscou-se verificar se a aplicação 
para a nova extensão funcionou corretamente.

APLICAÇÕES

Todas as aplicações foram desenvolvidas para projetos WPF1 no Visual 
Studio 2012 utilizando o C# como linguagem de programação. Nas 
subseções abaixo são apresentadas apenas algumas delas.

APLICAÇÕES DE REMOÇÃO DE BACKGROUND

As aplicações desta subseção têm como principal objetivo remover 
o background das imagens geradas pelos dispositivos, substituir por 
um background específico e manter o usuário nas imagens em tempo 
real. Primeiro configura-se e inicializa-se os módulos de background, 
depois habilita-se os métodos responsáveis por receber os eventos 
gerados, inicializa-se o dispositivo e por último recupera-se um 
WriteableBitmap através do método BuildWriteableBitmap passando 
o evento gerado como parâmetro. Na Figura 8 pode-se visualizar o 
resultado das aplicações.

1-	WPF	ou	Windows Presentation Foundation	é	um	modelo	de	programação	unificado	
para	criar	aplicativos	de	área	de	trabalho	de	linha	de	negócios	modernos	no	Windows
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Figura 8: Aplicações de Remoção de Background - Criada pelo autor

APLICAÇÕES DE RASTREAMENTO DE ESQUELETO E 
RECONHECIMENTO DE GESTOS

As aplicações desta subseção têm como principal objetivo rastrear 
o esqueleto ou partes dele (joints) e/ou reconhecer gestos. Primeiro 
inicializa-se os módulos de gestos (para estes módulos não há 
necessidade de prévias configurações), depois habilita-se os métodos 
responsáveis por receber os eventos gerados, inicializa-se o dispositivo 
e por último recupera-se uma instância de IGestos ou ISkeleton, que 
são os objetos com os atributos do esqueleto rastreado ou gesto 
reconhecido, através do método GetDataSkeleton ou GetDataGesture 
passando o evento gerado como parâmetro. Na Figura 9 pode-se 
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visualizar o resultado das aplicações.

EXTENSÃO DE NOVO DISPOSITIVO NO PERCEPT

A fim de comprovar a extensibilidade do Percept foi desenvolvido 
um projeto separado para o desenvolvimento de uma nova extensão. 
A WebCam foi o dispositivo utilizado para a nova extensão. Embora 
ela não possua características perceptivas especiais como rastrear 
esqueleto, reconhecer voz, entre outras, ela dispõe de funções análogas 
aos outros dispositivos utilizados como iniciar câmera, parar câmera 
e capturar imagens, suficientes para uma prova de conceito.

A aplicação desta subseção têm como principal objetivo capturar 
as imagens geradas pela WebCam e exibi-las na tela em tempo 
real. Primeiro configura-se e inicializa-se o módulo de imagem, 
depois habilita-se o método responsável por receber os eventos 
gerados, inicializa-se o dispositivo e por último recupera-se um 
WriteableBitmap através do método BuildWriteableBitmap passando 
o evento gerado como parâmetro.

ANÁLISE DA EFETIVIDADE DO PERCEPT

Após o conteúdo apresentado nesta seção, percebeu-se que os 
objetivos traçados anteriormente, para as aplicações de validação 
do Percept foram alcançados. O primeiro objetivo alcançado foi o 
fluxo de controle do framework, que através das classes e interfaces 
implementadas, funcionaram corretamente após todos os passos 
citados na seção 3.5 terem sido seguidos. Isto demonstrou que a 
utilização das técnicas de desenvolvimento de framework utilizadas 
(padrões de projeto e reflexão) neste projeto realmente auxiliaram 
na obtenção da efetividade da arquitetura proposta para o Percept.
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Figura 9: Aplicações de de Rastreamento de Esqueleto e 
Reconhecimento de Gestos

Observou-se que outro objetivo alcançado foi a diminuição da 
complexidade no desenvolvimento de aplicações para dispositivos 
de computação perceptiva como o Kinect e a Intel RealSense 3D. Ele 
foi percebido através das comparações das quantidades de linhas de 
códigos necessárias para a implementação de cada funcionalidade. 
Houve uma grande redução de linhas de código e consequentemente 
da complexidade nas aplicações que utilizaram o Percept em relação às 
aplicações que não o utilizaram, como observa-se na Tabela 2.

Ainda nesta seção, observou-se outro objetivo alcançado, que foi a 
padronização do desenvolvimento de códigos para cada funcionalidade. 
Através da análise de linhas de código correlatas, demonstrou-se 
que existe uma padronização e um fluxo em comum nas aplicações, 
independente dos dispositivos. Estas características garantem ao 
desenvolvedor um aumento significativo na produtividade. Durante 
a validação, analisou-se apenas os métodos (genéricos) previstos no 
processo de desenvolvimento com o Percept, pois eles podem ser 
encontrados em diversas aplicações independente da funcionalidade. 
Já os métodos específicos foram desconsiderados da análise, pois 
eles dificilmente serão encontrados em outras aplicações, o que seria 
uma condição básica para analisar os níveis de padronização. Através 
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da análise da Tabela 3, observa-se grandes porcentagens de linhas 
de código similares, o que comprova a padronização obtida após a 
utilização do Percept.

O último objetivo a ser alcançado foi validar os hotspots do Percept 
através da criação de uma nova extensão para um novo dispositivo. 
Percebeu-se que a nova extensão manteve as principais características 
do framework como padronização e baixa complexidade. Outra 
característica percebida foi a efetividade do fluxo de controle, pois 
os passos citados na seção 3.5.1, que orientam o desenvolvimento de 
uma nova extensão para o Percept, foram seguidos e proporcionaram 
a geração de uma extensão funcional.

CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a especificação e construção do Percept, 
um framework para aplicações de computação perceptiva. O objetivo 
deste trabalho foi criar uma camada de abstração que permitisse aos 
desenvolvedores a utilização de dispositivos variados da computação 
perceptiva (Kinect e Intel RealSense 3D para este trabalho) com um alto 
nível de padronização e um baixo nível de complexidade.

Por ser um framework voltado para tecnologias perceptivas, pode-se 
afirmar que o Percept tem potencial para alcançar uma relevância 
significativa, não só para o meio acadêmico, mas como também para 
o mercado. Esta é uma época em que a sociedade demanda cada vez 
mais sistemas com níveis elevados de interatividade. A computação 
perceptiva é uma das áreas que podem suprir tais necessidades, pois 
ela vem tendo contínuos avanços tecnológicos, além de ser baseada 
nas Interfaces Naturais de Usuário, que para muitos é o futuro das 
interfaces. Estas interfaces possibilitam a construção de interações mais 
ricas entre os indivíduos e as interfaces digitais. É neste cenário que o 
Percept pode exercer um papel importante, já que ele pode auxiliar no 
desenvolvimento de várias aplicações através de suas funcionalidades.
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Tabela 2: Tabela Comparativa das Qtd.Linhas das Aplicações

Aplicações Qtd.Linhas Sem Percept Qtd.Linhas Com Percept

Cap.Imagem Kinect 34 19

Cap.Imagem RealSense 56 21

Rem.Background Kinect 90 19

Rem.Background RealSense 71 21

Rec.Voz Kinect 93 29

Rec.Voz RealSense 64 33

Rec.Gestos Kinect 54 54

Rec.Gestos RealSense 69 26

Rec.Emoção RealSense 48 26

Rast.Face RealSense 59 47

Cap.Áudio RealSense 142 35

Fonte: Autor

Observou-se através das análises realizadas que a principal característica 
que credencia o Percept em relação aos outros frameworks analisados, 
é o fato dele disponibilizar uma estrutura genérica para integrar o 
Kinect, a Intel RealSense 3D e outros dispositivos de computação 
perceptiva, o que nenhum dos outros é capaz de fazer. Outro ponto 
importante à favor do Percept é que não existe em sua arquitetura 
módulos ou tarefas que foram delegadas para frameworks de terceiros, 
como alguns dos trabalhos analisados possuem.
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A metodologia de desenvolvimento de frameworks apresentada 
por 6 e aplicada neste trabalho, mostrou-se muito efetiva, pois 
proporcionou a criação de um framework, cujos resultados foram 
satisfatórios. Esta efetividade foi alcançada devido a execução de 
todos os passos de cada fase, desde a análise até a implementação e 
validação, em sua devida sequência. Quanto à validação, percebeu-se 
que todos os objetivos traçados foram alcançados.

Entretanto, mesmo o Percept alcançando todos os objetivos 
traçados, ainda existem muitas possibilidades de melhorias e novas 
funcionalidades que podem ser implementadas. Como trabalhos 
futuros, sugere-se que outros dispositivos, inclusive o Kinect e a 
Intel RealSense 3D nas suas versões mais novas, sejam integrados 
ao Percept como novas extensões com o objetivo de conseguir mais 
provas de conceito quanto aos benefícios do framework desenvolvido. 
Sugere-se que o Percept seja utilizado por outros desenvolvedores 
em diferentes projetos com diferentes dispositivos, a fim de receber 
feedbacks sobre a melhoria das funcionalidades atuais e/ou adição de 
novas. Sugere-se também que outras métricas sejam utilizadas para a 
validação da eficiência do framework. Uma destas métricas é o tempo 
de resposta das aplicações, fundamental para interfaces deste tipo, 
pois uma vez que o Percept adiciona uma nova camada ao processo, 
é preciso verificar se existem perdas significativas das aplicações com 
o Percept em relação às aplicações sem o Percept. Sugere-se ainda 
que o Percept possa utilizar outras técnicas de desenvolvimento de 
frameworks como anotações e linguagens específicas de domínio 
combinando-as com padrões de projeto e reflexão, afim de aumentar 
os níveis de reusabilidade. O projeto do framework está disponível 
para colaborações da comunidade no seguinte endereço: <https://
github.com/phael03/FWPercept.git>.
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Tabela 3: Tabela Análise de Linhas Correlatas das Aplicações

Aplicações Qtd.Linhas 
Genéricas Qtd.Linhas Análogas %

Cap.Imagem Kinect 19 19 100

Cap.Imagem RealSense 21 19 93,3

Rem.Background Kinect 19 19 100

Rem.Background RealSense 21 19 93,3

Rec.Voz Kinect 29 29 100

Rec.Voz RealSense 33 31 93,3

Rec.Gestos Kinect 31 31 100

Rec.Gestos RealSense 26 24 93,3

Rec.Emoção RealSense 26 24 93,3

Rast.Face RealSense 47 45 93,3

Cap.Áudio RealSense 35 33 93,3

Fonte: Autor
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PROJETO DO SISTEMA DE CONTROLE 
DE UMA COLUNA DE DESTILAÇÃO 
DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE 
METANOL UTILIZANDO SIMULADOR 
DINÂMICO

INTRODUÇÃO

A indústria química se baseia, fundamentalmente, na conversão e 
recuperação de substâncias, visando a obtenção de produtos finais de 
maior valor agregado. Nesse contexto, exigem-se cada vez mais controles 
de qualidade em processos produtivos, o que agrega importância a 
processos de separação, recuperação e purificação – especialmente em 
um período regulado por legislações ambientais restritas.

O metanol é um conhecido solvente industrial, sendo amplamente 
utilizado na indústria de polímeros, de extração de produtos animais 
e vegetais e farmacêutica. Além disso, segundo Luyben (2011), o 
metanol é uma das principais alternativas ao petróleo quando se trata 
de combustíveis líquidos para transporte – possuindo como vantagens 
poder operar a uma maior razão de compressão e poder ser facilmente 
resfriado.

As rotas de produção do metanol são versáteis em relação a 
disponibilidade de matéria prima – que pode ser qualquer fonte 
renovável de hidrocarbonetos. Por oxidação parcial, a matéria prima é 
convertida a gás de síntese, sendo o mesmo transformado em metanol 
através da reação de hidrogenação, com formação de água como 
subproduto. Por esta razão, o metanol deve ser purificado, removendo-
se água e resíduos oriundos da biomassa utilizada – sendo a separação 
por destilação indicada, uma vez que essa é capaz de produzir metanol 
de alta pureza (Lyon et al., 2012).
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De acordo com Stichlmair (2010), a destilação é um processo 
de separação amplamente usado na indústria, sendo responsável 
por aproximadamente 95% de seus processos separativos. Tal 
uso é justificado pela sua elevada capacidade de fracionamento, 
confiabilidade, simplicidade e baixo custo de construção, apresentando, 
no entanto, elevada demanda energética. De acordo com Jesus et al 
(2003), uma grande parte das indústrias relacionadas a transformação 
possuem como estimativa de terem 80% de seu custo energético 
atrelado a essa operação unitária; sendo que o departamento de 
energia americano estima que tais sistemas são responsáveis por cerca 
de 40% da energia consumida na operação de uma planta industrial. 
Soares (2000) afirma que estudos ativos continuam em busca de uma 
maior eficiência energética, pois o mesmo é considerado o maior 
agravante para definição de tal processo – quando comparado a outras 
alternativas. Nesse contexto, a dinâmica desses sistemas e seus arranjos 
de controle são tópicos amplamente estudados.

Os processos de destilação tendem a apresentar dinâmica lenta, 
gerando longos períodos de transição após uma perturbação no sistema. 
Assim, segundo Fuchs (2010) e Poiani (1993), as colunas possuem 
problemáticas diretamente correlacionadas a constante de tempo 
elevadas (da ordem de horas), existência de tempo morto, grandes 
interações entre as variáveis, dinâmicas complexas (pela interação entre 
a fase líquida e vapor) e outras repercussões causadas por distúrbios 
gerais – com ênfase na hidráulica que possui transitório mais veloz 
que o da própria composição. Ademais dos problemas já citados, de 
acordo com Meneguelo (2007), existem ainda problemas relacionados 
a situações de partidas – que tendem a possuir uma periodicidade – 
que, em geral, são de operação lenta e dispendiosa. Visando o maior 
grau de eficiência dos sistemas – necessidade intrínseca, seguindo o 
viés industrial competitivo – os sistemas de automação e controle vem 
ganhando cada vez mais importância na indústria.

O controle de processos de destilação, no entanto, não é simples uma 
vez que tais sistemas apresentam diferentes restrições operacionais de 

pai_2018.indd   126 17/05/2019   11:19:51



127Projeto do Sistema de Controle de uma Coluna de Destilação do 
Processo de Recuperação de Metanol Utilizando Simulador Dinâmica

acordo com o processo estudado. De acordo com White (2012), essas 
diferenças operacionais levam a comportamentos dinâmicos distintos 
com diferentes análises de graus de liberdade, exigindo diversas 
configurações de controle e escolha de método de sintonia correto 
para a otimização do sistema.

Assim de acordo com o apresentado, o presente trabalho tem como 
objetivo projetar um sistema de controle de uma coluna de destilação 
responsável pela separação de metanol e água através do levantamento 
de dados da corrente, estudo do processo de destilação e seu sistema de 
controle, efetuando análises em simulador comercial.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O controle em processos de destilação apresenta um perfil problemático 
devido a diversos fatores. Destrinchando tais problemáticas pode-se 
analisar a não-linearidade dos processos – uma vez que existe uma 
maior facilidade para o aumento de impurezas com uma variação 
de entrada de calor do que o oposto; substancial acoplamento das 
variáveis manipuladas – uma vez que os controladores relacionados a 
composição de topo e fundo que deveriam, idealmente, trabalhar de 
maneira independente, acabam por alterar o sistema como um todo, 
influenciando e sofrendo as consequências das ações proporcionadas 
pelo outro controlador; dinâmicas complexas – uma vez que trabalhando 
com o equilíbrio em duas fases, percebe-se a problemática da diferença 
entre as velocidades das dinâmicas entre as mesmas; comportamento 
não-estacionário – por alterações no sistema relacionadas as eficiências 
das bandejas devidos a, por exemplo, arrastamento e incrustações; e 
distúrbios severos do sistema – sobretudo ligados a carga do sistema 
como composições e vazões (Fuchs et al, 2010).

O transiente em colunas de destilação é formado a partir a aplicação 
de uma perturbação no sistema que, devido às suas características 
(p. ex., não-linearidade, constante de tempo elevada, difícil 
desacoplamento entre variáveis), dificultam a ação do sistema de 
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controle. O atraso e as constantes de tempo são pequenos quando 
se analisam os pratos individualmente, mas ao considerar toda a 
coluna o processo é lento, com algumas unidades variando na ordem 
de horas. O processo de destilação é caracterizado pelo equilíbrio de 
fases, com cada prato possuindo sua própria constante de equilíbrio 
líquido-vapor característica. Por esse motivo, perturbações no sistema 
ocasionam mudanças em cada estágio individual, conferindo aos 
mesmos novos pontos de equilíbrio. O resultado confere um tempo de 
resposta elevado para uma perturbação na composição da alimentação 
(MARANGONI, 2007).

O controle de processo de uma coluna de destilação tem como principal 
objetivo garantir a segurança do processo, a especificação dos produtos 
e respeitar as restrições de operação e normas ambientais, tendo como 
base o custo benefício do processo. Deve-se levar em consideração 
cinco aspectos: especificação dos produtos, variações na qualidade, 
recuperação do produto, custo das utilidades e práticas de operação. 
Vários fatores podem afetar essas condições como a condição de 
alimentação e refluxo, condição do vapor de aquecimento e condições 
climáticas (Oliveira, 2013).

Um conjunto típico de variáveis são controladas nesses sistemas, sendo 
elas caracterizadas de acordo com seu objetivo (Kister, 1992): single-
loop e unit objective. O primeiro conjunto está associado ao controle de 
inventário – diretamente relacionado ao balanço de massa do sistema, 
como a pressão da coluna e os níveis dos vasos de topo e fundo da 
torre. Trata-se de um objetivo primário visto que o seu controle 
garante estabilidade operacional sem se preocupar, no entanto, com a 
especificação do produto. Já o último é associado ao balanço energético 
da coluna – diretamente relacionado à qualidade do produto (p ex. 
razão de refluxo e temperatura da coluna).

O controle de qualidade dos produtos pode ser verificado de 
modo direto ou indireto, sendo o primeiro a partir do emprego de 
analisadores de composição e o último por análise de uma propriedade 

pai_2018.indd   128 17/05/2019   11:19:52



129Projeto do Sistema de Controle de uma Coluna de Destilação do 
Processo de Recuperação de Metanol Utilizando Simulador Dinâmica

física representativa da composição desejada. Propriedades físicas 
tipicamente utilizadas são índice de refração, densidade, pressão de 
vapor, ponto de congelamento e, na maioria das vezes, a temperatura 
de um prato sensível da coluna (Kiss, 2013).

A análise dos graus de liberdade é fundamental para a elaboração de 
uma estratégia de controle para o processo. Na prática, as principais 
variáveis que afetam a operação na coluna passam pela composição 
de carga, vazão de entrada, subresfriamento do refluxo, entalpia da 
carga, pressão da coluna e carga térmica do refervedor. O projeto do 
controlador deve ser baseado em todas as informações disponíveis 
(modelo de processo, dispositivos de medida e perturbações esperadas) 
e deve manipular todas as entradas de forma a mandar as saídas dentro 
de seus respectivos setpoints (Poiani e Mendes, 1993; Fuchs et al, 2010). 
O desempenho da estrutura de controle pode ser determinado por três 
fatores principais: a suscetibilidade da configuração para acoplamento, 
sensibilidade da configuração para perturbações e rapidez da coluna 
para responder a mudanças nas variáveis manipuladas da configuração 
(Riggs, 1998; Marangoni; 2005).

De acordo com Luyben (2014) e Kiss (2013), três variáveis de 
inventário devem ser controladas sempre: pressão da torre, nível de 
líquido no vaso de refluxo e nível de líquido na base da torre. Ciannella 
et al. (2017) afirmam que a pressão é a variável mais importante a ser 
controlada em colunas de destilação, uma vez que a mesma afeta a 
volatilidade das espécies envolvidas e, consequentemente, suas taxas de 
condensação e vaporização. Com isso, sobram duas possíveis variáveis 
a serem controladas para um sistema 5x5.

Idealmente, as composições do produto de topo e fundo deveriam 
ser controladas (dual-end control) uma vez que o projeto da coluna 
envolve diretamente essas variáveis. Todavia, na prática, esse arranjo 
não é muito utilizado devido ao seu elevado custo (justificado pela 
necessidade de dois analisadores de composição on-line) e significativo 
problema de acoplamento que resulta em instabilidade do sistema. O 
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controle de composição de apenas uma corrente (single-end control) 
resolve os problemas mencionados, mas não é eficaz a todos os sistemas, 
sendo preferível em processos que apresentam dinâmica lenta, e, 
portanto, o tempo morto intrínseco ao procedimento de análise de 
composição não afeta a performance do controle geral da torre. Como 
resultado, os demais sistemas preferem uma estrutura de controle 
mais simples, em que duas variáveis manipuladas mantem o perfil 
de temperatura da coluna constante e controlam a relação refluxo-
alimentação ou razão de refluxo. Tal método apresenta resposta rápida, 
baixo custo, segurança, alta padronização e não necessita de sistemas 
de amostragem complicados (Kister, 1990; Riggs, 1998; Kalid, 2000; 
Fuchs et al, 2010; Kiss, 2013; Luyben, 2014).

A configuração de controle observada na Figura 2 é, provavelmente, 
uma das configurações mais empregadas de acordo com Fuchs (2010). 
Isso se deve à uma boa característica dinâmica, ocasionada pela 
manipulação direta dos fluxos internos de líquido e vapor da coluna. 
Essa estrutura responde a variações na composição manipulando a 
vazão de vapor do refervedor, obtendo respostas mais rápidas devido à 
rápida dinâmica do vapor. Os sistemas demonstrados na Figura 1 são 
relativamente simples e operam sem a necessidade de analisadores em 
linha, controlando a composição por balanço material.

Figura 1 – Estratégia de controle indireto (à esquerda) e direto (à direita).
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Fonte: Adaptado de Fuchs (2010)

pai_2018.indd   130 17/05/2019   11:19:52



131Projeto do Sistema de Controle de uma Coluna de Destilação do 
Processo de Recuperação de Metanol Utilizando Simulador Dinâmica

As colunas de destilação são processos com variáveis distribuídas, isto 
é, processos cujas propriedades mudam com a posição espacial; as 
composições, temperaturas e pressões se modificam ao longo da coluna. 
A escolha apropriada do local de instalação do instrumento de medição 
é fundamental para a eficiência do sistema de controle. Tal posição 
depende de fatores como a sensibilidade da temperatura do prato em 
relação a mudança das variáveis manipuladas do sistema. Diversos 
métodos são propostos na seleção do melhor prato para se manter a 
temperatura constante, sendo utilizadas simulações estacionárias para 
a obtenção da performance da coluna. Dois métodos de identificação 
do prato sensível se destacam pela simplicidade de aplicação: pratos 
sucessivos e simetria de sensibilidade. Pratos sucessivos é um dos 
métodos mais simples e largamente aplicados, na qual verifica-se a 
variação na temperatura entre dois pratos sucessivos. Grandes variações 
na temperatura entre pratos indica uma região importante no processo 
de mudança de fase. Manter a temperatura de tal prato constante deve 
manter o perfil de composição da coluna constante, minimizando 
a influência da variação de pressão ou composição na dinâmica da 
mesma.

O método da simetria de sensibilidade consiste em uma pequena 
perturbação do sistema (0,1% da variável manipulada). O perfil da 
coluna é examinado, localizando o prato que sofre a maior variação 
de temperatura – um ganho elevado indica que a temperatura naquele 
prato pode ser efetivamente controlada pela variável manipulada 
analisada.

Simuladores comerciais são ferramentas extremamente versáteis uma 
vez que fornecem rapidamente resultados de operação próximos do 
real. A utilização de programas computacionais para a simulação de 
processos é uma tendência que pode ser observada atualmente, tanto 
na área industrial quando acadêmica. De acordo com Oliveira (2013), 
as simulações possibilitam a obtenção de diversas informações que 
não são disponíveis experimentalmente, principalmente em relação 
às variáveis internas de uma coluna de destilação. O Aspen Plus®, da 
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empresa Aspen Tech, é um exemplo de ferramenta computacional que 
permite simulações estacionárias. O Aspen Plus® apresenta diversos 
modelos que permitem a modelagem de sistemas de destilação, 
apresentando, dentre eles, o RADFRAC – modelo rigoroso de cálculo 
que permite simular todos os tipos de operações multiestágios líquido-
vapor. Ele permite o dimensionamento da coluna e análise hidráulica 
de seus internos.

METODOLOGIA

A elaboração do trabalho foi dividida em etapas, com verificação de 
informações na literatura, simulação estacionária da coluna no Aspen 
Plus® e conversão para o estado dinâmico no Aspen Plus Dynamics® 
(Figura 2).

Figura 2 – Fluxograma de metodologia adotada
na elaboração do trabalho. 

Levantamento bibliográfico sobre sistemas de 
destilação

Pesquisa sobre arranjo de controle para 
sistemas de destilação

Levantamento bibliográfico de sintonias

Levantamento de dados da coluna estudada e 
sua corrente de alimentação

Projeto hidráulico da coluna e 
dimensionamento de equipamentos auxiliares

Determinação do posicionamento dos sensores 
na coluna

Conversão da simulação estacionária à 
dinâmica no Aspen Plus Dynamics ®

Análise do comportamento dinâmico da coluna

Sintonia dos elementos de controle

Determinação do arranjo de controle para o 
sistema

Fonte: Autor, 2017

As informações de composição da corrente de alimentação da coluna 
foram retiradas do estudo de caso de Gerard B. Hawkins em seu 
estudo de caso sobre uma planta de metanol, no qual o mesmo analisa 
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os processos de purificação e especificação do produto através da 
destilação. A corrente analisada é alimentada em uma coluna típica de 
refino do metanol e a sua composição pode ser observada na Tabela 1.

Tabela 1 – Composição da corrente de alimentação em % mássica
Composição Valor Unidade

Metanol (CH4O) 80 %massa

Etanol (C2H6O) 300 ppm

Propanol (C3H8O) 100 ppm

Butanol (C4H10O) 80 ppm

Água (H2O) 20 %massa

Fonte: Adaptado de Hawkins (2014)

Os dados da coluna de destilação avaliada foram extraídos da patente 
US4013521A que retrata uma coluna de refino de metanol e podem 
ser verificados na Tabela 2. As condições operacionais e a hidráulica da 
coluna não são mencionadas na patente e, consequentemente, tiveram 
que ser determinadas no simulador comercial a partir da amarração 
dos dados disponíveis na patente (Scott, 1972).

Tabela 2 – Dados extraídos da patente US4013521A
Item Valor Unidade

Número de pratos 76 -

Prato de alimentação 52 -

Vazão de alimentação 59,37 t/h

Temperatura de alimentação 87 ºC

Vazão de corrente lateral 1,13 t/h

Razão de evaporação 7 -

Fonte: Adaptado de Scott, 1972

O equilíbrio de fases foi representado pelo modelo termodinâmico 
NRTL-RK na simulação, em acordo com o estudo realizado por Costa 
(2016) que comprovou a eficácia de tal modelo para misturas metanol-
água. A simulação da coluna de destilação foi realizada através do 
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modelo rigoroso de cálculo do Aspen Plus®, RADFRAC. Em relação 
a eficiência dos pratos, assumiu-se o valor de 70% de eficiência de 
Murphree.

Como as condições de operação (pressões do condensador e refervedor) 
não foram explicitadas na patente, utilizou-se os valores propostos por 
Hawkins em sua coluna de refino, como pode ser observado na Tabela 
3. As vazões de destilado e fundo da coluna foram obtidas através da 
especificação de 99,99% de metanol no produto de topo.

Tabela 3 – Dados de operação propostos por Hawkins

Item Valor Unidade

Pressão de topo 0,86 bar g

Pressão de fundo 1,8 bar g

Fonte: Adaptado de Hawkins (2014)

Os perfis operacionais da coluna foram analisados na seção Profiles, 
permitindo a determinação do prato no qual ocorre a retirada de uma 
corrente lateral (não especificada na patente) e a obtenção do volume 
ocupado pelas correntes que transitam pelo condensador e refervedor. 
O diâmetro e comprimento dos vasos de refluxo e fundo da coluna 
foram calculados para um tempo de retenção de 5 minutos através 
da Equação 1, que assume o comprimento dos vasos equivalente ao 
dobro do diâmetro.

(2D)
4

πD
Volume

2

= (1)

Um estudo de sensibilidade foi realizado para a determinação do prato 
ideal para o posicionamento do sensor e, como resultado, o controle 
de temperatura. O estudo foi elaborado por intermédio dos métodos 
dos pratos sucessivos e simetria de sensibilidade. O primeiro verifica 
a variação de temperatura entre os pratos e o último, a variação de 

pai_2018.indd   134 17/05/2019   11:19:52



135Projeto do Sistema de Controle de uma Coluna de Destilação do 
Processo de Recuperação de Metanol Utilizando Simulador Dinâmica

temperatura entre o perfil estacionário e após a variação da razão de 
refluxo e calor fornecido no refervedor. Os perfis plotados podem ser 
visualizados nos Gráficos 1 e 2 para a análise do método dos pratos 
sucessivos e simetria de sensibilidade, respectivamente (Figura 3). 
Observa-se uma congruência nos resultados entre os critérios aplicados, 
sendo apontado o prato 70 como o indicado para a instalação do 
sensor de temperatura da coluna.

Uma vez que todas as definições necessárias foram implementadas no 
Aspen Plus®, a simulação estacionária foi convertida a dinâmica no Aspen 
Plus Dynamics®, no qual as estruturas de controle foram inseridas na 
simulação e sintonizadas. Duas estruturas de controle foram analisadas 
na simulação dinâmica a partir de perturbações no sistema referentes a 
variação da vazão da corrente de alimentação, sendo elas a de controle 
indireto e direto mencionadas na revisão bibliográfica – as estruturas 
simuladas no Aspen Plus Dynamics® podem ser observados nas Figuras 
4 e 5, respectivamente.

Figura 3 – Variação de temperatura entre os pratos e variação de 
temperatura entre o perfil estacionário e após a variação da razão de 

refluxo e calor fornecido no refervedor.
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Figura 4 – Diagrama de processo simulado
com o arranjo de controle indireto. 

Fonte: Autor, 2017

Figura 5 – Diagrama de processo simulado
com o arranjo de controle direto. 

Fonte: Autor, 2017

RESULTADOS

A análise do perfil de composição da coluna demonstrou que o 
prato 74 é o que apresenta a maior composição em relação aos óleos 
combustíveis (etanol e butanol), sendo o andar ideal para a corrente 
de retirada lateral. O perfil de composição da coluna, posterior à 
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adição da corrente lateral é apresentada na Figura 6, e os resultados 
das correntes de composição podem ser observados na tabela 4.

Figura 6 – Perfil de composição da coluna. 

Fonte: Autor, 2017

Tabela 4 – Resultados da simulação

Variáveis Valores Unidades

Corrente de destilado 47,186 t/h

Corrente de fundo 10,883 t/h

Especificação do metanol 99,99 %

Razão de refluxo 2,274 -

Calor do refervedor 39,513 MMkcal/hr
 Fonte: Autor, 2017

O volume de líquido nos vasos foi obtido a partir da análise do perfil 
hidráulico no simulador. O diâmetro especificado da coluna foi de 4,3 
metros, assim como o vaso de fundo, e o diâmetro do vaso de refluxo 
2,83 metros.

Convertida a simulação estacionária para dinâmica, os parâmetros 
dos controladores foram analisados e sintonizados na seção Tune do 
Aspen Plus Dynamics pelo modelo de Ziegler-Nichols em malha aberta 
(Tabela 5). Os controles de nível, pressão e fluxo implementados foram 
do tipo PI, modelo que elimina os problemas de offset ocasionados 
pela ação proporcional isolada, através da ação integral que produz um 
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sinal de saída proporcional ao erro acumulado. Como a temperatura é 
uma variável lenta, implementou-se um controle PID para aumentar a 
robustez do sistema uma vez que a ação derivativa fornece uma correção 
antecipada do erro, diminuindo o tempo de resposta e melhorando a 
estabilidade do sistema.

Perturbações foram aplicadas ao sistema para avaliar a dinâmica do 
processo, sendo elas efetuadas sobre a vazão na corrente de alimentação 
da coluna. O sistema foi analisado em seu estado estacionário por cerca 
de uma hora, até que se realizaram variações na abertura da válvula de 
alimentação, que se encontrava com 50% de abertura, para 30 e 60%, 
respectivamente, sendo o sistema analisado em um intervalo de quatro 
horas entre cada perturbação, como observado na Figura 7.

Tabela 5: Parâmetros dos controladores da malha
- Controle indireto Controle direto

Tipo Proporcional Integral Derivativo Proporcional Integral Derivativo

PC-Cond 33,20 1,00 - 33,20 1,00 -

LC-Drum 964,37 1,50 - 964,37 1,50 -

LC-Sump 16234,39 2,50 - 5042,91 2,00 -

FC-Feed 0,90 2,00 - 0,90 2,00 -

TC 559,65 0,60 0,15 955,10 112,38 28,09

FC-RR 0,45 4,00 - 0,45 4,00 -

Fonte: Autor, 2017

Figura 7 – Perfil da vazão de alimentação da coluna
 durante as perturbações. 

Fonte: Autor, 2017
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O primeiro arranjo analisado foi o sistema de controle indireto, que 
utiliza a vazão de vapor do refervedor para controle de temperatura da 
coluna. Esse sistema controla três variáveis single-loop, isto é, variáveis 
responsáveis pela estabilidade operacional – nesse caso representado 
pela pressão de topo da coluna e níveis de líquido nos vasos.

O arranjo indireto realiza a manutenção do nível de líquido no vaso de 
refluxo através da vazão de destilado e o nível do vaso de fundo da coluna 
é controlado pela vazão do produto de fundo. O comportamento dos 
controladores LC-Drum e LC-Sump são representados nas Figuras 8 
e 9. Observa-se que a sintonia desses elementos foi coerente uma vez 
que os controladores conseguem controlar os níveis dos vasos com 
eficácia, retornando-os aos seus respectivos setpoints.

Figura 8 – Perfil do nível de líquido no vaso de refluxo do arranjo de 
controle indireto. 

Fonte: Autor, 2017

Figura 9 – Perfil do nível de líquido no vaso de fundo no
 arranjo de controle indireto. 

Fonte: Autor, 2017
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A manipulação da vazão do fluido que condensa o vapor no topo 
da coluna é responsável pelo controle de pressão da mesma. Como a 
pressão exercida pela fase gasosa é superior a fase líquida, a manutenção 
da condensação da corrente de topo da coluna permite o controle da 
mesma (Figura 10).

Figura 10 – Perfil de pressão de topo da coluna
no arranjo de controle indireto. 

Fonte: Autor, 2017

O controlador de temperatura é, provavelmente, o que mais sofre 
com problemas de acoplamento nesse arranjo. Alterações no nível de 
líquido do vaso de refluxo tem consequências na vazão de destilado 
e, consequentemente, no controlador FC-RR, que ajusta a vazão de 
fluido que deve retornar para a coluna a fim de se manter a razão 
de refluxo constante. Logo, o controlador de temperatura deve lidar 
com o balanço de massa ocasionado pela perturbação na vazão de 
alimentação e variação na quantidade de líquido de refluxo. Observa-
se que apesar da dificuldade causada pelo acoplamento, o controlador 
TC-70 foi capaz de estabilizar a temperatura da coluna em seu set 
point (Figura 11). O perfil da razão de refluxo da coluna pode ser 
encontrado na Figura 12.
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Figura 11 – Perfil de temperatura do prato 70 
no arranjo de controle indireto. 

Fonte: Autor, 2017

Figura 12 – Perfil da razão de refluxo no arranjo de controle indireto. 

Fonte: Autor, 2017

O segundo arranjo analisado foi o de controle direto, que manipula a 
vazão do produto de fundo a fim de se especificar o perfil de temperatura 
da coluna. O sistema controla as mesmas variáveis single-loop que o 
arranjo indireto, assim como a razão de refluxo. O comportamento da 
temperatura no prato 70 está na Figura 13.

Observa-se que controle de temperatura da coluna por intermédio da 
variação da vazão da corrente de fundo tem dificuldades no intervalo 
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analisado. Simulações posteriores demonstraram que o sistema é capaz 
de estabilizar a temperatura do prato sensível com uma dinâmica mais 
lenta quando comparado ao controle indireto. Isto é esperado, uma 
vez que, quando comparada ao sistema, a vazão do produto de fundo 
é pequena e, devido a isso, a mesma não é capaz de retirar ou adicionar 
o calor necessário. O nível de líquido no vaso de fundo da coluna é 
controlado através da variação da vazão de vapor no refervedor e o 
controlador LC-Sump é capaz de estabilizar o sistema (Figura 14).

Figura 13 – Perfil de temperatura do prato 70 
no arranjo de controle direto. 

Fonte: Autor, 2017

Figura 14 – Perfil do nível de líquido no vaso
 de fundo do arranjo de controle direto. 

Fonte: Autor, 2017

Para as demais variáveis controladas, o arranjo se comportou da mesma 
maneira que o controle direto e foi eficiente na sua manutenção de 

pai_2018.indd   142 17/05/2019   11:19:53



143Projeto do Sistema de Controle de uma Coluna de Destilação do 
Processo de Recuperação de Metanol Utilizando Simulador Dinâmica

resultados. Por fim, analisaram-se os perfis de composição do metanol 
no produto destilado durante as perturbações no sistema. Observa-se 
que mesmo com a divergência na dinâmica do processo devido ao 
emprego de diferentes arranjos, ambos os perfis de composição operam 
em faixas similares, assim como em suas condições operacionais 
(Figura 15).

Figura 15 – Especificação de metanol do perfil de
composição nos arranjos direto e indireto. 

arranjo indireto arranjo direto

Fonte: Autor, 2017

CONCLUSÕES

Para o processo descrito de recuperação do metanol foi dimensionado 
uma coluna de destilação, objetivando a composição de topo com 
composição de 99,99% e hidráulica que não possuíssem questões 
problemáticas. Posteriormente, foi realizado o estudo dinâmico 
para objetivar o melhor controle do mesmo, observando através da 
literatura e sucessivas simulações qual a melhor estrutura de controle 
para o sistema abordado.

A respeito das estratégias de controle analisadas, verificou-se que 
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ambas eram eficazes na imposição de um estado estacionário. Por isso, 
concluiu-se que o arranjo de controle indireto seria o mais indicado 
visto que o mesmo apresenta uma dinâmica mais rápida, estabilizando 
o processo apesar dos problemas de acoplamento. Por fim, os sucessivos 
testes e referências bibliográficas se demonstraram efetivos na definição 
dos parâmetros citados e controle da coluna.

O emprego de softwares computacionais, Aspen Plus® e Aspen Plus 
Dynamics® permitiu a simulação de dados de forma eficiente e segura, 
uma vez que os testes e análises são feitos através de simulação e não 
em uma planta industrial real. A destilação é o método de separação 
mais utilizado, e ainda assim, possui grandes desafios em relação a sua 
aplicação prática. Modelos que prevejam o comportamento de uma 
coluna de destilação seriam amplamente utilizados pela indústria de 
processamento.
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SINCRONIZAÇÃO POR MOTIFS: UM 
NOVO MÉTODO PARA ANÁLISE DE 
REDES DINÂMICAS.

INTRODUÇÃO

O presente capítulo pretende mostrar a utilização da Sincronização 
por Motifs como ferramenta na construção e análise de redes 
dinâmicas e algumas de suas aplicações. A sincronização por motifs 
surge da necessidade de uma abordagem mais eficiente, tanto no 
processamento computacional como na extração de características das 
relações dinâmicas evidenciadas nos sistemas reais. Na primeira etapa 
deste capítulo, trataremos a descrição da metodologia e na segunda 
etapa apresentaremos duas aplicações em redes dinâmicas. Na primeira 
aplicação apresentaremos o estudo dos padrões epidemiológicos da 
dengue no estado da Bahia e na segunda o estudo da Conectividade 
Cortical em Estado Alterado de Consciência.

SINCRONIZAÇÃO POR MOTIFS

As redes complexas têm desempenhado um papel importante no 
estudo das propriedades estruturais das representações gráficas de 
sistemas reais. No entanto, as relações entre as unidades de um sistema 
de rede real raramente são persistentes ao longo do tempo (HOLME; 
SARAMÄKI, 2013). A noção de grafos variantes no tempo é um meio 
comum para representar tais redes dinâmicas. A sincronização por 
motifs surge da necessidade de uma abordagem mais eficiente, tanto 
no processamento computacional como na extração de características 
das relações dinâmicas evidenciadas nos sistemas reais.

A sincronização por motifs (SM) é um método de associação proposto 
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Rosário (2013), como um método mais eficiente na construção de 
redes cerebrais dinâmicas. No entanto, essa abordagem pode ser 
empregada na construção de quaisquer redes que têm como base a 
associação de séries temporais.

Uma série temporal pode ser descrita como uma sequência de micro 
padrões como aclives, declives, picos e valas, em uma determinada 
ordem de ocorrência. A esses padrões se dá o nome de motifs.

Os motifs variam de acordo com o número de pontos usados na sua 
construção (grau do motif), ou melhor, na sua identificação e pelo 
número de intervalos (lag) entre esses pontos. Por exemplo, para o 
grau n=3 temos n!=3!=6 tipos de motifs. 

A Figura 1 mostra alguns motifs de grau 3 para os lags, λ =1 e λ =2 [3].

Figura 1: (a) Todos os motifs de grau n=3 (3!). (b) Sinal EEG (acima) 
e a identificação de alguns possíveis tipos de motifs de grau n=3 
para um determinado segmento do sinal (abaixo). Os círculos em 
preto representam os pontos da série temporal, os círculos em cinza 
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representam os motifs de lag λ =1 e os losangos em preto representam 
os motifs de lag λ =2 .

De maneira geral, a sincronização por motifs consiste na contagem da 
ocorrência quase-simultânea destes motifs (ROSÁRIO et al., 2015).

Para a descrição do método, vamos admitir duas séries temporais X e Y, 
gravadas simultaneamente. O primeiro passo é a tradução dessas séries 
temporais em duas novas séries XM e YM de sequência de motifs. Para 
um grau=3, cada elemento XMi pode ser definido como:

A Figura 2 exemplifica o procedimento de conversão de séries 
temporais em séries de motifs (ROSÁRIO et al., 2015).

Figura 2: Transcrição da série temporal na série de motifs de grau n=3.

Definimos então c(XM; YM) como sendo o maior número de vezes que 
o mesmo motif foi encontrado em YM logo após ser encontrado em 
XM, para diferentes tempos de atraso t, ou seja, onde
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Sendo M# x i o motif do eletrodo x posição i e Lm o tamanho total da 
série de motifs. Os tempos de atraso t variam entre t0 = 0 e tn, onde tn 
é o valor máximo considerado. De modo análogo definimos cXY.
Por fim, definimos o grau de sincronização QXY e da direção de 
sincronização qXY, dados por 

e 

O grau de sincronização se apresenta entre 0 ≤ QXY≤ 1 , e o índice qXY 
assume o valor zero para uma sincronização sem direção preferencial 
entre X e Y, assume o valor positivo de 1 quando X precede Y, e assume 
o valor -1 quando Y precede X.

Figura 3

 
Esquema representativo do método de sincronização por motifs. a) Par de séries temporais 
originais. b) Transformação das séries temporais em séries de motifs (exemplo puramente 
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ilustrativo). c) A função Jit para as séries mostradas em b). d) Cálculo de QXY, note que cYX 
pode ser obtido de maneira similar mudando apenas a direção da associação de Ym para Xm.

APLICAÇÕES DE MOTIFS

Apesar de ser um método recente na literatura a sincronização por 
motifs já apresentou importantes aplicações principalmente na análise 
e caracterização da conectividade funcional do cérebro. Em Cosmo 
C. et al (2015) usou a SM em conjunto com redes dinâmicas, num 
estudo duplo-cego sobre efeito da estimulação transcraniana de 
corrente contínua (TDCS) sobre o controle inibitório de indivíduos 
com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Neste 
trabalho foi possível caracterizar e identificar qual dos grupos, entre 
um experimental e outro controle, aquele que sofreu a estimulação 
real e a estimulação placebo.

Toutain T.G. et al [5] (2016), usou a sincronização por motifs na 
análise da conectividade cortical de indivíduos em Estado Alterado de 
Consciência. Conseguiu-se diferenciar o nível de estabilidade da rede 
cortical dos indivíduos em diferentes estágios do processo meditativo.

O trabalho realizado por Sengupta A. et al (2016) utilizou a o método 
em um estudo sobre a perda de atenção devido à fadiga cognitiva. As 
variações nos parâmetros das redes formadas através da sincronização 
por motifs e sinais EEG serviram de marcadores para as mudanças 
nos níveis de atenção de indivíduos submetidos, de forma contínua e 
repetitiva, à testes de performance neuropsicológica.

Em Steffano Filho C. et al (2017) utilizou os índices das redes 
funcionas, também construídas através da SM e sinais EEG, como 
parâmetros de classificadores da intenção de movimento para Interfaces 
Computador-Cérebro.
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Uma das maiores vantagens do SM é a sua simplicidade, que leva a um 
processamento computacional mais eficiente e fácil implementação, 
se comparado a outros métodos conhecidos na literatura. Nas seções 
a seguir serão apresentadas duas novas aplicações de forma mais 
detalhada.

DISSEMINAÇÃO DA DENGUE

A dengue é uma típica doença febril infecciosa viral, que está 
presente de forma predominante, nas áreas tropicais e subtropicais 
do mundo, mas que também já se espalhou por outras áreas como 
a Europa (BRASIL, 2014). A transmissão não é diretamente de 
indivíduo-a-indivíduo, mas sim por duas espécies de mosquitos, 
o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, mas seu principal vetor é o 
Aedes aegypti que também pode ser transmissor dos vírus da febre 
amarela urbana, Chikungunya e Zika. São dois tipos de dengue: 
Clássica e a Hemorrágica, sendo esta última, a forma mais grave 
da doença. Existem quatro sorotipos diferentes da dengue agindo 
no Brasil: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Existem dois 
períodos de incubação do vírus, o Período de Incubação Extrínseco 
(PIE) o qual ocorre dentro da fêmea após a alimentação por sangue 
para desenvolvimento e maturação dos seus ovos, e o Período de 
Incubação Intrínseco (PII) que acontece no indivíduo picado pelo 
mosquito (ARAÚJO et al., 2011) (GUBLER, 1998).

Para a aplicação do método de sincronização por motifs para 
o vírus da dengue, foi utilizada uma série histórica de 17 anos 
de ocorrências de casos de dengue, notificadas no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do ministério 
da saúde do Brasil, para o estado da Bahia. As ocorrências foram 
extraídas para os 417 municípios utilizando o atributo de data dos 
primeiros sintomas da Ficha de notificação/conclusão do SINAN 
por dia. Foram calculadas as incidências diárias por 100.000 
habitantes de cada município, baseadas na estimativa da população 
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do ano de 2016 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2016), conforme pode ser visto na Tabela 1.

Tabela 1 – Amostra do cálculo de incidências/dia por município da 

Data Primeiros 
Sintomas Antas Araci Aurelino Leal Baixa Grande

20010101 0 10,78419038 0 0

20010102 0 0 0 4,674426214

20010103 0 1,797365063 0 0

20010104 5,159426272 1,797365063 0 0

20010105 0 0 0 0

20010106 0 0 0 0

20010107 0 0 0 4,674426214

20010108 0 0 0 0

20010109 0 0 0 28,04655729

20010110 0 3,594730126 7,757350089 0

20010111 0 3,594730126 0 0

20010112 0 3,594730126 0 4,674426214

20010113 0 1,797365063 0 0

20010114 0 3,594730126 0 0

20010115 0 3,594730126 0 0

20010116 0 3,594730126 0 4,674426214

20010117 5,159426272 7,189460251 0 0

20010118 10,31885254 0 0 4,674426214

Bahia. Fonte: Autor
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O método de sincronização por motifs de ROSÁRIO et al. (2015) foi 
utilizado para a construção da rede de sincronização entre as séries 
temporais de notificação de dengue no estado, conforme exemplo da 
Figura 4

Figura 4 - Exemplo de sincronização entre dois municípios.

.

Figura 4 - Exemplo de sincronização entre dois municípios.

Fonte: Os autores.

Este método foi aplicado para verificar se a disseminação da doença 
extrapolava a esfera local, isto é, se em momento epidêmico a 
disseminação ocorria entre municípios circunvizinhos ou extrapolava 
para municípios mais afastados (ver Figura 5).

Figura 5 – Ilustração da extrapolação da epidemia.Figura 5 – Ilustração da extrapolação da epidemia.

Fonte: Autores.
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O método de sincronização por motifs gera, utilizando Grafos 
Variantes no Tempo (GVT, em inglês TVG), redes de sincronização 
entre os municípios. Nas redes geradas no tempo, os nós representam 
os municípios e as arestas são criadas entre municípios sempre que o 
grau de sincronização ultrapasse um valor limite, conforme pode ser 
visto na Figura 6. O valor limite de sincronização foi estabelecido a 
partir da máxima sincronização entre as séries aleatorizadas.

Figura 6 – Rede dengue variando no tempo.Figura 6 – Rede dengue variando no tempo.

Fonte: Os autores.

As redes do GVT foram geradas para uma janela deslizante de 
35 dias. O processamento dos dados seguiu as seguintes etapas: 
Separação e limpeza dos dados das séries temporais da dengue e 
dados complementares; Fusão das bases de dados para elaboração 
de um arquivo contendo o número de casos semanais para todos os 
municípios; construção do GVT; Avaliação da ponderação das arestas 
a partir da ocorrência de sincronização significativa por ano; Análise e 
geração dos resultados.

Partindo-se da premissa de que as redes de sincronização capturam o 
mecanismo fundamental da dinâmica de difusão da dengue, a partir 
da geração do GVT, inicia então a avaliação da ponderação das arestas 
a partir da ocorrência de sincronização significativa por ano, para 
então montar a rede dengue georreferenciada dos municípios baianos. 
Com a rede montada, é possível ver o caminho da dengue no tempo 
e o atraso para ir de um município a outro. Com isso, são geradas as 
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análises e resultados.

Para aumentar a visão da análise, foi realizado o levantamento das 
arestas com peso maior ou igual a 11 anos de recorrência (Tabela 2), 
ou seja, 65\% de chance de ocorrência destas arestas em 17 anos. A 
menor distância foi entre os municípios Ilhéus e Itabuna, ou seja, 
25 km aproximadamente. E a maior distância entre Porto Seguro e 
Juazeiro com 798 km aproximadamente. 

Tabela 2 - Arestas da rede de dengue com peso maior ou igual a 11 anos 
na série temporal e a distância entre as cidades da aresta calculada pela 
latitude e longitude. 

Municipio de 
Origem

Municipio de 
Destino

Peso
Distância O-D 

(Km)

Salvador Ilhéus 15 210

Salvador Feira de Santana 15 93

Serrinha Ilhéus 14 348

Feira de Santana Salvador 14 93

Feira de Santana Ilhéus 14 281

Juazeiro Ilhéus 14 618

Ilhéus Feira de Santana 14 281

Ilhéus Salvador 14 210

Vitória da 
Conquista Juazeiro 13 607

Salvador Itabuna 13 218

Juazeiro Jacobina 13 196

Juazeiro Feira de Santana 13 359

Ilhéus Itabuna 13 25

Ilhéus Serrinha 13 348

Itabuna Ilhéus 13 25

Itabuna Salvador 13 218

Serrinha Vitória da 
Conquista 12 407
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Municipio de 
Origem

Municipio de 
Destino

Peso
Distância O-D 

(Km)

Teixeira de Freitas Itabuna 12 310

Teixeira de Freitas Feira de Santana 12 592

Vitória da 
Conquista Feira de Santana 12 353

Vitória da 
Conquista Teixeira de Freitas 12 319

Vitória da 
Conquista Jacobina 12 411

Ilhéus Jacobina 12 432

Ilhéus Porto Seguro 12 185

Itabuna Feira de Santana 12 282

Jacobina Juazeiro 12 196

Jacobina Ilhéus 12 432

Jacobina Feira de Santana 12 208

Teixeira de Freitas Vitória da 
Conquista 11 319

Teixeira de Freitas Ilhéus 11 314

Serrinha Teixeira de Freitas 11 658

Serrinha Camaçari 11 137

Serrinha Itabuna 11 348

Serrinha Salvador 11 155

Teixeira de Freitas Porto Seguro 11 140

Vitória da 
Conquista Salvador 11 328

Vitória da 
Conquista Serrinha 11 407

Vitória da 
Conquista Ilhéus 11 193

Porto Seguro Ilhéus 11 185

Porto Seguro Juazeiro 11 798

Feira de Santana Vitória da 
Conquista 11 353
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Municipio de 
Origem

Municipio de 
Destino

Peso
Distância O-D 

(Km)

Feira de Santana Teixeira de Freitas 11 592

Feira de Santana Itabuna 11 282

Luís Eduardo 
Magalhães

Vitória da Con-
quista 11 619

Jequié Feira de Santana 11 214

Ilhéus Juazeiro 11 618

Ilhéus Vitória da 
Conquista 11 193

Ilhéus Teixeira de Freitas 11 314

Jacobina Vitória da 
Conquista 11 411

Jacobina Itabuna 11 423

Itabuna Porto Seguro 11 186

Jacobina Guanambi 11 418

Itabuna Vitória da 
Conquista 11 168

Barreiras Vitória da 
Conquista 11 541

Barreiras Jequié 11 564

Barreiras Feira de Santana 11 655

Camaçari Teixeira de Freitas 11 559

Fonte: Autor.

A Figura 7 mostra os resultados da Tabela 2 georreferenciados no mapa 
do estado. É observado que municípios no extremo oeste da Bahia, 
como Luís Eduardo Magalhães (LEM) e Barreiras surgem criando 
arestas com Vitória da Conquista, sudeste da Bahia em 11 anos da 
série temporal.
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Figura 7 - Arestas com peso maior ou igual a 11 anos na rede de dengue 
epidêmica na Bahia e suas distâncias georreferenciadas.

Fonte: Os autores.

Trabalhos anteriores Saba et al. (2014) mostram que a técnica de redes 
de correlação aplicadas na avaliação dos mecanismos de difusão da 
dengue revela padrões de movimentação não triviais da doença, como 
por exemplo, sua relação com as dinâmicas de auto-organizações que 
existem dentro de cada município (SABA et al., 2014) (STODDARD 
et al., 2009). Neste trabalho acrescentamos à avaliação dinâmica da 
rede, dois elementos fundamentais na compreensão da sua difusão: O 
tempo de atraso e a sequência em que os surtos ocorrem. Estes novos 
elementos permitem uma avaliação mais precisa dos mecanismos de 
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difusão da doença, uma vez que é possível determinar não apenas a 
direção de difusão mais provável, mas também o tempo médio que 
a onda epidêmica leva para alcançar os municípios adjacentes. Esse 
comportamento pode ser explicado se supomos que a movimentação 
dos agentes tem como componente principal os meios de transporte 
da região. Esta hipótese vem sendo avaliada na literatura por Saba et 
al. (2014) e Ferreira et al. (2009).

Estas discussões sugerem que a difusão da dengue não é local nos 
municípios do estado da Bahia, ou seja, extrapola os municípios 
circunvizinhos, e o processo de difusão revelado pelo modelo aqui 
em exposição, prova que o tempo de sincronização da viremia entre 
municípios não depende da distância espacial (ARAÚJO et al., 
2018). Deve existir um sistema de vigilância capaz de caracterizar 
epidemias e gerar alertas prévios para direcionar medidas que visem à 
descontinuação da cadeia de transmissão e prevenção de novos casos 
da doença.

ESTUDO DA CONECTIVIDADE CORTICAL 
EM ESTADO ALTERADO DE CONSCIÊNCIA – 
MEDITAÇÃO

A meditação é uma técnica ancestral, que foi aperfeiçoada por diversas 
tradições religiosas e não religiosas, com o objetivo de alcançar bem 
estar físico e iluminação espiritual. É conhecida como um dos tipos 
de Estados Alterados de Consciência (EAC), induzido. Para Aftanas 
& Golosheikin (2002), durante a meditação, ocorre inativação da 
atividade cognitiva, surgindo sentimento de felicidade que advém pelo 
foco na atenção interna e aumenta a estabilidade psico-emocional.

No estudo de Toutain et al. (2016), foram construídas Redes Funcionais 
Cerebrais (RFC) de 17 meditadores experientes, que tinham entre 
06 e 35 anos de meditação. Os voluntários frequentam dois grupos 
com técnicas de meditações diferentes, da cidade de Salvador-BA. 
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Um grupo pratica a meditação e segue os ensinamentos de Georgiĭ 
Ivanovič Gĭurdžiev (Gurdjieff ) e o outro grupo, pratica o Raja Yoga 
da casa Brahma Kumaris. Participaram 08 voluntários Gurdjieff e 09 
voluntários Raja Yoga.

As coletas deste estudo foram realizadas no Instituto de Ciências 
da Saúde (ICS) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) com 
aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do ICS sob CAAE 
nº 44457015.1.0000.5662. O protocolo deste estudo envolveu 05 
minutos de Relaxamento (RL) e 12 minutos de Meditação (MD), 
onde cada voluntário realizou sua meditação de costume. A atividade 
elétrica cerebral foi registrada por um aparelho eletroencefalógrafo, 
o BrainNet BNT 36® (EMSA/Brasil), onde foram posicionados 30 
eletrodos no escalpo dos voluntários seguindo o sistema internacional 
10/10 (a partir do 10/20) [18] (figura 8), mais 02 eletrodos na região 
supra e infra-orbital e 02 eletrodos no trapézio.

Figura 8- Representação esquemática do sistema internacional 10-20Figura 8- Representação esquemática do sistema internacional 10-20

(A) e 10/10 (B) de montagem dos eletrodos. As letras representam as regiões cerebrais: F = 
Frontal; P = Parietal; C = Central; T = Temporal e O=Occipital.

Fonte: http://www.bem.fi/book/13/13.htm
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Os dados do eletroencefalograma (EEG) (figura 6) obtidos de cada 
meditador nos dois estágios (RL e MD) foram filtrados com passa-
banda de 0.5 – 50Hz, separados por épocas de 0.42 segundos e 
removidos artefatos, como movimento ocular e de cabeça, atividades 
cujo amplitudes estavam acima de -750μV e abaixo de +750 μV. A 
limpeza dos dados foi realizada utilizando o EEGLAB®, ferramenta 
do MATLAB®. A taxa amostral foi mantida à 600 Hz. Com os dados 
limpos, foram construídas as RFC da atividade elétrica cerebral. Nesta 
rede, os nós são representados pelos locais no escalpo onde estavam 
posicionados os eletrodos e as arestas, a sincronia na atividade elétrica 
cerebral entre estas regiões.

Figura 9- Traçado do eletroencefalograma (EEG) na meditação.

Fonte: Autores – EEGLAB® - MatLAB

As RFC foram construídas a partir da técnica dos motifs Rosário (2013) 
(figura 4, 5 e 6). Definiu-se uma janela de 20 pontos no traçado do 
EEG que desliza ao longo do tempo, finalizando em dois minutos. 
Para cada janela de 20 pontos, uma matriz de correlação (29 x 29) e 
uma matriz de adjacências foram geradas e um grafo construído. No 
final, obtivemos tanto os Grafos Variantes no Tempo (GVT, TVG do 
inglês) quanto a Rede Estática Agregada (REA, ASN do inglês) (figura 
10).
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Figura 10

(A)

(B)

(A) Representação do traçado do EEG e a janela de 20 pontos. Em (B), representação da 
construção dos grafos para cada janela de tempo. As linhas azuis representam conectividade 
síncrona e, as linhas verdes, possuem direcionamento preferencial. A REA representa a rede 
total agregada no final da construção. Na REA, quanto mais verde a linha, mais sincronia no 
tempo existiu entre os eletrodos.

Para avaliar se no RL ou na MD existia maior estabilidade, utilizamos 
o índice da aglomeração, que indica a variação topológica das redes. 
Observou-se que 12 dos 17 voluntários mantinham a flutuação 
topológica mais estável durante a meditação, quando comparado ao 
relaxamento, com p valor significativo (p=< 0.05, T-Test), mostrando 
que meditar mantém a topologia da rede cerebral mais estável. Quanto 
menor fosse o valor do CVAg na comparação entre RL e MD, mais 
estável seria o estado. Na figura 11 está representada a diferença entre 
o CVAg do RL menos CVAg da MD.
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Figura 11

Representação da diferença do coeficiente de variação da aglomeração do relaxamento e 
meditação. Nota-se que, dos 17 meditadores, 12 tiveram menor CVAg na MD quando 

comparado com o RL. Preto – Grupo Gurdjieff, Vermelho – Raja Yoga.
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MODELO DE ONTOLOGIA BASEADO 
EM INSTÂNCIAS: UM EXPERIMENTO 
PRÁTICO

1. INTRODUÇÃO

Na sociedade da informação/conhecimento a demanda por 
técnicas de como estruturar conhecimento é algo essencial. Um 
dos desafios é como elaborar e materializar conceitos em estruturas 
de conhecimento, visando o armazenamento e a disseminação de 
informação semanticamente organizada. A busca é por mecanismos 
que apoiem a construção de SRC (Sistema de Representação do 
Conhecimento), possibilitando a interoperabilidade semântica entre 
indivíduos-indivíduos, máquinas-máquinas e indivíduos-máquinas. 

Um componente essencial de um SRC é a sua estrutura de representação. 
Para a definição dessa estrutura é necessária uma linguagem de 
representação associada a um processo de modelagem que permita de 
forma simplificada identificar e modelar um conjunto de conceitos e 
seus relacionamentos. Todo este processo é realizado normalmente por 
um grupo de especialistas no domínio a ser modelado. 

Um domínio é um recorte de uma área de conhecimento que atende 
ao propósito do SRC. Por exemplo, existem domínios relacionados 
com a música, com um sistema acadêmico ou um sistema de compras, 
uma taxonomia da geologia, etc. 

Para a modelagem de domínios existe uma diversidade de 
metodologias e ferramentas (apresentadas no capítulo dois) que 
auxiliam os especialistas (agentes modeladores) a construir esquemas 
de representação.

Dentre os diversos modelos de representação existente, esta tese 
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tem seu foco na Ontologia que é considerada o estado da arte para 
a interoperabilidade e compartilhamento de conceitos entre pessoas, 
processos e sistemas (GRUBER, 1993). 

Uma observação importante é que a depender da aplicabilidade da 
Ontologia o seu nível de formalização pode variar bastante. A ampliação 
do nível de formalização de uma Ontologia acarreta complexidade 
no processo de modelagem para o especialista no domínio. Isto se 
deve, porque uma Ontologia formal é regida por regras logicamente 
construídas, visando ser processada por um sistema computacional.

O processo de modelagem de uma Ontologia é amplo, já que atua 
desde o processo de captação sensorial, modelagem de conceitos, 
podendo chegar até a sua codificação em uma linguagem formal. Esta 
pesquisa propõe um novo modelo (detalhado nas próximas seções) 
que atua desde a modelagem conceitual até o último estágio, ou seja, 
criação de uma Ontologia em uma linguagem formal. 

Um aspecto importante, para a concepção de uma primeira proposta 
do método, foi constatar que a modelagem é uma tarefa não trivial, 
pois depende de vários fatores, tais como: entendimento do domínio 
a ser modelado, conhecimento da notação e do modelo conceitual 
adotado, nas metodologias/ferramentas e na capacidade de abstração. 
Além disso, compreender que a modelagem é um recorte de mundo 
semioticamente construído, baseado em um procedimento que 
envolve questões socioculturais e históricas.

Pautado nestes princípios, foi proposto o Mobi (Modelo de Ontologia 
Baseado em Instâncias). Voltado para a criação de Ontologias, o Mobi 
tem como ponto fundamental a proposta da mudança de paradigma 
dos modelos que estão centrados na estratégia “top-down”. A análise de 
como pensar esta mudança de paradigma levou à hipótese da criação 
de um modelo diferenciado. 

Observa-se que a proposta do Mobi se distingue dos modelos focados 
na estratégia “top-down” já que inverte a forma convencional de 
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modelagem baseada em classes, identificando primeiramente um 
subconjunto de associações entre instâncias (cenários). Através desse 
subconjunto, visa-se determinar de forma automática as relações e 
as regras gerais das futuras classes. No Mobi a ideia é que o agente 
modelador projete estruturas de representação através da construção 
de cenários, ou seja, uma abordagem “bottom-up”. A construção 
de cenários é uma técnica interessante usada em CBR (WATSON; 
GARDINGEN, 1999) e BDD (NORTH, 2011). 

Umas das inspirações para o modelo foram as teorias de Maturana e 
Varela conhecidas como cognição de Santiago. Para a modelagem de 
uma Ontologia no Mobi o agente modelador deve realizar interações 
baseadas no conceito autopoiético que é o evolução continua da 
Ontologia com a manutenção de certos padrões de organização 
representados pelos cenários de associação entre instâncias. 

Além disso, os fundamentos do modelo baseiam-se no processo de 
percepção como base para a cognição na modelagem criando padrões 
de associações. Outra questão fundamental na concepção do Mobi 
é relação com o conceito de semiose da Semiótica. No Mobi a 
compreensão de conceitos é um processo continuo de representação da 
realidade realizada através da montagem de cenário que são protótipos 
de formas de associação entre instâncias. Através destes protótipos o 
Mobi constrói suas regras gerais para todas as instâncias, ou seja, um 
processo continuo de interpretação de signos. 

Ressalta-se que o foco do modelo está na etapa de representação e 
construção de uma Ontologia, podendo ajudar nas demais etapas. 
Outra iniciativa inovativa do Mobi, foi pensar em um modelo adaptado 
para a necessidade continua da evolução de uma Ontologia. Essa 
questão é abordada na literatura com um ponto chave no processo de 
modelagem, pois na evolução de uma Ontologia é comum alterações 
em regras de negócio de um domínio ou de novas mediações feitas 
pelo agente modelador (LIANG, 2005). Objetiva-se, assim, permitir 
que mudanças sejam realizadas de forma natural nas estruturas de 
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representação. 

Para atuar nesta abordagem, verificou-se na elaboração do Mobi 
que as instâncias persistem ao longo do tempo, diferentemente das 
classificações e relações que podem mudar a depender do contexto. 
Mudanças nestas estruturas (comum nos modelos de “top-down”) são 
realizadas com esforço maior, já que exigem recriação de regras. 

Por fim, uma característica fundamental do Mobi é considerar as 
ligações entre instâncias como elo semântico de uma representação. 
Assim, as reflexões sobre a mudança de eixo de modelagem de classes 
para instância é um dos pontos centrais do modelo. As principais 
características do Mobi são:

•	 Baseado em instâncias; (foco em “bottom-up”)
•	 Montagem de cenários;
•	 Validação da modelagem em paralelo com a construção;
•	 Inferência dos tipos de relação e cardinalidade;
•	 Alternância entre “bottom-up” e “top-down”.

2. PRIMEIRA ABSTRAÇÃO DO MODELO

A proposta do Mobi evoluiu em dois ciclos. A quebra em dois ciclos 
visou a redução de complexidade para especificação, construção e 
validação do Mobi. 

No primeiro ciclo, projetou-se uma hipótese através da especificação 
ainda que preliminar do Mobi. Esta primeira teoria foi montada 
somente com a especificação do elemento básico de modelagem 
denominado de “Relação”. 

Como mencionado, o foco inicial foi na definição do elemento 
“Relação” que é o componente principal para modelagem no Mobi, 
permitindo o mapeamento entre grupos de instâncias. Este componente 
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consiste em: Dois grupos de instâncias de referência, grupos A e B; 
Classificação dos dois grupos; Relacionamentos entre as instâncias dos 
grupos A e B, denominados de “Associação”; Tipo de Relação variando 
entre Herança, Equivalência e Associação/Composição. 

Com a definição do componente “Relação”, o agente modelador já 
montava cenários com grupos de instâncias (através do componente) 
e isto o ajudava a esboçar as relações entre classes. O processo de 
construção de cenários realizado mentalmente em outros modelos 
pelo agente modelador, agora poderia ser projetado esquematicamente 
através do Mobi. Constatou-se também que o recurso projetado através 
do componente “Relação” era um esquema simples com características 
próximas do que faz o Diagrama de Instância do modelo Orientado 
a Objetos, com diferenças principais na disposição gráfico das classes 
e instâncias.

A figura 1 apresenta um exemplo do Diagrama de Instância do modelo 
Orientado a Objetos proposto por Rumbaugh e Blaha et al (1994). 
Neste diagrama, a classe País relaciona-se com a classe Cidade através 
da propriedade Tem-Capital com a cardinalidade máxima 1 e mínima 1.  

Figura 1: Exemplo de um Diagrama de Instância.

Fonte: Adaptado de (RUMBAUGH; BLAHA et al., 1994)
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Já a figura 2 apresenta a mesma propriedade “Tem-Capital” representada 
usando a notação do Mobi. As mudanças do componente “Relação” 
do Mobi em relação ao Diagrama de Instância do modelo Orientado 
a Objetos são sutis. No Mobi as classes ficam na parte inferior e as 
instâncias em um quadrante superior, determinando que aquele grupo 
de instâncias esteja relacionado com a classe descrita na parte inferior. 
Outra mudança foi a inclusão do tipo de relação, neste caso 
“Associação”, e o nome da relação, neste caso “Tem-Capital” no centro 
da parte inferior. As mudanças foram feitas para simplificar e melhor 
orientar o agente modelador no processo de modelagem. Assim, o 
objetivo nesta etapa para o Mobi foi resgatar o Diagrama de Instância 
e analisar como seria o resultado se o processo de modelagem fosse 
fortemente orientado a instância.

Figura 2: Componente de “Relação” do Mobi.

3. PRINCÍPIOS DO MODELO
 
A característica essencial do Mobi é ser um modelo “bottom-up” com 
o foco no entendimento do modo como as instâncias se associam, e a 
partir desse entendimento construir as regras gerais de uma Ontologia. 
Visa-se com isso incorporar ou criar técnicas que minimizem o 
esforço do agente modelador para transformar elementos abstratos 
não codificados em uma linguagem de representação que possui uma 
notação formal, ou seja, auxiliá-lo no processo de modelagem de um 
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domínio. 

Estratégias de modelagens “top-down” e “bottom-up” podem ser 
aplicadas indistintamente ou concomitantemente. Os principais SRC 
focam o seu processo de modelagem em classes em uma estratégia de 
modelagem “top-down”. 

A modelagem baseada em classes é algo comum tanto para os 
métodos de modelagem convencionais (Orientação a Objetos e 
Entidade Relacionamento), como para aos métodos de modelagem de 
Ontologia. O reflexo disto são as ferramentas de apoio a esses modelos. 
Por exemplo, ferramentas UML tais como ArgoUML, Enterprise 
Architect, Rational Rose, etc. e também os editores de codificação 
de Ontologia como Protégé, Altova SemanticWorks, etc, que estão 
pautados no paradigma “top-down”. 

Na proposta do Mobi está também presente a abordagem “top-down” 
no processo de modelagem, porém o foco principal é a estratégia 
“bottom-up”. O Mobi não é um contraponto aos métodos e ferramentas 
existentes, objetiva-se um modelo complementar aos baseados em 
classes, direcionando o seu processo, como ponto de partida, na 
montagem de cenários de mapeamento entre instâncias de referência. 

3.1 ELEMENTOS BÁSICOS DO MODELO

O Mobi possui 4 (quatro) elementos básicos para a atividade de 
modelagem: Domínio, Instância, Classe e Relação. Apesar da 
similaridade de nomenclatura com outros modelos, existem diferenças 
conceituais nestes elementos que devem ser observadas. A seguir 
definem-se os elementos: 

Domínio: área de conhecimento ou recorte de mundo a ser modelado. 
Os elementos do Mobi são mapeados para um domínio, objetivando 
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a sua representatividade. No Mobi as instâncias podem estar em mais 
de um domínio. 

Instância: elementos que representam qualquer coisa do mundo real. 
Esta definição está entrelaçada com a definição de “Conceito” que 
segundo Martin e Odell (1995) é uma ideia ou noção que aplicamos às 
coisas, ou objetos, em nossa consciência”. Os mesmos autores afirmam 
que um objeto (sinônimo de instância) é qualquer coisa que se aplica a 
um “Conceito”. Já os autores Rumbaugh, Blaha et al. (1994) definem 
um objeto como um “Conceito”, uma abstração, algo com limites e 
significado em relação ao problema em causa. No Mobi as instâncias 
são materializações de “Conceitos” e são únicas visto que persistem ao 
longo do tempo e podem ter múltiplas classificações.

Classe: categorias semânticas compostas por instâncias do mesmo tipo. 
No Mobi um conjunto de instâncias com as mesmas características 
estruturais representa uma classe.

Relação: define as estruturas hierárquicas, de equivalência, partitivas 
e de associação entre classes, determinando as regras gerais para o 
relacionamento entre instâncias. No Mobi o mapeamento entre duas 
classes é realizado através da montagem de um cenário de associação 
entre instâncias. O tipo da relação e sua cardinalidade é inferida com 
base nas regras do Mobi e no cenário descrito pelo agente modelador. 

3.2 ALICERCES DO MODELO EM RELAÇÃO À 
DINÂMICA DE MUDANÇAS DA ONTOLOGIA

Esta seção traz uma reflexão sobre questões em relação à dinâmica de 
mudanças nas regras de uma Ontologia. A temática é importante e 
ainda possui aberturas para novas pesquisas. Sobre o assunto, o autor 
Souza et al. (2008) com base em Liang e Stojanovic afirma que:
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Na última década, a maioria das atividades de pesquisa na 
área da engenharia de ontologias se focou na construção de 
ontologias, enquanto a necessidade de encontrar meios para 
lidar com a manutenção e mudanças das ontologias tenha sido 
uma área de estudo praticamente abandonada [Liang, 2005]. As 
metodologias existentes para evolução de ontologias são ainda 
imaturas e exigem muitos estudos [Stojanovic, 2004]. Ainda 
que a evolução de ontologias seja amplamente reconhecida 
como um requisito para uma aplicação de sucesso, existe muito 
trabalho de pesquisa nessa área e muitos problemas a serem 
resolvidos [Stojanovic et al., 2003].

Entende-se que a compreensão de uma realidade e a sua transformação 
em um esquema só existe no coletivo consensual. Portanto, os novos 
símbolos (também conhecidos como objetos dinâmicos) e seus elos de 
ligação são hipóteses de uma representação de uma realidade a serem 
aceitos pelo coletivo. As hipóteses de uma modelagem são versadas 
através da abdução que é uma estratégia de inferência da lógica crítica 
na Semiótica.

O processo de modelagem é interativo e se utiliza de dedução e indução 
para a identificação e ligação dos novos símbolos, confirmando ou não 
hipóteses iniciais. A certeza que uma modelagem está correta dependerá 
da sobrevivência desta representação no tempo, similar a uma teoria 
científica. Porém, ajustes em Ontologias modeladas são constantes, 
seja para atender às expectativas gerais, adequar às necessidades de 
futuras aplicações, ou para correções de erros de percepção.

Assim, buscou-se um modelo que levasse em consideração a dinâmica 
e a evolução do aprofundamento sobre um domínio a ser modelado. 
A compreensão de um domínio é um processo que pode não ter 
um término definido. A cada ciclo da evolução da Ontologia, mais 
mediações são necessárias para o ser humano ampliar a sua concepção 
sobre uma área de conhecimento. 

Um dos objetivos do Mobi é a inversão do paradigma modelagem de 
instância para classe. Com isso, visa-se projetar uma estratégia que 
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suavize a rigidez dos métodos convencionais de modelagem. 

Para melhor entendimento desta questão ilustra-se com um exemplo: 
Seja uma regra R1 modelada através de uma propriedade de objeto 
na notação OWL. A regra R1 mapeia a relação entre duas classes, 
Homem e Mulher, e indica que um Homem é casado com somente 
uma Mulher. Suponha que existe a necessidade da mudança desta 
regra para uma cultura que aceita que um homem possa estar casado 
com mais de uma mulher. Isto exigiria uma mudança na estrutura da 
Ontologia através da alteração da propriedade de objeto que mapeia 
a regra R1. 

No Mobi busca-se uma dinâmica mais flexível. Neste cenário, caso uma 
relação entre instâncias fira a regra definida a partir do subconjunto 
de referência, ela poderá ser adicionada ao kernel do Mobi como 
uma simples revisão da associação entre a nova instância em uma 
determinada relação (ver figura 3). 

Portanto, a mudança necessária no Mobi para compatibilizar as 
mudanças na regra R1 seria montar um cenário de associação entre 
instâncias em que um homem estivesse associado com mais de uma 
mulher na relação de casado. Já a mudança na estrutura da Ontologia 
é feita automaticamente pelo Mobi.

Além da questão da mudança de foco (classes para instância), outro 
ponto repensado é a vinculação de uma instância com várias classes 
no processo de modelagem. A motivação, neste caso, consiste na 
problemática da instância para determinados contextos, exercer mais 
de um papel.

Por exemplo, uma instância pode ser vinculada com uma classe 
“Professor” e em um determinado momento mudar de papel e atuar 
como um “Aluno” ou até mesmo atuar como “Aluno” e “Professor”, 
simultaneamente. Este cenário é difícil de ser representado, em alguns 
modelos, como uso de herança de classe, levando o modelador à 
criação de estruturas complexas e pouco aplicáveis com uso de herança 
múltipla.
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Figura 3: Dinâmica do Mobi na redefinição de Regras.

A possibilidade de uma instância transitar entre classes é uma premissa 
básica do modelo Mobi. O objetivo é oferecer mecanismos para 
conciliar à dinâmica e a transição entre categorias semânticas que as 
instâncias podem vir a experimentar ao longo do seu ciclo de vida. 

O processo de modelagem e sua dinâmica de mediação foram discutidos 
sob a ótica da Análise Cognitiva e da Semiótica no capítulo dois e 
respaldam a demanda por métodos que contemplem esta questão.

Assim, o Mobi propõe mecanismos para efetuar mudanças na relação 
das instâncias e verificar como aplicar essas mudanças na Ontologia 
sem a necessidade de esforços significativos pelo agente modelador.

A modelagem que prioriza a definição de estruturas rígidas é um 
contraponto em relação à dinâmica do progresso da interpretação de 
um domínio. A autora Santaella (2001) reafirma esta questão.

..., o interpretante final está sempre em progresso, num processo 
evolutivo infinito, pois cada um de nós, intérpretes particulares, 
...., não estamos nunca em condições de dizer que um intérprete 
já tenha esgotado todas as possibilidades interpretativas de um 
signo, constituindo-se no seu interpretante final. É em razão 
disso que estamos sempre no meio do caminho da interpretação 
de todo e qualquer signo. 
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Assim, reafirma-se que situações onde instâncias mudam de classes ou 
alteram as relações com outras instâncias podem, ao longo do tempo, 
ocorrer devido à melhor compreensão dos agentes modeladores sobre o 
domínio modelado. Logo uma instância mesmo fora de uma hierarquia 
pode ter duas classificações, por exemplo, a instância “Eduardo” pode 
ser classificada como “Pai” e como “Professor”. A instância “Eduardo”, 
por exemplo, pode orientar um aluno por projeto de trabalho de 
conclusão de curso e depois de um tempo a regra pode mudar para 
orientações de trabalhos em dupla. 

A independência da instância não é só em relação a sua classificação, 
mas também aos domínios modelados. (ver figura 4). É como se o 
Mobi fosse uma grande piscina de instâncias independentes. 

Figura 4: Gráfico Ilustrativo do Mobi  
na Modelagem de Múltiplos Domínios.

Por exemplo, no cenário ilustrado na figura 4 a instância “Brasil” 
tem sua referência presente no Domínio “Região Geográfica” e no 
Domínio “Futebol”. Neste cenário, a instância “Brasil” pode ter 
múltiplas classificações a depender do domínio que está sendo 
modelado. Tanto pode ser um “País” como também um “Time” de 
futebol. É justamente neste contexto que o Mobi é construído, ou 
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seja, ele visa estabelecer mecanismos para que uma instância tenha 
várias classificações e possa ser reutilizada entre domínios. Observa-se 
que em uma relação a classificação da instância tem que ser única. Por 
exemplo: “Brasil” na sua relação com região geográfica é um “País”, já 
na sua relação com “Jogadores” é um time de Futebol.

Assim, as classificações e associações feitas com as instâncias em um 
domínio podem ser reutilizadas na modelagem de novos domínios 
em um processo semi-automático. Dessa forma caberá ao agente 
modelador confirmar a aplicação de uma classificação ou associação 
importada de outro domínio. As classes são estruturas específicas dos 
domínios, mas no processo de reutilização podem ser copiadas para 
outros domínios. Para o gerenciamento desta relação, o Mobi cria uma 
relação geral de equivalências entre classes de domínio diferentes. Por 
exemplo, a classe “País” do domínio “Região Geográfica” é equivalente 
à classe “País” do domínio “Futebol”.

3.3 OS TRÊS NÍVEIS DA ESPECIFICAÇÃO DO 
MODELO

O Mobi foi projetado como um modelo estruturado em elementos 
formais bem definidos. A formalização permitiu transformar ideias e 
concepções abstratas em um modelo com uma notação explícita sobre 
regras que garantem a integridade necessária para a montagem de uma 
estrutura de representação do conhecimento. 

O Mobi é independente de uma solução computacional, podendo ser 
usado manualmente ou como uma especificação para concepção de 
várias soluções computacionais de automação do seu modelo formal. 

Um modelo computacional para o Mobi traz benefícios, pois auxilia na 
reutilização de classificações, compartilhamento do esquema modelado 
entre equipes, automação de processos do método, persistência das 
informações entre outros. Além disso, facilita a escrita das estruturas 
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de representação do conhecimento em uma linguagem formal para 
construção de bases de dados na notação do Mobi.

A especificação formal do Mobi divide sua arquitetura geral (figura 5) 
em três camadas:

A primeira camada - Camada Conceitual (Nível I) compreende a 
especificação do Mobi determinando seus requisitos, modelo geral 
e aspectos formais de sua especificação que serão apresentados em 
detalhes no próximo capítulo. Esta camada é o foco principal desta 
pesquisa.

A segunda camada - Camada de Implementação (Nível II) trata do 
projeto e implementação do software Mobi que realiza a especificação 
formal descrita na camada Nível I. O software consiste em um 
componente central com a implementação do kernel do Mobi e de 
um editor gráfico para modelagem de Ontologia sobre o paradigma 
proposto. O editor deve possibilitar a modelagem computacional 
das relações entre instâncias, contemplando a paridade de recursos 
existentes na linguagem formal OWL. O desenvolvimento do editor 
demanda a construção de componentes visuais, com recursos para 
montagem de grafos. Caso a adoção de ambiente Web demandar 
componentes baseados em RIA (Rich Internet Application). O 
editor encapsula recursos de mapeamento ou conversão em outras 
linguagens para os domínios modelados sobre os preceitos do Mobi. 
Assim, permite codificá-los em outras linguagens de especificação, tais 
como: UML, Entidade/Relacionamento e OWL. Para a realização 
desta camada foram realizados alguns projetos de mestrado e 
conclusão de curso de graduação, os principais foram: “Modelagem 
Computacional do Método de Criação de Ontologias Baseado em 
Instâncias” (CAJAHYBA, 2010); “Componente de Mapeamento entre 
Instâncias para Modelagem Conceitual de Ontologia” (SANTOS; 
ANUNCIAÇÃO, 2010); “Especificação e Construção de um Editor 
Web para Automatização do método Mobi (Método de Modelagem 
Conceitual de Ontologia Baseado em Instância)” (OLIVEIRA, 
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2011); “Especificação e Construção de um Modelo computacional 
para automatizar e validar Método de Modelagem de Ontologia 
Baseado em Instâncias” (MARÇAL, 2010). Estes projetos utilizaram 
a especificação do modelo Mobi referentes à primeira camada para a 
construção das soluções computacionais que automatizaram o modelo.

Figura 5: Os Três Níveis que Compõem a Arquitetura do Mobi.

A terceira camada - Camada de Mapeamento (Nível III) representa 
as linguagens formais que poderão ser mapeadas. Componentes 
mapeadores do tipo Mobi-OWL, Mobi-UML, etc estão aptos a 
codificar os elementos especificados no Mobi em novas linguagens. 
Desta forma processos de modelagem podem ser iniciados no Mobi 
e levados para modelos específicos, objetivando a construção de 
projetos em determinadas tecnologias. Além disso, este mapeamento 
é útil para o processo de validação de Mobi. Esta camada foi tratada 
pelos projetos de mestrado e de conclusão de curso listados na segunda 
camada e especificamente por dois projetos de conclusão de curso de 
graduação, são eles: “Componente de Transformação de Ontologia 
em XMI: Uma Análise no Contexto do Método de Modelagem de 
Ontologia baseado em Instância” (NETO, 2009); “Codificação de 
uma Ontologia (OWL) Mobi através da Modelagem da Relação entre 
um Grupo de Instâncias” (CAIRES, 2010).
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4- EXPERIMENTO: EXEMPLIFICANDO A 
MODELAGEM DE UMA ONTOLOGIA NO 
DOMÍNIO ACADÊMICO 

O objetivo deste experimento é apresentar um exemplo de modelagem 
de uma Ontologia no domínio Acadêmico utilizando as estratégias de 
modelagem do Mobi. O critério de escolha deste domínio foi por ser 
um tema de conhecimento geral. 

Observa-se que a modelagem aqui apresentada não busca a completude, 
somente representar uma parte significativa do domínio que ajude a 
ilustrar o processo de modelagem usando as diretivas do Mobi. 

O contexto do domínio da Ontologia Acadêmica que será modelada 
contempla conceitos sobre alunos, professores, universidades e suas 
turmas. A seguir detalha-se o processo de modelagem apresentando a 
elaboração das relações passo a passo.

A primeira relação é a Pessoa-PessoaF que está representada na figura 
6. A relação em questão modela um subconjunto de referência de 
instâncias que estão classificadas como Pessoa e Pessoa Física. Nesta 
escolha, como a associação entre instâncias denota um cenário de 
grupo/subgrupo, é indicada para o modelador uma relação de herança.

Figura 6: Relação de Herança Pessoa-PessoaF.
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Para o agente modelador o processo de modelagem da relação Pessoa-
PessoaF é iniciado com a identificação de algumas instâncias presentes 
neste domínio (Eduardo, João, Maria e LNCC). Posteriormente, 
classificam-se as instâncias nas classes Pessoa e PessoaF. Depois são as 
associadas as instâncias que se conectam nesta relação. Este processo 
também pode ser invertido escolhendo-se primeiramente as classes ao 
invés das instâncias. Esta opção é uma estratégia interessante caso já 
existam instâncias com esta classificação (decorrente de modelagens 
passadas). A última etapa é a escolha do tipo de relação que é realizada 
pelo agente modelador com apoio do motor de inferência do Mobi. 

A relação Pessoa-PessoaJ (ver figura 7) é similar à relação detalhada 
anteriormente, mapeando uma relação de herança entre as instâncias 
classificadas em Pessoa e Pessoa Jurídica. 

A instância “LNCC” é o elo estruturante da relação, pois além de 
determinar que Pessoa J é um subconjunto de Pessoa será utilizada 
mais adiante em uma outra relação. Portanto, a instância “LNCC” 
faz parte de uma história que está sendo contada para a modelagem 
da Ontologia. Através do cenário montado com a ligação da instância 
“LNCC”, o Mobi determina através do seu motor de inferência que 
PessoaJ_e-um_Pessoa. 

Observa-se que, neste caso, como a classe Pessoa e suas instâncias 
já foram definidas na relação anterior. Uma estratégia interessante é 
reutilizar esta estrutura e iniciar a construção da relação indicando a 
classe Pessoa. 

Outro ponto é que o Mobi analisa conjuntamente as classes Pessoa, 
PessoaF e PessoaJ para determinar que as classes PessoaF e PessoaJ são 
disjuntas. Esta regra é inferida, porque não existem instâncias comuns 
vinculadas entre as classes PessoaF e PessoaJ e a classe Pessoa é uma 
superclasse de ambas as classes. 
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Figura 7: Relação de Herança Pessoa-PessoaJ.

Além da construção das relações em um processo “botton-up” 
demonstrado anteriormente, existe um diagrama de classe na lateral 
direita das figuras 39, 40 e demais figuras que serão apresentadas 
na sequência. O diagrama de classe traz uma visão ”top-down” da 
Ontologia e vai sendo montado automaticamente pelo Mobi (caso 
exista uma solução computacional) conforme as relações vão sendo 
definidas. A visão ”top-down” apresentada neste diagrama ajuda 
o agente modelador no mapeamento de uma relação pontual e na 
compreensão ampla do que já foi modelado. 

Seguindo o processo de modelagem, a próxima relação é PessoaF-
Aluno (ver figura 8). Neta relação, como existe uma situação de 
igualdade entre instâncias no quadrante esquerdo e direito, o tipo de 
relação inferida pode ser do tipo herança ou equivalência. 

Assim, há uma dependência necessitando da escolha do agente 
modelador e, neste caso, a opção foi uma relação de herança. Para 
esta relação mais uma vez pode-se pensar em reuso e iniciar o processo 
de montagem da relação com a indicação da classe PessoaF que já foi 
modelada anteriormente.
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Figura 8: Relação de Herança PessoaF-Aluno.

Na relação PessoaF-Professor (ver figura 9) o elo principal é a instância 
“Eduardo”. Esta instância já tinha sido modelada na relação anterior 
PessoaF-Aluno sendo classificada como Aluno. Agora, nesta relação, 
a instância “Eduardo” é classificada como Professor. Neste cenário o 
Mobi determina que as classes Aluno e Professor não são disjuntas.

Figura 9: Relação de Herança PessoaF-Professor.

A relação Aluno-Discente (ver figura 10) mapeia a equivalência entre 

pai_2018.indd   193 17/05/2019   11:19:56



194 Pesquisa Aplicada & Inovação - Volume 2

as classes Aluno e Discente, logo Aluno_equivale_Discente. No 
cenário desta relação todas as instâncias de Aluno estão associadas 
com Discente. Neste caso, o Mobi indica que esta relação pode ser 
uma herança ou equivalência. Assim, o agente modelador é que deve 
escolher e tomar a decisão final, neste caso é uma equivalência.

Figura 10: Relação de Equivalência Aluno-Discente.

 

A relação PessoaJ-Universidade (ver figura 11) é mais uma exemplo 
de relação de herança. Nesta situação surgiu uma nova instância 
“UNEB” que tanto foi classificada como Pessoa Jurídica quanto 
classificada como Universidade. Na dinâmica da modelagem é natural 
o surgimento de novas instâncias para compor um cenário. Neste caso, 
logicamente a instância “UNEB” está classificada como uma Pessoa, 
pois esta classe é a de mais alto nível na hierarquia. O surgimento de 
novas instâncias é um processo esperado e contemplado no Mobi.

Figura 11: Relação de Herança PessoaJ-Universidade.
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A relação Universidade-Turma (ver figura 12) é um tipo de relação 
de composição. A identificação para isso é a não existência de 
associação entre instâncias iguais. Assim, através deste cenário o 
motor de inferência do Mobi identifica o tipo de relação composição 
e determina também a cardinalidade mínima e máxima da relação (ver 
diagrama de classe da figura 12). Observa-se que para a montagem 
deste cenário, o agente além de vincular e associar instâncias deve 
determinar o nome da propriedade de ida e volta. Esta indicação 
bidirecional indica que existem duas propriedades (ida e volta). Logo, 
o motor de inferência gera duas relações Universidade_Tem_Turma 
(1,n) e Turma_Pertence_a_Universidade (1,1). 

Figura 12: Relação de Composição Universidade-Turma.

Na Lógica Descritiva a propriedade “tem” na relação com as suas 
classes possui Universidade como seu domínio e Turma como a classe 
range da relação. A propriedade “tem” é ainda classificada como do 
tipo Inversa Funcional. Já a propriedade “pertence_a” nesta relação 
possui o domínio Turma e o range Universidade e é do tipo Funcional, 
visto que, uma turma só pode pertencer a uma Universidade. 

A relação Professor-Turma (ver figura 13) é também uma composição, 
porém unidirecional. Para esta relação o agente modelador indica 
somente o nome “ministra”. Com o cenário imputado, o Mobi 
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cria a relação Professor_Ministra_Turma (0,n). Observa-se que a 
cardinalidade mínima da relação é 0, pois a instância “Sonia” não está 
associada com instâncias da classe Turma. Por outro lado, na Lógica 
Descritiva a propriedade “ministra” possui o domínio Professor e o 
range Turma e é do tipo Inversa Funcional. 

No processo de modelagem podem existir situações de mudança de 
regras, ou seja, evolução da Ontologia. Por exemplo, caso a regra da 
relação Professor-Turma mude para que todo professor deva ministrar 
no mínimo uma turma, a Ontologia deve ser alterada. Neste contexto 
de mudança, o Mobi exigirá do agende modelador somente a alteração 
do cenário para que a instância “Sonia” esteja relacionada com alguma 
turma. Portanto, uma mudança sutil sem a necessidade de alterações 
estruturais. 

Figura 13: Relação de Composição Professor-Turma.

Portanto, além das relações apresentada aqui nesta seção, o domínio 
Acadêmico pode ao longo do tempo evoluir e ir ganhando novas 
relações ou corrigindo relações já mapeadas. 

Por fim, reafirma-se que o objetivo da modelagem deste domínio não 
foi exaurir e identificar todas as relações, mas sim, como já mencionado 
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no inicio desta seção, ilustrar o processo do Mobi com um exemplo 
prático.

5. AFERIÇÕES FINAIS DO MODELO

Umas das características essenciais do Mobi, e que o diferenciam 
de outros modelos, é a utilização do Diagrama de Instâncias como 
elemento básico para o processo de modelagem. Lembrando que 
apesar do foco no processo “bottom-up”, o Mobi não nega os benefícios 
do processo “top-down”. Isto pode ser observado no experimento que 
trouxe diagramas de classes que ajudavam na visão geral da Ontologia 
e nas relações pontuais entre as classes geradas automaticamente pelo 
Mobi. 

Sobre a automatização do modelo, observa-se que o mesmo pode 
ser aplicado sem a necessidade de uma ferramenta computacional. 
Porém a falta da automatização do seu processo inviabiliza o uso de 
questões de reuso e dos recursos do motor de inferência. Portanto, 
a automatização do Mobi traz benefícios, tais como: reutilização de 
classificações e instâncias, compartilhamento do esquema modelado 
entre equipes, identificação do tipo de relação e cardinalidade de 
forma automática através do motor de inferência, criação também 
automática do diagrama de classe e persistência das informações. 

Por fim, seguindo os princípios e requisitos detalhados, buscou-se 
elaborar um modelo simples onde o agente modelador especialista 
no domínio constrói cenários, associando um conjunto mínimo de 
instâncias que determinam regras gerais paras as demais instâncias. 
A busca pela simplicidade ajuda agentes modeladores inexperientes 
ou com o foco maior no domínio da Ontologia a ser modelada. 
Verificou-se benefícios também para modeladores mais experientes, 
que enalteceram o recurso da montagem de cenários de associação 
entre instâncias, pois os possibilitou validar os elementos estruturais da 
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Ontologia ao longo da sua construção. Este é um ponto que diferencia 
claramente o Mobi dos processos convencionais que normalmente 
fazem este procedimento no final da modelagem. 

No que tange à evolução da Ontologia, outro ponto importante 
do modelo é o agente modelador não necessitar efetuar alterações 
estruturais no esquema. O processo envolve pouco esforço, pois 
consiste normalmente em alterar cenários de relações entre instâncias.

Outro ponto de alta relevância do modelo Mobi é permitir que o 
agente modelador faça este processo contando uma história onde 
as instâncias vão participando de varias relações, criando assim um 
vínculo semântico ao longo de todo o processo. É por isso que um 
dos princípios do modelo enuncia as instâncias como elos semânticos. 
Esta diretiva do Mobi busca reduzir a complexidade de traduzir 
conceitos do mundo real em representações de uma Ontologia. Logo, 
buscou-se um modelo que possibilitasse ajudar a aplicar o conceito de 
abstração através materialização em cenários do que normalmente é 
feito mentalmente.
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MODELO DE PROGRAMAÇÃO BASEADO 
EM EXEMPLOS

Pesquisadores têm dispendido esforços para solucionar alguns dos 
problemas que envolvem um ambiente de programação. Porém, alguns 
deles ainda persistem, como a falta de sincronia entre a modelagem 
e a implementação. Quando o modelo conceitual e as regras de 
negócio de um projeto de software evoluem de forma dessincronizada 
entre modelagem e implementação. As estruturas especificadas 
com a linguagem de modelagem são reconstruídas na linguagem 
de programação. Isso ocorre, pois, os processos de modelagem e de 
implementação são realizados de forma separada e desconectada. O 
problema é que no fim de um projeto de software, os artefatos gerados 
na etapa de modelagem não representam o sistema construído o que 
pode gerar alguns problemas, como manutenções feitas de maneira 
equivocadas ou o aumento da curva de aprendizado de um novo 
membro da equipe de projeto.

Outra questão importante é que o Paradigma Orientado a Objetos não 
resolve de forma satisfatória alguns problemas relacionados a projetos 
que usam a herança de classes (sem disjunção). Como na orientação a 
objetos uma instância só pertence a uma classe, não podendo mudar 
e nem adquirir outra classe para aumentar suas funcionalidades, as 
representações acabam ficando imprecisas gerando problemas na 
implementação. Quando o objeto muda de papéis (alterna entre 
subclasses), sempre que codificada, a herança de classes não resolve 
o problema completamente. Um exemplo para este cenário seria 
um sistema Acadêmico onde as classes Pessoa, Aluno e Professor são 
modeladas com herança. Neste exemplo, a classe Aluno e Professor 
são subclasses de Pessoa. Assim, quando ocorrer um Professor que 
seja aluno (Professor de graduação e Aluno de pós-graduação por 
exemplo) o sistema não fornecerá uma solução adequada, em uma 
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das opções o cadastro dessa pessoa seria duplicado, pois o sistema não 
poderia ter uma instância pertencente a duas classes, e caso o sistema 
faça uma restrição para não duplicar registros, como as feitas por CPF 
por exemplo, o usuário não poderia ser cadastrado no sistema. Na 
Orientação a Objetos esse problema poderia ser solucionado utilizando 
herança múltipla, onde poderia ser criada uma classe (ProfessorAluno) 
que herdaria tanto de Aluno quanto de Professor, porém essa solução 
é complexa, pois para cada combinação de classes seria necessário a 
criação de uma classe que represente essa combinação [Gamma et al. 
1995].

O objetivo desta pesquisa é a construção de um modelo de 
programação que integre a modelagem e a implementação de sistemas. 
Para isso é proposto o MoPE, um modelo que agrega um ambiente 
de modelagem (baseado no MOBI [Jorge 2012]), um ambiente de 
implementação (baseado na metalinguagem Mar) e um processo de 
conversão (baseado na MDA [OMG 2014]), capaz gerar um modelo 
de negócios reutilizável, que pode ser utilizado em um projeto de 
software específico de uma plataforma.

Esse modelo de negócios é concebido a partir de modelagens construídas 
no MOBI e de implementações escritas em Mar, representando a 
integração entre ambos os artefatos. Desta forma, o MoPE permite a 
construção de modelagem e regras de negócio, assim como seu uso de 
maneira integrada.

1. DISCUSSÕES E TRABALHOS CORRELATOS

Com o intuito de auxiliar os profissionais no desenvolvimento de 
sistemas, algumas plataformas acrescentaram interessantes melhorias 
em suas linguagens, como a tipagem dinâmica (ex.: Python, Perl e 
Ruby) ou a chamada de métodos de forma verbosa (Objetive-C 
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[Apple 2012]. Tipagem dinâmica é quando uma variável assume o 
tipo do primeiro valor atribuído a ela. Outras linguagens adotaram 
multiparadigmas em sua especificação, podendo conter chamadas 
de script ou programação lógica junto com a orientação a objetos. 
Plataformas como Visual Studio e Xcode buscaram reduzir o tempo 
de desenvolvimento e suavizar a complexidade do processo de 
desenvolvimento através de editores com ferramentas e recursos 
de apoio ao desenvolvedor, como autocompletar código, reuso de 
biblioteca e componentes, engenharia reversa, construção visual de 
telas, etc. Ferramentas com essas características são denominadas 
de Rapid Application Development (RAD), e como mencionado, o 
objetivo é aumentar a produtividade e tornar a construção de software 
uma tarefa menos árdua [Sommerville 2011].

O problema é que estes novos recursos não alteram questões 
paradigmáticas sobre a filosofia de como desenvolver software. 
Houveram, por exemplo, poucas mudanças relacionadas à maior 
proximidade das estruturas com o mundo real, a não utilização no 
ambiente de programação dos artefatos definidos no ambiente de 
modelagem, ou ainda a melhora dos aspectos de organização semântica 
de código.

Outra questão importante é que o paradigma Orientado a Objeto não 
resolve de forma satisfatória alguns problemas relacionados a projetos 
que usam a herança de classes sem disjunção. Como na orientação a 
objetos uma instância só pertence a uma classe não podendo mudar e 
nem adquirir outra classe para aumentar suas funcionalidades, ocorrem 
problemas de desenvolvimento, como o caso citado por [Gamma et 
al. 1995], quando o objeto muda de papel (alterna entre subclasses). 
Nestes casos, sempre que codificada, a herança de classes não resolve 
o problema completamente. Um exemplo para este cenário seria 
um sistema Acadêmico onde as classes Pessoa, Aluno e Professor são 
modeladas com herança. Neste exemplo, a classe Aluno e Professor 
são subclasses de Pessoa. Assim, quando ocorrer um Professor que seja 
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também Aluno (Professor de graduação e Aluno de pós-graduação por 
exemplo) o sistema não fornecerá uma solução adequada, em uma 
das opções o cadastro dessa pessoa seria duplicado, pois o sistema não 
poderia ter uma instância pertencente a duas classes, e caso o sistema 
faça uma restrição para não duplicar registros, como as feitas por CPF 
por exemplo, o usuário não poderia ser cadastrado no sistema. Na 
Orientação a Objetos esse problema poderia ser solucionado utilizando 
herança múltipla, onde poderia ser criada uma classe (ProfessorAluno) 
que herdaria tanto de Aluno quanto de Professor, porém essa solução 
é complexa, pois para cada combinação de classes seria necessário a 
criação de uma classe que represente essa combinação.

A Programação Orientação à Aspectos (POA) foi uma abordagem 
que tentou contribuir na organização semântica do código fonte, 
agrupando funcionalidades por seu grau de importância dentro do 
escopo do projeto. Porém apesar da abordagem resultar em benefícios, 
como o aumento na coesão dos objetos e a redução no acoplamento 
entre eles. A POA acaba apresentando problemas na dependência 
de dados, controle de mudanças e entendimento da lógica escrita, já 
que a mesma altera a implementação original removendo partes da 
codificação, para realocar em outro agrupamento, e inserindo trechos 
de código [Alexander 2003].

O Baixo acoplamento é um termo que indica uma menor dependência 
da estrutura para com outras o que facilita sua reutilização e reduz o 
impacto de mudanças na mesma [Gamma et al. 1995], já a alta coesão 
é obtida quando as tarefas realizadas por uma estrutura estão sempre 
relacionadas, não se tornando muito genérica, pois isso dificultaria 
sua compreensão, reutilização, manutenção e tenderia a aumentar seu 
acoplamento [Larman 2007].

Na tentativa em aumentar a integração de modelagem e implementação 
em projetos de aplicações Web 2.0, Ching Hsu propôs um trabalho 
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baseado na MDA. O foco era permitir o desenvolvimento de serviços 
que agrupam e integram funcionalidades da Web 2.0 através de 
modelos definidos em UML gerando código fonte através de processos 
de conversão e de técnicas da MDA [Hsu 2012].

Com objetivos similares, Rongliang Luo propôs uma arquitetura 
para modelagem e implementação de aplicações web para dispositivos 
móveis [Luo, Peng e Lv 2013]. A ideia da arquitetura é prover a 
construção de aplicativos para dispositivos móveis também através 
da conversão de modelos pautada pela MDA. Os aplicativos seriam 
gerados em tecnologias web, como (HyperText Markup Language) 
HTML 5, (Cascading Style Sheets) CSS 3 e JavaScript. As aplicações 
seriam suportadas por um serviço web que proveria informações 
e algumas funcionalidades, como banco de dados, distribuição da 
aplicação através das lojas virtuais, entre outros.

O que ambos os trabalhos têm em comum é a utilização da MDA 
para pautar a conversão do modelo em código fonte. Isso ajuda na 
integração entre modelagem e implementação, além de automatizar 
a geração, mesmo que parcial, do código fonte. Porém, o uso da 
UML para construção dos modelos não resolve os problemas de 
questões paradigmáticas, como por exemplo, a questão citada acima 
sobre a herança múltipla, ou a evolução das regras de negócio, pois 
a implementação complementar à modelagem deverá ser feita após 
a geração em código fonte das estruturas definidas no modelo e isso 
pode causar impactos no momento em que as regras de negócio 
precisem ser alteradas.

A estratégia do MoPE é utilizar o MOBI como ferramenta de 
modelagem, juntamente com a metalinguagem Mar, para construir o 
modelo conceitual e as regras de negócio de forma integrada, além de 
gerar um projeto de software inicial com esses artefatos que possa ser 
complementado com artefatos específicos da plataforma alvo, como 
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por exemplo a implementação de uma conexão com o banco de dados 
ou a construção das telas do sistema.

2. REQUISITOS DO MODELO

Para direcionar o desenvolvimento da metalinguagem Mar e sua 
integração com o MOBI, assim como o processo de conversão de seus 
artefatos, os seguintes requisitos foram especificados para o MoPE:

•	 Requisito 1 Desenvolver uma metalinguagem de 
programação baseada no MOBI (Mar) - essa metalinguagem 
deve permitir a escrita de lógica de programação assim 
como ser compatível com MOBI (e.g.: tratar as instâncias 
de forma independente);

•	 Requisito 2 Permitir acesso da metalinguagem aos artefatos 
construídos no MOBI - a metalinguagem deve ser capaz 
de acessar e manipular qualquer estrutura construída no 
MOBI, sejam instâncias, classes, relacionamentos, etc.;

•	 Requisito 3 Construir um motor de inferência - este será 
responsável pela inferência das regras lógicas e especificações 
extraídas dos cenários modelados;

•	 Requisito 4 Especificar o processo de conversão responsável 
pela geração dos artefatos de projeto - este será responsável 
pela geração da linguagem intermediária (PSM), esta serve 
para facilitar futuras conversões para outras linguagens 
de programação, pois será realizada após a inferência dos 
cenários;

•	 Requisito 5 Especificar a arquitetura do MoPE e as 
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integrações entre seus componentes de modelagem e 
programação, e o motor de inferência;

A partir desses requisitos, tem-se a estrutura principal do MoPE 
formada por sua arquitetura, a metalinguagem Mar, o MOBI como 
seu ambiente de modelagem, o motor de inferência e a linguagem de 
transição. Nas próximas seções, esses componentes são especificados e 
discutidos.

2.1 PROCESSO DE CONVERSÃO

O processo de conversão do MoPE segue as especificações da MDA. 
Uma espécie de PIM formado pelo modelo conceitual, construído 
no MOBI, e as regras de negócio, implementadas com Mar, são 
convertidos em uma linguagem intermediária (PSM) que será utilizada 
em uma outra conversão para uma plataforma específica, como Java 
ou .NET. A Figura 1 ilustra esse fluxo no processo de conversão.

Figura 1: Processo de Conversão do MoPE.Figura 1: Processo de Conversão do MoPE.

Fonte: Autor.
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A chamada linguagem intermediária (PSM) tem como objetivo 
simplificar o processo de conversão para uma plataforma Orientada 
a Objetos, por isso deve possuir uma sintaxe equivalente com a de 
uma linguagem Orientada a Objetos. Outro aspecto importante, é 
que as inferências lógicas serão realizadas pelo Motor de Inferência na 
etapa de conversão assim a sintaxe gerada na linguagem intermediária 
se torna viável de conversão, em outras linguagens Orientadas a 
Objetos. O MoPE utiliza a linguagem (Orientada a Objetos) Java 
como linguagem intermediária (PSM).

No processo de conversão para uma plataforma específica, o resultado 
deve ser um artefato não editável (biblioteca), o programador poderá 
apenas utilizar as classes e os métodos construídos no MoPE, mas 
não editá-los. De forma que qualquer alteração nas principais regras 
ou no modelo de negócio do projeto deva ser realizada a partir 
do MoPE, mantendo a consistência e a sincronia entre o que foi 
especificado na modelagem e construído na implementação.

3. ARQUITETURA DO MoPE

A arquitetura do MoPE é composta basicamente pelos ambientes 
de modelagem e de programação, e o seu motor de inferência, que 
atua sobre os cenários construídos no MOBI juntamente com a 
lógica descrita com Mar. Essa arquitetura tem duas características 
principais: ambiente de modelagem e programação funcionando de 
forma integrada; e processo de construção baseado em cenários com 
exemplos de referência.

A maioria dos modelos de programação realiza o processo de 
modelagem separado do processo de programação, mesmo os que 
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envolvem a construção de um modelo conceitual (como o diagrama 
de classes) e são imprescindíveis para a implementação. Esse tipo de 
prática gera retrabalho, pois sempre que ocorrer alterações no código 
implementado a modelagem do sistema precisar´ ser atualizada, ou 
vise e versa.

No MoPE o ambiente de implementação está conectado diretamente 
com o de modelagem, de forma que o código de programação 
reconhece e reutiliza todos os recursos definidos na modelagem do 
sistema. Se, por exemplo, já existe a definição de uma determinada 
classe de negócio no modelo o programador não precisa recriá-la em 
seu código. O modelo deve permitir que o ambiente de programação 
acesse todos os recursos pertinentes já criados lá, evitando duplicação 
de estruturas ou até mesmo atualizações desnecessárias.

A característica fundamental desta arquitetura é o uso do princípio 
da indução, ou seja, através de exemplos de programação realizados 
com instâncias de um determinado domínio, um código fonte pode 
ser gerado em uma linguagem contendo suas classes, atributos e 
métodos.

Além disso, como o MOBI é utilizado como base para a modelagem 
de classes do modelo de programação proposto, a modelagem de 
classes é feita a partir da ideia de cenários do MOBI, onde instâncias 
são relacionadas entre si e um motor de inferência constrói suas 
estruturas e definições.

Como representado na Figura 2 a arquitetura define um Editor de 
Modelos, composto por um ambiente de modelagem integrado 
ao de implementação, onde o MOBI é utilizado para construir o 
modelo e a metalinguagem Mar para a implementação das regras de 
negócio do mesmo. O Gerador de PSM é responsável pela conversão 
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da modelagem feito no MOBI e da lógica implementada em Mar 
em uma linguagem intermediária, mais fácil de ser processada em 
uma conversão para outra linguagem, como por exemplo C#, Swift 
ou Java.

Figura 2: Arquitetura do MoPE.

Fonte: Autor.

Esse ambiente de modelagem permite ao usuário criar e definir 
as estruturas das classes assim como suas relações. O ambiente de 
programação tem visibilidade dessas classes, dispensando ao usuário 
programador recriar com a linguagem de programação as classes 
modeladas. Mais do que isso, qualquer classe necessária no modelo 
deverá ser criada no ambiente de modelagem, através dos cenários. 
Eliminando assim redundâncias que necessitem de atualização ou 
sincronização posterior.

Os atributos das instâncias devem ser definidos no ambiente de 
modelagem, através dos cenários. Já os métodos serão codificados, na 
metalinguagem Mar, dentro do ambiente de implementação. Com 
isso, pretende-se aumentar a simplicidade do modelo e reduzir a 
curva de aprendizagem, fazendo com que a programação não aborde 
aspectos ligados a modelagem e vice-versa.
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Como o cenário é montado com base em exemplos, pode-se afirmar 
que toda a estrutura de classes, ou semântica do projeto de software, 
será pautada no exemplo modelado. Assim como uma modelagem 
malfeita pode prejudicar o projeto, um exemplo mal descrito também. 
Porém, a vantagem de se basear a modelagem do software em exemplos 
do mundo real é que se o exemplo mudar a modelagem muda, e por 
consequência o software também, pois a implementação está pautada 
na modelagem.

A Figura 3 ilustra a separação do escopo abordado pelo MoPE. O 
resultado da conversão deve sempre representar o modelo de negócio 
da aplicação e poder ser importado e utilizado em qualquer tipo de 
projeto de software orientado a objetos. A implementação do MoPE 
realizada nesta pesquisa só contempla a conversão do PSM para 
uma plataforma alvo, a plataforma Java, que foi implementada para 
viabilizar os testes com o experimento prático. 

Figura 3: Integração do Modelo de Negócio gerado pelo MoPE.

Fonte: Autor.

Também é válido ressaltar que lógicas específicas de plataforma, como 
a construção de um web service, um sistema web ou desktop, ou ainda 
um comando para um banco de dados (SGBD), não são suportadas 
no ambiente de programação do MoPE, o objetivo do mesmo é apenas 
a implementação das regras de negócio de um sistemas, genéricas o 
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suficiente para serem utilizadas em qualquer plataforma. Se o objetivo 
é a construção de uma aplicação mobile, por exemplo, o modelo 
de negócios gerado pelo MoPE deve ser importado em um projeto 
específico deste tipo e utilizado lá como uma biblioteca. Se uma 
mudança na modelagem ou nas regras de negócio é necessária, deve 
ser feita na plataforma integrada do MoPE e depois gerada novamente 
para a plataforma específica.

Todas essas características tornam a mudança estrutural do software 
menos impactante, uma plataforma de desenvolvimento que siga 
essas especificações estaria preparada para alterar a modelagem 
automaticamente quando o modelador mudar o exemplo. Neste 
ponto, o MOBI entra para refazer a modelagem com base no novo 
cenário descrito. Vale ressaltar que um dos principais problemas, 
ainda presentes e identificados na chamada Crise do Software, é o alto 
impacto causado por mudanças no decorrer do projeto [Naur 1969].

4. Mar: A METALINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 
BASEADA EM EXEMPLOS

A metalinguagem de programação Mar foi desenvolvida para 
codificar lógica de programação em cenários construídos pelo 
MOBI. A independência de suas instâncias em relação as classes é 
um dos importantes aspectos que este modelo propõe. Na maioria 
das linguagens de programação orientadas a objetos só é possível criar 
uma instância a partir de uma classe, o que amarra a instância a classe 
e não permiti que esta assuma outras classificações dentro do modelo. 
Isso pode acarretar em problemas de modelagem como citado na 
introdução deste capítulo.

O MoPE propõe que a instância seja independente de classes, 
podendo ser criada sem a necessidade dessa classificação inicial. 
Outra a abordagem, seria a classificação da instância em qualquer 
classe, permitindo agregar novas funcionalidades ou características. 
Desta maneira, as instâncias poderiam agregar funcionalidades 
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dentro do sistema. Como no problema do Professor de graduação 
que resolve ingressar como aluno em um curso de pós-graduação 
na mesma universidade que ele leciona. Neste caso, a instância no 
sistema se comportaria de forma similar ao indivíduo, agregando as 
funcionalidades da classe Professor, sem necessitar a criação de outra 
instância.

Outra facilidade da independência da instância é o compartilhamento 
dos atributos da instância, como nome, data de nascimento, CPF, RG, 
endereço entre outros. Se a instância referente ao Professor já possuía 
atributos próprios como nome ou CPF esses podem ser utilizados 
pelos métodos da nova classe Aluno.

Para viabilizar isso, o modelo prevê que os atributos serão vinculados 
às instâncias, enquanto os métodos, às classes. Desta forma, um 
indivíduo não poderá possuir dois atributos de mesmo nome, mas 
poderá executar dois ou mais métodos de mesma assinatura, já que estes 
estarão vinculados a classe e serão distinguidos a partir dela. Assim, 
características vantajosas da orientação a objetos serão mantidas, como 
a sobrecarga e o polimorfismo.

4.1 MOTOR DE INFERÊNCIA

Além das inferências já realizadas pelo MOBI (2) no Ambiente de 
Modelagem, o MoPE também realiza inferências em seu Ambiente 
de Programação. Uma dessas inferências é a que utiliza a totalidade 
dos objetos de uma relação. Imagine um contexto onde é necessária 
a implementação lógica de um método para calcular o valor total de 
um pedido de venda com base nos itens desse pedido. Caso apenas 
2 (dois) itens tenham sido lançados no cenário do MOBI, bastaria 
calcular o somatório destes 2 (dois) itens e o MoPE iria inferir que o 
total de um pedido equivale ao somatório de todos os seus itens.

Para melhorar o entendimento desse tipo de inferência, um exemplo 
envolvendo esse contexto de pedido de venda foi desenvolvido, este 
exemplo está ilustrado nas Figuras 4, 5, 6, 7 e 8.
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Nos passos 1 e 2 do exemplo as classes Pedido, Item e Produtos são 
modeladas, assim como seus relacionamentos. Neste processo, algumas 
instâncias de referência também são acrescentadas a representação. 
Nos passos 3 e 4, os tipos de atributos de Item e Produto são definidos 
ao mesmo tempo que seus valores são lançados.

Figura 4: Passo 1 do exemplo Pedido de Venda.

Fonte: Autor.

Figura 5: Passo 2 do exemplo Pedido de Venda.

 
Fonte: Autor.

No passo 5, temos 2 (dois) métodos com nome de total, uma para a classe 
Item e outro para a classe Pedido. O método da classe Item possui uma 
implementação mais simples, apenas multiplica o preço do produto pela 
quantidade (do item), o resultado é o total daquele item. Já no método 

pai_2018.indd   216 17/05/2019   11:19:58



217Modelo de Programação Baseado em Exemplos

total de Pedido temos o somatório do total dos 2 (dois) itens associados 
a este pedido no cenário do MOBI, a partir disso é realizada a inferência 
já que ”todos” os itens somados estão formando o valor total do pedido 
(de natal).

Também é possível visualizar na Figura 8 a mesma implementação escrita 
em linguagem Java de ambos os métodos total (em Item e em Pedido).

Outra inferência possível com a metalinguagem Mar é a de implementação 
de métodos com base no relacionamento das instâncias, descritas no 
cenário exemplo.

Figura 6: Passo 3 do exemplo Pedido de Venda.

 
Fonte: Autor.

Figura 7: Passo 4 do exemplo Pedido de Venda.

Fonte: Autor.

Na modelagem exemplo do sistema de registro de remédios, um posto 
de saúde se relaciona com 0 (zero) ou vários remédios. Na prática esse 
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relacionamento representa a posso por parte do posto de saúde dos 
remédios a serem distribuídos.

A Figura 9 demonstra a implementação da funcionalidade adicionar 
remédios no posto de saúde, onde um remédio só é registrado se 
não existe na base do posto. Pode-se notar dois métodos com nome 
adicionar, um deles recebendo como parâmetro a instância Adenosina 
e no outro Acarbose, onde não se aplica o conceito de sobrecarga, 
pois as instâncias pertencem a mesma classe (Contato). Sempre que o 
Motor de Inferência do MoPE se deparar com esse tipo de assinatura de 
método irá verificar as relações em que essas instâncias estão associadas 
e havendo diferenças uma regra será inferida a partir dela.

No exemplo das Figuras 2 e 9, o Posto Cajazeiras IV não possui o 
Remedio Adenosina, mas possui o Remedio Acarbose. Por isso, o Motor 
de Inferência utilizar a implementação do método adicionar Adenosina 
sempre que o Remedio passado não estiver associado a instância do 
Posto. Assim como, sempre que um Remedio já associado for passado 
como parâmetro a implementação utilizada será a do método adicionar 
Acarbose.

Desta forma, só remédios não associados podem ser associados a 
um posto de saúde, assim como só remédios associados podem ser 
desassociados (regra do método remover).

Figura 8: Passo 5 do exemplo Pedido de Venda. 

 
Fonte: Autor.
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4.2 SINTAXE

Para especificar a metalinguagem de programação Mar, foi utilizado 
o padrão EBNF (Extended Backus–Naur Form). Os elementos abaixo 
representam o núcleo da metalinguagem utilizado na construção 
das aplicações apresentadas no Experimento Prático desta pesquisa 
(Capítulo 5). Estas aplicações foram desenvolvidas com o objetivo 
de avaliar o modelo proposto e para melhor entendimento das 
especificações da metalinguagem uma destas aplicações é utilizada 
como exemplo.

Conforme visto anteriormente, a Figura 9 apresenta a implementação 
da instância CajazeirasIV, pertencente a classe Posto (Posto de Saúde). 
Vale ressaltar que esta implementação é um complemento do modelo 
construído no Ambiente de Modelagem (MOBI).

 Figura 9: Implementação da classe Posto feita em Mar.

Fonte: Autor.

Esse primeiro bloco de código (abaixo) define elementos gerais ou mais 
utilizados pela linguagem. Como os identificadores dos elementos, a 
quebra de linha que marcar´ o fim de um comando, e o espaçamento 
de endentação que indicar´ se um comando pertence ou não a um 
determinado bloco.
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<qualquer> ::= Qualquer elemento definido <identificador> 
::= texto <nome_*> ::= <identificador>

<tipo_primitivo> ::= <identificador> <quebra_linha> 
::= Quebra de linha <tab> ::= Espaçamento de endentação 
<valores> ::= número | texto | booleano

No bloco de código abaixo, tem-se a definição de elementos 
importantes, Classe e Instância. Onde Classe está definida pela 
composição de atributos e métodos (também definidos mais a seguir) 
e uma Instância como um elemento que possui um identificador (o 
nome da instância) e os elementos definidos nas Classes relacionadas a 
esta. A Figura 9 mostra os métodos estão estruturados dentro de uma 
classe, onde apenas são utilizadas quebras de linhas e tabulações para 
definir quais métodos pertencem a mesma. 

<Classe> ::= <nome_classe>
{<quebra_linha> <tab> Atributo {<quebra_linha> <tab> 
Atributo}} {<quebra_linha> <tab> Metodo {<quebra_
linha> <tab> Metodo}}

<Instancia> ::= <nome_instancia> {: <Classe> {, 
<Classe>}}
<instancias> ::= [<nome_instancia>, <nome_instancia> 
{, <nome_instancia>})]

Nesta pesquisa, definimos o elemento Variável apenas como aquele 
que armazena valores de tipos primitivos (eg.: texto, número, 
verdadeiro ou falso). O elemento Atributo é utilizado para se referir 
de forma genérica tanto a uma variável quanto a uma Instância. De 
forma similar, o elemento Tipo pode se referir tanto a uma Classe 
quanto a um Tipo Primitivo. Quanto ao elemento Relação, assim 
como no MOBI, este é definido pela referência de uma Instância para 
com um Atributo seu, como no exemplo da Figura 9 nas linhas 4 e 
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14 (CajazeirasIV possui). O bloco de código abaixo é a formalização 
dessas definições.

<Variavel> ::= Variavel(<nome_variavel>, <valores>)
<tipo> ::= <Classe> | <tipo_primitivo>
<atributo> ::= <nome_instancia> | <nome_variavel>
<relacao> ::= ( <nome_instancia>”_”<nome_instancia>
| <nome_instancia>”_”<instancias> )

Assim como no exemplo dos métodos dentro da classe, qualquer bloco 
de código é considerado como pertencente ou não a uma estrutura 
com base em sua endentação, não existindo o uso de palavras-chave 
para marcar o início ou o fim dos blocos de comando, como visto 
na Figura 9. Da mesma forma, uma linha de comando é finalizada 
com uma quebra de linha e não com uma determinada palavra-chave. 
Na linguagem Mar os conceitos para construção de um método são 
quase os mesmos da Orientação a Objetos, com os elementos Nome e 
Parâmetros formando sua Assinatura. A Chamada do Método é feita 
entre parênteses e separando com espaços o Atributo, ou Relação, do 
Nome do Método e seus Parâmetros. Não é necessário informar o 
tipo de retorno do método pois o mesmo é inferido a partir do valor 
retornado na implementação. Como parâmetros de entrada podem 
ser utilizadas instâncias definidas no ambiente de modelagem. A 
formalização desses detalhes está no bloco de código abaixo.

<bloco> ::= <tab> <qualquer> <quebra_linha> {<tab> 
<qualquer> <quebra_linha>}
<parametros> ::= <atributo> { <atributo>}
<assinatura_metodo> ::= <nome_metodo> { <parametros> 
} <quebra_linha> <retorno> ::= “return” <expressao> 
<quebra_linha>
<metodo> ::= <assinatura> <parametros> <bloco> 
{<retorno>}
<chamada_metodo> ::= “[“ (<atributo> | <relacao>) “ “ 
<nome_metodo> {“ “ <parametros>}”]”
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Por fim, no bloco de código abaixo, são definidos elementos de 
representação para as operações básicas, atribuições e comparações de 
valor, assim como a estrutura condicional IF (utilizada para executar 
um determinado bloco de comando a depender do valor de um 
Atributo).

<operador> ::= ‘+’ | ‘-‘ | ‘/’ | ‘*’ | ‘^’
<operacao> ::= numero <operador> numero { <operador> 
numero }
<expressao> ::= <operacao> | texto | numero | <chamada 
metodo> | <atributo> <atribuicao> ::= (<atributo> | 
<relacao> ) ‘=’ <expressao>
<comparacao> ::= <expressao> (‘==’ | ‘>’ | ‘<’ | ‘<=’ 
| ‘>=’ | ‘!’) <expressao> { (and | or) <comparacao>}
<head_if> ::= ‘if’ <comparacao> <quebra_linha> <else> 
::= “else”
<if> ::= <head_if> <bloco>
{<else> <head_if> <bloco>}
{<else> <quebra_linha> <bloco>}

Para avaliar e testar a viabilidade das ideias apresentadas nesta pesquisa 
foi definido um Experimento Prático que consistiu no desenvolvimento 
de duas aplicações utilizando o MoPE. Ambas as aplicações estão 
publicadas, uma na web (https://mymedicine.herokuapp.com) e a 
outra em uma loja virtual como um aplicativo para dispositivos móveis 
(https://itunes.apple.com/us/app/calc-ir/id534976561), e podem ser 
acessadas e utilizadas a qualquer momento.

O MoPE possibilitou o desenvolvimento de um projeto de software 
consistente, contemplando sua modelagem e implementação nas fases 
de análise e projeto. As mudanças evolutivas e corretivas puderam ser 
realizadas sem que houvesse dessincronia, uma vez que não é possível 
realizar alterações na modelagem a partir do Ambiente de Programação.

O modelo proposto realizou a construção do software a partir de um 
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cenário, onde o agente modelador/programador descreveu exemplos 
de relacionamento entre as classes e instâncias, quando a modelagem 
foi alterada os artefatos foram reconstruídos. O mesmo ocorreu com 
a alteração realizada no Ambiente de Programação, que impactou na 
geração de um novo PSM. Isso faz com que qualquer evolução no 
software seja realizada sem perda de sincronia e com fluidez.
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O PODER DA MINERAÇÃO VISUAL DE 
DADOS ESTUDO DE CASO: ENEM

INTRODUÇÃO

Com o advento da internet e do grande aumento da massa de dados, 
surge a necessidade de explorar esse conteúdo disponível para obter 
informações importantes acerca de vários assuntos. Logo, com o 
passar dos anos, as formas como se analisam os dados vêm sendo 
aperfeiçoadas, além de surgirem outras maneiras de visualizar a 
informação de forma clara e objetiva, sem a necessidade direta e/ou 
exclusiva de um especialista capaz de compreender o resultado obtido. 

Dentre um leque de outras possibilidades na exploração deste conteúdo 
destaca-se como diferencial a Mineração Visual de Dados (MVD), que 
Segundo Branco (2003, p.15), surgiu da união da Análise Exploratória 
Visual (parte da Visualização de Dados com a Mineração de Dados), 
caracterizando-se como um conjunto de conceitos e ferramentas que 
dão possibilidade para a aquisição de conhecimento, utilizando-se de 
amostras gráficas para explorar e analisar grandes bases de dados ou 
bases com complexidade de relacionamentos que dificultam a união 
das informações.

O Governo Federal Brasileiro possui diversas bases que podem 
ser analisadas utilizando recursos da MVD, isso foi facilitado pela 
aprovação da Lei de Acesso à Informação (LAI/nº 12527/2011), na 
qual as informações dos Governos Federal, Estaduais e Municipais 
tornaram-se disponíveis ao cidadão comum. Entretanto, existe uma 
grande dificuldade em acessar as mesmas, pois em sua grande maioria 
são disponibilizadas em formatos distintos, sendo em alguns casos, 
necessário o conhecimento avançado em informática para poder 
visualizar os dados brutos, sem nenhum tipo de análise realizada.

Como parte do leque de informações públicas, o Exame Nacional 
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do Ensino Médio (ENEM) é um assunto de interesse da população, 
porém, da forma como é disponibilizado, o usuário leigo não é capaz 
de obter conhecimento a partir desses dados. Nesse aspecto, a MVD 
pode ser aplicada em ferramentas de exploração visual disponíveis 
gratuitamente com o intuito de democratizar o acesso à informação 
a partir de análises compreensíveis, além de permitir que o cidadão 
possa criar suas próprias análises com os dados disponíveis.

O objetivo desta pesquisa é utilizar o poder que a Mineração Visual de 
Dados possui para encontrar padrões nas informações do ENEM que 
a visualização tradicional não é capaz de fornecer.

Organizamos este capítulo da seguinte maneira: Fundamentação dos 
artefatos necessários para utilizar a MVD, sendo eles os seguintes, 
Business Intelligence (BI), Data Warehouse (DW), Mineração de 
Dados (opcional) e a própria MVD. Posteriormente trataremos 
da metodologia que foi utilizada para a realização da parte prática 
do projeto. Os resultados são apresentados da MVD para analisar 
informações do ENEM.

BUSINESS INTELLIGENCE 

BI é uma expressão criada pelo Gartner Group que define como “um 
termo genérico que inclui aplicações, infraestrutura, ferramentas e 
melhores práticas que permite o acesso e análise de informações para 
melhorar e otimizar decisões e desempenho”.

A definição de BI da Gartner pode ser simplificada como um conjunto 
de técnicas e ferramentas que permitem a organização e análise das 
informações para o suporte na tomada de decisão, isso porque a única 
intenção é essa, a de transformar dados em informação decisiva.

Um sistema de BI, encarado na visão tecnológica, deve ser considerado 
na infraestrutura geral dos sistemas de informação da organização. É 
prudente sempre manter em mente que um BI não existe por si só, 
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está ligado de forma intrínseca as fontes de dados subjacentes, sejam 
elas os On Line Transactional Process (OLTP’s) ou os arquivos de apoio, 
ou seja, toda a fonte de dados que constituem o repositório final de 
acesso do BI.

Segundo Lima, et. al. (2011, apud Turban, 2008 p. 32), os principais 
objetivos do BI são: “permitir o acesso interativo aos dados (às vezes, 
em tempo real), proporcionar a manipulação desses dados e fornecer 
aos gerentes e analistas de negócios a capacidade de realizar a análise 
adequada”. Ao utilizarem uma boa ferramenta de BI, os executivos 
e gerentes podem analisar situações e desempenhos já enfrentados, 
os quais servirão de base ao refinamento e aprimoramento das atuais 
decisões. Lima, et. al. (2011, apud Turban, 2008 p. 33) resumem o 
processo de BI como “a transformação de dados em informações, 
depois em decisões e finalmente em ações”.

O BI é um termo resultante de um vasto aporte tecnológico e 
ferramental capaz de produzir a partir do uso, muito mais do que 
informações, é capaz de fornecer sobretudo, conhecimento.

DATA WAREHOUSE

Um dos principais recursos dessa vasta miscelânea de conceitos e 
ferramentas, há de se destacar o Data Warehouse (DW) como uma das 
mais utilizadas ferramentas nas soluções de BI.

Segundo Immon (1992), um DW é um conjunto de dados baseado 
em assuntos, integrado, não volátil e variável em relação ao tempo, 
servindo de apoio às decisões gerenciais. Com base no conceito do 
autor, é possível perceber que a utilização de um DW permite a 
possibilidade de gerenciar informações de negócio de forma temporal 
e consolidada, integrando diversas bases e assuntos distintos para obter 
informações estratégicas de valor.

A Figura 1 representa a estrutura tecnológica que resulta na criação de 
um DW e as suas saídas possíveis:
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Figura 1 - Estrutura típica e simplificada de um 
sistema tecnológico de business Intelligence. 

Fonte: SEZÕES, et al. 2006 p. 12

O processo de construção de um DW possui alguns itens que 
consolidam a informação no repositório final. Conforme a figura 
anterior, os itens são descritos por:

a) Fontes internas e externas
São todos os artefatos de origem de dados, podem ser desde um 
Banco de Dados Relacional, até um arquivo de texto. 

b)Extração, Transformação e Carga (ETL) 
É o processo propriamente dito de transição entre as bases de 
dados de origem e o DW. Nesse item é efetuada a extração 
dos dados da origem, realizada a transformação que consiste 
em aplicação de regras de negócios, tratamento da informação 
e qualidade de dados, e é efetuada a carga desses dados 
consolidados no DW.

A maior parte do esforço exigido no desenvolvimento de um 
DW é consumido neste momento e não é incomum que oitenta 
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por cento de todo esforço seja empregado no processo de ETL, 
(ABREU, 2007 apud INMON, 1997).

c) Data Mart’s
São assuntos que compõem um DW. A construção deste pode 
ser bidirecional, ou seja, construir primeiro os Data Mart’s para 
compor o DW, ou construir o DW e dividi-lo em Data Mart’s.

Um DW pode ser analisado por ferramentas do tipo On-Line 
Analytical Process (OLAP) e Mineração de Dados. De acordo 
com (HAN, et al, 2006), uma ferramenta OLAP faz parte do 
processo que permite ao usuário a chance de explorar os dados 
do DW, fornecendo funcionalidades para análise de dados em 
diferentes dimensões e granularidades.

MINERAÇÃO DE DADOS 

A Mineração de Dados é o processo de descoberta de conhecimento 
e padrões interessantes a partir de grandes quantidades de dados. As 
fontes de dados podem incluir Bancos de Dados Transacionais DW, 
Informações na Web e outras fontes de informação ou dados que são 
transmitidos para o sistema dinamicamente (HAN, et al, 2011).

Segundo Sezões, et al. (2006) Data Mining pode ser definido como 
– “conceito que engloba todos os processos que, através de uma 
diversidade de ferramentas tecnológicas de análise, permitem descobrir 
padrões e relações num determinado conjunto de dados”.

O resultado da utilização dessa técnica de descobrimento de dados 
utilizando diversos algoritmos de mineração deve ser um conjunto 
compacto, legível (apresentado de alguma forma simbólica), 
interpretável e deve representar com fidelidade os dados que lhe deram 
origem. Isso é importante, pois, como afirma Fortulan, et. al. (2005 
apud Bäck, 2002), as pessoas normalmente estão mais interessadas 
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em obter o conhecimento propriamente dito do que os modelos 
matemáticos.

MINERAÇÃO VISUAL DE DADOS

Utilizando a Mineração Visual de Dados, é uma abordagem 
diferenciada para Mineração de Dados, combinando técnicas 
tradicionais de Mineração e métodos de Visualização de Dados (KEIM, 
et al, 2002), é possível permitir que o usuário leigo possa compreender 
as informações que são abordadas na análise, seguindo os princípios 
da MVD, Simplicidade, Autonomia do Usuário, Confiabilidade, 
Reusabilidade, Disponibilidade e Segurança (WONG, 1999).

1. Visualização de Dados

A utilização de visualizações gráficas para representar dados vem 
desde os primórdios da humanidade. Após a introdução da ciência, 
essas representações passaram a entoar um sentido mais desafiador à 
medida que a demanda por entendimento crescia em diversas áreas da 
sociedade. Este fenômeno propiciou a inicialização de técnicas mais 
avançadas para demonstrar informações matemáticas e cartográficas, 
bem como diversas outras áreas que possuíam essa necessidade.

A ideia dessas representações gráficas é fornecer um melhor 
entendimento para uma informação que já existe. Entretanto, para 
aproveitar as capacidades fornecidas por este tipo de visualização, é 
possível utiliza-la para resolver problemas lógicos a partir da percepção 
humana, além disso, esse artificio permite uma abordagem que 
propicie a criação e descoberta das próprias ideias e informações.

Visualização pode ser entendida como um processo de mapeamento 
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de dados e informações em um formato gráfico, tendo como base 
representações visuais e mecanismos de interação, utilizando o suporte 
computacional e objetivando a ampliação da cognição (CARD, et al., 
1999), como representado na figura 2.

Partindo do entendimento desse processo, o propósito da visualização 
é a percepção [insights] e não figuras, dessa forma, o principal objetivo 
é a descoberta de informações para a tomada de decisão.

Figura 2 - Modelo de Referência de Visualização

Fonte: CARD, et al, 1999, pg. 17.

2. Paradigmas da Exploração Visual

A exploração visual de dados normalmente segue três passos: 
Overview First (Visão Geral), Zoom and filter, e também details-on-
demand (Detalhar por demanda). Primeiro o usuário precisa ter uma 
visualização macro dos dados. Nessa visualização macro, o usuário 
identifica quais são os padrões ou grupos nos dados e foca em um ou 
mais deles. Para analisar esses padrões, o usuário necessita realizar um 
drill-down (Detalhar) e acessar os detalhes desse dado (KEIM, et al, 
2002).
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Para realizar a mineração visual de dados, existem diversas técnicas 
que atendem a essa necessidade, podem ser citadas as informações 
dimensionais, as informações cartográficas (geográficas/geoespaciais) 
além de informações não-estruturadas que estão sendo difundidas 
nos dias atuais sendo representadas por documentos web, multimídia 
(imagem, áudio, vídeo), dentre outras. 

3. Técnicas de Visualização de Dados

De acordo com Rabelo (2007 apud WONG, 1999) a visualização 
de informação não é capaz de substituir as técnicas convencionais 
de Mineração de Dados, mas existem possibilidades únicas que não 
podem ser descartadas, ou seja, as duas técnicas em conjunto podem 
aumentar enormemente o poder de exploração do usuário em relação 
a informação que está sendo apresentada, observando que a utilização 
intercalada pode causar penalidades relativas às deficiências e limitações 
de cada uma.

As técnicas de visualização de dados baseiam-se na capacidade humana 
de percepção e cognição. A interação do homem faz parte do processo 
que envolve a visualização. Conforme diz Rabelo (2007), o sistema de 
percepção humana analisa eventos complexos com rapidez, reconhece 
automaticamente propriedades não usuais e, ao mesmo tempo, 
desconsidera propriedades sem interesse.

Para consolidar o entendimento das técnicas de visualização, é 
necessário primeiramente conhecer todos os tipos de informações 
que podem ser utilizadas, pois conforme Freitas et. al. (2001) e Chi 
Riedl (1998), a identificação das características relativas aos tipos de 
dados é considerado como procedimento essencial na seleção de uma 
técnica de visualização. Freitas et. al. (2001) classificam a informação 
conforme visto no Quadro 1.
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Quadro 1 – Classificação da Informação.

Critério Classe Exemplo

Classe da Informação

Categoria Gênero

Escalar Temperatura

Vetorial Grandezas físicas Associadas

Tensorial A Dinâmica de fluídos

Relacionamento Link num hiperdocumento

Tipo de Valores

Alfanumérico Gênero

Numérico Temperatura

Simbólico Link num hiperdocumento

Natureza do Domínio

Discreto Marcas de automóveis

Contínuo Superfície de terreno

Contínuo-discretizado Anos (tempo discretizado)

Dimensão do Domínio

1D Fenônemo ocorrendo no 
tempo

2D Superfície de um terreno

3D Volume de dados médicos

n-D Dados de uma população

Fonte: FREITAS, et. al. 2001, p. 147.
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Segundo Keim (apud GAZINEU, 2007, p. 32) a visualização de 
dados com classificação bidimensional ou tridimensional já era 
realizada antes da utilização de computadores para esse fim. Desde 
que os computadores passaram a ser utilizados como instrumentos 
de visualização, muitas técnicas foram desenvolvidas, viabilizando que 
além da representação de mais dimensões de dados, seja possível a 
interação do usuário com o que lhe é apresentada.

De acordo com GAZINEU (2007), são técnicas de MVD conhecidas 
para representação de dados:

•	 Representação por pixels;

•	 Técnicas de projeção geométrica (matrizes esparsas, matrizes de 
prosecção, coordenadas paralelas e projections pursuit);

•	 Representação por ícones;

•	 Representação hierárquica e baseada em grafos;

•	 Combinações das técnicas anteriores.

3.1 Representação por Pixels

A ideia básica da representação por pixels está relacionada com o 
mapeamento de cada valor de um dado em uma cor e na apresentação 
de dados pertencentes a um atributo em janelas separadas. Como 
essa técnica utiliza um pixel para cada valor de dado, é a técnica que 
permite visualizar o maior volume de dados nos dispositivos atuais 
(considerando que os dispositivos atualmente ultrapassam a casa 
dos milhões de pixels). A questão principal é que, se cada valor é 
representado por um pixel, como se deve arranjar os pixels na tela? 
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Esta técnica utiliza maneiras distintas para se arranjar os pixels na 
tela em cada situação diferente. Organizando os pixels da forma 
apropriada, o resultado da visualização provê um detalhamento da 
informação com as suas relações, dependências e hot spots (KEIM, 
2002). Exemplos dessas distribuições efetuadas da maneira apropriada 
podem ser apresentadas nas Figuras 3 e 4.

Na Figura 3, um exemplo de recursividade padrão é a visualização de 
dados financeiros. Essa representação mostra vinte anos de informação 
(Jan/1974 – Abr/1995) da diária de preços das 100 ações contidas nas 
Bolsas de Frankfurt e Index (FAZ).

Figura 3 – Técnica de Padrão Recursivo para representação de pixels

Fonte: KEIM, 2002, pg 103.
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Entretanto, na Figura 4 a ideia é representar os dados em um círculo 
que é dividido em segmentos, um para cada atributo. Dentro de cada 
um dos segmentos o valor do atributo é novamente visualizado por 
um único pixel colorido.

Figura 4 – Técnica de Segmento Circular para representação de pixels

Fonte: KEIM, 2002, pg. 103.

3.2 Técnicas de Projeção Geométrica

A técnica de projeção geométrica visa encontrar transformações 
“interessantes” no conjunto de dados dimensional. As técnicas desse 
tipo incluem práticas de exploração estatística como meio de análise 
de componentes principais, análise por fatoração e o escalonamento 
multidimensional, normalmente sumarizados sob o nome de projection 
pursuit. CRAWFORD e FALL (1990 apud GAZINEU, 2007). Estas 
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técnicas necessitam de um apoio de um profissional estatístico para 
serem analisadas com profundidade.

O número de possibilidades de se projetar dados multidimensionais 
em dispositivos de saída bidimensionais, sistemas de projection pursuit, 
tem como objetivo encontrar automaticamente as projeções mais 
adequadas, ou pelo menos auxiliar o usuário a encontrá-las.

Um exemplo extraído da biblioteca D3.js de visualização de dados 
na internet, representa a forma como funciona a técnica de projeção 
geométrica, conforme Figura 5.

Figura 5 – Exemplo de técnica de projeção geométrica aplicada nas 
informações de planos de saúde do governo federal dos Estados Unidos.

Fonte: Departamento de Saúde dos Estados Unidos, 2013.
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A Figura 5 descreve a ação das alterações da participação do governo 
dos Estados Unidos em relação a utilização de planos de saúde privados, 
onde as informações em azul representam o Governo e as informações 
em laranja representam o setor privado.

3.3 Representação por Ícones

Outra técnica da exploração visual é a de representação por ícones. 
A ideia principal é mapear os atributos dos dados multidimensionais 
com algum ícone. Esses ícones podem ser definidos de acordo com a 
ideia do usuário, podendo ser de diversas formas, como por exemplo, 
Rostos, Estrelas, Cores, Barras, dentre outros. A visualização é gerada 
quando ocorre o mapeamento dos atributos com cada dado referente 
aos ícones (KEIM, 2002)

Um caso apresentado para utilização dessa técnica é a representação de 
dados utilizando Faces de Chernoff (CHERNOFF, 1973). Esse método 
de representação concentra-se em relacionar os dados às características 
faciais, basicamente por causa da facilidade de associação do usuário 
aos diversos tipos de representações faciais e seus sentimentos sobre 
as mesmas. Essas características podem ser mapeadas para diversas 
formas na face, como por exemplo, o formato da face, os cabelos, o 
humor, o nariz, as orelhas e etc.

Como afirma Bomtempo (2015), um benefício específico da 
representação utilizando faces, é a sua facilidade na identificação de 
outliers (pontos aberrantes). Um elemento da face que em magnitude 
apresente-se muito diferente é prontamente detectado e diagnosticado.

Um exemplo da utilização da técnica de Chernoff citado por Spinelli e 
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Zhou (2004, apud Bomtempo, 2015) é a construção da Eugene Turner, 
da California State University (EUA) em 1979, de um mapa intitulado 
“Vida em Los Angeles”. Nele, as condições de vida da população, 
por área distrital, são representadas através de quatro variáveis: nível 
de riqueza, taxa de desemprego, stress urbano e porcentagem da 
população branca. O resultado pode ser visto conforme Figura 6.

Figura 6 – Condições de Vida da População de Los Angeles (EUA) – 1971

Fonte: SPINELLI E ZHOU, 2004 apud BOMTEMPO, 2015, pg. 6.
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METODOLOGIA

Para este estudo foi selecionado o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) como estudo de caso. Os dados referentes ao mesmo 
encontram-se disponíveis no sítio público de informações do Governo 
Federal, sendo estes atualizados todo ano, constando o ano mais 
recente (2014) e os anteriores para consulta.

Devido à variação dos layouts de informação, foram selecionados 
apenas os dois últimos anos, 2013 e 2014 para a amostragem das 
informações, pois estes mantiveram o padrão das perguntas. O nível 
de granularidade dos dados será a inscrição, ou seja, por estudante e 
abrangerá todo o território nacional, utilizando os dados completos, 
sem filtro por estado ou região.

No arquivo disponível constam informações de cadastro, escolares e 
socioeconômicas, informações estas que são isentas de identificação 
pessoal dos inscritos, logo, informações como Nome, CPF, RG e afins 
não são divulgadas, bem como o número de inscrição é alterado para 
que não haja possibilidade de consulta especifica por determinado 
inscrito. Esta medida permite que a identidade e a privacidade do 
inscrito sejam preservadas.

O projeto será executado em duas etapas, na primeira etapa, utilizando 
uma solução de Business Intelligence da Pentaho –“um software de 
código aberto para BI, desenvolvido em Java que cobre as áreas de 
ETL (Extraction, Transformation and Load), reporting, OLAP e 
Mineração de Dados (Data Mining)”. Será criada uma estrutura 
analítica em modelo multidimensional no formato estrela para 
organizar e armazenar as informações por assunto.

O formato de modelagem estrela define que haverá tabelas de 
dimensão (descritores) e tabelas de fato (métricas). A Dimensão possui 
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característica descritiva dentro do DW. Ela qualifica as informações 
provenientes da tabela Fato, através dela é possível analisar os dados sob 
múltiplas perspectivas. A tabela Fato possui característica quantitativa 
dentro do DW. A partir dela são extraídas as métricas que são cruzadas 
com os dados das Dimensões, concebendo, assim, informações 
significativas para a análise do usuário. Ela armazena as medições 
necessárias para avaliar o assunto pretendido. O conteúdo histórico no 
DW, contendo longo período de tempo, ficam depositadas na Fato. 
Haverá 04 (quatro) assuntos para analisar, sendo eles:

Cadastral: Contará com informações da inscrição, como por 
exemplo, local de prova, língua estrangeira escolhida e et;

Escolar: Contará com as informações de escolaridade do 
inscrito;

Socioeconômica: Contará com informações socioeconômicas 
informadas pelo inscrito;

Familiar: Contará com as informações familiares informadas 
pelo inscrito.

Depois de realizada a primeira etapa de carga de dados no DW, a 
segunda etapa será iniciada com a integração das informações 
carregadas nas plataformas de descobrimento de dados para análise 
das informações, utilizando as técnicas de MVD através de duas 
ferramentas bem conhecidas de mercado, o Qlik Sense e o Tableau.

Ambas as técnicas foram escolhidas para o estudo por terem disponíveis 
as versões gratuitas para uso pessoal, além de possuírem integração 
com a biblioteca de mineração visual do sítio D3JS.org, que conta com 
uma gama de modelos de gráficos, mapas e itens de visualização de 
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dados produzidos na linguagem Javascript, além de ser uma biblioteca 
aberta e fortemente consolidada.

RESULTADOS

A utilização de ferramentas que facilitam o entendimento das 
informações que estão sendo analisadas facilita ainda mais a aplicação 
das técnicas de MVD no contexto do estudo.

A ferramenta de exploração visual de dados QlikSense traz consigo a 
facilidade e praticidade de construir e integrar as técnicas de MVD a 
sua plataforma. Utilizando o conceito drag-and-drop (arrastar e soltar), 
a ferramenta possibilita que o usuário crie com rapidez e dinamicidade 
as visualizações que deseja ter. Além de possuir versão gratuita para uso 
pessoal.

Já o Tableau segue o mesmo conceito de utilização e integração com a 
biblioteca de MVD da D3.js.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Para apresentar os resultados nesta seção, foram utilizadas três técnicas 
de exploração visual que serão detalhadas a seguir:

1. TREEMAP 

O Treemap é criado a partir do tiling algorithm (algoritmo de azulejos), 
concebido para dar a cada retângulo uma proporção de um aspecto 
e criar um senso de ordem no visor de dados. Cada grupo de cor 
representa uma informação, cada retângulo outra informação. O 
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tamanho desses representa a proporcionalidade em relação ao todo. A 
Figura 7 ilustra um modelo de Treemap.

Acima 20 
salários 
mínimos 

(mais de R$ 
13.560,01)

Mais de 9 e 
até 10 (de 

R$ 6.102,01 
até R$ 

6.780,00)

Mais de 5 e até 6 (de R$ 
3.390,01 até R$ 4.068,00)

Mais de 4 e até 5 (de R$ 
2.712,01 até R$ 3.390,00)

Mais de 3 e até 4 (de R$ 
2.034,01 até R$ 2.712,00)

Mais de 2,5 e até 3 (de R$ 
1.695,01 até R$ 2.034,00)

Mais de 15 
e até 20 
(de R$ 

10.170,01 
até R$ 

13.560,00)

Mais de 12 
e até 15 (de 
R$ 8.136,01 

até R$ 
10.170,00)

Mais de 10 
e até 12 
(de R$ 

6.780,01 
até R$ 

8.136,00)

Mais de 8 e 
até 9 (de R$ 
5.424,01 até 
R$ 6.102,00)

Mais de 7 e 
até 8 (de R$ 
4.746,01 até 
R$ 5.424,00)

Mais de 6 e 
até 7 (de R$ 
4.068,01 até 
R$ 4.746,00)

Mais de 2 
e até 2,5 
(de R$ 

1.356,01 
até R$ 

1.695,00)

Mais de 1,5 
e até 2 (de 
R$ 1.017,01 

até R$ 
1.356,00)

Mais de 1 e 
até 1,5 (até 

R$ 1.017,00)

Até 1 
salário 

mínimo (até 
R$ 678,00)

Nenhuma renda

Mais de 2,5 
e até 3 (de 
R$ 1.695,01 

até R$ 
2.034,00)

Mais de 2 
e até 2,5 
(de R$ 

1.356,01 
até R$ 

1.695,00)

Até 1 
salário 
mínimo 
(até R$ 
678,00)

Nenhuma 
renda

Mais de 2,5 
e até 3 (de 
R$ 1.695,01 

até R$ 
2.034,00)

Mais de 2 
e até 2,5 
(de R$ 

1.356,01 
até R$ 

1.695,00)

Até 1 
salário 
mínimo 
(até R$ 
678,00)

Nenhuma 
renda

Acima 20 salários 
mínimos (mais de 

R$ 13.560,01)

Mais de 15 e até 20 
(de R$ 10.170,01 até 

R$ 13.560,00)

Mais de 12 e até 15 
(de R$ 8.136,01 até 

R$ 10.170,00)

Mais de 10 e até 12 
(de R$ 6.780,01 até 

R$ 8.136,00)

Mais de 9 e até 10 
(de R$ 6.102,01 até 

R$ 6.780,00)

Mais de 8 e até 9 
(de R$ 5.424,01 até 

R$ 6.102,00)

Mais de 7 e até 8 
(de R$ 4.746,01 até 

R$ 5.424,00)

Mais de 6 e até 7 
(de R$ 4.068,01 
até R$ 4.746,00)

Mais de 5 e até 6 (de 
R$ 3.390,01 até R$ 

4.068,00)

Mais de 4 e até 5 
(de R$ 2.712,01 até 

R$ 3.390,00)

Mais de 3 e 
até 4 (de R$ 
2.034,01 até 
R$ 2.712,00)

Mais de 1,5 e até 2 
(de R$ 1.017,01 até 

R$ 1.356,00)

Mais de 1 e até 1,5 
(até R$ 1.017,00)

Acima 20 salários 
mínimos (mais de 

R$ 13.560,01)

Mais de 15 e até 20 
(de R$ 10.170,01 até 

R$ 13.560,00)

Mais de 12 e até 15 
(de R$ 8.136,01 até 

R$ 10.170,00)

Mais de 10 e até 12 
(de R$ 6.780,01 até 

R$ 8.136,00)

Mais de 9 e até 10 
(de R$ 6.102,01 até 

R$ 6.780,00)

Mais de 8 e até 9 
(de R$ 5.424,01 até 

R$ 6.102,00)

Mais de 7 e até 8 
(de R$ 4.746,01 até 

R$ 5.424,00)

Mais de 6 e até 7 
(de R$ 4.068,01 
até R$ 4.746,00)

Mais de 5 e até 6 (de 
R$ 3.390,01 até R$ 

4.068,00)

Mais de 4 e até 5 
(de R$ 2.712,01 até 

R$ 3.390,00)

Mais de 3 e 
até 4 (de R$ 
2.034,01 até 
R$ 2.712,00)

Mais de 1,5 e até 2 
(de R$ 1.017,01 até 

R$ 1.356,00)

Mais de 1 e até 1,5 
(até R$ 1.017,00)

Média nal em relação a denição de trabalho atual e renda familiar

Sim, já trabalhei, mas não estou trabalhando
Sim, estou trabalhando
Não, nunca trabalhei

Mais de 2,5 
e até 3 (de 

R$ 1.695,01 
até R$ 

2.034,00)

Mais de 2 
e até 2,5 
(de R$ 

1.356,01 
até R$ 

1.695,00)

Até 1 
salário 
mínimo 
(até R$ 
678,00)

Nenhuma 
renda

Acima 20 salários 
mínimos (mais de 

R$ 13.560,01)

Mais de 15 e até 20 
(de R$ 10.170,01 até 

R$ 13.560,00)

Mais de 12 e até 15 
(de R$ 8.136,01 até 

R$ 10.170,00)

Mais de 10 e até 12 
(de R$ 6.780,01 até 

R$ 8.136,00)

Mais de 9 e até 10 
(de R$ 6.102,01 até 

R$ 6.780,00)

Mais de 8 e até 9 
(de R$ 5.424,01 até 

R$ 6.102,00)

Mais de 7 e até 8 
(de R$ 4.746,01 até 

R$ 5.424,00)

Mais de 6 e até 7 
(de R$ 4.068,01 
até R$ 4.746,00)

Mais de 5 e até 6 (de 
R$ 3.390,01 até R$ 

4.068,00)

Mais de 4 e até 5 
(de R$ 2.712,01 até 

R$ 3.390,00)

Mais de 3 e 
até 4 (de R$ 
2.034,01 até 
R$ 2.712,00)

Mais de 1,5 e até 2 
(de R$ 1.017,01 até 

R$ 1.356,00)

Mais de 1 e até 1,5 
(até R$ 1.017,00)

Não, nunca trabalhei
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Mais de 2,5 
e até 3 (de 

R$ 1.695,01 
até R$ 

2.034,00)

Mais de 2 
e até 2,5 
(de R$ 

1.356,01 
até R$ 

1.695,00)

Até 1 
salário 
mínimo 
(até R$ 
678,00)

Nenhuma 
renda

Acima 20 salários 
mínimos (mais de 

R$ 13.560,01)

Mais de 15 e até 20 
(de R$ 10.170,01 até 

R$ 13.560,00)

Mais de 12 e até 15 
(de R$ 8.136,01 até 

R$ 10.170,00)

Mais de 10 e até 12 
(de R$ 6.780,01 até 

R$ 8.136,00)

Mais de 9 e até 10 
(de R$ 6.102,01 até 

R$ 6.780,00)

Mais de 8 e até 9 
(de R$ 5.424,01 até 

R$ 6.102,00)

Mais de 7 e até 8 
(de R$ 4.746,01 até 

R$ 5.424,00)

Mais de 6 e até 7 
(de R$ 4.068,01 
até R$ 4.746,00)

Mais de 5 e até 6 (de 
R$ 3.390,01 até R$ 

4.068,00)

Mais de 4 e até 5 
(de R$ 2.712,01 até 

R$ 3.390,00)

Mais de 3 e 
até 4 (de R$ 
2.034,01 até 
R$ 2.712,00)

Mais de 1,5 e até 2 
(de R$ 1.017,01 até 

R$ 1.356,00)

Mais de 1 e até 1,5 
(até R$ 1.017,00)

Sim, já trabalhei, mas não estou trabalhando

Mais de 2,5 
e até 3 (de 
R$ 1.695,01 

até R$ 
2.034,00)

Até 1 
salário 
mínimo 
(até R$ 
678,00)

Acima 20 salários 
mínimos (mais de 

R$ 13.560,01)

Mais de 15 e até 20 
(de R$ 10.170,01 até 

R$ 13.560,00)

Mais de 12 e até 15 
(de R$ 8.136,01 até 

R$ 10.170,00)

Mais de 10 e até 12 
(de R$ 6.780,01 até 

R$ 8.136,00)

Mais de 9 e até 10 
(de R$ 6.102,01 até 

R$ 6.780,00)

Mais de 8 e até 9 
(de R$ 5.424,01 até 

R$ 6.102,00)

Mais de 7 e até 8 
(de R$ 4.746,01 até 

R$ 5.424,00)

Mais de 6 e até 7 
(de R$ 4.068,01 
até R$ 4.746,00)

Mais de 5 e até 6 (de 
R$ 3.390,01 até R$ 

4.068,00)

Mais de 4 e até 5 
(de R$ 2.712,01 até 

R$ 3.390,00)

Mais de 3 e 
até 4 (de R$ 
2.034,01 até 
R$ 2.712,00)

Mais de 1,5 e até 2 
(de R$ 1.017,01 até 

R$ 1.356,00)

Mais de 1 e até 1,5 
(até R$ 1.017,00)

Mais de 2 
e até 2,5 
(de R$ 

1.356,01 
até R$ 

1.695,00)

Nenhuma 
renda

Sim, estou trabalhando

Fonte: Dados Abertos do ENEM, 2014.

O treemap representado acima demonstra a relação entre a nota final do 
inscrito com a renda e a sua situação de trabalho atual. Utilizando essa 
técnica de visualização é possível perceber que as maiores notas estão 
concentradas nos inscritos que nunca trabalharam e que possuem renda 
familiar acima de 20 salários mínimos (R$: 13.500,01). 

Um insight a ser observado nessa visualização é fato de que os inscritos 
que estão atualmente trabalhando, não possuem tempo adequado para 
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estudar, logo, sua nota final fica comprometida devido a sua dificuldade 
em conciliar o trabalho com os estudos.

Outro entendimento que pode ser percebido, é a nota diretamente 
proporcional a renda familiar, à medida que a renda cai, a nota segue 
o mesmo padrão. Diversos fatores podem ser o agente causador dessa 
relação, mas principalmente as dificuldades sociais enfrentadas pelos 
cidadãos que não possuem renda ou ganham até um salário mínimo.

2. MAPAS

De acordo com Ramos (2005), a computação na ciência cartográfica vem 
modificando profundamente a maneira de conceber, criar, estruturar, 
armazenar, manipular, analisar e distribuir mapas. O autor ainda cita que 
a computação mudou o propósito de produção de mapas. Hoje não se 
produzem mapas apenas para a comunicação de resultados, mas também 
para a exploração de informações.

Figura 8 – Mapa de variação de cor em relação à nota final obtida por 
município pela quantidade de computadores que o inscrito declarou ter.município pela quantidade de computadores que o inscrito declarou ter.
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Fonte: Dados Abertos do ENEM, 2014.

O mapa representado na Figura 8 mostra a relação entre a nota final 
obtida pelo inscrito por município em comparação a quantidade 
de microcomputadores que o mesmo declarou ter no questionário 
socioeconômico.

É perceptível a influência que a quantidade de equipamentos possui em 
relação a nota final, principalmente naqueles que possuem 3 ou mais 
computadores em casa. Essa relação transparece a inserção da tecnologia 
nos meios de estudos, principalmente nas Regiões Sul e Sudeste, onde 
mesmo com apenas 1 ou nenhum computador, o mapa já indica que as 
notas são maiores que as outras regiões do país.

O efeito visual obtivo com a visualização cartográfica permite que 
rapidamente os insights sejam percebidos em diversas situações diferentes, 
possibilitando uma gama de interpretações acerca dos motivos causadores 
de tamanha diferença nos resultados dos inscritos.

3. HISTOGRAMA

Um histograma, também conhecido como distribuição de frequências 
ou diagrama das frequências, é a representação gráfica, em colunas 
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(retângulos), de um conjunto de dados previamente tabulado e dividido 
em classes uniformes. A base de cada retângulo representa uma classe e a 
altura de cada retângulo representa a quantidade ou frequência com que 
o valor dessa classe ocorreu no conjunto de dados. (FREUND, 2004). A 
Figura 9 mostra o histograma referente a situação do ensino dos pais em 
relação a faixa etária por percentual de inscritos.

Figura 9 – Situação de Ensino dos Pais em relação a Faixa Etária por 
percentual de inscritos.

Fonte: Dados Abertos do ENEM, 2014.
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O histograma construído representa a porcentagem de inscritos em 
relação ao nível de ensino declarado por seus pais de acordo com a 
faixa-etária, separados entre o nível de escolaridade do pai e o nível de 
escolaridade da mãe.

Das informações apresentadas neste histograma, chama a atenção a 
diferença entre os níveis de escolaridade dos pais, onde 9,44% dos 
inscritos informaram que a mãe possui Ensino Médio (antigo 2º 
grau), enquanto o pai possui apenas o Ensino Primário (da 1ª à 4ª 
série do Ensino Fundamental). Esse insight demonstra que a influência 
pode estar relacionada diretamente ao nível de escolaridade da mãe, 
considerando que a faixa-etária que mais declarou essa informação está 
entre 18 e 21 anos.

Outrora, também é perceptível o baixíssimo nível de pais que possuem 
mais do que o Ensino Superior, mostrando que se faz necessário realizar 
políticas de aperfeiçoamento escolar em todos os níveis para que sejam 
alcançados resultados mais satisfatórios em diversas áreas da sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As diversas possibilidades de análises e compreensão das informações 
que a MVD proporciona ao usuário justifica o esforço da sua 
implementação. O avanço tecnológico colabora para que a exploração 
visual seja um fator decisivo na tomada de decisão, apoio a gestão 
e entendimento dos dados. A adesão desse modelo de visualização 
se reflete em ganhos imediatos por ter didática simples que facilita e 
agiliza o processo de interpretação das informações. 

A forma de disponibilização das informações públicas do Governo 
Federal ainda não é completamente democrática, considerando o 
fato de ser necessário efetuar um tratamento prévio nas informações 
para poder obter resultados satisfatórios. Sendo assim, limita-se a 
quantidade de cidadãos beneficiados diretamente com a liberação 
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desses dados, pois o conhecimento técnico para o manuseio dessas 
informações não é difundido na sociedade.

Atualmente existem ferramentas disponibilizadas gratuitamente para 
realizar tratamentos de dados e criar análises com conceitos inerentes 
a MVD, conhecidas como Data Discovery, estas são responsáveis por 
facilitar a maneira como um usuário com pouco conhecimento técnico 
possa interagir com as diversas formas de exploração em um ambiente 
que proporciona a exploração dos dados para absorção de insights.

O poder de visualização e respostas as informações que a MVD 
proporciona é um fator importante na definição de sua utilização. O 
retorno obtido a partir das técnicas utilizadas podem ser perceptíveis, 
seja qual for o âmbito estudado. No caso específico do ENEM, 
é possível compreender diversas dificuldades encontradas pelos 
inscritos em todo o processo do Exame. Com a transparência dessas 
informações, os mesmos inscritos podem obter insights que permitam 
a melhora no desempenho final.
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A PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL 
STRICTO SENSU NO BRASIL E SUA 
PRODUÇÃO TECNOLÓGICA: 
FERRAMENTAS PARA O AVANÇO DA 
INOVAÇÃO

Ao avaliarmos o conceito Inovação, fica claro que o conhecimento 
é inerente a este processo, em que o avanço científico e tecnológico 
se torna essencial, sendo que a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
ganha importância, pois se trata de uma das principais maneiras de se 
solucionar problemas, desenvolvendo por consequência algo novo a 
ser introduzido em nossas atividades.

Porém, para atingir o objetivo de criar algo novo ou modificar 
substancialmente algo existente, duas características ganham uma 
enorme importância: i- é necessário possuir recursos humanos 
altamente qualificados e ii- investimento financeiro na pesquisa 
aplicada, permitindo assim criar subsídios para o avanço da inovação.

Analisando o atual cenário, verifica-se que o Brasil apresenta 
aproximadamente 67,8% dos pesquisadores atuantes em tempo 
integral em P&D trabalhando no Ensino Superior (MCTIC, 2018), 
valor este que não deve ser considerado negativo ou positivo, mas sim 
como o atual cenário. Contudo, é necessário saber trabalhar nestas 
condições e ir aperfeiçoando o sistema de modo a auxiliar no processo 
inovativo brasileiro.

Podemos propor, inicialmente, duas grandes frentes de ação: a) ampliar 
a formação de pesquisadores com perfil para atuar em diversas áreas da 
sociedade (mercado de trabalho não-acadêmico público e/ou privado) 
e b) fomentar a interação Universidade-Empresa, promovendo o 
avanço da pesquisa aplicada e fortalecendo a P&D empresarial, com 
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melhores resultados e menor risco.

Uma das formas de executar as duas frentes de ação é por meio dos 
Programas Pós-Graduação Stricto sensu profissional, que apresentam 
por finalidade a formação de recursos humanos qualificados para 
atuação direta no mercado de trabalho e a pesquisa desenvolvida tem 
como foco a solução de problemas práticos por meio de resultados 
inovadores, normalmente refletidos na produção tecnológica dos 
programas profissionais de mestrado e doutorado. 

Sendo assim, uma reflexão sobre a pós-graduação profissional e seus 
produtos (egressos e produção tecnológica) ganha relevância no atual 
cenário brasileiro.

1. PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL STRICTO 
SENSU NO BRASIL

A Pós-Graduação stricto sensu brasileira teve seu início na década 
de 1960, sendo que o primeiro documento oficial publicado sobre 
o assunto foi o Parecer nº 977/65, de 03 de dezembro de 1965, 
conhecido como Parecer Newton Sucupira. No referido parecer, varias 
foram as características descritas sobre a formatação e finalidade dos 
programas de mestrado e doutorado, incluindo a formação acadêmica, 
com foco na pesquisa científica e a formação profissional, como pode 
ser verificada no trecho a seguir:

“O doutorado de pesquisa terá a designação das seguintes áreas: 
Letras, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Filosofia; os 
doutorados profissionais se denominam segundo os cursos de 
graduação correspondentes. O mestrado será qualificado pelo 
curso de graduação, área ou matéria a que se refere.” (Parecer nº 
977/65, de 03 de dezembro de 1965)

Apesar do reconhecimento das modalidades profissionais para 
mestrados e doutorados, o “eixo profissional” em nível stricto sensu foi 
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regulamentado e iniciado somente em 1998, com a Portaria CAPES nº 
080, de 16 de dezembro de 1998, a qual dispõe sobre o reconhecimento 
dos mestrados profissionais. Cabe destacar que em 17 de outubro de 
1995, foi publicada a Portaria CAPES nº 047, a qual apresentava 
o “Programa de Flexibilização do Modelo de Pós-graduação Senso 
Estrito em Nível de Mestrado”, porém seu reconhecimento oficial 
ocorreu somente em 1998.

O eixo profissional passou por alguns momentos ao longo dos anos, 
como pode ser observado no quadro a seguir:

Quadro 1 - Evolução temporal do “eixo profissional”

Ano Documento / Evento

1965 Parecer nº 977 CES, de 3 de dezembro de 1965 - Newton Sucupira - Definição 
dos cursos de Pós-Graduaçao. Origem Histórica da Pós-Graduação. Necessidade da 
Pós-Graduação. Conceito de Pós-Graduação. A Pós-Graduação na Lei de Diretrizes 
e Bases. A Pós-Graduação e o Estatuto do Magistério. Definição e Características do 
Mestrado e Doutorado.

1995 Portaria nº 47, de 17 de outubro de 1995. - Determina a implantação na Capes de 
procedimentos apropriados à recomendação, acompanhamento e avaliação de cursos 
de mestrado dirigidos à formação profissional.

1998 Portaria Nº 80, de 16 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre o reconhecimento dos 
mestrados profissionais e dá outras providências.

2002 Parâmetros para Avaliação de Mestrado Profissional - Texto elaborado pela comissão 
do Mestrado Profissional (Claudio Oller - Engenharia USP, Aluisio Sotero - Gazeta 
Mercantil, Marco Antonio Moreira - Ensino Física UFRGS, Tania Fischer, Adminis-
tração UFBA, Jorge Humberto Nicola - Ciatec) em 23/08/2002.

2006 Criação do Fórum Nacional dos Mestrados Profissionais - Elaborada em 05/05/2006 
durante o Fórum Nacional de Pós-Graduação: O Papel dos Mestrados Profissionais.

2009 Portaria Normativa nº 17, de 28 de dezembro de 2009 - dispõe sobre o Mestrado 
Profissional no âmbito da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - CAPES.

2009 Portaria Normativa nº 7, de 22 de junho de 2009 - dispõe sobre o Mestrado Profis-
sional no âmbito da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - CAPES. Esta portaria foi revogada pela Portaria nº 17 publicada em 
28/12/2009.
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2009 Proposta FOPROP sobre MP para CAPES - Proposta sobre os Mestrados Profissio-
nais encaminhada pelo Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das IES 
Brasileiras à CAPES

2011 Portaria Normativa nº 478, de 29 de abril de 2011 - Altera a Portaria nº 289, de 21 
de março de 2011, que dispõe sobre a concessão de bolsas de formação para profes-
sores da rede pública matriculados em cursos de Mestrado Profissional.

2011 Portaria Normativa nº 289, de 21 de março de 2011 - Dispõe sobre a concessão 
de bolsas de formação para professores da rede pública matriculados em cursos de 
Mestrado Profissional.

2012 Relatório Lazareto do Fórum de Valores e Métricas da Produção Científico-Tec-
nológica e Técnica

2012 Revisão da Ficha de Avaliação do MP - GT CTC/CAPES 2012

2012 PNPG - 2011-2020 - Capítulo sobre Educação Profissional - Profª Tânia Fischer – 
UFBA

2013 Portaria CAPES nº 73/2013, Designa coordenadores adjuntos de Mestrado Profis-
sional para 44 áreas de avaliação para exercer a função no triênio 2011-2013

2015 Portaria nº 143, de 13 de novembro de 2015 - Institui o Grupo de Trabalho (GT) do 
Qualis Produção Técnica e Tecnológica – Coordenação de Eduardo Winter – INPI-
BR

2015 Portaria nº 147, de 13 de novembro de 2015 - Institui o Grupo de Trabalho (GT) de 
Mestrados Profissionais – Coordenação de Lydia Masako Ferreira – UNIFESP

2017 Portaria MEC nº 389, DE 23 DE MARÇO DE 2017, Dispõe sobre o mestrado e 
doutorado profissional no âmbito da pós-graduação stricto sensu.

2017 Portaria CAPES nº 131, DE 28 DE JUNHO DE 2017, Dispõe sobre o mestrado e o 
doutorado. Revoga a Portaria nº 80, de 1998.

Fonte: CAPES e FOPROF (acessados em 11/01/2018)

Como pode ser verificado no Quadro 1, em 2017 houve a publicação 
da Portaria CAPES nº 131, a qual revoga a Portaria nº 80 de 1998 e 
dispõe sobre a regulamentação de mestrado e doutorado profissional. 
Esta Portaria serve para regulamentar o disposto na Portaria MEC 
nº 389, de 23 de março de 2017, que instituiu no âmbito da pós-
graduação brasileira os mestrado e doutorados profissionais. As duas 
Portarias são bem sucintas quanto às características que a modalidade 
profissional deverá apresentar, porém, cabe destacar o inciso III do 
artigo 2º da Portaria ministerial nº 389, o qual apresenta a seguinte 
redação:
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III - promover a articulação integrada da formação profissional 
com entidades demandantes de naturezas diversas, visando 
melhorar a eficácia e a eficiência das organizações públicas e 
privadas por meio da solução de problemas e geração e aplicação 
de processos de inovação apropriados; (Portaria MEC nº 389, 
23/03/2017) Grifo nosso

Analisando o inciso III, verifica-se a importância que os programas 
profissionais apresentam para o processo de inovação, independente 
da área de conhecimento do programa. Os programas profissionais 
devem apresentar como foco a sociedade, promovendo a formação 
de recursos humanos altamente qualificados para atuar diretamente 
em entidades públicas ou privadas e desenvolvendo pesquisas 
aplicadas, para propiciar o avanço dos mais diferentes segmentos, 
como tecnológico, jurídico, ambiental, saúde, economia, gestão, entre 
outros, auxiliando no processo de inovação.

Adicionalmente, cabe ressaltar que os mestrados profissionais, quando 
regulamentados em 1998, passaram por grande preconceito, sendo 
considerado um programa de mestrado de segundo nível, abaixo 
dos programas acadêmicos. No entanto, o seu processo de avaliação 
apresenta o mesmo rigor aplicado aos programas acadêmicos, inclusive 
podemos até mesmo dizer que os programas profissionais passam 
por um rigor, muitas vezes, superior aos programas acadêmicos. Isso 
porque, além de atender todos os indicadores aplicados a qualquer 
programa Stricto sensu, existe ainda a necessidade de demonstrar seu 
perfil profissional, por meio de sua inserção social e de produtos 
característicos dessa modalidade de programa (produção tecnológica).

Com o início dos doutorados profissionais no ano de 2018, o sistema 
de pós-graduação irá enfrentar um novo desafio: manter a qualidade 
esperada dos programas, sem induzir um processo de conversão para 
um perfil acadêmico. Concomitantemente, a manutenção do rigor 
e qualidade para obtenção de títulos de mestre e doutor, deverá se 
basear num sistema de acompanhamento e avaliação que identifique, 
reconheça e valorize as características esperadas para um programa 
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profissional.

No ano de 2016, o sistema de pós-graduação apresentava um total 
de 786 programas de mestrado profissional reconhecidos pela CAPES 
(Plataforma Sucupira, 2018). Destes, 703 programas passaram pelo 
processo de avaliação CAPES no ano de 2017 (quadrienal 2013-
2016), sendo que 662 receberam nota 3 ou superior, mantendo 
o reconhecimento e continuidade do programa, totalizando 745 
programas de mestrado profissional reconhecidos e em funcionamento 
em janeiro de 2018.

Ao analisar os 662 programas avaliados na última quadrienal e 
que receberam nota 3 ou superior, verificamos que 264 programas 
apresentam nota superior a 3 (264 programas com nota 4 e 49 
programas com nota 5), ou seja, existe atualmente no sistema 264 
programas aptos a solicitar o curso de doutorado profissional, um 
volume significativo que merecerá de uma atenção especial por parte 
do sistema de avaliação CAPES. 

Contudo, destaca-se que alguns mestrados profissionais que já 
apresentavam maturidade anterior à Portaria MEC nº389 e aprovaram 
junto a CAPES um doutorado que resultou da evolução do programa 
de mestrado. Porém estes doutorados são, até o momento, acadêmicos, 
já que não havia a possibilidade de doutorados profissionais. Pensando 
nisso, por recomendação da Diretoria de Avaliação da CAPES, o 
processo de avaliação permitiu a identificação destes doutorados, 
avaliando o perfil dos mesmos e em caso de apresentar um perfil 
profissional, foi recomendado a mudança de modalidade de acadêmico 
para profissional.

Esse foi o caso do Programa de Doutorado em Propriedade Intelectual 
e Inovação do INPI-BR, iniciado no ano de 2013. A instituição oferta 
o Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual 
e Inovação desde 2007, tendo atingido a nota 4 em 2013, quando 
iniciou seu doutorado, que é uma evolução do programa de mestrado. 
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Com a recomendação para mudança de modalidade, os programas irão 
se unificar, permitindo o seu fortalecimento, se tornando o primeiro 
ou um dos primeiros doutorados profissionais do país.

Avaliando o exposto, percebe-se que o volume de programas 
profissionais em funcionamento e o potencial de ampliação para o nível 
de doutorado, poderá contribuir de forma significativa para o processo 
de inovação. Mas com esse volume e importância, as ferramentas de 
avaliação dos programas se tornam cada vez mais relevantes. 

Neste sentido, a produção resultante das pesquisas dos docentes e 
discentes ganha destaque, pois, conforme apontado anteriormente1 , os 
programas profissionais devem criar soluções de problemas e geração e 
aplicação de processos de inovação apropriados, onde os mais diversos 
produtos técnicos/tecnológicos serão criados e, consequentemente, 
necessitarão de uma avaliação específica, que identifique e valorize 
cada tipo ou subtipo de produtos. Considerando tal relevância, este 
assunto será assunto do próximo tópico.

2. QUALIS TECNOLÓGICO – UMA PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO

Na tentativa de aprimorar o sistema de avaliação da pós-graduação 
brasileira, a Diretoria de instituindo o Grupo de Trabalho 06, sob 
a Coordenação do Prof. Eduardo Winter, coordenador adjunto de 
programas profissionais da área Interdisciplinar, com o objetivo 
principal de desenvolver um Qualis Técnico e Tecnológico, aplicável a 
todas as áreas de avaliação. As atividades do GT foram organizadas em 
sete diferentes etapas, divididas em 3 subgrupos, buscando identificar 
todos os produtos técnicos/tecnológicos originários das 49 áreas de 
avaliação da CAPES, bem como identificar as particularidades de cada 
área. Como resultado desse trabalho, elaborou-se uma metodologia 

1  Inciso III da portaria do MEC nº 389
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composta por 4 eixos e 62 diferentes produtos. Cabe destacar que 
a metodologia foi elaborada de forma a permitir uma customização 
para cada área de avaliação, incluindo um levantamento de todas as 
necessidades relacionadas a sistemas de informação, buscando garantir 
a qualidade dos dados avaliados.

2.1. APRESENTAÇÃO DO GT

O grupo de trabalho 06, responsável pelas atividades relacionadas 
com a avaliação da produção técnica e tecnológica do sistema de 
pós-graduação brasileira foi oficializado por meio da PORTARIA 
CAPES nº 143, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015, apresentando 
inicialmente 21 membros, os quais representam 18 áreas de avaliação 
da CAPES, adicionalmente, incluindo a participação de um membro 
do fórum de pró-reitores (FOPROP) e da Diretoria de Avaliação da 
CAPES (DAV). A coordenação do GT ficou sob a responsabilidade 
do prof. Eduardo Winter – INPI-BR (coordenador adjuntos de 
programas profissionais da área de avaliação Interdisciplinar) e a 
secretaria executiva sob a responsabilidade da analista e doutoranda 
do Programa de Doutorado em Informática na Educação/UFRGS, 
Alause da Silva Pires (DAV-CAPES).

2.2. OBJETIVOS DO GRUPO DE TRABALHO

- Caracterizar tipos e subtipos de produtos e processos técnicos 
e tecnológicos desenvolvidos pelos programas de pós-graduação.
- Propor método de classificação e indicadores de produtos 
técnicos e tecnológicos.
- Ser um fórum de interlocução entre a comunidade acadêmica e a 
CAPES, visando o aperfeiçoamento da mensuração da produção 
técnica e tecnológica, visando contribuir para o Sistema de 
Avaliação da Pós-Graduação.
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2.3. ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA 
DE AVALIAÇÃO

O grupo de trabalho 06 – Qualis Técnico e Tecnológico estruturou os 
trabalhos em sete diferentes momentos. As sete etapas utilizadas para 
elaboração de uma sistemática de avaliação das produções técnicas e 
tecnológicas dos programas de pós-graduação aprovados pela CAPES 
nas 48 diferentes áreas de avaliação estão descritas a seguir:

• Etapa 1
 Definir os conceitos envolvidos (produto tecnológico, produto 
técnico, entre outros) e o que se deseja da avaliação de produção 
tecnológica.

• Etapa 2
 Levantar como ocorre a avaliação da produção tecnológica nas 
49 áreas de avaliação, incluindo diferentes produtos avaliados e 
critérios de avaliação desses produtos.

• Etapa 3 
 Criar um documento inicial com todas as informações 
identificadas na etapa 2, documento este que servirá de base 
inicial para os 3 subgrupos que serão criados dentro do GT, com 
base nos 3 colégios da DAV. Esta etapa terá por objetivo analisar 
o documento base e identificar mudanças necessárias com base 
nas necessidades de cada colégio.

• Etapa 4
 Identificar os diferentes produtos tecnológicos com base no 
trabalho realizado pelos 3 subgrupos e iniciar uma caracterização 
desses diferentes produtos, incluindo os seguintes aspectos: 
definição (glossário com exemplos), critérios para avaliação, 
importância/impacto para o desenvolvimento do conhecimento 
e aderência aos programas de pós-graduação.
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• Etapa 5
 Apresentar a proposta para as 48 áreas de avaliação para 
aprimoramento da metodologia.

• Etapa 6
 Avaliar os produtos definidos e sua relação com os demais GT 
(03 – Análise do sistema de avaliação da pós-graduação; 04 – 
Qualis Referência Periódicos; 05 – Qualis livros; 07 – Qualis 
eventos; 08 – Mestrado Profissional; 09 – Avaliação de impacto 
de programas de pós-graduação).

• Etapa 7
 Definir as informações necessárias para a avaliação dos 
produtos tecnológicos e forma de fornecimento de informações, 
realizando um trabalho intenso com o GT 01 (sistemas de 
informações para a pós-graduação), avaliando como adequar a 
plataforma sucupira para as necessidades do método proposto. 
Adicionalmente, sugere-se a criação de um banco de oferta 
de produtos tecnológicos dos programas de pós-graduação, o 
qual deverá fazer parte do sistema de informações da CAPES, 
permitindo uma maior indução de produtos tecnológicos de 
qualidade, sua transferência para sociedade e auxiliar no processo 
de avaliação da produção tecnológica e inserção social.

2.4. DEFINIÇÃO DOS EIXOS E RESPECTIVOS 
PRODUTOS

Considerando a diversidade de produtos técnicos e tecnológicos 
produzidos pelos programas de pós-graduação recomendados e 
avaliados pela CAPES, buscou-se identificar e agrupar tais produtos 
de forma a auxiliar, tanto as áreas de avaliação como os coordenadores 
dos programas de pós-graduação, no processo de identificação e 
caracterização desses produtos. Com base na metodologia aplicada por 
esses GT, após a análise dos documentos de área e consulta às áreas de 
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avaliação, os seguintes eixos e produtos foram identificados:

Quadro 2 – Eixos de Produtos Técnicos/Tecnológicos.

Eixos principais de produtos Produtos Técnicos/Tecnológicos

EIXO 1 – Produtos e Processos: 
caracteriza-se pelo desenvolvimento 
de produto técnico ou tecnológico, 

passível ou não de proteção, podendo 
gerar ativos de propriedade industrial/ 

propriedade intelectual.

1.   Base de dados técnico-científica

2.   Carta, mapa ou similar

3.   Cultivar

4.   Curadoria de coleções biológicas

5.   Declaração de impacto de produção técnica ou 
tecnológica

6.   Declaração de interesse do setor empresarial em 
produção sob sigilo

7.   Desenho Industrial

8.   Desenvolvimento de material didático e 
instrucional

9.   Desenvolvimento de processo patenteável

10. Desenvolvimento de produto patenteável

11. Desenvolvimento de Tecnologia social

12. Indicação geográfica

13. Manual de operação técnica

14. Marca

15. Processo/Tecnologia não patenteável

16. Processos de gestão

17. Produção de acervos

18. Software (Programa de computador)

19. Protocolo tecnológico experimental/aplicação ou 
adequação tecnológica (ex. POP)

20. Topografia de circuito integrado
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EIXO 2 - Formação: caracteriza-se por 
atividades de educação relacionadas 

a diferentes níveis de formação 
profissional, com público alvo interno 

ou externo a instituição de origem.

1.   Docência em atividade de capacitação, em 
diferentes níveis.

2.   Criação de atividade de capacitação, em difer-
entes níveis.

3.   Organização de atividade de capacitação, em 
diferentes níveis.

EIXO 3 – Divulgação da produção: 
atividades relacionadas à divulgação da 

produção.

1.   Apresentação de trabalho

2.   Artigo em jornal ou revista de divulgação

3.   Artigo publicado em revista técnica

4.   Palestrante ou conferencista

5.   Participação em mesa redonda

6.   Participação em veículo de comunicação

7.   Prefácio ou Posfácio

8.   Produção de programas de mídia

9.   Produção de programas de veículos de 
comunicação

10. Publicação - Nota prévia

11. Resenha ou crítica artística

12. Responsabilidade por Coluna em jornal ou 
revista

13. Texto em catálogo de exposição ou de programa 
de espetáculo
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EIXO 4 - Serviços técnicos: serviços 
realizados junto à sociedade/

instituições, órgãos governamentais, 
agências de fomento, vinculados à 
assistência, extensão, produção do 

conhecimento.

1.   Assessoria e consultoria

2.   Auditoria

3.   Avaliação de tecnologia, projeto, programa, 
institucional ou política

4.   Avaliação na área da saúde

5.   Certificação/Acreditação de produção técnica ou 
tecnológica

6.   Conservação/restauração

7.   Curadoria de mostras e exposições

8.   Elaboração de norma ou marco regulatório

9.   Elaboração de taxonomia, ontologias e tesauros

10. Estudos de regulamentação

11. Laudo técnico

12. Membro de conselho gestor ou comitê técnico

13. Organização de catálogo de produção artística

14. Organização de evento

15. Organização de livro, catálogo, coletânea e 
enciclopédia

16. Organização de revista, anais (incluindo editoria 
e corpo editorial)

17. Outro tipo de serviço técnico especializado

18. Parecer de artigo de revista

19. Parecer de trabalho

20. Participação em comissão científica

21. Participação em comissão técnico-científica

22. Pesquisa de mercado

23. Projetos de extensão à comunidade

24. Relatório técnico conclusivo

25. Serviço técnico associado à produção artística

26. Tradução

Fonte: Autor
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Cabe destacar que cada produto apresenta uma definição (glossário), 
permitindo assim que os usuários assimilem com maior facilidade a 
metodologia proposta.

2.5. CRITÉRIOS GERAIS PARA ESTRATIFICAÇÃO

A estratificação da produção técnica/tecnológica se apresenta como 
um grande desafio, visto que necessita ser abrangente suficiente para 
ser aplicada para todos os 62 produtos identificados, permitindo um 
detalhamento mínimo adequado para a avaliação, promovendo a 
diferenciação dos produtos, incluindo a diferenciação entre cada tipo 
de produto e diferenciação dos produtos dentro do mesmo tipo de 
produto os quais poderão apresentar diferentes características.

Procurando harmonizar a metodologia de avaliação, para sua aplicação 
nas mais diferentes áreas de avaliação da CAPES, foram estabelecidos 
critérios mínimos que deverão ser aplicados por todas as áreas, evitando 
grandes discrepâncias, critérios estes apresentados a seguir:

a) Autoria
a) Descrição do(s) discente(s) autor (es) se houver
b) Descrição do(s) docente(s) permanente(s) autor (es), no caso 
de produção de autoria somente discente, este campo não será 
obrigatório.

b) Aderência (critério obrigatório)
O critério aderência se faz obrigatório para a validação de uma 
produção para o programa em avaliação, visto que os produtos deverão 
apresentar origens nas atividades oriundas das linhas de pesquisas/
atuação e projetos vinculados a estas linhas. Deverão ser descritos os 
campos abaixo para se fazer a avaliação deste critério:

•	 Projeto de pesquisa vinculado à produção
•	 Linha de pesquisa vinculada a produção (com exceção para 

projetos isolados)
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c) Impacto
A avaliação deste critério está relacionada com as mudanças causadas 
pelo produto Técnico e Tecnológico no ambiente em que o mesmo 
está inserido. Para avaliar tal critério é importante entender o motivo 
de sua criação, onde a questão do demandante se torna de grande 
relevância, e também deve estar claro qual o foco de aplicação do 
produto, permitindo assim avaliar em qual(is) área(s) as mudanças 
poderão ser percebidas. Portanto, deverão ser detalhadas as seguintes 
informações:

Demanda: 
Pode ser espontânea, contratada ou por concorrência. (campo 
descritivo).

Objetivo da pesquisa
Pode ser experimental, sem um foco de aplicação inicialmente 
definido, ou solução de um problema previamente identificado. 
(campo descritivo com justificativa).

Área impactada pela produção
Poderá ser a área social, econômica, jurídica, etc. (campo descritivo 
com justificativa).

d) Aplicabilidade
O critério aplicabilidade faz referência à facilidade com que se 
pode empregar a produção técnica/tecnológica a fim de atingir seus 
objetivos específicos para os quais foi desenvolvida. Entende-se que 
uma produção que possua uma alta aplicabilidade, apresentará uma 
abrangência elevada, ou que poderá ser potencialmente elevada, 
incluindo possibilidades de replicabilidade como produção técnica. 
Para avaliar tal critério, as características a seguir deverão ser descritas 
e justificadas:

•	 Abrangência realizada
•	 Abrangência potencial
•	 Replicabilidade
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e) Inovação
O conceito de inovação é muito amplo, mas em linhas gerais, pode-se 
definir como a ação ou ato de inovar, podendo ser uma modificação 
de algo já existente ou a criação de algo novo. Considerando esta 
amplitude e para fins de avaliação deste critério, podemos apresentar 
a seguinte classificação:

•	 Produção com alto teor inovativo: Desenvolvimento com base 
em conhecimento inédito;

•	 Produção com médio teor inovativo: Combinação de 
conhecimentos pré-estabelecidos;

•	 Produção com baixo teor inovativo: Adaptação de conhecimento 
existente;

•	 Produção sem inovação aparente: Produção técnica.

Cabe destacar que esta classificação para o critério inovação se baseia 
somente na produção de conhecimento, ou seja, não faz referência à 
usabilidade, complexidade, impacto ou qualquer outra característica 
da produção avaliada. O campo deste critério, além de necessitar 
de um espaço para definir qual a classificação da produção, deverá 
apresentar um campo de justificativa, onde deverão ser inseridas de 
forma resumida as informações que permitiram tal classificação.

f ) Complexidade
Complexidade pode ser entendida como uma propriedade associada 
à diversidade de atores, relações e conhecimentos necessários à 
elaboração e ao desenvolvimento de produtos técnico-tecnológicos. 
Considerando esta amplitude e para fins de avaliação deste critério, 
podemos apresentar a seguinte classificação:

•	 Produção com alta complexidade: Desenvolvimento com 
sinergia ou associação de diferentes tipos de conhecimento e 
interação de múltiplos atores (laboratórios, empresas, etc.). 
Há multiplicidade de conhecimento, identificável nas etapas/
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passos e nas soluções geradas associadas ao produto, bem como 
demanda a resolução de conflitos cognitivos entre os atores 
partícipes.

•	 Produção com média complexidade: Resulta da combinação de 
conhecimentos pré-estabelecidos e estáveis nos diferentes atores 
(laboratórios, empresas, etc.).

•	 Produção com baixa complexidade: Resulta de desenvolvimento 
baseado em alteração/adaptação de conhecimento existente e 
estabelecido sem, necessariamente, a participação de diferentes 
atores.

g) Critérios específicos de cada área de avaliação
Visto que cada área apresenta suas particularidades, foram definidos 
nos itens de 1 a 5 somente os critérios gerais para o processo de 
estratificação da produção técnica e tecnológica, demais informações 
que venham a ser necessárias para este processo são específicas para 
cada área, devendo, portanto, ser definidas no documento de área 
específico.

2.6. DIFERENCIAÇÃO ENTRE PRODUÇÃO TÉCNICA 
E PRODUÇÃO TECNOLÓGICA

A diferenciação entre os produtos técnicos e tecnológicos apresenta 
grande importância para a avaliação, já que a produção tecnológica 
implica no avanço do conhecimento e produção técnica faz referência 
à aplicação ou replicação de algo previamente desenvolvido. Partindo 
dessa premissa, pode-se definir os critérios mínimos de estratificação 
para realizar tal diferenciação, permitindo que cada área realize sua 
avaliação atribuindo os pesos conforme suas diretrizes. Portanto, 
sugere-se a que os critérios inovação e complexidade sejam aplicados 
somente para os produtos tecnológicos, visto que se referem claramente 
ao conhecimento desenvolvido.
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2.7. ACESSO ÀS PRODUÇÕES PARA AVALIAÇÃO 
E VITRINE DOS PRODUTOS TÉCNICOS/
TECNOLÓGICOS DA PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA

As produções técnicas e tecnológicas, em sua grande maioria, 
necessitam do acesso ao produto integral para uma avaliação mais 
criteriosa e eficiente. Atualmente, a plataforma Sucupira não apresenta 
uma ferramenta de upload dos produtos para o processo de avaliação, 
porém tal ferramenta necessita de desenvolvimento. A proposta deste 
GT é a criação de um portal de produtos dos programas de pós-
graduação, portal este que seria alimentado pelos coordenadores dos 
programas. 

Os produtos que possuem acesso on-line, a URL deverá ser inserida 
obrigatoriamente no campo presente no atual sistema da plataforma 
Sucupira, porém, produtos que não apresentam esta opção, como 
relatórios, declaração de impacto de segredo industrial, entre outros, 
seriam armazenados no referido portal, o qual poderá ser utilizado 
para outras produções, como bibliográfica e artística. 

Adicionalmente, o portal poderá servir de vitrine para os produtos 
intelectuais gerados pelos programas avaliados, permitindo uma 
disseminação maior do conhecimento, bem como parcerias, 
transferência de conhecimento, além de servir como termômetro do 
impacto dessas produções, visto que é possível contabilizar acessos e 
downloads. 

Cabe destacar que o portal apresentaria duas interfaces, a primeira 
será sigilosa, onde todos os produtos deverão ser inseridos, que servirá 
para a avaliação da produção intelectual. A segunda, que será pública, 
apresentará todos os produtos para acesso ao público em geral, a seleção 
dos produtos que terão acesso público será realizada pelo coordenador 
do programa no momento de cadastrar a produção no sistema, 
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respeitando questões como direitos autores ou outras propriedades 
intelectuais que possam limitar a divulgação das produções. A criação 
desta ferramenta está em avaliação pelo GT 01, sistemas de informação.

2.8. IMPACTOS GERAIS NA MELHORIA DO SISTEMA 
DE CTI

É fato que o processo de avaliação é um procedimento indutor, visto que 
os programas, visando à melhoria de sua qualidade, buscam atender as 
demandas estabelecidas durante o processo. Com base nesta premissa, 
a implantação de uma metodologia de avaliação da produção técnica 
e tecnológica tende a intensificar a criação de produtos de qualidade 
por parte dos programas de pós-graduação. Esta categoria de produto 
intelectual apresenta um vínculo direto com o desenvolvimento 
socioeconômico, fomentando a inovação, ampliando a interação com 
a sociedade e gerando impactos nos mais diferentes campos, incluindo 
segmentos sociais, econômicos, legais, tecnológicos, ambientais, etc.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A complementação do eixo profissional com o doutorado, permitirá 
aumentar a interação da pós-graduação com a sociedade, ampliando a 
pesquisa aplicada, voltada para solução de problemas e auxiliando no 
processo de inovação nacional. Esta será uma importante ferramenta 
para intensificar a relação Universidade-Empresa, relação esta cada 
vez mais intensa com o amadurecimento do sistema de inovação. 
A avaliação correta desses programas profissionais é de grande 
importância, tanto para manter a qualidade, evitando assim uma 
análise equivocada quanto à validade dos títulos de mestre e doutor, 
como para manter as características que se espera de um programa 
profissional, como uma interação intensa com a sociedade e a solução 
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de problemas por meio da geração de inovações. 

O desenvolvimento de uma metodologia adequada para avaliar esta 
modalidade de programa é essencial. Assim, a análise da produção 
intelectual, com ênfase na produção técnica e tecnológica, ganha 
uma enorme importância, visto que é a forma mais clara de avaliar 
se o programa está atingindo o seu objetivo, fortalecendo o perfil 
profissional que se propõe atender na proposta do programa.

Tanto os programas profissionais como seu processo de avaliação fazem 
parte de um sistema complexo para alavancar a inovação brasileira, são 
ações importantes que devem ser destacadas e valorizadas, a base para o 
desenvolvimento é a educação e o fortalecimento do eixo profissional 
só trará benefícios para o país. 
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UMA SOLUÇÃO DDM PARA DEFINIR 
PROCESSOS DE AVALIAÇÃO EM SISTEMAS 
EDUCACIONAIS

INTRODUÇÃO

O Desenvolvimento Dirigido por Modelos (DDM) é uma abordagem 
para desenvolvimento de software baseada na elaboração de modelos 
de nível de abstração mais elevados, tradução (semi) automática desses 
em modelos de nível de abstração mais baixo e, posteriormente, em 
código de linguagem de programação textual. (Kleppe, Warmer, & 
Bast, 2003). A DDM visa aprimorar os processos de desenvolvimento 
de software, aumentando a produtividade e a qualidade do produto, e 
facilitar o desenvolvimento de software multiplataforma.

O principal artefato de desenvolvimento na DDM é o modelo, 
construído para representar uma aplicação em diversos níveis de 
abstração. Na DDM modelos podem ser expressos em Linguagens de 
Propósito Geral (LPG), como a Linguagem de Modelagem Unificada 
(Unified Modeling Language - UML), ou em Linguagens Específicas 
de Domínio (LED) (Chen, Sztipanovits, & Neema, 2005) (Schmidt, 
2006), (Balasubramanian , Gokhale , & Karsai , 2006)). Uma LED 
é uma linguagem de modelagem ou linguagem de especificação 
executável, textual e/ou gráfica, que oferece, através de anotações 
e abstrações apropriadas, o poder de expressão referente a um 
determinado domínio de interesse (Deursen, Klint, & Visser, 2000). 

Outras abordagens de desenvolvimento de software, tais como Linha 
de Produtos de Software (LPS) (Clements & Northrop , 2001), 
Engenharia de Domínio (Czarnecki & Eisenecker, 2000) e Fábricas 
de Software (Greenfield , Short, Cook, & Kent, 2004) também 
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propõem estratégias e técnicas para aprimorar a produtividade e a 
qualidade. Essas abordagens podem também incorporar a proposição 
central da DDM: o desenvolvimento de software através de modelos 
e a transformação (semi) automática destes em outros modelos e/ou 
em código. 

Abordagens relacionadas ao DDM geralmente não se concentram no 
desenvolvimento de um sistema de software específico, mas sim no 
desenvolvimento de famílias de produtos. Os produtos de uma família 
compartilham características comuns referentes a um determinado 
domínio e possuem pontos de variabilidade. Um ponto de variabilidade 
é uma característica (requisito de alto nível) da família de produtos 
que funcionará de forma diferente em cada produto específico 
(Czarnecki & Eisenecker, 2000). Desta forma, novos produtos podem 
ser gerados para uma linha através da customização dos pontos de 
variabilidade de acordo com as necessidades específicas de uma 
organização que implantará o produto. Se a configuração desses pontos 
de variabilidade for complexa, uma solução DDM pode ser aplicada 
para as partes específicas da família de produtos que correspondem 
a cada ponto de variabilidade. Nesses casos, pode-se, por exemplo, 
modelar graficamente a solução específica referente àquele ponto de 
variabilidade e transformá-la automaticamente em código.

O trabalho apresentado neste capítulo está inserido dentro do contexto 
de uma linha de produtos para o domínio educacional, que tem como 
objetivo gerenciar todos os aspectos acadêmicos do ciclo de vida dos 
alunos na universidade, como matrículas a cada período acadêmico, 
planejamento e registro de aulas, avaliações das turmas, entre outros. 
Cada produto desta linha deve ser implementado em uma universidade 
diferente ou em alguma área específica dentro de uma universidade. 

No domínio de sistemas educacionais é comum universidades (ou 
departamentos em uma mesma universidade) terem processos e 
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critérios de avaliação diferentes e que podem mudar significativamente 
ao longo do tempo. O uso de um processo de desenvolvimento de 
software tradicional nessas situações pode ser ineficiente, pois para 
cada processo e critério específico é preciso escrever manualmente 
um código de software também específico. Como consequência, 
toda vez que o processo mudar, o código correspondente precisa ser 
atualizado. Uma abordagem mais interessante é definir alguma forma 
de configuração do processo e dos critérios, de modo que o código seja 
gerado automaticamente.

A definição de um processo e seus critérios de avaliação é uma tarefa 
complexa o suficiente para que suas características específicas não 
possam ser expressas simplesmente selecionando opções em uma 
forma de configuração. Por isso, este é um caso típico em que uma 
solução DDM se aplica. 

Neste capítulo, portanto, apresentamos uma solução DDM para 
modelagem do processo e dos critérios de avaliação de cursos 
em sistemas educacionais. A solução compreende: (i) uma LED 
capaz de representar graficamente cada processo de avaliação e 
critérios específicos de uma universidade ou departamento; (ii) uma 
transformação para gerar código, em uma linguagem de programação 
textual de alto nível, a partir dos modelos criados com o LED; e (iii) 
uma ferramenta para apoiar tarefas de modelagem usando nossa LED, 
bem como a execução de transformação para geração de código. 

O restante do texto está organizado da seguinte maneira: a Seção 2 
apresenta o referencial teórico sobre DDM e LPS; a Seção 3 apresenta o 
domínio de sistemas educacionais, ao qual a solução proposta se aplica, 
a LED e o transformador construído para automatizar parcialmente 
a geração de código numa família de sistemas nesse domínio; a Seção 
4 apresenta o processo de validação utilizado para a LED e para a 
transformação, o os resultados dessas validações; e a Seção 5 apresenta 
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as conclusões e propostas de trabalhos futuros.

REFERENCIAL TEÓRICO

Este trabalho utiliza como base duas abordagens de desenvolvimento 
de software, o Desenvolvimento Dirigido a Modelos (DDM) e a Linha 
de Produto de Software (Software Product Line – SPL), detalhadas a 
seguir.

DESENVOLVIMENTO DIRIGIDO A MODELOS 
(DDM)

O Desenvolvimento Dirigido a Modelos (DDM) é uma abordagem 
de desenvolvimento de software que usa modelos como os artefatos 
principais do desenvolvimento. Desta forma, caracteriza-se pela 
mudança da ênfase do desenvolvimento, antes no código, para 
os modelos. Na DDM modelos em alto nível de abstração são 
transformados de maneira automática / semi-automática, através de 
uma cadeia de transformações, em modelos menos abstratos até chegar 
ao código fonte da aplicação (Brambilla, Cabot, & Wimmer, 2012).

A Figura 1 (A) apresenta uma visão geral do processo de desenvolvimento 
de software usando a abordagem DDM. Inicialmente é especificado o 
modelo da aplicação em alto nível de abstração (ex. Modelo 1). Esse 
modelo é transformado em modelos menos abstratos (ex. Modelo 2) 
e assim sucessivamente (Modelo n). A conversão dos modelos nos 
diversos níveis de abstração é realizada por uma cadeia de programas 
chamados de transformações, responsável pela (semi) automação do 
desenvolvimento. Cada novo modelo gerado pode ser modificado pelo 
desenvolvedor antes de ser convertido no próximo modelo. Na Figura 
1(A), por exemplo, o Modelo 1 pode representar o modelo de uma 
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aplicação no nível de requisitos, o Modelo 2 o modelo da aplicação 
no nível de projeto e assim por diante. Ao final do processo de 
desenvolvimento é gerado o código fonte da aplicação em linguagens 
específicas.

A abordagem DDM, portanto, contém dois elementos essenciais: 
os modelos, artefatos que representam o software nos diversos níveis 
de abstração; e as transformações, que convertem os modelos até a 
geração do código (Brambilla, Cabot, & Wimmer, 2012).

Na DDM modelos não são vistos como simples documentação de 
software, mas como matéria prima para a geração de outros modelos 
e do código fonte da aplicação. Por isso, precisam ser formalmente 
escritos utilizando linguagens de modelagem, com sintaxe e semântica 
bem definida. No contexto de DDM as Linguagens Específicas de 
Domínio (LEDs) são mais frequentemente utilizadas, pois, por 
expressarem um domínio de aplicação específico, são consideradas 
mais expressivas que linguagens de propósitos gerais. 

Uma linguagem de modelagem compreende a sintaxe abstrata, 
onde são definidos os construtores da linguagem; a semântica 
estática, com as regras de boa formação e restrições definidas para a 
linguagem; e a sintaxe concreta, que especifica a notação concreta para 
representação dos construtores da linguagem (Stahl & Volter, 2010). 
Na DDM, a sintaxe abstrata e a semântica estática das linguagens de 
modelagem são expressas em termos de metamodelos. Desta forma, 
os modelos construídos ao longo do desenvolvimento são instâncias 
de metamodelos. De maneira análoga os metamodelos são descritos 
a partir de metametalinguagens representadas sob a forma de 
metametamodelos.

A relação entre modelos, metamodelos e metametamodelos pode ser 
visualizada na arquitetura em camadas proposta pela OMG (OMG, 
Software process engineering metamodel specication, 2008) e ilustrada na 
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Figura 1 (B). Na camada M0 são representados os objetos do mundo 
real, por exemplo sob a forma de uma aplicação. Na camada M1, esses 
objetos são representas como modelos. Estes modelos por sua vez são 
escritos de acordo com uma linguagem de modelagem, portanto, 
são instâncias de metamodelos (camada M2). Analogamente, os 
metamodelos são instâncias de metametamodelos (camada M3).

Em teoria, essa relação de recursividade entre modelo e metamodelo 
ocorre infinitamente, portanto na camada M3 metametamodelos 
são representados como instâncias dele mesmo. Por exemplo, uma 
aplicação para um restaurante (camada M0) pode ser modelada 
utilizado um diagrama de classes (camada M1) que é uma instância do 
metamodelo da linguagem UML (camada M2) que por sua vez é uma 
instância do metametamodelo MOF (OMG, Meta Object Facility, 
2017) (camada M3), que é instância dele mesmo.

Figura 1

(A) Visão geral do processo de desenvolvimento com DDM; e (B) Modelo de camadas. 

Fonte: Adaptado de (OMG, Software process engineering metamodel specication, 2008).
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Outro elemento essencial da DDM é a transformação, responsável 
pelo mapeamento dos modelos entre os diversos níveis de abstração ao 
longo do desenvolvimento (Stahl & Volter, 2010). As transformações 
são classificadas de acordo com os artefatos que estão sendo gerados: 
quando o artefato gerado é um texto (ex. código fonte) são chamadas 
de transformações de programa; quando o artefato gerado é um 
modelo são chamadas de transformações de modelo. De uma forma 
geral, pode-se considerar também o código como um modelo concreto 
de uma aplicação (Mens & Gorp, 2006). 

Uma transformação consiste na geração automática de um ou mais 
modelos de saída (ou código) a partir de um ou mais modelos de 
entrada de acordo com um conjunto de regras de transformação. Cada 
regra de transformação representa uma definição de como um ou mais 
construtores em uma linguagem fonte podem ser transformados em 
um ou mais construtores de uma linguagem alvo (Mens & Gorp, 
2006). 

Transformações processam modelos, mas são definidas no nível de 
metamodelos. A Figura 2 mostra um exemplo de como é definida 
e processada uma transformação. Conforme ilustrado na figura, 
uma transformação T mapeia elementos do metamodelo fonte 
MMf em elementos do metamodelo alvo MMa. Esta transformação 
é implementada utilizando linguagens específicas de transformação. 
Uma vez implementada ela pode ser executada. A execução da 
transformação é realizada por um motor de transformação que recebe 
como entrada um modelo me, em conformidade com o metamodelo 
fonte MMf, e gera como saída outro modelo ms (ou o código), em 
conformidade com o metamodelo alvo MMa. Ambos os metamodelos 
MMf e MMa estão também em conformidade com o metametamodelo 
MMM.
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Figura 2 - Definição e execução de uma transformação.
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Fonte: Autoria própria.

A adoção da DDM por uma organização envolve a customização e/
ou definição de um processo de desenvolvimento que contenha LEDs 
e ferramentas para criação de modelos, bem como transformações 
que possam processar esses modelos e gerar o código nas linguagens 
desejadas.

LINHA DE PRODUTO DE SOFTWARE (LPS)

Uma Linha de Produto de Software (LPS) compreende um conjunto de 
produtos de software, pertencentes a um domínio, com características 
similares para permitir a definição de uma infraestrutura comum entre 
eles e a parametrização de suas diferenças para gerar os membros da 
linha. Uma LPS compreende três atividades principais (Figura 3): o 
Desenvolvimento do Núcleo de Artefatos, que tem o objetivo de produzir 
os ativos que serão reutilizados nas demais atividades; a atividade 
de Desenvolvimento do Produto, para instanciar novos produtos 
usando o núcleo de artefatos previamente construído; e atividades 
de Gerenciamento, para coordenar as atividades anteriores. Essas 
atividades de complementam e se realimentam. Por exemplo, novos 
artefatos produzidos na criação de um novo produto passam a fazer 
parte do núcleo e podem ser reutilizados em outros produtos da linha 
(SEI, 2012).
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Figura 3 - Atividades da linha de Produto de Software. 
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Fonte: (SEI, 2012).

A definição de uma LPS explora similaridades e variabilidades dentro 
de um domínio de aplicação, ou seja, identifica similaridades dentro 
de um domínio que possam ser comuns a diversos sistemas dentro 
da mesma LPS e variações que tornem possíveis a parametrização de 
produtos diversos dentro da linha. Para definir essas similaridades/
variabilidades, um modelo comumente utilizado é o modelo de 
features. Uma feature representa uma característica comum dentro 
do domínio da linha de produto e suas variações. Essas variações são 
definidas através de pontos de variabilidade. Assim, novos produtos 
podem ser gerados em uma linha a partir da implementação de pontos 
de variabilidade (Czarnecki & Eisenecker, 2000). 

SOLUÇÃO DDM PARA O DOMÍNIO DE AVALIAÇÃO 
ACADÊMICA

Esta seção apresenta a solução DDM proposta neste trabalho 

pai_2018.indd   289 17/05/2019   11:20:02



290 Pesquisa Aplicada & Inovação - Volume 2

para apoiar a definição de processos e critérios de avaliação em 
universidades. A solução DDM aqui apresentada está inserida dentro 
de um projeto maior que consiste em uma linha de produtos de 
software para ambientes educacionais, denominada LPS para Sistema 
de Informação do Estudante (SIS). A Figura 4 mostra uma visão 
geral da LPS definida para o SIS e sua relação com a solução DDM 
apresentada neste trabalho.

À esquerda da Figura 4 podemos ver um esboço de um design em 
alto nível dos componentes da família de produtos SIS. Alguns dos 
componentes são classificados como não variáveis, enquanto outros 
são classificados como variáveis. Essa classificação foi gerada através 
da análise das características (features) (Czarnecki & Eisenecker, 
2000) da família de produtos. As features que não variam em todos 
os membros da família de produtos são classificadas como não 
variáveis; enquanto aquelas que precisarão ser customizadas para cada 
produto individual são classificadas como variáveis. Novos produtos 
são gerados reutilizando e/ou customizando componentes da linha. 
A customização de componentes variáveis pode ser feita usando a 
abordagem DDM. Este é o caso do componente Processo e Critérios 
de avaliação.

O lado direito da Figura 4 detalha a solução DDM fornecida para 
aprimorar o desenvolvimento de componentes relacionados ao processo 
e critérios de avaliação, de acordo com as necessidades específicas de 
cada instituição de ensino. Usando a linguagem de modelagem que 
definimos para este domínio (chamada DSCOLAR na Figura 4), 
modelos são produzidos (por exemplo, M1, M2 e M3) representando 
a variabilidade de cada componente, ou seja, processos e critérios de 
avaliação diferentes. Esses modelos são processados automaticamente 
através de transformações gerando o código fonte dos componentes. 
Portanto, se uma mudança ocorre no processo de avaliação e/ou nos 
critérios de uma universidade, um novo modelo pode ser projetado e 
seu respectivo componente é gerado automaticamente, permitindo o 
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desenvolvimento de um novo produto na linha.

Figura 4 - Visão Geral da linha de produtos SIS e a solução DDM proposta.

Fonte: Autoria própria.

Conforme observado na Figura 4, a solução DDM proposta 
compreende a definição da LED DSCOLAR, para que os modelos 
possam ser construídos, e o gerador de código. Esses elementos são 
detalhados nas subseções 3.2 e 3.3 respectivamente. Adicionalmente, 
a subseção 3.1 introduz os conceitos básicos do domínio de Avaliação 
em sistemas educacionais, para facilitar a compreensão da solução.

O DOMÍNIO DE AVALIAÇÃO EM SISTEMAS 
EDUCACIONAIS

Um Sistema de Informação de Aluno (SIS) “consiste em vários módulos 
funcionais básicos para suportar recursos como a configuração do 
sistema (por exemplo, gerenciamento de usuários, papéis, países, 
edifícios, salas, faculdades e departamentos), configuração acadêmica 
(por exemplo, gerenciamento de cursos, curso seções e planos de estudo), 
admissão, gerenciamento de registros de estudantes (por exemplo, 
gerenciamento de informações pessoais, bolsas de estudo, horários, 
notas, transcrições, transferências importantes, etc.), matrícula em 
turmas e cancelamentos, agendamento final de exames, atribuição 
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de notas (ou seja, registro de notas, cálculo e disponibilização das 
médias dos alunos), graduação e relatórios “ (Al-Hawari, Alufeishat, 
Alshawabkeh, Barham, & Habahbeh, 2017).

Cada escola ou universidade tem seu processo e critérios específicos, 
e a diferença entre dois deles é significativa. Para ilustrar isso, dois 
processos de avaliação reais são descritos brevemente abaixo.

Em uma determinada universidade pública estadual brasileira, há um 
número mínimo de avaliações que cada turma de alunos deve efetuar, 
mas não há um número fixo de avaliações, nem um número máximo. 
Portanto, um professor é livre para definir o número de avaliações 
(além do mínimo) e também para definir o peso de cada avaliação.

Em outra universidade, privada, o número de avaliações e o peso de 
cada uma são predefinidos: há três avaliações para cada classe, e seus 
pesos são, respectivamente, 3, 4 e 3. A terceira avaliação é realizada 
apenas por estudantes que não alcançam a média 7 (em uma escala de 
0 a 10) nas duas primeiras avaliações. Além disso, a segunda avaliação 
é uma composição de avaliações específicas aplicadas pelo professor 
da turma e avaliações gerais realizadas pelos alunos que são válidas 
para todas as turmas do semestre atual. 

Com base nos processos / critérios de avaliação descritos acima 
(e outros, que são omitidos por falta de espaço), o módulo de 
processo e critérios de avaliação do SIS foi definido como um 
ponto de variação da família de produtos. Uma análise das variações 
específicas neste modelo o elegeu como candidato para um processo 
de desenvolvimento de DDM baseado em uma LED. Portanto, 
definimos a LED DSCOLAR, para este domínio, bem como as 
transformações necessárias para gerar código de componentes.

A LED DSCOLAR 

DSCHOLAR é uma linguagem de modelagem específica de domínio 
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definida como parte de nossa solução DDM para representar o 
domínio de Processo e Critérios de Avaliação pertinente à linha de 
produtos SIS. 

A definição da DSCOLAR compreende a sintaxe abstrata, definida a 
partir de um metamodelo, e a sintaxe concreta. A sintaxe abstrata foi 
definida utilizando a metodologia proposta por (Magalhães, Maciel, 
& Andrade, 2015). Para implementar ambos, a sintaxe abstrata 
e concreta do LED, utilizamos o Microsoft DSL Tools (Microsoft 
Corporation, 2015).

A Figura 5 mostra a sintaxe abstrata (lado esquerdo) e a sintaxe concreta 
(lado direito) da LED DSCOLAR. A ferramenta Microsoft DSL 
Tools representa em um único diagrama as duas sintaxes que definem 
uma LED. Para cada elemento da sintaxe abstrata existe uma relação 
específica com o elemento que representa a sua sintaxe concreta. 
Além disso, os elementos de sintaxe concretos possuem atributos que 
definem como eles devem ser representados graficamente - como, por 
exemplo, um arquivo de imagem.

A metalinguagem da ferramenta Microsoft DSL Tools é baseada em 
um subconjunto do diagrama de classes da UML. Dessa forma, os 
principais conceitos da sintaxe abstrata de uma LED (como Entidade e 
Avaliação, no nosso caso) são representados como classes, e as relações 
entre esses conceitos são representadas por associações, composições, 
agregações e herança, conforme definido pela UML. Uma diferença 
visual entre a metalinguagem usada aqui e um diagrama de classes 
UML é a representação gráfica da associação entre os conceitos da 
sintaxe abstrata. Enquanto em um diagrama de classe UML uma 
associação é representada por um segmento de reta entre duas classes, 
na metalinguagem que usamos é representada por um tipo específico 
de classe, que, por sua vez, está conectada aos dois elementos que 
estão sendo associados (por exemplo, a associação entre Entidade e 
Avaliação). 
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Figura 5 - Sintaxes abstrata e concreta da LED DSCOLAR

Fonte: Autoria própria.
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De acordo com a sintaxe abstrata de nossa LED (lado esquerdo da 
Figura 5), um modelo DSCOLAR, que representa um processo e 
critérios de avaliação específicos, compreende uma Entidade e muitas 
Avaliações.

Uma Entidade representa a área a que se aplica um determinado 
processo e critérios de avaliação, como uma universidade ou 
departamento de uma universidade.

Na sintaxe abstrata, outro conceito principal é uma Especificação de 
Avaliação, que representa a especificação de uma avaliação que deve 
ser aplicada para toda a Entidade. Cada Especificação de Avaliação 
possui quatro atributos: nome, peso (indica o peso relativo de uma 
especificação de avaliação em relação às outras avaliações), descrição 
e sequência (indica a sequência em que ocorrerão as avaliações). A 
relação entre uma Entidade e a respectiva Especificação de Avaliação 
correspondente é definida através de uma associação. 

Especificação de Avaliação é um conceito geral que é especializado por 
outros quatro conceitos: Avaliação Obrigatória, que os professores 
devem aplicar; Avaliação Opcional, que faz parte do processo de 
avaliação, mas os professores podem aplicar a seu critério; Avaliação 
Variável, quando o professor pode definir livremente uma certa 
quantidade de avaliações não predefinidas pelo processo de avaliação; 
e Avaliação Extra, que é uma avaliação especial cuja nota deve ser 
adicionada à nota de outra avaliação – aquilo que costumamos 
chamar de pontos extra.

A Figura 6 mostra um exemplo de modelo definido em conformidade 
com a DSCOLAR para uma determinada universidade privada. 
Como pode ser visto neste exemplo, existe uma Entidade, chamada 
Instituição Privada e três Avaliações, denominadas Avaliação1, 
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Avaliação2 e Avaliação3. Neste exemplo, todos os cursos da instituição 
adotam o mesmo processo e critérios de avaliação. O retângulo 
dos cantos redondos das duas primeiras avaliações é a sintaxe 
concreta utilizada para especificar que todas elas são especificações 
obrigatórias. A terceira avaliação é uma avaliação opcional, que é 
representada por um retângulo convencional e cores diferentes. O 
peso relativo de cada avaliação é visto à direita do nome da avaliação. 
No canto inferior esquerdo é indicada a sequência da avaliação em 
relação às demais (o valor zero significa que o conceito de sequência 
não se aplica).

Quanto à quantidade de avaliações opcionais em uma instituição de 
ensino, existem duas opções de modelagem diferentes. Se a quantidade 
de avaliações opcionais já estiver previamente definida, cada uma 
dessas avaliações é representada por uma instância de Avaliação 
Opcional no respectivo modelo. Se, caso contrário, a quantidade de 
avaliações opcionais for definida por cada professor, haverá apenas 
uma instância de Avaliação Variável no modelo, que representa todas 
essas possibilidades, e atributo quantidade nessa instância definirá 
o limite superior da quantidade de avaliações opcionais - se há um.

Na sintaxe abstrata, existe uma relação de composição entre uma 
Especificação de Avaliação e ela própria. Isso significa que a média 
de cada aluno referente a alguma avaliação pode ser uma composição 
das notas de subavaliações, cada uma com seu próprio peso. Um 
exemplo disso é mostrado na Figura 6 onde a nota de Avaliação 2 
é uma composição de Prova, Avaliação Arhte e Avaliação AIC, cada 
uma com seu respectivo peso. A Avaliação Arhte é uma extra (tem 
uma cor diferente e um ícone distinto para representá-la), o que 
significa que sua nota será adicionada à nota calculada pela média 
ponderada das outras subavaliações da Avaliação 2.
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Figura 6 - Modelo do Processo e Critérios de Avaliação de uma 
Universidade privada.
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Fonte: Autoria própria.

A LED criada possui mais um recurso de modelagem. É possível definir 
regras que relacionem Especificações de Avaliação. Essa definição é feita 
usando a linguagem OCL (OMG, Object Constraint Language, 
2014).

O GERADOR DE CÓDIGO

O gerador de código da nossa solução compreende um conjunto de 
transformações que a partir dos modelos escritos na DSCOLAR geram 
o código da aplicação. 

Um modelo DSCOLAR pode ser usado para gerar diversos aspectos 
da implementação do processo de avaliação de uma determinada 
instituição educacional. Para além de código fonte, a estrutura de 
avaliações descrita num modelo pode, por exemplo, ser utilizada para 
definir a estrutura das bases de dados de avaliações de alunos.
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Aqui, entretanto, vamos ilustrar sucintamente o funcionamento da 
transformação que gera o código do cálculo da média final dos alunos, 
o aspecto mais relevante do processo e critérios de avaliação. O código 
pertinente a essa funcionalidade situa-se no contexto descrito a seguir:

•	 A arquitetura de software de cada produto pertinente à linha 
de produtos segue o modelo MVC (Model-View-Controller – 
modelo-visualização-controle) (Buschmann & Meunier, 1996).

•	 Parte do código fonte dessa funcionalidade não varia em 
função do processo e critérios de avaliação. Essas partes serão 
geradas utilizando um processo de desenvolvimento de software 
convencional. 

•	 Diagramas UML são apresentados nesta seção e representam 
uma visão simplificada, em alto nível, da implementação final. 
Apresentam apenas os elementos necessários para compreensão 
da transformação e da funcionalidade gerada.

O fragmento de diagrama de classes da Figura 7 apresenta as classes 
da camada de modelo referentes à funcionalidade de cálculo da média 
final dos alunos de determinada turma. Neste, as classes Avaliação, 
Professor e Turma foram implementadas de forma convencional – 
código escrito por um programador. 

A classe Entidade é gerada automaticamente pela transformação. Quando 
instanciada em tempo de execução, tem um atributo (listaAvaliacoes) 
que referencia uma lista de avaliações. Essa lista representa o processo 
e critérios de avaliação da entidade. Cada elemento dessa lista é uma 
instância da classe Avaliação, cujo atributo tipoAvaliacao identifica 
se aquela é uma avaliação mandatória, opcional, variável ou extra, e 
cujos demais atributos descrevem outros aspectos relevantes, como 
o peso de cada avaliação e a posição daquela avaliação na sequência 
de avaliações do semestre. Se determinada instância de Avaliação é 
composta por subavaliações, isso também será representado nessa lista, 
através de relacionamento de composição entre determinada avaliação 
e as subavaliações que a compõem.
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Figura 7 - Diagrama de Classes da camada Modelo, 
cálculo da média final.

Fonte: Autoria própria. 

A classe Entidade possui também um método, denominado 
gerarListaAvaliacoes(), gerado automaticamente pela transformação, 
cujo código define a instanciação de cada avaliação (e, se for o caso, 
das subavaliações que a compõe) e a inserção de cada avaliação na lista 
de avaliações, na posição correspondente.

O diagrama de sequência apresentado na Figura 8 representa uma visão 
simplificada da lógica de execução da funcionalidade de cálculo da 
média final dos alunos de determinada turma. Quando um professor 
seleciona essa funcionalidade para determinada turma, o objeto de 
controle aciona o método gerarListaAvaliacoes() do objeto Entidade, 
que instancia a lista de avaliações, conforme descrito anteriormente. 
Em seguida, o objeto de controle aciona o método calcularMedia() do 
objeto Professor, passando como parâmetro a lista de avaliações gerada. 
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Este método aciona o método obterNotaPorAvalAluno() do objeto 
da classe Turma, que representa a turma cujas médias finais se deseja 
calcular. O método obterNotaPorAvalAluno() acessa uma fonte de 
dados, que retorna uma estrutura de objetos que representa as notas de 
cada aluno em cada avaliação daquela turma. Finalmente, esse método 
percorre a estrutura de objetos, obtém as notas de cada aluno em cada 
avaliação, e calcula a média.

Figura 8 - Visão simplificada da lógica 
de execução do cálculo da média final.de execução do cálculo da média final.

Fonte: Autoria própria. 

O cálculo da média de cada aluno é uma média ponderada cujos 
parâmetros são obtidos a partir da lista de avaliações que foi passada 
como argumento. A lista foi gerada pelo método gerarListaAvaliacoes() 
do objeto Entidade, conforme descrito anteriormente, e o código desse 
método foi gerado dinamicamente, como já explicado.

O PROGRAMA TRANSFORMADOR

Em nosso exemplo, o código da classe Entidade e, mais especificamente, 
o código do método gerarListaAvaliacoes() desta classe são gerados 
através de uma transformação. Esta subseção descreve o funcionamento 
dessa transformação.
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A ferramenta utilizada para gerar as transformações é a mesma utilizada 
para gerar a DSCOLAR e os modelos correspondentes, o Microsoft 
DSL Tools.

O programa que efetua a transformação lê um modelo gerado 
utilizando a LED DSCOLAR e gera código C# com base em elementos 
desse modelo.

O transformador é um programa do tipo template (modelo), em 
que trechos de código estático na linguagem alvo são intercalados 
ao código a ser dinamicamente gerado pela execução do programa 
transformador. 

Os trechos de código gerados dinamicamente são delimitados por 
uma combinação específica de caracteres: “<#” delimita o início de 
um trecho de código a ser dinamicamente executado para geração 
do código alvo; e “#>” delimita do final deste trecho. O exemplo na 
Figura 9 ilustra um trecho de código estático intercalado a código a ser 
gerado dinamicamente, no programa transformador.

Vê-se no exemplo da Figura 9 que o código a ser gerado dinamicamente 
referencia elementos do modelo que lhe serve de fonte de informação. 
No exemplo, uma estrutura do tipo laço, denominada foreach, percorre 
o modelo em busca de instâncias da classe Entidade para obter o valor 
do atributo nome de cada instância encontrada.

Figura 9 – Fragmento do código da transformação.
public void carregaInformacoes(){
  //Carregando nome da Entidade
  <# foreach (Entidade ent in this.Dscolar.Entidade)
{ #>
             this.
NomeEntidade = “<#= ent.Nome #>”;
  <# } #>

Fonte: Autoria própria.

O trecho de código do transformador na Figura 10 constrói 
dinamicamente o código do método gerarListaAvaliacoes() da classe 
Entidade, que quando executado gera a lista de avaliações, conforme 
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descrito no início desta subseção.

Figura 10 - Outro fragmento de código do programa Transformador.
<# foreach (Avaliacao av in this.Dscolar.Elements){ #>  
 
         this.Avaliacao.Add(new Debug-
ging.Avaliacao(“<#= av.Nome #>”,<#= av.Peso #>,”<#= av.Descricao 
#>”,<#= av.Sequencia #>));
   
  <# } #>

Fonte: Autoria própria.

A Figura 11 ilustra um fragmento do código C# da classe Entidade, 
gerado automaticamente pelo código do transformador apresentado 
na Figura 10.

Figura 11 - Código C# gerado automaticamente pelo transformador.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace Dscolar
{
  public class Entidades
  {
  public String NomeEntidade;
  public int QtdAvaliacoes;
  public List<Debugging.Avaliacao> Avaliacao = new 
List<Debugging.Avaliacao>();

  public void carregaInformacoes(){
  //Carregando nome da Entidade
   this.NomeEntidade = “INSTITUIÇÃO PÚBLICA”;
  //Carregando quantidade de avaliações
   this.QtdAvaliacoes = 5;
this.Avaliacao.Add(new Debugging.Avaliacao(“AVALIAÇÃO1”,0,””,1));
   this.Avaliacao.Add(new Debugging.Avaliacao(
“AVALIAÇÃO2”,0,””,2));
   this.Avaliacao.Add(new Debugging.Avaliacao(
“AVALIAÇÃO3”,0,””,3));
   this.Avaliacao.Add(new Debugging.
Avaliacao(“AVALIAÇÃO A DEFINIR”,0,””,0));
   this.Avaliacao.Add(new Debugging.
Avaliacao(“FINAL”,30,””,0));
   
  }//carregainformacoes
  public String getNomeEntidade(){
   return this.NomeEntidade;
  }
  }
}

Fonte: Autoria própria.
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Figura 12 - Interface para digitação das notas de acordo 
com o modelo definido para a universidade privada.

Fonte: Autoria própria.

A Figura 12 apresenta a interface visual, também gerada 
automaticamente, para o registro das notas dos alunos. Cada coluna 
que representa uma avaliação foi gerada com base no modelo 
DSCOLAR. O processo de geração não será aqui descrito. A figura foi 
incluída para ilustrar o funcionamento do aplicativo.

VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução proposta neste trabalho integra LED, ferramenta e 
transformadores para geração de código. Por isso, a validação desta 
solução foi realizada por partes. Primeiramente realizamos um estudo 
de caso para avaliar a LED e a ferramenta de modelagem criada para 
construir os modelos. Em seguida realizamos testes em laboratório 
gerando código a partir dos modelos construídos no estudo de caso. 
As subseções a seguir apresentam respectivamente o estudo de caso e 
os testes realizados. 

4.1. ESTUDO DE CASO PARA VALIDAÇÃO DA LED 

O estudo de caso realizado foi conduzido seguindo as recomendações 
de (Wohlin,2014). O modelo GQM (Solingen et al, 2002) foi utilizado 
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para definir o objetivo do estudo, conforme ilustrado na Figura 13. 

Figura 13- Objetivo da avaliação.

Analisar a expressividade da LED para o domínio de Processo e 
Critérios de Avaliação
Com o propósito de especificar processos de avaliação de diferentes 
universidades
No que se refere ao nível de cobertura da LED
Na perspectiva de professores das universidades
No contexto de cursos de graduação

Fonte: Autoria própria.

Para ajudar a avaliar o objetivo geral definimos também as seguintes 
questões de pesquisa: Q1: Os construtores da LED são suficientes para 
especificar os processos de avaliação e critérios das universidades? Q2: 
É necessário adicionar algum novo construtor à LED para atender aos 
cenários das diversas universidades? 

O estudo foi realizado em quatro diferentes universidades, públicas e 
privadas, do estado da Bahia. A coleta de dados foi feita usando dois 
métodos: um método direto, através da aplicação de questionário e 
um método independente, através da análise dos modelos produzidos 
pelos participantes.

O estudo foi realizado separadamente em cada universidade. Para isso 
professores de cada instituição modelaram o processo de avaliação e 
os critérios, usando nossa ferramenta e nossa LED, apoiado por uma 
descrição do processo avaliativo da universidade. Todos os participantes 
são professores da universidade há mais de 5 anos.

Para avaliar o nível de cobertura da LED definimos dois indicadores: 
#ConstrutoresUsados, corresponde ao número de construtores que foram 
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usados na modelagem por cada professor; #ConceitosNaoAtendidos, 
número de conceitos do processo avaliativo da universidade que não 
foram modelados porque não faziam parte da linguagem, coletado a 
partir dos questionários respondidos pelos professores. 

A execução do estudo foi realizada iterativamente, conforme orientado 
por (Magalhães, Maciel, & Andrade, 2015). Desta forma, iniciou-se a 
modelagem do processo avaliativo da primeira universidade. Com base 
no retorno dos participantes e na análise dos modelos a linguagem foi 
modificada. Em seguida iniciou-se a construção do modelo da segunda 
universidade e assim por diante. Por exemplo, na primeira iteração, foi 
necessário incluir o conceito de avaliação opcional, que não existia na 
linguagem. Já na segunda iteração foi necessário incluir o conceito 
de composição de avaliações, isto é, avaliações que são compostas de 
subavaliações. Ao final da validação da linguagem todos os construtores 
da LED já haviam sido utilizados pelo menos uma vez (relacionados 
a Q1) e nenhum conceito novo foi adicionado (relacionado a Q2). 
Embora novos estudos ainda precisem ser realizados para conclusões 
mais genéricas, concluímos que a linguagem é expressiva o suficiente 
para modelar os diversos cenários testados. 

4.1. VALIDAÇÃO DO GERADOR DE CÓDIGO 

Para validar o gerador de código realizamos testes em laboratório com 
os modelos gerados pelo estudo de caso, ou seja, utilizamos os modelos 
como insumos para geração do código.

A Figura 6 ilustra um exemplo de modelo especificado para uma 
instituição particular. Este modelo foi usado como entrada do 
transformador e gerou o código da aplicação, conforme ilustrado 
na Figura 11. Esse mesmo procedimento foi realizado para as outras 
três instituições nas quais construímos o modelo. O código então 
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foi integrado aos demais componentes da LPS e um novo produto 
foi gerado. A Figura 12 ilustra a interface de digitação das notas, 
construída a partir do código gerado para o exemplo da instituição 
privada.

Ao final dos testes observamos que o gerador de código produziu o 
código correspondente aos modelos em todos os casos testados.

CONCLUSÕES

Neste capitulo apresentamos uma solução DDM de apoio a geração de 
sistemas em uma linha produtos no domínio educacional. A solução 
busca melhorar a customização do módulo de processos e critérios de 
avaliação, que pode variar em diferentes universidades. 

Para viabilizar a solução definimos uma LED, para construção dos 
modelos, um transformador, para geração do código em C# a partir 
dos modelos construídos, e um ambiente automatizado, para apoiar 
tanto a modelagem quanto a geração do código. Validamos a solução 
através da execução de estudos de caso e testes em laboratório e 
concluímos que a solução é viável para os cenários utilizados. 

O uso da DDM neste cenário ofereceu flexibilidade, uma vez que 
possibilitou a modelagem, em alto nível de abstração, dos processos 
e critérios de avaliação de diferentes universidades, e aumentou a 
produtividade, através da geração automática de código.

Atualmente novos estudos estão sendo realizados para ampliar as 
conclusões em outros cenários. Trabalhos futuros buscam também 
identificar outros pontos de variabilidade no domínio tratado 
onde a DDM possa ser aplicada para aumentar a produtividade do 
desenvolvimento.
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DESAFIOS DA GESTÃO CONHECIMENTO 
APLICADO À METODOLOGIA 
MULTICRITÉRIO DE APOIO A DECISÃO

1 INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo, especialmente nos últimos trinta anos, as 
organizações vêm sofrendo diversas mudanças a fim de atender 
ao dinamismo e interesses de mercado globalizado e competitivo. 
A tomada de decisão é rápida e muitas vezes, baseadas em poucas 
informações. Reconhecida como uma variável importante para o bom 
desempenho organizacional. “as decisões são geralmente produto de 
diversas interações entre as preferências de indivíduos e grupos de 
influência” (ENSSLIN, NORONHA e MONTIBELLER NETO, 
2001).

Do mesmo modo que a ‘tomada de decisão’, a palavra competitividade 
tem estado presente no discurso e nas ações de muitas empresas, dos 
mais variados segmentos, como um item indispensável à sobrevivência 
e ao crescimento das mesmas. Segundo Porter (1996), é fundamental 
avaliar o comportamento das empresas frente às forças competitivas 
do mercado, ou seja, diagnosticar o grau de competitividade, 
identificando suas oportunidades e ameaças e estabelecer, face ao 
conhecimento de suas potencialidades e debilidades, um perfil futuro 
para a organização.

Entretanto, é importante considerar que as questões relacionadas à 
competitividade estão, nas últimas décadas, fortemente ligadas ao fato 
de que a evolução da tecnologia dentro do modo de produção capitalista 
tem levado a uma separação crescente entre o trabalhador e os meios 
de produção, que estão cada vez mais automatizados (DOS SANTOS, 
1987, p. 11). Na medida em que a ciência substitui o conhecimento 
empírico na produção, as organizações buscam integrar a produção 
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do conhecimento aos seus processos de gestão e, nesta medida, o 
conhecimento produzido se torna uma fração importante dos ativos 
empresariais. É neste cenário, que a Gestão do Conhecimento, objeto 
desta pesquisa, emerge como instrumento medular à sobrevivência 
organizacional. 

Hoje o principal recurso para os indivíduos e para a economia 
em geral é o conhecimento, principalmente, aquele requisitado 
pelas organizações. Terra, mão de obra e capital – os tradicionais 
fatores de produção circunscritos pelos economistas – tornam-se 
secundários, mas não desaparecem. Com facilidade, podem ser 
obtidos, desde que haja conhecimento especializado. (TATTO 
& BORDIN, 2016).

Drucker (1998) enfatiza ainda, que o conhecimento torna os recursos 
móveis. Ao contrário dos trabalhadores manuais, os “trabalhadores 
do conhecimento” possuem os meios de produção. Carregam o 
conhecimento em suas cabeças, podendo levá-lo consigo. Essas 
pessoas, em decorrência disso, não podem ser “gerenciadas” no 
sentido comum da palavra. Elas nem mesmo serão funcionárias 
das organizações (em muitos casos), mas empreendedoras, peritas, 
parceiras de empreendimentos, consultoras, trabalhadoras em tempo 
parcial, entre outras. Ademais, um número crescente dessas pessoas irá 
se identificar não pela organização que as paga, mas por seu próprio 
conhecimento.

Neste contexto, diferentes abordagens, métodos e modelos tem sido 
propostos ou aprimorados para tratar especificamente da gestão do 
conhecimento nas organizações. Assim, busca-se responder explorar e 
responder à seguinte questão problema: quais os desafios de aplicar a 
Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA-C) com foco 
na Gestão do Conhecimento? Tem-se como Objetivo Geral estudar 
as questões que envolvem o MCDA-C e sua aplicação nas questões 
inerentes à Gestão do Conhecimento e Inovação. Para tanto, buscou-
se como objetivos específicos: apresentar os conceitos e as três fases 
principais do MCDA-C; caracterizar a Gestão do Conhecimento como 
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fonte de informação qualitativa para a tomada de decisão a partir do 
MCDA-C, e por fim, suscitar os desafios que emergem dentro desses 
pontos de apoio a partir da estruturação primária da metodologia.
De cunho interdisciplinar, este artigo permite a reflexão de aspectos 
qualitativos num ambiente quantitativo, ao conectar os elementos 
teóricos da Gestão do Conhecimento no campo dos mapas e modelos 
matemáticos para a tomada de decisão indicada pelo MCDA-C.

2 GESTAO DO CONHECIMENTO

A Gestão do Conhecimento tornou-se disciplina autônoma a 
partir do início dos anos 1990, por intermédio da contribuição das 
seguintes áreas do saber: a Administração, o Sistema de Informações, 
a Biblioteconomia e a Ciência da Informação. As disciplinas de 
Comunicação, Ciência da Computação, Saúde Pública e Políticas 
Públicas, recentemente, concorreram para sua formatação nos moldes 
reconhecidos neste século (RAMANIGOPAL, 2012).

Toffler argumenta ser o conhecimento um recurso relevante para a 
economia. Além disso, segundo ele:

Todos os sistemas econômicos estão instalados sobre uma ‘base 
de conhecimento’. Todas as empresas dependem da preexistência 
deste recurso socialmente constituído. [...] esse recurso – em 
parte pago, em parte explorado gratuitamente – é, agora, o mais 
importante de todos” (TOFFLER, 1995, p. 108). 

O conhecimento especializado por si só não produz nada. Torna-se 
produtivo somente quando está integrado a uma tarefa. Por isso que a 
sociedade do conhecimento também é uma sociedade de organizações: 
cada organização, empresarial ou não, tem como finalidade e função 
a integração de conhecimentos especializados numa tarefa comum 
(TATTO e BORDIN, 2016).

Tratar de Gestão do Conhecimento num ambiente organizacional, 
mister se faz, entender as diversas classificações. Takeuchi e Nonaka 
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(2008) aplicaram o conceito de conhecimento pessoal desenvolvido por 
Polanyi (1958) ao contexto das organizações. Segundo estes autores, o 
conhecimento tácito é aquele que “está profundamente enraizado nas 
ações e na experiência corporal do indivíduo, assim como nos ideais, 
valores ou emoções que ele incorpora” (TAKEUCHI; NONAKA, 
2008). Já o conhecimento explícito, segundo os mesmos autores, 
“pode ser expresso em palavras, números ou sons e compartilhado na 
forma de dados, fórmulas científicas [...], especificação de produtos 
ou manuais”.

Takeuchi e Nonaka (2008) falam em quatro modos de criação e 
conversão do conhecimento: “socialização, externalização, combinação 
e internalização”, que constituem “o motor do processo de criação do 
conhecimento como um todo”. Daí a importância de não só gerenciar 
o conhecimento como também difundi-lo frente à comunidade que 
assiste. A socialização é o processo de conversão do conhecimento 
tácito em tácito, diz respeito ao compartilhamento de experiências 
socializando habilidades. A externalização é o processo de conversão de 
conhecimento tácito para explicito envolvendo a criação de modelos e 
conceitos. A combinação envolve a troca de conhecimentos através de 
documentos explicitáveis, ou seja, é o movimento do conhecimento de 
explícito para explicito. Finalmente, a internalização é o processo de 
movimentação do conhecimento explícito para tácito e está relacionado 
ao aprender fazendo (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). Afirmam ainda 
que “quando as experiências através da socialização, externalização e 
combinação são internalizadas nas bases de conhecimento tácito do 
indivíduo [...], tornam-se um patrimônio valioso”.

O conjunto de fatores, eventos e ações do homem nos processos 
sociais voltados para a produção, a difusão, o ensino e a divulgação do 
conhecimento científico constitui as condições para o desenvolvimento 
de um tipo particular de cultura, de ampla generalidade no mundo 
contemporâneo, a que se pode chamar de cultura científica (VOGT, 
2003). 
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Davenport (1998), o entanto, indica uma proposta mais dinâmica e 
interdisciplinar: o termo informação envolve dado e conhecimento e 
como se estabelece a conexão entre os dados brutos e o conhecimento 
que dele se pode obter. 

Nesta perspectiva, o conhecimento se dá quando há a dotação de um 
significado, a contextualização do dado, a interpretação e muitas vezes 
uma ação, ou seja, suporte à tomada de decisão. Acrescenta assim ao 
conhecimento prévio, sua sabedoria preliminarmente já desenvolvida 
ou consolidada. Desta forma, será possível o tratamento da 
informação e suas implicações em ações. Ações que em consequência 
se transformarão em conhecimento, sendo este simbolicamente 
armazenado na mente. (SILVA et al., 2011)

A informação se transforma em conhecimento quando há deslocamento 
do estoque de informação, por meio de uma sucessão de eventos 
subjetivos e diferenciados para cada indivíduo que leva até a mente 
de algum ser pensante em determinado espaço social (BARRETO, 
2006).

Ainda no campo das representações, Bastos (2001) aborda a corrente 
construtivista sob a ótica da teoria da cognição. Segundo o autor, os 
estudos não devem se remeter apenas aos aspectos sintáticos da tomada 
de decisão, mas também aos aspectos semânticos do mesmo, ou seja, 
o estudo deve encorpar o significado de cada ação, a linguagem e o 
contexto utilizados e a cultura presente no ambiente. Segundo o Bastos 
(2001, p.93) “o indivíduo ao se comportar, busca modificar ambientes 
e contexto, influenciar outrem, dirigir seu próprio comportamento”, 
sendo que a modificação não é individual, ele precisa interagir com 
outras pessoas, trocar experiências, informações e, até mesmo, se 
envolver emocionalmente e afetivamente na construção da sua visão 
de mundo, que dará suporte à sua tomada de decisão. 

A Gestão do Conhecimento (GC) não visa, no entanto, “capturar” 
o conhecimento na mente dos indivíduos, mas sim, propiciar um 
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ambiente para que as pessoas possam criar, alavancar e compartilhar 
o conhecimento nas organizações. Sendo assim, a GC requer um 
profundo envolvimento da alta gestão das organizações a fim de que a 
sua aplicação possa levar a mudanças de ordem estratégica (CAMPOS, 
2005). É nesse contexto, que a Metodologia Multicritério de Apoio 
à Decisão será tratada associada à GC, desde a sua criação até o 
mapeamento em futuros descritores.

3. METODOLOGIA MULTICRITÉRIO DE APOIO À 
DECISÃO – MCDA-C

A Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA-C) é um 
procedimento personalizado e baseado no paradigma construtivista. 
O MCDA-C busca gerar conhecimento através da interação tanto de 
aspectos objetivos como subjetivos.

Os métodos multicritério consideram mais de um aspecto e, 
portanto, avaliam as ações segundo um conjunto de critérios. 
Cada critério é uma função matemática que mede a performance 
das ações potenciais com relação a um determinado aspecto 
(ENSSLIN, 2001, p. 50).

Para boa parte das situações existem vários objetivos geralmente 
conflituosos entre si. É neste contexto que a metodologia MCDA-C 
proporciona benefícios, pois pretende indicar o melhor entendimento 
do contexto, de modo a focar o aperfeiçoamento do problema segundo 
a ótica do decisor.

Cabe então a ressalva de que (ENSSLIN, 2004) as ideias e modelos 
usados nas ciências físicas e naturais podem, em raríssimos casos, 
proclamar, descrever realidades que serão independentes do observador 
e que existam independentemente de outros atores humanos.

Os gestores se defrontam constantemente com decisões que os levarão 
a resultados incertos. Muitas dessas decisões de risco são cruciais, 
envolvendo empregos, segurança, confiabilidade do produto e a 
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existência organizacional (BAZERMAN, 2004, p. 55).

Bana e Costa (1995) afirmam que a tomada de decisão é de fato 
parte integrante da vida quotidiana, mas é também uma atividade 
intrinsecamente complexa e potencialmente das mais controversas, 
de modo a considerar toda uma multiplicidade de fatores direta e 
indiretamente relacionados.

No final dos anos 70, o paradigma racionalista adotado na Pesquisa 
Operacional – subárea da Engenharia de Produção vem cedendo 
espaço para o paradigma construtivista. Tal reconhecimento deve-
se a diversos aspectos, dentre os principais, o reconhecimento que 
as decisões são geralmente produto de diversas interações entre 
preferências individuais e grupos de influência (aqui chamados de 
atores ou “stakeholders” - aquelas pessoas, grupos e instituições que 
participam do processo decisório).

A metodologia aqui tratada é de origem europeia, portanto reconhece 
a presença e necessidade de integração, tanto dos elementos de 
natureza objetiva como os de natureza subjetiva, com o objetivo de 
ajudar o tomador de decisão a entender o seu comportamento, através 
de argumentos capazes de fortalecer ou enfraquecer suas próprias 
convicções (ENSSLIN, 2002, apud DUTRA, 1998, p. 45).

A escola europeia de MCDA, apesar dos diversos enfoques ainda 
existentes, acolhe com atenção o seguinte grupo de convicções 
básicas: 1) a onipresença da subjetividade e interpenetrabilidade 
com a objetividade no processo decisório; 2) o paradigma da 
aprendizagem pela participação, e o construtivismo. Isto, 
no entanto, não significa que reina a unanimidade entre os 
praticantes e cientistas do campo científico decisório. Conhecer 
as diversas linhas de pensamento é uma tarefa que cabe ao 
estudante deste campo do conhecimento humano, para que 
possa, à luz da sua visão da realidade, optar pelo que é mais 
adequado (HOLZ et AL., 1996).

A teoria do processo de apoio à decisão (BANA e COSTA, 1995) 
qualifica o Processo de Apoio à Decisão como um sistema aberto que 
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influencia e sofre influência do meio ambiente. 

A metodologia MCDA tem como objetivo básico, segundo BANA 
e COSTA (1997), gerar conhecimentos aos decisores, através de 
ferramentas (modelos) baseadas em seus sistemas de valor. Sobre 
este aspecto, Ensslin (2004) ressalta que o MCDA é uma ciência de 
ajuda à decisão que busca maior coerência e performance através do 
aperfeiçoamento do conhecimento do contexto.

Tratar de Apoio à Decisão requer uma reflexão sobre os elementos 
que envolvem o contexto. “Um problema caracteriza-se como uma 
situação onde o decisor deseja que alguma coisa seja diferente de como 
ela é e não está muito seguro de como obtê-la” (ESSLIN et al., 1983). 

Segundo a visão de Roy (1996), um modelo de apoio à decisão é apenas 
um fragmento da realidade, e deve ser compreendido e considerado 
como uma “ferramenta” com o objetivo de entender e comunicar 
sobre esta realidade. Como o propósito da metodologia MCDA 
construtivista é de focar, organizar e expandir o conhecimento do 
contexto, e fazê-lo através da identificação e alinhamento dos objetivos 
do contexto com os da organização, a mesma pode ser considerada 
como um processo para desenvolver e disseminar conhecimentos em 
forma alinhada com os interesses da organização em questão.

Bana e Costa (1993) afirmam ainda que a elaboração de juízos 
holísticos sobre o valor, intrínseco ou relativo, de uma ou várias ações 
potenciais, por parte de um Interveniente num processo de decisão, 
é muitas vezes o resultado de um processo cognitivo complexo, em 
que toda uma estrutura de elementos primários de avaliação é levada 
em conta de forma mais ou menos caótica. Alguns desses elementos, 
como as “normas” e os “objetivos” (ou “fins a atingir”) dos atores, têm 
uma natureza intrínseca subjetiva (no sentido etimológico do termo, 
relativo ao sujeito), porque são próprios aos sistemas de valores dos 
atores.
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Sob esse prisma, o MCDA-C envolve três etapas interligadas: a fase 
de estruturação, de avaliação do modelo e das recomendações (Fig. 
1). Neste trabalho, o foco está exclusivamente na primeira fase: 
Estruturação.

Figura 1: FASES DO MODELO MULTICRITÉRIO 
DE APOIO À DECISÃO

Abordagens soft para Estruturação

Árvore de Pontos de Vistas

Construção de Descritores

Construção de modelos de 
Preferências Locais

Determinação das Taxas de Substituição

Impacto das ações e Avaliação Global

Elaboração das Recomendações

Estruturação

Avaliação

Recomendação

Fonte: (ENSSLIN, NETO, NORONHA, 2001).

Na fase de Estruturação, busca-se perceber os aspectos sutis da 
apresentação da informação (BAZERMAN, 2004, p. 53) e como estes 
podem causar impacto significativo sobre a tomada de decisões.

Prosseguindo nesta linha de raciocínio (ENSSLIN, 2004), cada 
stakeholder pode esperar que o MCDA-C lhe propicie um entendimento 
mais claro do que é importante e do que não é, melhor identificação e 
organização dos dados, e mais argumentos persuasivos para defender 
sua posição.
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Os atores podem ser entendidos de duas formas: Agidos, como aqueles 
que participam indiretamente no problema e sofrem de forma passiva 
as consequências da tomada de decisão; e os Intervenientes: Decisores, 
Representantes, e Facilitadores que agem diretamente no problema. 
“O primeiro passo para a construção de um modelo é definir junto aos 
decisores um rótulo (nome) que descreva o problema que o facilitador 
irá apoiar na resolução” (ENSSLIN; NETO; NORONHA, 2001, 
p.78).

Após a determinação do rótulo - que neste caso é “Gestão do 
Conhecimento com foco em Inovação” - são elaborados os Elementos 
Primários de Avaliação – EPAs através de brainstorms, entrevistas, ou 
ambos, realizados com o(s) decisor(s). O Quadro 1 apresenta relação 
de perguntas que devem nortear a atuação do Facilitador durante as 
entrevistas.

QUADRO 1 - ESTRATÉGIAS PARA IDENTIFICAR OS  
ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO (EPA)

Estratégia Perguntas que o facilitador deve ter em conta durante a entrevista

Aspectos desejáveis Quais são os aspectos que você gostaria de levar em conta em seu 
problema?

Ações Quais características distinguem uma ação (potencial ou fictícia) boa de 
uma ruim?

Dificuldades Quais são as maiores dificuldades com relação ao estado atual?

Consequências Quais consequências das ações são boas/ruins/inaceitáveis?

Metas/Restrições/
Linhas gerais Quais são as metas/restrições/e linhas gerais adotadas por você?

Objetivos 
estratégicos Quais são os objetivos estratégicos neste contexto?

Perspectivas 
diferentes

Quais são para você, segundo a perspectiva de um outro decisor, os 
aspectos desejáveis/ações/dificuldades/etc.?

Fonte: Ensslin, Neto e Noronha (2001, p.80).

A figura abaixo ilustra um exemplo para o EPA “Investimento”, 
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considerando que existem várias possibilidades acerca da palavra 
custo. As setas S1, S2 e S3 indicam estas possibilidades. “O perfeito 
esclarecimento desta preferência possibilita seguir adiante no Apoio à 
Decisão, com foco no que realmente importa para o decisor” (SILVA, 
2003 apud BRANDALISE, 2004 p. 54).

Figura 2 - ALTERNATIVAS NA DIREÇÃO  
DE PREFERÊNCIA DE UM EPA

Investimento O que fazer?
S1

S2

S3

Minimizar Investimento

Ignorar Investimento

Manter Investimento

Fonte: Silva (2003, p.37)

Para uma melhor compreensão dos Elementos Primários de Avaliação, 
busca-se construir um conceito a partir do EPA orientado à ação 
(SILVEIRA, 2005). Um determinado conceito é composto por um 
pólo presente, ou seja, um rótulo definido pelo decisor com o apoio do 
facilitador para uma dada situação, e um pólo contraste, ou o oposto 
psicológico separados por “. . .”, lido como: “ao invés de”.

De posse dos PVEs, busca-se a construção do Mapa Meio e Fim – 
ainda parte da Fase de Estruturação. 

Figura 3 - CONSTRUÇÃO DA HIERARQUIA DO CONCEITO 
EM RELAÇÃO AOS MEIOS E FINS

GESTÃO DO CONHECIMENTO COM
FOCO EM INOVAÇÃO

INVESTIMENTO DA ORGANIZAÇÃOINVESTIMENTO DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS

DISPONIBILIDADE PESSOAS RECURSOS LEIS

PVF1 PVF2 PVF3 PVF4 PVF5 PVF6 PVF7 PVF8

Fonte: Autores
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A partir de um determinado conceito (Investir e disponibilizar mais 
recursos internos... Ter um limitado número de recursos internos para 
investimento na Inovação) examina-se junto ao decisor quais os meios 
(Aumentar a quantidade de investimento) necessários para atingí-lo, ou, 
quais os fins a que se reserva. 

A análise de tais conceitos é auxiliada pela construção do mapa 
global que, dividido em mapas menores, formam os clusters. O cluster 
permite uma visão macroscópica do mapa, facilitando a análise e 
o entendimento do mesmo. No caso deste artigo, será limitado a 
descrição pontual dos aspectos da Estruturação, sem participação dos 
mapas globais.

O próximo passo após a determinação dos PVF é determinar os 
descritores, representado conceitualmente na figura 4, a seguir.

Figura 4 - DESCRITOR COM NÍVEL DE IMPACTO BOM 
ANCORADO COM A FUNÇÃO DE VALOR 100 E ANCORADO NO 

NÍVEL NEUTRO EM 0.

Direção de
Preferência

BOM

NEUTRO

NÍVEL DE EXCELÊNCIA

NÍVEL COMPETITIVO

NÍVEL COMPROMETEDOR

100

0

Fonte: Adaptado de Quirino (2002)

Os descritores permitem identificar, com mais clareza, as ações mais 
atrativas (ações presentes acima do nível neutro) e aquelas que não são 
tão atrativas (ações com desempenho abaixo deste mesmo nível). 

É a definição dos níveis âncoras que, desta forma, irá determinar as 
pontuações das mensurações. Assim, dizer que um desempenho 
tem uma pontuação 89 ou 14 não autoriza ninguém a dizer 
que tal pontuação é alta ou baixa. As pontuações sempre estarão 
associadas aos seus níveis de ancoragem (ENSSLIN, S. 2002, 
p. 243).
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A Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão apresenta também 
mais duas fases que, este artigo não contempla. A segunda fase trata da 
Avaliação, na qual busca-se (SILVEIRA, 2007) transformar as escalas 
ordinais em cardinais e estabelecer as taxas de harmonização entre os 
pontos de vistas. Estas informações adicionais permitem aperfeiçoar 
o grau de entendimento do contexto e assim melhor compreender as 
consequências das possíveis ações.

A terceira e última fase – Recomendações - tem como objetivo, 
segundo Goodwin e Wright (1991, ENSSLIN, NORONHA E 
MONTIBELLER NETO, 2001) sanar as diversas imprecisões 
dos valores do modelo e examinar a robustez das respostas frente a 
alterações nos parâmetros apresentadas. Nesse momento, o modelo 
multicritério construído pode ser o meio para canalizar as discussões 
entre os envolvidos a respeito daquilo que é mais julgado relevante 
acerca do contexto. Desta forma, dispõe-se de um recurso para 
operacionalizar a difusão interativa do conhecimento sobre a situação. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentar a Gestão do Conhecimento sob a ótica da Metodologia 
Multicritério de Apoio à Decisão permite estruturar melhor os passos a 
serem dados para a melhor tomada de decisão. Reconhecê-los, ampliar 
o entendimento não apenas daqueles que estão na parte operacional, 
mas também os líderes e gestores organizacionais. Esta associação 
contribui para uma melhor comunicação interna e indicação dos 
reais indicadores que interferem no foco de cada Rótulo – neste caso, 
Gestão do Conhecimento com foco na Inovação.

Os objetivos assinalados foram atendidos do ponto de vista teórico 
e prático, à medida que explanou-se a relação entre as dois campos, 
MCDA-C – subárea da Pesquisa Operacional -, e a Gestão do 
Conhecimento. Cenário observado especialmente na Figura 3 e 4, 
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quando expõe a estruturação através do Mapa Meio Fim.

Considera-se uma das limitações do trabalho o fato da estruturação 
está parcial, apenas representando dois clusters: “Investimento da 
Organização” e “Políticas Públicas”. A estruturação possibilita maior 
desenvolvimento horizontal do modelo. Vale citar também que o 
foco está não apenas nas questões internas de análise como também 
aspectos externos “Políticas Públicas”, o que remete pouco controle da 
organização.

Para futuros trabalhos, propõe-se a complementação das demais fases 
da Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão, considerando área 
de Gestão do Conhecimento. Importante salientar que, o melhor 
entendimento da tomada de decisão assiste-se na complementação 
das demais fases – Avaliação e Recomendações – para modelagem e 
sugestão de melhorias ao decisor. 
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FINANCIAMENTO À PESQUISA E 
INOVAÇÃO

Este capítulo trata do financiamento à Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação – P,D&I. Nesta perspectiva, abordam-se questões associadas 
ao montante dos investimentos realizados pelos países, a origem e 
destino de tais financiamentos e a sua relação com as estratégias e as 
políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. O papel específico 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
– OCDE é ressaltado e dados desta organização de cooperação 
internacional são apresentados com o objetivo de apresentar tendências 
mundiais. Ao mesmo tempo, especificidades de países e regiões são 
apresentadas argumentando-se que não existe uma receita única para 
todos os países e que as políticas de P,D&I devem estar embasadas 
na realidade concreta do contexto sócio-histórico sob consideração. 
Atenção particular é dada ao financiamento à P,D&I no Brasil e a 
sua relação com as opções em termos de políticas públicas de ciência, 
tecnologia e inovação. 

INVESTIMENTOS EM P&D

O bombardeio de Hiroshima e Nagasaki no final da 2ª. Guerra 
Mundial, além do seu lado catastrófico, foi uma demonstração 
cabal da capacidade de interferência política, econômica e social da 
ciência. O grande desenvolvimento científico e tecnológico a partir 
do pós-guerra, em grande parte influenciado pela Guerra Fria, veio 
a colocar a ciência e tecnologia em um novo patamar não só pela sua 
associação a questões de geopolítica mas sobretudo pelo seu potencial 
de favorecimento ao desenvolvimento econômico e social. 

Neste sentido os sistemas de apoio ao desenvolvimento da ciência e 
tecnologia se tornaram mais sofisticados, com atividade destacada da 
OCDE1 . Entre outros feitos, a OCDE elaborou, em 1963, a primeira 
1 A OCDE é uma organização de cooperação internacional com sede em Paris, composta 
atualmente por 35 países. Foi fundada em 1960 como sucessora da OECE no contexto do 
Plano Marshall e tinha como como objetivo a busca de soluções para os países europeus 
afetados pela Segunda Guerra Mundial.
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versão do Manual Frascati, que estabelece diretrizes para coleta e 
análise de dados sobre Pesquisa e Desenvolvimento - P&D. Editou 
também o Manual de Oslo, em 1990, que orienta a padronização 
de conceitos, construção de estatísticas e indicadores sobre inovação 
tecnológica. Estes dois manuais têm sido utilizados como referência 
no mundo inteiro para obtenção de dados e realização de análises na 
área de ciência, tecnologia e inovação – CT&I. Em particular, têm 
sido adotados no Brasil como guias para a realização, a cada três anos, 
a partir do ano 2000, da Pesquisa de Inovação Tecnológica – PINTEC 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisas e Estatística – IBGE.

Dentre os indicadores mais importantes consolidados nos manuais de 
P,D&I estão aqueles relacionados aos investimentos realizados pelos 
diferentes setores da sociedade. Estes investimentos vêm crescendo, 
particularmente nos países que têm tido posições de liderança 
tecnológica nos últimos anos, tendo em vista o papel estratégico 
exercido pelo desenvolvimento tecnológico e a inovação na elevação 
das vantagens competitivas. Mostra-se na Figura 1, a partir de dados 
da OCDE e do MCTIC2 , a evolução dos investimentos em P&D 
como percentual do Produto Interno Bruto – PIB, ou seja, como 
Intensidade de P&D, para alguns países selecionados.

Figura 1. Investimentos em P&D como percentual do PIB (Intensidade 
de P&D) em países selecionados.de P&D) em países selecionados.

Fontes: OECD DATA (https://data.oecd.org/), MCTIC (http://www.mctic.gov.br/).

2 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC do Brasil.
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Conforme visto na Figura 1, desde o início dos anos 1980 a média da 
Intensidade de P&D do conjunto dos países que integram a OCDE 
está na faixa dos 2%, tendo sido levemente aumentado ao longo dos 
anos, alcançando 2,3% em 2016. Entre os países que estão acima da 
média da OCDE encontram-se os Estados Unidos, o Japão, a Coreia 
do Sul e Israel. Os Estados Unidos e o Japão têm posição clara de 
liderança em tecnologia e inovação no mundo, particularmente a 
partir da segunda metade do século XX. Os investimentos da Coreia 
do Sul e de Israel se destacam por terem atingido os maiores patamares 
entre todos os países do mundo no que se refere à fração da economia 
que se destina à P&D, atingindo, em ambos os casos, 4,2% do PIB 
em 2016.

Entretanto, tem se destacado ultimamente o feito da China, que 
ultrapassou a Intensidade de P&D da Europa a partir de 2012. Em 
artigo publicado na Revista Nature, Van Noorden (2014) destaca que 
a China, assumindo uma estratégia que resultou no aumento dos 
investimentos em ciência e tecnologia acima da taxa de crescimento 
econômico do país, superou a Europa em um indicador chave de 
inovação: a fração dos recursos do país devotada para Pesquisa e 
Desenvolvimento. Note que, ao contrário dos países que se encontram 
em patamares maiores de investimentos nas últimas décadas, a China 
investia, em 1991, apenas cerca de 0,7% do seu PIB em P&D. 
Entretanto, a partir da virada para o século 21 os investimentos do país 
passaram a crescer significativamente, vindo a atingir 2,1% do PIB em 
2016. Este patamar coloca a China entre os países que mais investem 
em P&D em termos relativos e, sobretudo, em termos absolutos em 
todo o mundo.

Como mostrado na Figura 1, bem abaixo da média da OCDE 
encontram-se o Brasil e a Rússia. Os investimentos do Brasil cresceram 
lentamente, de 1,0% em 2000 para 1,3% em 2015. No entanto, o 
mais preocupante é que nos últimos dois anos, ao invés de aumentar os 
investimentos estão decrescendo. É também digna de nota a situação 

pai_2018.indd   335 17/05/2019   11:20:05



336 Pesquisa Aplicada & Inovação - Volume 2

da Rússia cujos investimentos na então União Soviética eram da 
ordem de 1,9% em 1990. A partir daí os investimentos decresceram 
acentuadamente e ficaram próximos de 1,0% do PIB em 2016.

DE ONDE VÊM OS RECURSOS PARA P&D? 

Tendo em vista que a Pesquisa e Desenvolvimento se tornou estratégica 
e influencia diretamente o desenvolvimento econômico e social, os 
investimentos em P&D são realizados principalmente pelo Estado e 
pelas empresas. A partição dos investimentos entre estes dois setores 
passa a refletir o que tem sido denominado de divisão do trabalho da 
inovação entre os setores público e privado (MAZZUCATO, 2015). 
Há três décadas, dos Santos (1987) já assinalava:

A pesquisa fundamental e aplicada e principalmente o 
desenvolvimento final dos produtos passam a configurar um 
momento essencial do ciclo do capital; a intervenção do Estado 
se torna então necessária para assegurar este vasto processo de 
produção e aplicação do conhecimento científico. A empresa 
capitalista, subsidiada pelo Estado, dedica-se fundamentalmente 
ao desenvolvimento final dos produtos e à pesquisa aplicada; os 
centros estatais de pesquisa se concentram em pesquisas aplicadas 
de interesse social e militar e as universidades se especializam na 
pesquisa fundamental e aplicada de maior alcance a longo prazo 
(DOS SANTOS, 1987, p. 11). 

Os sistemas de inovação dos países evoluíram no sentido de uma 
partição entre recursos aportados principalmente pelo Estado e pelas 
empresas. Nas estatísticas de ciência e tecnologia, a informação sobre os 
investimentos setoriais geralmente remete aos investimentos realizados 
pelos governos, pelas empresas, pelas instituições de ensino e pesquisa 
– IES (geralmente públicas) e pelas instituições privadas sem fins 
lucrativos – PSL. Na Figura 2 mostra-se a repartição de investimentos 
em P&D por setor em países selecionados pela OCDE. Os países 
estão em ordem decrescente do percentual de dispêndios empresariais 
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em P&D, ou seja, a fração dos investimentos empresariais são maiores 
a partir de Israel, o primeiro país à esquerda do gráfico.

A média da OCDE corresponde a um padrão no qual 68,1% dos 
recursos para P&D vem das empresas, 18,2% das instituições de 
ensino superior, 11,3% do governo e 2,4% das instituições privadas 
sem fins lucrativos. À esquerda, no gráfico, encontram-se países cuja 
fatia de investimentos empresariais é bem maior do que este valor 
médio. Aí estão, por exemplo, os Estados Unidos, o Japão, a China e 
a Coréia do Sul, que tem se destacado mundialmente como lideranças 
em tecnologia.

Figura 2. Dispêndios em P&D por setor como percentual do PIB, em 
2013, em países selecionados pela OCDE.2013, em países selecionados pela OCDE.

*IES –Instituições de Ensino Superior, PSL – Instituições privadas sem fins lucrativos.

O fato de que nos países de maior liderança tecnológica a maior 
fatia de recursos para P&D é geralmente proveniente das empresas 
reflete a condição de que a inovação ocorre nas empresas e cabe 
principalmente a estas organizações a atuação em pesquisa aplicada 
e na implementação de tecnologias. O Estado tem o importante 
papel de investir em pesquisa básica e em pesquisas tecnológicas que 
envolvem maiores riscos. Esta combinação de investimentos oriundos 
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de diferentes setores é fundamental para o bom funcionamento do 
ecossistema e para que a inovação ocorra de fato. 

Entretanto, deve-se ressaltar que, embora o padrão de grande parte dos 
países que têm assumido posições de liderança seja de investimentos 
empresariais bem superiores aos demais investimentos realizados pelos 
governos e pelas instituições de ensino e pesquisa duas observações 
importantes devem ser aqui realizadas. A primeira é de que para 
se chegue a uma dada partição entre recursos governamentais e 
empresariais que seja considerada mais adequada deve-se considerar a 
situação específica, o processo histórico e a experiência de cada país. A 
título de exemplo, a Tabela 1 mostra a transferência de recursos entre 
os setores que financiam e os setores que executam as atividades de 
P&D, em 1953, nos Estados Unidos. 

Tabela 1: Transferência de recursos entre os quatro setores como fontes 
fundos de P&D e como executores de P&D, 1953

(em milhões de dólares)

Setor
Executores de P&D

Governo 
Federal

Indústria
IES*, inclusive 
universidades

Outras 
instituições

Total

Fontes de 
Recursos 

para 
P&D

Agências do 
governo federal 970 1.250 280 50 2.810

Indústria 2.350 20 2.370

IES*, inclusive 
universidades 130 130

Outras 
instituições 30 20 50

Total 970 3.870 460 70 5.370

*Instituição de Ensino Superior.  Fonte: GODIN (2017), p. 167.
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De acordo com esta Tabela, se considerarmos apenas os recursos 
investidos pelas agências do governo federal (2,81 bilhões de dólares) 
e pela Indústria (2,37 bilhões de dólares) tem-se que os investimentos 
públicos nos Estados Unidos correspondiam, em 1953, a 54% 
enquanto que os investimentos empresariais eram de 46%. Note que 
não estão considerados na Tabela 1 os recursos advindos dos Estados, 
os quais aumentariam ainda mais a fração de recursos públicos. Assim, 
em 1953, o padrão de financiamento à P&D nos Estados Unidos era tal 
que os investimentos públicos superavam os investimentos privados, 
o que é muito diferente do padrão atual no qual os investimentos 
privados são aproximadamente o dobro dos investimentos públicos. 
É ainda digno de nota que, na dinâmica da partição dos recursos para 
P&D entre governo e indústria nos Estados Unidos, em meados dos 
anos 1960 os investimentos do governo correspondiam ao dobro dos 
investimentos da indústria, no final dos anos 1970 os investimentos 
dos dois setores eram aproximadamente iguais e a relação se inverteu 
no início dos anos 2000 quando os investimentos da indústria 
passaram a ser próximos do dobro dos investimentos governamentais 
(MAZZUCATO, 2015). Ressalta-se, ainda, na Tabela 1, que 35% 
dos recursos investidos em P&D industrial tiveram origem nos cofres 
públicos. Ou seja, parte importante dos recursos públicos foram 
utilizados para o compartilhamento de risco com as empresas.

Este aporte significativo de recursos governamentais para P&D nos 
Estados Unidos entre as décadas de 1950 e 1970 foi, certamente, 
fundamental para que o país chegasse à situação atual na qual tem-
se que aproximadamente 2/3 de recursos para P&D são privados. 
Assim, a alavancagem de recursos empresariais para a inovação pode 
ter como requisito a intervenção estatal em diferentes níveis, inclusive 
no nível de acentuar o investimento público em P&D e inovação 
em um determinado momento com vistas a estimular e viabilizar os 
investimentos empresariais.
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Figura 3. IDH de países selecionados em 2015. 

Fonte: United Nation Development Program (http://hdr.undp.org/en/data#).

A segunda observação sobre a partição entre recursos governamentais 
e empresariais é que não necessariamente para que um país 
seja considerado como desenvolvido os recursos oriundos das 
empresas devam ser significativamente maiores do que os recursos 
governamentais. Ainda na Figura 2, tem-se à direita da média da OCDE 
países cujos investimentos em P&D empresariais e governamentais 
estão em patamares próximos da metade dos investimentos totais 
mas apresentam alto Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, 
conforme mostrado na Figura 3. Por exemplo, na Noruega, que 
apresenta maior IDH (0,95) entre todos os países do mundo, a 
Intensidade de P&D empresarial é aproximadamente igual a 52,5% 
enquanto que a soma dos investimentos em P&D governamentais e 
das IES está próximo de 47,5%. 

Assim, a distribuição de recursos entre os diferentes setores deverá se 
situar em uma proporção que guarda relação com as especificidades do 
país. Ou seja, não necessariamente o padrão apresentado por alguns 
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países que se situam na liderança tecnológica teria de ser repetido 
por qualquer outro país que almeje atingir um patamar de maior 
desenvolvimento econômico e social.

POLÍTICAS ANTICÍCLICAS

Os últimos anos têm testemunhado uma tendência ao encaminhamento 
de políticas públicas anticíclicas – ao menos na área de ciência, 
tecnologia e inovação – refletindo uma aposta na inovação como 
receita para o enfrentamento de períodos de crise econômica, ou seja, 
a saída da crise econômica pelo caminho da inovação. No âmbito 
das teorias econômicas, as políticas públicas anticíclicas fazem parte 
do cardápio disponibilizado por correntes que integram a matriz 
desenvolvida pelo economista britânico John Maynard Keynes, a qual 
parte da consideração de que as economias não tendem ao equilíbrio 
geral no sentido em que foi definido pelos pensadores neoclássicos. 
Adeptos do pensamento keynesiano advogam que o aumento do 
déficit público pode ser uma estratégia considerada em momentos de 
crise, como forma de estimular os investimentos privados e retomar o 
crescimento econômico.

Assim como ocorre com outros tipos de investimentos, as despesas 
realizadas pelo setor privado em P&D são pró-cíclicas, no sentido de que 
estão positivamente correlacionadas ao nível de atividade econômica. 
Mostra-se na Figura 4 que, no caso dos países que integram a área da 
OCDE, houve uma queda de quase 8% nos investimentos em P&D 
realizados pelo setor empresarial na crise econômica que ocorreu entre 
os anos 2008 e 2009, na qual houve uma queda de aproximadamente 
4% no PIB destes países. Ressalta-se, entretanto, que neste mesmo 
período o orçamento público para P&D dos países que integram esta 
área cresceu em quase 8%, refletindo a adoção de políticas anticíclicas 
pelo poder público. 
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Figura 4. Evolução dos investimentos em P&D ao longo dos ciclos 
econômicos do período 1985 – 2014, na área da OCDE. 

Fonte: OCDE (2015), p. 56.

Por outro lado, a partir de 2010, quando o PIB volta a crescer e, 
juntamente com ele, os investimentos privados em P&D, nota-se 
uma queda no orçamento e nos investimentos públicos. Usando uma 
outra linguagem, pode-se dizer que o crescimento dos investimentos 
privados em P&D evoluem em fase com o crescimento do PIB ao passo 
que há uma tendência à adoção de políticas nas quais o crescimento 
dos investimentos públicos evolui em oposição de fase ao crescimento 
econômico. 

Finalmente, vale ainda notar que a evolução pró-cíclica dos 
investimentos empresariais é evidente em todo o período analisado 
(1985 – 2014). Mas a evolução anticíclica dos investimentos públicos 
torna-se mais evidente apenas a partir dos anos 2000, indicando que a 
adoção de tais políticas pelo setor público tem se consolidado a partir 
do início deste século. Esta tendência do estabelecimento de políticas 
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públicas anticíclicas na área de ciência, tecnologia e inovação é um 
forte indicador de que o papel estratégico dos investimentos em P&D 
tem se acentuado, bem como de que a inovação tem sido considerada 
como uma estratégia cada vez mais adotada, ao menos nos países da 
área da OCDE, para o enfrentamento das crises econômicas. 

Neste sentido, percebe-se que, ainda que o receituário de matiz 
keynesiana não conte com o apoio unânime dos formuladores de 
políticas públicas para o enfrentamento das crises econômicas de 
um modo geral, é certo que há um crescimento da influência deste 
pensamento econômico quando se trata de formular políticas de 
ciência, tecnologia e inovação. Assim, a inovação tem se consolidado 
nos países considerados mais desenvolvidos como uma boa receita 
para a retomada do crescimento econômico.

Passemos agora ao caso do Brasil. A Figura 5 mostra a evolução 
crescimento dos investimentos privados em P&D no período 2001 – 
2013, bem como do crescimento do PIB brasileiro no mesmo período. 
Os dados do período indicam uma correlação igual a aproximadamente 
0,7 entre as duas variáveis. Em outras palavras, os investimentos 
privados em P&D apresentam características de atendimento a uma 
lógica pró-cíclica: aumentam nos períodos de crescimento da economia 
e diminuem nos períodos em que a economia decresce.

No que diz respeito ao crescimento dos investimentos em P&D públicos 
no Brasil tem-se, de acordo com a Fig. 6, que há um crescimento 
embora tal crescimento não ocorra de forma sustentável. Em 2009, 
quando o PIB diminuiu em relação ao ano anterior (Figura 6) houve 
um aumento, embora discreto, dos investimentos públicos em P&D. 
Entretanto, o mesmo não ocorre a partir de 2014 quando o Brasil 
passou a enfrentar uma nova crise e o PIB brasileiro teve crescimento 
discreto de 0,5%. Por outro lado, o PIB do país teve quedas de 3,8% e 
3,6% nos anos de 2015 e 2016, respectivamente. Em 2017 registrou-
se um leve aumento de 0,3%. 
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Figura 5. Crescimento do dispêndio privado 
em P&D e do PIB do Brasil.

 

Fontes: MCTIC e IPEA DATA.

Figura 6. Evolução dos dispêndios em P&D (R$ Bi) no Brasil em 
valores reais – IPCA

2015. Fonte: MCTIC.

Destaca-se que, neste período de crise econômica, os dispêndios 
públicos em P&D tem caído significativamente, como mostrado 
na Figura 6 para os anos 2014 e 2015. Estes dados indicam que, ao 
contrário do que vem ocorrendo nas economias mais desenvolvidas, 
não existe no Brasil uma visão consolidada de que a aposta na 
inovação pode ser uma boa estratégia para a superação das dificuldades 
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econômicas. Houve um movimento discreto no sentido de praticar 
uma política anticíclica diante da crise de 2008 – 2009, mas na crise 
seguinte (2015 – 2017) foi praticada uma política pública pró-cíclica 
mediante cortes significativos nos orçamentos para ciência, tecnologia 
e inovação.

Em conformidade com a Figura 7, a Intensidade de P&D do Brasil 
atingiu aproximadamente 1,3% em 2015, o que é muito baixo se 
considerado o patamar dos países que assumem posições de liderança 
tecnológica ao redor do mundo. Observa-se uma tendência nos últimos 
anos de elevação dos dispêndios empresariais, que saltaram de 0,51% 
do PIB em 2013 para 0,64% do PIB em 2015. Ao mesmo tempo, 
houve uma redução dos dispêndios públicos, que passaram de 0,69% 
para 0,64% do PIB. Dessa forma, pela primeira vez desde 2006, os 
dispêndios empresariais atingiram o mesmo patamar dos dispêndios 
públicos. Os investimentos públicos compreendem os investimentos 
do governo federal, na proporção de aproximadamente 70%, e os 
investimentos dos governos estaduais, equivalentes cerca a 30%, o que 
confere papel importante às agências de fomento à pesquisa e inovação 
nos estados brasileiros.

Figura 7. Evolução da Intensidade de P&D do Brasil por setor.

Fonte: MCTIC.
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Conforme se vê na Figura 7, os recursos públicos têm diminuído desde 
2014. A partir de então a situação tem se agravado a tal ponto que 
já repercute internacionalmente. Artigo publicado na Revista Nature 
(ANGELO, 2017) dá conta de que 42% dos recursos federais para 
a ciência foram cortados em 2017: o orçamento de R$ 3,2 bilhões 
para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
é o mais baixo visto pelo país nos últimos 12 anos. Ao lado dos 
cortes orçamentários há também uma diminuição acentuada dos 
desembolsos em face do contingenciamento de recursos, isto é, da 
retenção de recursos previstos no orçamento. 

Os cortes orçamentários e o contingenciamento de recursos da 
área de ciência, tecnologia e inovação têm motivado a comunidade 
científica do país a realizar protestos, inclusive com a instituição do 
“Tesourômetro do conhecimento” pela Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC e pela Academia Brasileira de Ciências – 
ABC. Uma imagem deste medidor dos cortes nos recursos para ciência, 
tecnologia e inovação é mostrada na Figura 8, na qual se denuncia que 
o acúmulo de cortes chegou a mais de R$ 11 bilhões desde 2015.

Figura 8. Tesourômetro do conhecimento.Figura 8. Tesourômetro do conhecimento.

Fonte: SBPC.
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PARA ONDE VÃO OS RECURSOS DESTINADOS À 
P&D?

Conforme visto acima, na Tabela 1, os recursos para P&D são 
transferidos entre distinto setores, envolvendo geralmente agências, 
departamento ou instituições governamentais, instituições de ensino e 
pesquisa e empresas. Alguns destes setores podem, ao mesmo tempo, 
transferir e receber recursos para apoiar e realizar atividades de P&D. 
Assim, as empresas, por exemplo, ao mesmo tempo em que investem 
recursos próprios para P&D intramuros pode, ainda, receber recursos 
do governo e transferir recursos para as universidades. 

Para ilustrar a existência de diferentes mecanismos de transferência, 
mostra-se, na Figura 9, os recursos transferidos pelo governo para 
a P&D empresarial, em alguns países, como percentual do PIB, no 
ano de 2015. No exemplo considerado, a transferência de recursos 
ocorre por meio de apoio direto do governo à empresa ou por meio 
de incentivos fiscais. O apoio direto pode se dar, por exemplo, através 
da transferência de recursos não-reembolsáveis – a qual, no Brasil, é 
denominada subvenção econômica à inovação –, por meio de crédito 
ou através do investimento em empresa na forma de capital de risco. 

Por sua vez, incentivos fiscais são considerados uma forma de apoio 
indireto, igualmente adotado de forma ampla, através do qual a empresa 
pode gozar de reduções fiscais mediante a realização de investimentos 
em P&D. Estra transferência de recursos sob diferentes formas tem 
implicações geralmente na existência de diferentes instrumentos de 
apoio à pesquisa e inovação. 
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Figura 9. Apoio governamental direto e incentivos fiscais à P&D na 
empresa, como percentual do PIB, 2015.

Fonte: OECD, R&D Tax Incentive Indicators, http://oe.cd/rdtax, 2017.

Ainda em relação à Figura 9, nota-se que a maioria dos países 
aumentaram o apoio público à P&D empresarial entre 2006 e 2015. 
Em alguns países, a exemplo do Canadá, Nova Zelândia, Finlândia, 
Alemanha, África do Sul e Eslovênia o apoio diminuiu. No Brasil, os 
investimentos públicos em P&D empresarial triplicaram em 10 anos, 
passando de 0,04% do PIB em 2006 para 0,11% em 2015. 
No caso do Brasil, se destacam os seguintes os instrumentos de apoio 
à pesquisa e inovação: i) recursos não-reembolsáveis, ii) subvenção 
econômica à inovação, iii) crédito subsidiado, iv) investimento, 
na forma de capital de risco, v) incentivos fiscais e vi) obrigação de 
investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – P,D&I.

As principais agências públicas federais que operam estes instrumentos 
são o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
– CNPq, a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, a Coordenação 
de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior – CAPES e o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 
Programas robustos são também executados por agências reguladoras, 
nos quais empresas reguladas são obrigadas a investir um percentual 
do seu faturamento em P,D&I. Entre estas agências encontram-se a 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 
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e a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Nos Estados e 
Distrito Federal o financiamento à pesquisa e Inovação conta ainda 
com as Fundações de Amparo à Pesquisa – FAPs e com as Agências de 
Fomento. Os recursos para apoio à pesquisa e inovação são geralmente 
destinados a Instituições de Ensino Superior, Instituições Privadas sem 
fins lucrativos, Empresas e Organizações Sociais. A Tabela 2 sumariza 
os principais instrumentos de apoio, seus destinatários e operadores.

Tabela 2 - Principais instrumentos públicos de apoio à pesquisa e 
inovação no Brasil

Instrumento Beneficiário
Principais 

financiadores
Características do 

instrumento

Recursos não 
reembolsáveis

Instituição de 
pesquisa pública 

ou privada sem fins 
lucrativos

CNPq, CAPES, 
Finep e FAPs

Destinam-se a apoiar 
pesquisa básica e aplicada e 

atividades correlatas

Subvenção 
econômica à 

inovação

Empresas públicas ou 
privadas FINEP e FAPs

Instrumento mais nobre de 
apoio à pesquisa na empresa, 

através de recursos não 
reembolsáveis

Crédito Empresas públicas ou 
privadas

Finep, BNDES 
e Agências de 

fomento

Empréstimo a juros 
subsidiados mediante 

apresentação de garantias 
pela empresa beneficiária

Investimento Empresas públicas ou 
privadas Finep e BNDES

Apoia o desenvolvimento de 
empresas inovadoras através 
de investimentos diretos ou 
indiretos na forma de capital 

de risco

Incentivos fiscais Empresas públicas ou 
privadas Governo Federal

Renúncia fiscal do Governo 
mediante investimentos 

em P&D e Inovação pelas 
empresas

Obrigação de 
investimentos em 

P,D&I

Instituições de 
pesquisa pública ou 
privadas e empresas 
públicas ou privadas

Empresas 
concessionárias 

(reguladas)
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contrato
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A ênfase do apoio público em determinados instrumentos está 
relacionada à estratégia adotada na Política de Ciência, Tecnologia e 
Inovação do país. Neste sentido, os instrumentos de apoio à P&D 
para os quais são destinados mais recursos refletem opções assumidas 
em políticas públicas de inovação. Para ilustrar esta questão, a Figura 
10 apresenta a evolução dos investimentos realizados pela FINEP 
entre os anos 2006 e 2017 através de Recursos não reembolsáveis, 
Reembolsáveis (crédito) e Subvenção econômica à inovação. A 
escolha da FINEP é particularmente interessante devido ao seu papel 
singular no sistema de inovação brasileiro. Além de ter a incumbência 
de gerenciar os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, que é a principal fonte de recursos para 
P&D do país, a FINEP é a única agência federal que operacionaliza 
praticamente todos os instrumentos de apoio à pesquisa e inovação 
no Brasil. Em especial, é a única que tem realizado investimentos na 
forma de subvenção econômica à inovação, que é o instrumento mais 
nobre de apoio à inovação na empresa por se tratar de recursos não 
reembolsáveis transferidos dos cofres públicos para empresas com o 
fim de compartilhar riscos em projetos de inovação.

Figura 10. Recursos aplicados pela FINEP no período 2001 – 2014, 
em R$ bilhões, na forma de Recurso não-reembolsável, Reembolsável 

(crédito) e Subvenção econômica.

Fonte: FINEP.
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Destaca-se, em primeiro lugar, na Figura 10, o aumento dos recursos 
liberados na forma de Crédito (Reembolsável) que aumentou 
significativamente a partir de 2008 e atingiu quase R$ 4,5 bilhões 
em 2004. Nos três anos seguintes há uma diminuição da liberação 
de recursos na forma de crédito, mas esta queda no desembolso deve 
refletir mais uma diminuição do apetite das empresas para tomar 
empréstimos do que uma reorientação da política pública. Por sua 
vez, a Subvenção econômica, que foi instituída pela Lei de Inovação 
em 2004, começa a ser liberada em 2007, se situa em patamares mais 
altos nos anos seguintes mas decresce a partir de 2011. Finalmente, 
os recursos não-reembolsáveis, que se destinam a universidades e 
instituições de pesquisa, apresentaram tendência de crescimento até 
2012, embora com algumas oscilações. A partir de então estes recursos 
também têm sido declinantes.

Os diferentes instrumentos guardam relações com a qualidade da 
inovação e com as prioridades estabelecidas nas políticas públicas. O 
crédito é um empréstimo tomado pela empresa junto a um agente 
público ou privado mediante apresentação de garantias. No Brasil, o 
crédito para a inovação tem sido praticado principalmente pela FINEP 
e pelo BNDES, seja em relação direta destes agentes federais com as 
empresas seja através de agências de fomento estaduais ou regionais. 
Na medida em que há exigência de garantias e o dinheiro tomado por 
empréstimo tem de ser devolvido, este instrumento tende a ser adotado 
em projetos de risco relativamente pequeno, ou seja, funciona como 
um instrumento que apoia prioritariamente inovações incrementais.
 
Por seu turno, a subvenção econômica à inovação se diferencia pelo 
fato de se tratar do aporte de recursos não-reembolsáveis em empresas, 
pelo setor público, com o objetivo de compartilhar o risco naqueles 
projetos que envolvem maiores riscos, ou seja, em projetos mais 
inovadores e de inovação radical. Como a FINEP é a única agência 
federal que opera tais recursos, os dados da Figura 10 sinalizam a 
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existência de instabilidades nas políticas públicas do país no que se 
refere à aposta em projetos mais inovadores.

Finalmente, os recursos não-reembolsáveis, destinados a instituições 
de ensino superior e instituições privadas sem fins lucrativos, servem 
prioritariamente à criação e manutenção de infraestrutura de pesquisa 
e realização de pesquisas básicas e aplicadas, que são fundamentais, 
inclusive para propiciar ambientes favoráveis aos investimentos 
privados. 

Tomados em conjunto, os dados mostrados na Figura 10 sinalizam a 
existência de tendências distintas, entre o quadriênio 2007 – 2010 e 
o quadriênio 2011 – 2014, notadamente pela diminuição gradativa 
dos recursos para subvenção econômica no segundo quadriênio. Estas 
diferenças devem estar associadas a debates sobre questões estratégicas 
relacionadas a opções de políticas públicas mais voltadas para a 
capacitação tecnológica e a imitação ou voltadas para uma perspectiva 
de inovação mais radical. Deve-se ressaltar, também, que enquanto 
no quadriênio 2007 – 2010 a subvenção econômica era concedida 
principalmente em projetos que contavam com o apoio exclusivo deste 
instrumento, no quadriênio 2011 – 2014 praticou-se uma orientação 
de integração de instrumentos e a subvenção econômica foi liberada 
principalmente em projetos que contavam com apoio na forma de 
crédito subsidiado.

Paralelamente, vale registrar, os anos recentes trazem à tona, no Brasil, 
algumas iniciativas dirigidas prioritariamente para o apoio a projetos de 
maior risco em empresas startups. O Programa FINEP Startup, lançado 
publicamente em 2015, começou a ser operacionalizado em 2017 e já 
realizou duas rodadas de seleção de empresas por meio de edital. Este 
Programa é inovador no sentido em que visa apoiar startups que tenham 
projetos em nível relativamente avançado de desenvolvimento, mas 
encontram empecilhos – financeiros, regulatórios, concorrenciais ou 
mesmo tecnológicos – para introduzir os seus produtos ou processos 
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inovadores no mercado, ou seja, startups que estão no “vale da morte”. 
O Programa FINEP Startup apoia financeiramente empresa com 
este perfil através de um contrato de opção de compra, no qual a 
Financiadora tem a opção de transformar mais adiante o seu apoio em 
participação societária na empresa. O objetivo do Programa é exercer 
a opção de compra nas empresas que derem certo. Assim, a lógica do 
Programa é a de apoiar um certo número de empresas (atualmente 
20 por rodada) na expectativa de que os ganhos com aquelas que dão 
certo devem, no mínimo, cobrir as perdas com aquelas que não dão 
certo. 

Além do FINEP Startup, chama a atenção outra inciativa recente, no 
âmbito regulatório, de estímulo ao apoio a projetos inovadores por 
meio de capital de risco. O novo marco legal da inovação – expresso 
na Lei Federal 13.243/16 e regulamentado pelo Decreto 9.283/18 
– enfatiza que as instituições científicas e tecnológicas públicas da 
administração indireta, ou seja, as universidades e institutos de pesquisa 
públicos, as agências de fomento, as empresas públicas e as sociedades 
de economia mista, estão autorizadas a participar minoritariamente 
do capital de empresas inovadoras. Embora esta possibilidade de 
participação minoritária já existisse na lei de inovação aprovada em 
2004, ela foi ampliada no novo marco legal no sentido de considerar 
também as unidades federativas. Além disso amplia também as formas 
de viabilização da participação do ente público no capital empresarial, 
ao estabelecer que tal participação se dará por meio de contribuição 
financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, 
e poderá ser aceita como de forma de remuneração pela transferência 
de tecnologia e pelo licenciamento para outorga de direito de uso ou 
de exploração de criação de titularidade da União e suas entidades. 
Assim, o novo marco regulatório abre portas para que órgãos públicos, 
inclusive as universidades e institutos de pesquisa, possam estabelecer 
políticas e delinear estratégias de investimentos para acelerar o 
desenvolvimento de empresas inovadoras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas quatro últimas décadas tem-se consolidado a compreensão de 
que o desenvolvimento tecnológico e a inovação são estratégicos para 
o aumento da competividade e para o desenvolvimento dos países. 
Como um dos desdobramentos desta visão, tem-se considerado os 
investimentos em pesquisa e inovação fundamentais e os países que 
exercem posições de liderança em termos de tecnologia tem elevado 
os seus investimentos em P&D a patamares superiores a 2% do PIB. 
Neste sentido, a China se destaca como um país que, apesar de investir 
apenas 0,7% do seu PIB em P&D há 25, conseguiu triplicar os seus 
investimentos neste período. Em 2012, a China superou a Europa 
em Intensidade de P&D e passou a se figurar entre os países que mais 
investem em P&D no mundo. 

Ainda, verifica-se nos países da área da OCDE uma evolução no sentido 
da adoção de políticas públicas anticíclicas para a área de ciência, 
tecnologia e inovação, refletindo a implementação de estratégias de 
enfrentamento de crises através do estímulo à inovação. 

Por outro lado, os esforços do Brasil nesta direção permitiram ao país 
apenas avançar de investimentos da ordem de 1,0% do PIB em 2001 
para 1,3% em 2015. Pior, nos últimos três anos o orçamento do país 
para ciência, tecnologia e inovação tem sofrido cortes drásticos, o que 
pode levar o Brasil a retroceder a posições ocupadas há décadas.

No que se refere à distribuição dos investimentos pelos diferentes 
setores, os dados indicam que parte considerável dos países que 
ocupam posição de destaque mundial em termos de desenvolvimento 
tecnológico evoluíram para padrões nos quais os investimentos 
empresariais são aproximadamente o dobro daqueles realizados pelos 
governos e demais setores. Embora esta seja uma tendência, deve-se 
ressaltar que alguns países de IDH alto não seguem necessariamente 
esta receita, a exemplo da Noruega, que em 2015 apresentou o maior 
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IDH do mundo (0,95) mas os investimentos empresariais em P&D 
são aproximadamente a metade dos investimentos totais do país. 

Vê-se, ainda, que o apoio do setor público à inovação se dá por meio de 
diferentes instrumentos, os quais tem características que possibilitam 
a sua associação a estratégias e políticas públicas de inovação. No 
caso do Brasil, entre os instrumentos públicos de apoio à pesquisa 
e inovação na empresa houve uma tendência, nos últimos anos, a 
aumentar o crédito (reembolsável) e diminuir a subvenção econômica 
(não-reembolsável). O crédito se adequa mais a projetos de inovação 
incremental ao passo que a inovação a se direciona geralmente a 
projetos mais inovadores. Por outro lado, algumas iniciativas – via 
financiamento ou avanço regulatório – voltadas para o fortalecimento 
do investimento em empresas inovadoras sinalizam uma tendência à 
aposta em projetos mais inovadores.

Em um sistema diversificado como o Brasileiro, talvez o caminho a ser 
seguido em termos de estratégia e políticas de inovação deva considerar 
inicialmente a existência de grandes diferenças em termos do estágio de 
desenvolvimento tecnológico do país em diferentes setores. Embora de 
uma maneira geral os indicadores de P,D&I do país estão muito longe 
de situá-lo em uma posição de vanguarda, é preciso ter em conta que 
o Brasil pode exercer papel de liderança em alguns setores. Entre estes 
poderíamos destacar, por exemplo, os setores de petróleo, aeroespacial, 
energias renováveis e agronegócio. Assim, ainda que em uma ampla 
gama de setores a estratégia deva estar voltada para a capacitação e a 
aprendizagem tecnológica, em alguns setores específicos é o potencial 
de liderança mundial do país que deve ser explorado.
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A TECNOLOGIA & INOVAÇÃO: 
BIOPRODUTOS COM APLICAÇÕES 
BIOFARMACÊUTICAS

Há alguns anos que a comunidade científica vem buscando propostas 
alternativas para a substituição de ensaios não clínicos (in vivo), 
por modelos que possibilitem mimetizar o funcionamento das 
estruturas biológicas, com toda sua complexidade. Além disso, existe a 
necessidade de obtenção de produtos a custos razoáveis, que possibilite 
a população ter melhor acessibilidade a tratamentos e terapias, sob o 
ponto de vista não clínico e clínico.

Sendo assim, tecnologias como organ-on-a-chip ou órgãos em chips 
para o desenvolvimento de fármacos e produtos cosméticos, como 
também terapias a base de medicamentos biossimilares são alternativas 
que ganham força, principalmente por trazerem uma proposta de 
diminuição de custos e resultados mais rápidos.

1 - A TECNOLOGIA ORGAN-ON-A-CHIP: UMA NOVA 
PERSPECTIVA PARA O ESTUDO DA FARMACOLOGIA 
E TOXICOLOGIA

O uso de animais em pesquisas científicas, durante muitos anos, 
respaldou os modelos in vivo de doenças e situações clínicas, 
configurando prática histórica na evolução da ciência, porém há mais 
de uma década, vem gerando polêmica em sociedades preocupadas 
com o meio ambiente e proteção dos animais (Cazarin; Corrêa; 
Zambrone, 2004). 

Além dos parâmetros éticos, hoje questiona-se a real eficiência método 
em modelos de ensino e pesquisa, considerando o avanço tecnológico-
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científico. É indiscutível que, ao longo dos anos, houve uma 
consolidação do entendimento em algumas áreas do conhecimento 
como: Fisiologia, Patologia, Farmacologia e Toxicologia, valendo-se 
de modelos experimentais in vivo (Guimarães; Freire; De Menezes, 
2016). 

O emprego dos ensaios in vitro, principalmente valendo-se de culturas 
de células, possui a vantagem do controle de alguns fatores como 
nutrientes, percentual de dióxido de carbono, fatores de crescimento, 
dentre outros elementos (Baker, 2011; Luni; Serena; Elvassore, 2014). 

Além da rápida cinética de proliferação, os ensaios com células 
podem mostrar resultados com elevando número de eventos, que 
em termos estatísticos, são úteis para apresentar um percentual de 
eventos considerável para essa finalidade (Zheng et al., 2016). Por 
outro lado, os ensaios com animais, apresentam alguns aspectos a 
serem considerados, como um dos mais observados, a participação do 
sistema imunológico, que em testes in vitro, raramente são surgimento 
de propostas inovadoras, principalmente no campo da Farmacologia e 
Toxicologia considerados (Low; Tagle, 2017). 

Nesse sentido, o desenvolvimento de modelos alternativos que 
contribuam para a redução, refinamento e substituição do uso de animais 
em metodologias in vivo, nas fases não clínicas de experimentação, tem 
alavancado o (Pacheco; Saad; Trevizan, 2012). Uma gama de estudos 
de partida para o desenvolvimento de medicamentos utilizam modelos 
animais, com o intuito de prever respostas farmacocinéticas, e mesmo 
toxicológicas, que poderiam ser reproduzidas em humanos (Guido; 
Oliva; Andricopulo, 2011; Selimovic; Dokmeci; Khademhosseini, 
2013). 

Embora os modelos in vivo ainda sejam uma das principais fontes para 
a obtenção de dados, para a predição de respostas farmacocinéticas 
em humanos, as diferenças fisiológicas e metabólicas entre humanos e 
modelos animais, nem sempre podem prever os resultados para novas 
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moléculas (Luni; Serena; Elvassore, 2014). 

Diferenças de espécies, em modelos animais, podem ser parcialmente 
evitadas para certos estudos, usando apenas células humanas, e dentro 
de um ambiente físico-químico mais apropriado fornecido pelo uso de 
chips microfluídicos (Zheng et al., 2016).

Dessa forma, uma das propostas que vem ganhando notoriedade 
perante a comunidade científica, principalmente na última década, são 
os ensaios conhecidos como órgãos em chips (Bhatia; Ingber, 2014). 
Isso pode ser facilmente observado, em termos do quantitativo de 
publicações, utilizando os descritores Organ-on-a-chip ou microfluidic, 
em plataformas de pesquisa (Figura 01).

Figura 01 – Aumento do número de publicações acadêmicas 
envolvendo os descritores “Microfluidics” ou “Organ-on-a-Chip”, de 
acordo com a platofoma Google acadêmico. O número de publicações 

encontradas na pesquisa para cada ano correspondente foi plotado 
de 2000 a 2016. O aumento da publicação exemplifica a crescente 

atividade e interesses no respectivo campo. 
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Fonte: ZHANG; RADISIC, 2017 (Adaptado)

O dispositivo chamado de Organs-on-a-chip ou Human-on-a-chip, 
consiste em um dispositivo de cultura de células 3-D interligadas 
por redes microfluídicas, confeccionado a partir de placas acrílicas (a 
base de polidimetilsiloxano (PDMS), poliestireno, copolímeros de 
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estireno-etileno/butileno-estireno, PMMA), fundidas em peça única 
por oxidação de plasma em baixa pressão, apresentando uma camada 
de PDMS (Figura 02), apresentando dimensões variáveis (Zheng et 
al., 2016; Bhusnure et al., 2017; Yi; Lee; Cho, 2017).

Figura 02 – Esquema do sistema microfluídico “Organ-on-chips”. 

Fonte: Adaptado de Caldas, 2012.

A tecnologia dos “Organs-on-chips” foi pioneiramente desenvolvida 
por pesquisadores do Instituto de Wyss, vinculado à Universidade de 
Harvard, há mais de uma década (Huh; Hamilton; Ingber, 2011). 
O pesquisador Geraldine Hamilton e sua equipe projetaram e 
confeccionaram vários órgãos em chips, como por exemplo: fígado, 
coração, pulmão. Além disso, há protótipos de rins, intestino e medula 
óssea, sendo pesquisadas por outros cientistas (Caldas, 2012).

Estudos utilizando plataformas microfluídicas iniciaram utilizando no 
máximo duas linhagens celulares, nos últimos cinco anos, as pesquisas 
de validação da relevância funcional dessas plataformas para a fisiologia 
humana, e resposta farmacológica e toxicológica a medicamentos para 
sistemas de órgãos modelo individuais, já são capazes de interligar, in 
vitro, pelo menos, dez sistemas humanos (Figura 03) – circulatório, 
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endócrino, gastrintestinal, imune, tegumentar, musculo esquelético, 
nervoso, reprodutivo, respiratório e urinário (Bhusnure et al., 2017; 
Low; Tagle, 2017).

Figura 03 – O conceito de human-on-a-chip. Os microssistemas 
biomiméticos que representam diferentes órgãos podem ser integrados 
em um único microdispositivo e ligados por um sistema circulatório 
microfluídico para modelar um processo complexo e dinâmico de 
absorção, distribuição, metabolismo e excreção de drogas e avaliar de 
forma mais confiável a eficácia e a toxicidade de um fármaco. Conforme 
mostrado neste exemplo, um sistema integrado de microengenharia 
imitadores de órgãos (pulmão, coração, intestino, fígado, rim e osso) 
podem ser usados para estudar os processos de absorção de aerossol 
inalado do pulmão para a microcirculação (A - vermelho). Mensurar 
possíveis eventos de cardiotoxicidade (B - alterações na contratilidade 
ou condução cardíaca), transporte e depuração no rim, metabolismo 
no fígado e contribuições de células imunes para essas respostas. As 
substâncias medicamentosas (C - azul) também podem ser introduzidas 
no compartimento intestino para investigar interação entre fármacos 
administrados oralmente e transportadores moleculares e enzimas 
metabolizadoras expressas nos vários órgãos.

Fonte: HUH; HAMILTON; INGBER, 2011. (Adaptado)
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Além disso, esses dispositivos deverão predizer a segurança, eficácia 
e os eventos farmacocinéticos de medicamentos e vacinas antes da 
administração em humanos (Huh; Hamilton; Ingber, 2011; Bhushan 
et al., 2016). 

A vantagem de trabalhar com os órgãos em chips relacionam-se ao 
manuseio de material em escala reduzindo, contribuindo também 
para a redução no volume de reagentes e material em geral (menos 
desperdício), contribuindo também para o aumento do controle de 
processos (melhor compreensão das reações termoquímicas a nível 
celular), portabilidade de dispositivos, resultando em diminuição dos 
custos de pesquisas e desenvolvimento de medicamentos, por exemplo 
(Selimovic; Dokmeci; Khademhosseini, 2013; Bhusnure et al., 2017).

Além disso, há que se considerar que o fluxo microfluidico é 
inteiramente laminar (praticamente não há misturas entre os fluxos 
de nutrientes e catabóblitos celulares, esta propriedade rara em fluidos 
foi alavancada para melhor estudar os comportamentos celulares 
complexos como motilidade celular em resposta a estímulos tácticos 
de quimioterapia, diferenciação de células-tronco, orientação axônica, 
subpropagação celular de sinalização bioquímica e desenvolvimento 
embrionário (Huh; Hamilton; Ingber, 2011; Moyer, 2011).

As perspectivas da aplicação dessa tecnologia em ensaios não clínicos, 
nos próximos anos poderão modelar, com mais eficiência, doenças e 
prever a eficácia e toxicologia dos órgãos múltiplos em tempo real, 
melhorando o potencial de diagnóstico e desenvolvimento de novos 
tratamentos de doenças raras no futuro (Esch; Bahinski; Huh, 2015).

2 - O IMPACTO DA TECNOLOGIA ORGAN-ON-A-
CHIP NA PESQUISA MUNDIAL

No ano de 2013, as empresas farmacêuticas nos Estados Unidos 
gastaram uma cifra aproximada de US$ 50 bilhões de dólares, para 
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o desenvolvimento de novos medicamentos, em contra partida, o 
número de drogas que chegou ao mercado foi de apenas 27 produtos 
apenas. Em média, o desenvolvimento de um fármaco pode custar 
cerca de US$ 1,2 bilhões de dólares, sendo um custo dez vezes maior 
que há cinco décadas. Caso essa tendência continue nos próximos 
anos, as empresas farmacêuticas podem não suportar esses custos 
surreais (Pharma, 2015). 

Assim, o modelo atual de descoberta e desenvolvimento de 
medicamentos apresenta-se bastante ineficaz, e nos últimos anos, 
aumento do estresse financeiro, as tubulações que diminuem e as falhas 
persistentes na clínica têm criou uma necessidade crítica de pesquisa 
melhor e mais preditiva ferramentas para aplicações de descoberta de 
drogas (Coelho, 2013).

Segundo as pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Wyss da 
Universidade de Harvard, a tecnologia Organ-on-a-Chip, em um 
futuro breve, modificará o panorama dos ensaios não clínicos, os testes 
em centenas de animais serão evitados, onde os resultados obtidos 
poderão apresentar a mesma qualidade ou mesmo maior (Huh; 
Hamilton; Ingber, 2011).

Os principais estágios ineficientes no processo de desenvolvimento de 
medicamentos são ensaios não clínicos e clínicos, e cerca de 75% do 
custo total do desenvolvimento de medicamentos é consumido nessas 
etapas. Levando em consideração os ensaios não clínicos, a taxa de 
sucesso de ensaios com uma droga através esse processo é de apenas 
34% e o custo incorrido nesta etapa é cerca de 22% do custo total de 
desenvolvimento de medicamentos. Somando-se a isso, o número de 
animais utilizados para testes são de aproximadamente 150 mil/ano, 
os quais são submetidos a procedimentos dolorosos (Dewan, 2014; 
Phrma, 2015).

A análise dos ensaios clínicos, mostra que as taxas de sucesso para as 
Fases I e III são de cerca de 60% e para a Fase II é de apenas 30%, 
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porém o custo incorrido é quase metade (57%) do custo total do 
desenvolvimento processo. Mesmo que uma parte disso, no futuro, 
seja substituída por órgãos em chips, as reduções de custos serão 
significativas, uma vez que o órgão em um chip mimetiza um órgão 
vivo, ele pode evitar a necessidade do uso de animais de laboratório e, 
por sua vez, fornecer um custo efetivo e alternativa com maior precisão 
(Wadhwa, 2016).

No ano de 2030 o custo projetado para o desenvolvimento de 
medicamentos chegará a aproximadamente US $ 2 bilhões na próxima 
década com base na tendência atual (Figura 04), os dados foram 
compilados com base na coleta de dados do ano de 1970 até 2012 
(Phrma, 2013; Middelkamp et al., 2016). 

Figura 04 – Custo esperado para o
 desenvolvimento de um novo medicamento.

Fonte: Pharma, 2013

Caso a tecnologia organ-on-a-chip substitua os ensaios não clínicos,é 
razoalvel esperar uma diminuição nos custos de pesquisa, produção e 
desenvolvimento de medicamentos (Middelkamp et al., 2016). Por 
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mais que a redução de custos não seja significativa sob o ponto de 
vista econômico, o impacto sobre a redução no uso de animais de 
laboratório pode sim ser impactante (Coelho, 2013). Observando a 
tendência em relação ao uso de animais de laboratório em décadas 
passadas, a tecnologia organ-on-a-chip ajudará aos laboratórios de 
pesquisa a redução na utilização de animais (Nogueira, 2015). O 
objetivo do teste de drogas em animais é descobrir as implicações da 
droga em seres humanos (Middelkamp et al., 2016; Bhusnure et al., 
2017; Low; Tagle, 2017). 

Achados, em algumas pesquisas, sugerem que a correlação entre os 
efeitos da droga em animais e seres humanos são muito baixos, logo 
este é um dos motivos pelos quais, as drogas falham durante a fase I 
dos ensaios clínicos (Middelkamp et al., 2016; Wadhwa, 2016). Sendo 
asim, os órgãos em chips podem ser muito úteis em relação ao aumento 
da precisão das respostas (Figura 05), pois podem replicar com uma 
faixa menor de erros o metabolismo muito aproximado de um órgão 
humano (Bhatia; Ingber, 2014). 

Figura 05 – Fontes de células para o 
desenvolvimento de órgãos em chip.desenvolvimento de órgãos em chip.

 
Fonte: LUNI; SERENA; ELVASSORE, 2014. (Adaptado)
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3 - O PANORAMA BRASILEIRO PARA O USO DA 
TECNOLOGIA HUMAN-ON-A-CHIP

A tecnologia utilizada para o desenvolvimento do chip é da empresa 
alemã TissUse e o desenvolvimento no Brasil ocorre de parceria com 
o Laboratório Nacional de Biociências (LNBio), laboratório ligado ao 
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e com 
apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC) e da Rede Nacional de Métodos Alternativos ao Uso de 
Animais – RENAMA (Nogueira, 2015; CNPEM, 2016).
 
Há quase cinco anos, o Brasil vivenciou a intervenção de ativistas 
junto ao instituto Royal no interior do Estado de São Paulo, na 
ocasião, o órgão foi acusado de maus tratos aos animais (cães, coelhos 
e camundongos) que eram utilizados em pesquisas e testes de produtos 
farmacêuticos (Nogueira, 2015).

No Brasil, o próprio Conselho Nacional de Controle de Experimentação 
Animal (CONCEA) reconhece 31 métodos alternativos que não 
fazem uso de animais, no entanto, verificou-se a publicação de duas 
Resoluções Normativas (RN 18 e RN 31), onde são reportados apenas 
24 métodos alternativos validados, mas uma parte deles ainda cita o 
uso de animais (Brasil, 2014).

Até o ano de 2019, deverão cessar, no Brasil, cerca de 17 tipos de testes 
para medicamentos e cosméticos (Nogueira, 2015). Sendo assim, um 
dos primeiros grupos a sinalizar para a substituição de testes com a 
animais, para o desenvolvimento de cosméticos, em terras brasileiras, 
é o Grupo Boticário, que usará uma tecnologia organ-on-a-chip, e 
tecnologia de pele 3-D, em plataformas microfluídicas, para simular 
o comportamento de futuros produtos cosméticos e de beleza no 
organismo ou um órgão humano específico, como por exemplo as 
células da epiderme (ITEPECH, 2018). 
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Por meio desse sistema, a pele se comunica com o sistema imune do 
corpo humano nos testes, ou seja, permitirá identificar, precocemente, 
possíveis reações alérgicas desencadeadas por formulações dos produtos 
cosméticos no modelo que mimetiza a pele humana (CNPEM, 2016; 
ITEPECH, 2018). 

Os primeiros testes funcionais, em laboratório, tiveram início ainda 
em 2016. Segundo o Grupo Boticário, os produtos desenvolvidos a 
partir dos sistemas organ-on-a-chip, deverão ser lançados em breve 
(CNPEM, 2016).

Não é ponto pacifico dentro da comunidade científica a avaliação da 
sensibilização da pele, sendo um tema altamente discutido seja no 
cenário nacional como internacional, assim o Boticário investe já há 
algum tempo em novas técnicas alternativas in vitro para a substituição 
de testes em animais no desenvolvimento de novos produtos cosméticos 
(ITEPECH, 2018).

4- PERSPECTIVAS DO USO DOS ÓRGÃOS EM CHIPS 
NA PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

Uma vez que esta tecnologia ainda está comercialmente em tímida 
expansão, por ser ainda inacessivel economicamente para muitos 
institutos e universidades, os pesquisadores apontam para o potencial na 
redução de custos do processo de desenvolvimento de medicamentos, 
a eliminação de algumas das etapas, ajudando a acelerar o processo. 
Sendo assim, é possível verificar que o custo dos processos atuais para 
o desenvolvimento de medicamentos tem aumentado por décadas, 
com elevação de taxas a cada ano. A plataforma organ-on-a-chip, que é 
a integração de todos os órgãos em chips, pode atuar como um corpo 
humano real, sobre o qual as drogas podem ser testadas de forma mais 
abrangente. 

pai_2018.indd   369 17/05/2019   11:20:07



370 Pesquisa Aplicada & Inovação - Volume 2

Porém, é importante também destacar que o conceito de “órgão em 
um chip” pode ter mérito limitado, pois apesar do avanço científico, 
em alguns modelos são propostas aplicações muito além do que é 
real e cientificamente palpável. Existem aspectos de um órgão in situ 
que ainda não foram bem delineados; o funcionamento do sistema 
imunológico e toda a sua multiplicidade de tipos de células que se 
interagem com os órgãos do corpo, a rede de capilares de apenas 
micrometro de diâmetros que são fundamentais para o transporte de 
massa para as células do estroma em um órgão, e assim por diante 
(Dias; Carvalho, 2017). 

De toda forma, há uma grande aposta da pesquisa mundial para que a 
realidade organ-on-a-chip, seja acessível principalmente contribuindo 
com o desenvolvimento da pesquisa mundial. 

Uma outra alternativa para a otimização de tratamentos, principalmente 
na área oncológica é a utilização de biofármacos, ou biossimilares, 
que trazem uma proposta na redução dos custos de tratamento de 
medicamentos, principalmente os anticorpos monoclonais com 
patentes ainda vigentes. Para países como o Brasil os anticorpos 
monoclonais representam um impacto de mais de 43% dos gastos 
do Ministério da Saúde com a compra de medicamentos para a rede 
pública. Além disso, até 2020, sete entre os dez produtos farmacêuticos 
mais vendidos no mundo serão biofármacos, com destaque para 
anticorpos monoclonais, proteínas terapêuticas e vacinas, tendo o 
Brasil como um dos principais consumidores mundiais nesse cenário 
(Dias; Carvalho, 2017).

5- OS BIOSIMILARES NO BRASIL E SUAS 
IMPLICAÇÕES NO SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO

Para compreender o conceito de um Biossimilar é necessário primeiro 
entender o que é um Biofármaco. Um Biofármaco é um medicamento 
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originado a partir um processo biológico, isto é, utiliza maquinaria 
celular para a síntese de uma molécula de caráter proteico. Assim por 
meio de processos biotecnológicos um gene é expresso em células ou 
microrganismos modificados geneticamente, para posterior isolamento 
e purificação (Azevedo, 2013; Vasconcelos, 2016). 

Então qual seria um exemplo de biofármaco? Até 1982, toda a 
insulina utilizada no mundo era derivada quase que exclusivamente 
de pâncreas de bovinos e suínos. O cenário mudou a partir da 
identificação e clonagem do gene da insulina humana, que foi expresso 
em Escherichia coli (1978). Desta forma o primeiro biofármaco 
comercializado foi a Insulina. A insulina e suas isoformas comerciais 
antes de serem liberadas para comercialização passaram por ensaios 
pré-clínicos e clínicos robustos que atestam sua segurança e eficácia. 
Estes documentos comprobatórios foram necessários para liberação de 
seu registro nos órgãos reguladores de diversos países (Carter et al., 
2016; Cline et al., 2016).

Biossimilares podem ser entendidos como versões da molécula do 
biofármaco original com semelhança demonstrada em estrutura, 
função, eficácia e segurança do produto de referência. Assim, por 
exemplo, um biofármaco como a insulina produzida por uma 
determinada célula ou microrganismos, terá como biossimilar outra 
insulina, também produzida em organismo vivo (Azevedo, 2010; 
Dorner & Key, 2015). 

 O primeiro medicamento registrado é tido como inovador, assim por 
exemplo, a insulina Glargina, que é uma insulina análoga de longa 
duração, é um biofármaco inovador ou original, registrado no Brasil e 
no mundo. Neste ano de 2017, a Anvisa liberou o registro da primeira 
insulina biossimilar no Brasil. O nome comercial é Basaglar®, é uma 
insulina análoga de longa duração administrada pela via subcutânea, 
foi submetido a comparação com o biofármaco de referência, no caso 
o Lantus® (insulina Glargina), indicado para o tratamento de diabetes 
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tipo 1 e tipo 2 (BRASIL, 2017). Estima-se que o preço de mercado 
seja 15 - 30% menor que o medicamento biológico referência.

Os produtos biossimilares são os produtos biológicos registrados pela 
via de desenvolvimento por comparabilidade, que é a via regulatória 
utilizada por um produto biológico para obtenção de registro na qual 
foi utilizado o exercício de comparabilidade em termos de qualidade, 
eficácia e segurança, entre o produto desenvolvido para ser comparável 
e o produto biológico comparador (Azevedo, 2013; Castañeda-
Hernández et al., 2014). Assim a insulina Basaglar® foi submetida a 
testes de comparabilidade com o medicamento biológico de referência 
a Lantus® (insulina Glargina). 

No Brasil, a ANVISA regulamenta o registro de biossimilares a partir 
da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 55, de 16 de dezembro 
de 2010 , que dispõe sobre medicamentos biológicos está de acordo 
com o que é praticado por outras agências internacionais, e com 
as recomendações da OMS (Azevedo, 2010). Na qual, para fins de 
registro, é necessário apresentar, dentre outros requisitos, estudos 
comparativos entre a cópia (biossimilar) e o original (biofármaco 
inovador), com informações suficientes que fundamentem que não 
há diferença significativa que possam alterar a segurança e eficácia 
(Azevedo, 2013). 

5.1 BIOSSIMILARES SÃO GENÉRICOS DOS 
MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS?

Não! Um biossimilar não é um genérico de um medicamento 
biológico. Para os genéricos clássicos, uma documentação que 
demonstre semelhança química e bioequivalência em um pequeno 
estudo clínico é, no geral, suficiente para obter autorização dos órgãos 
reguladores. No entanto, o conceito de desenvolvimento de genéricos 
(pequenas moléculas) não pode ser extrapolado aos biofármacos, que 
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são moléculas proteicas de alto peso molecular e sujeitas a modificação 
pós-traducionais (Gils et al., 2017). 

A aprovação da biossimilaridade não significa que um dado biossimilar 
é intercambiável, isto é, o biofármaco inovador pode ser substituído 
pelo biossimilar. Os requisitos para que um biossimilar se tornar 
permutável exigiria ensaios clínicos robustos, o que poderia aumentar 
o preço dos medicamentos (Azevedo, 2010; Blackstone; Fuhr, 2010). 

5.2 O QUE DIFERENCIA UM GENÉRICO DE UM 
BIOSSIMILAR?

O medicamento genérico possui o mesmo princípio ativo, na mesma 
dosagem e forma farmacêutica, sendo administrado pela mesma 
via, com mesma posologia e indicação terapêutica do padrão ouro 
(medicamento de referência) (Azevedo, 2013; Peres et al., 2012). 
O genérico é intercambiável com o medicamento de referência, ou 
seja, pode ser substituir o medicamento de referência pelo genérico. 
Tendo em vista que o medicamento genérico necessita ser equivalente 
farmacêutico (mesmo sal, base ou éster da molécula ativa, na mesma 
dosagem e forma farmacêutica) e bioequivalente (biodisponibilidade 
semelhante) ao de referência , conforme a Lei nº 9.787, de 1999.

Para a aprovação de um biossimilar, a maioria dos países exige 
estudos pré-clínicos e clínicos que demonstrem comparabilidade 
com o medicamento de referência. A comparabilidade em relação 
ao produto biológico comparador (produto biológico registrado 
com a apresentação de um dossiê completo). O objetivo principal da 
comparabilidade é demonstrar que não existem diferenças significativas 
em termos de qualidade, eficácia e segurança entre ambos os produtos. 
Dessa forma, o produto biossimilar não precisa estabelecer a eficácia e 
segurança da molécula, uma vez que estas já foram estabelecidas pelo 
produto biológico comparador (Dörner; Kay, 2016). A exigência para 
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determinação de equivalência ou a não inferioridade em relação ao 
biofármaco é determinada sem um padrão ou consenso por cada país 
(Azevedo, 2010; Peres et al., 2012; Azevedo, 2013).

A intercambialidade não é requisito para registro de biossimilares pelas 
agências regulatórias, ficando a critério da empresa conduzir ou não 
estudos com esta finalidade. Os Órgãos Regulatórios, na sua maioria, 
determinam a biossimilaridade, mas não a intercambialidade. No 
Brasil, a Anvisa entende e recomenda que não são adequadas múltiplas 
trocas entre produtos biossimilares e o produto biológico comparador. 
Porque isto torna a rastreabilidade e monitoramento do uso bastante 
difícil. Critérios estes, importantes na vigilância pós-comercialização. 
Não existe atualmente uma orientação da Anvisa sobre substituição de 
quaisquer medicamentos biológicos. A possibilidade de substituição de 
medicamentos biológicos deve ser discutida e decidida entre médicos e 
pacientes (BRASIL, 2017).

5.3 O QUE DIFERENCIA UM BIOSSIMILAR DE UM 
BIOFÁRMACO?

Para ilustrar a complexidade da produção e regulamentação de 
biofármacos e biossimilares o caso da Genzyme será apresentado. A 
Genzyme é uma empresa farmacêutica americana que desde de 2006 
possui autorização para produção e comercialização do medicamento 
biológico Myozyme®. O Myozyme® é uma alfa-alglicosidase utilizada 
para o tratamento de pacientes portadores da doença de Pompe, uma 
condição autossômica recessiva, onde há uma deficiência da enzima 
alfa glicosidase ácida. Ocorreu que em 2008, a Genzyme decidiu 
otimizar a produção, deixando de utilizar uma facilite de menor 
capacidade para outra maior, com uso da mesma autorização de 
produção e comercialização concedida para a menor. O FDA rejeitou 
seu pedido, alegando que a estrutura dos carboidratos produzidos em 
cada escala difere. Dessa forma, o produto da facilite maior requereria 
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um novo pedido de licença para medicamentos biológicos (Mack, 
2008). Como indica o artigo no de Todd Wallack (Boston.com/2008) 
a decisão do FDA na época já sugeria que os órgãos regulatórios não 
deveriam aprovar quaisquer versões de medicamentos biológicos 
sem dados clínicos que comprovassem que os medicamentos são 
seguros e eficaz, se ocorrer qualquer pequena alteração na proteína 
recombinante. Assim o FDA exigiu dados de um maior número de 
pacientes que comprovassem que a versão produzida na planta maior 
é segura e eficaz.

5.4 O QUE SÃO MODIFICAÇÕES PÓS-
TRADUCIONAIS?

As proteínas estão sujeitas a modificações pós-traducionais, que são 
eventos de processamento covalente que mudam as propriedades 
das proteínas por clivagem proteolítica ou por adição de um 
grupamento químico a um ou mais aminoácidos. Estas modificações 
estão envolvidas na atividade, localização, e interações com outras 
proteínas. Consequentemente, impactando na farmacodinâmica e 
farmacocinética dos biofármacos e biossimilares (Mack, 2008; Kim et 
al., 2015). Desse modo, mesmo que genes idênticos sejam expressos 
nas mesmas células hospedeiras e sofram processos de produção 
similares, estes produtos não podem ser considerados bioequivalentes 
(Tatarewicz et al., 2014). 

5.5 IMUNOGENICIDADE DE BIOFÁRMACOS E 
BIOSSIMILARES

No início, quando as insulinas de origem bovina e suína foram 
utilizadas com finalidade terapêutica, a origem animal dessas proteínas 
foi considerada a principal causa da imunogenicidade. O seu grau 
de divergência com a sequência da proteína humana explicaria 
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completamente sua imunogenicidade. No entanto, a semelhança 
com a sequência humana não implica necessariamente uma falta de 
imunogenicidade. Assim a avaliação da imunogenicidade é um passo 
chave no desenvolvimento de todos os medicamentos biológicos 
(Pineda et al., 2016).

A imunogenicidade também deve ser avaliada pós-comercialização, 
uma mudança no processo de fabricação e formulação resultou em 
aplasia de células vermelhas em pacientes que receberam eritropoietina 
recombinante (Azevedo, 2010). Isto, fundamenta a preocupação da 
Anvisa e outras agências reguladoras quanto a troca constante entre 
biossimilares e biofármaco durante o tratamento do mesmo paciente 
(Peres et al., 2012).

Imunogenicidade é caracterizada pela presença de anticorpos 
anti-fármaco detectados na circulação de animais ou humanos 
após a administração de biofármacos. É importante ressaltar, que 
devido à natureza proteica e consequente alto peso molecular, os 
medicamentos biológicos podem desencadear respostas imunológicas 
com envolvimento de anticorpos específicos. Esses anticorpos anti-
fármaco podem ser classificados de duas maneiras, Neutralizantes ou 
Não-neutralizantes. Os anticorpos anti-fármaco neutralizantes são 
capazes de se ligar ao sítio ativo do biofármaco, inibindo sua atividade. 
Os não-neutralizantes não se ligam ao sítio ativo, mas podem 
causar importantes consequências clínicas, como diminuição da 
biodisponibilidade, com consequente redução da eficácia terapêutica 
(Pascual-Salcedo et al., 2011; Bendtzen, 2012; Tatarewicz et al., 2014). 
Outra possibilidade causada pela presença de anticorpos anti-fármaco 
seria o desenvolvimento de casos de reações de hipersensibilidade e 
síndromes, estas por reação cruzada do anticorpo com proteínas 
endógenas (Wadhwa et al., 2015).

O epítopo ou determinante antigênico é a menor porção do antígeno 
com potencial de gerar resposta imune. Podendo ser interpretado, de 
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forma mais simples, como a área do antígeno no qual o anticorpo 
se liga. O epítopo pode compreender uma sequência linear, uma 
conformação particular ou um domínio específico (p. ex. glicosilação) 
(Tatarewicz, 2014). 

A complexidade dos medicamentos biológicos envolve diversos 
fatores, como já dito anteriormente uma delas são as modificações 
pós-traducionais. As modificações pós-traducionais podem sofrer 
variações a depender do tipo de célula em que ocorrerá a produção do 
biofármaco. Um exemplo é o Cetuximabe, um anticorpo monoclonal 
quimérico contra o receptor de fator de crescimento epidermal, que é 
aprovado para o tratamento de cânceres de cabeça e pescoço, bem como 
coloretal. Em um pequeno ensaio com pacientes em tratamento com 
Cetuximabe, cerca de 20% apresentou desenvolvimento de reações de 
hipersensibilidade, a maioria destes com presença de anticorpos anti-
cetuximabe. Interessantemente, estes anticorpos estão direcionados a 
sítios de glicosilação na porção Fab (região que se liga ao antígeno) do 
anticorpo, portanto uma modificação pós-traducional. O Cetuximabe 
é produzido em uma linhagem celular murina que expressa uma 
enzima responsável pela glicosilação (Chung et al., 2008). Em outra 
linhagem celular a mesma glicosilação pode não estar presente. 

5.6 E QUAL SERIA A INFLUÊNCIA DA 
IMUNOGENICIDADE NO TRATAMENTO A LONGO 
PRAZO?

Sabe-se que a presença de anticorpos anti-biofármaco pode alterar 
a farmacocinética e farmacodinâmica, bem como causar reações 
de hipersensibilidade. Mas, de que forma isso poderia impactar no 
tratamento do paciente?

O infliximabe é um anticorpo monoclonal quimérico anti-TNF-alfa, 
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utilizado no tratamento de diversas doenças autoimunes. O tratamento 
com infliximabe pode levar ao desenvolvimento de anticorpos 
anti-infliximabe e esses anticorpos determinam se os pacientes irão 
responder ao tratamento ou não. Em um trabalho (Van der Laken 
et al., 2007), foram encontrados anticorpos anti-infliximabe no 
soro de pacientes com artrite reumatoide que não responderam ao 
tratamento com Infliximabe. A detecção destes anticorpos durante o 
tratamento poderia contribuir em uma decisão para melhor desfecho 
terapêutico, pois diante da presença do anticorpo anti-infliximabe o 
médico e sua equipe poderiam substituir o tratamento, por fármacos 
mais adequados (Pascual-Salcedo et al., 2012). 

5.7 QUAL O IMPACTO DOS BIOSSIMILARES NO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)?

Segundo a Onconews, estima-se que cerca de 43% das verbas 
destinadas para compra de medicamentos seja gasta com fármacos 
biológicos. E, com os biossimilares possuindo um preço de até 30% 
inferior ao medicamento biológico de referência, a redução dos gastos 
será significativa. 

Indubitavelmente, o uso de biossimilares no SUS trará consigo avanços 
na terapia, como também melhor aproveitamento dos recursos para a 
saúde. E outro ponto a se destacar é o desenvolvimento da indústria 
nacional, que tem se preparado com aquisição de tecnologias e pessoal. 
O próprio Ministério da Saúde do Brasil tem investido fortemente 
na produção de biossimilares no Brasil, por meio de programas de 
incentivo específicos, que visam a transferência de tecnologia para a 
produção de biossimilares (fonte: biossimilaresbrasil.com). 
 
A incorporação dos biossimilares no SUS, portanto, certamente trará 
uma importante redução dos custos com tratamento de diversas 
doenças. Por outro lado, oferece aos médicos e pacientes um enorme 
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leque de opções terapêuticas. Conforme estimativas realizadas, a 
introdução de Trastuzumabe no SUS poderia diminuir a mortalidade 
de mulheres com câncer de mama metastático HER-2 positivo 
(Debiasi et al., 2017). Quantas vidas poderiam ser salvas com esse 
medicamento disponível no SUS? 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL INOVADOR 
DE FARINHAS DE LEGUMINOSAS 
NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E 
FARMACÊUTICA.

INTRODUÇÃO

O termo inovação é frequentemente utilizado nos meios científico, 
acadêmico e comercial/industrial. Isso porque o consumidor, em se 
tratando do último meio citado, busca cada vez mais por alimentos 
que atendam às suas expectativas e particularidades, bem como suas 
condições socioeconômicas e de saúde. A indústria farmacêutica, da 
mesma forma, vem buscando identificar novas substâncias em produtos 
agrícolas para que possam ser utilizadas em fórmulas farmacêuticas. 
Diante dessas exigências e para atender às necessidades específicas dos 
clientes, as indústrias alimentícia e farmacêutica se veem na obrigação 
de inovar e investir em novos ingredientes, princípios ativos, produtos 
e tecnologias1. Experimentos, estudos e pesquisas são aplicados para 
que as empresas atinjam seus objetivos e acompanhem as rápidas 
mudanças na demanda, necessidades e no perfil de consumo da 
população1,2. 

Nesse sentido, um olhar mais atencioso tem sido dado às leguminosas. 
Já conhecidas pela sua importância na alimentação desde a antiguidade, 
as leguminosas são espécies vegetais que contêm vagens as quais 
armazenam os grãos3. São fontes naturais de proteínas, vitaminas, 
minerais, amido, fibra dietética e compostos bioativos com atividade 
antioxidantes, dentre outras funções biológicas. A introdução de novas 
variedades e cultivares e as alterações genéticas de leguminosas e seus 
respectivos processamentos, como a germinação e a desidratação, 
além do maior consumo das tradicionais pelas populações humanas 
têm mostrado benefícios para reduzir o risco de doenças crônicas não 
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transmissíveis, como diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, câncer 
e obesidade. Isso, porque, os constituientes nutricionais dessas espécies 
atuam controlando a pressão arterial, a glicemia e o estresse oxidativo, 
que estão intimamente relacionados às doenças já citadas4,5,6.

Novas maneiras de utilizar as leguminosas na alimentação humana 
têm sido bastante exploradas e pesquisadas nos últimos anos, voltadas, 
principalmente, para a produção de farinhas7,8,9, como as de soja, grão-
de-bico, lentilha, ervilha e das variedades dos feijões, como feijão-caupi, 
branco, preto, andu (também conhecido como guandu), carioquinha, 
fradinho, dentre outras para substituir parcial ou totalmente a farinha 
de trigo na elaboração de produtos alimentícios isentos de glúten 
(proteína encontrada no malte e em alguns cereais, como cevada, 
trigo e centeio)10. Porém, a elaboração de produtos de panificação é 
complexa e ainda um desafio, uma vez que o glúten tem a característica 
de permitir que as massas absorvam água e tenham elasticidade, 
coesividade e viscosidade7. Essas propriedades são fornecidas pelas duas 
frações proteicas constituintes do glúten, a gliadina e a glutenina11. 
Juntas e na presença de água, favorecidas pelo amassamento, por meio 
de ligações químicas e diferentes interações entre si e com outros 
componentes, elas formam uma espécie de malha ou rede que retém 
ar e que faz a massa crescer3. De acordo com Capriles e Arêas12, devido 
essas características, há uma dificuldade na produção de alimentos sem 
glúten, sendo preciso utilizar ingredientes diferentes, como amidos, 
emulsificantes e enzimas, ou ainda técnicas de preparo adaptadas, para 
que esses produtos apresentem boas características tecnológicas, como 
textura e estrutura e sejam bem aceitos sensorialmente.

Percebendo-se que as leguminosas não possuem glúten, tem 
aumentado o interesse pelo papel das mesmas e das suas farinhas 
como agentes terapêuticos na dieta de pessoas com doença celíaca 
(DC). Esta é uma enteropatia crônica do intestino delgado, de caráter 
autoimune, que atinge indivíduos com predisposição genética que são 
expostos ao glúten, ou seja, que consomem alimentos que o contém13. 
Biologicamente, o que ocorre é uma sensibilidade às prolaminas, 
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representadas pela fração gliadina. As prolaminas pertencem a uma 
classe de proteínas que não são digeridas e por isso desencadeiam uma 
reação imunológica inata e adaptativa no intestino dessas pessoas. 
O portador de doença celíaca tem uma diminuição na resistência 
transepitelial, permitindo que os peptídeos atravessem a barreira 
intestinal e ativem células imunes14.

Por outro lado, por se tratarem de farinhas ricas em amido e que 
contêm uma média de 17-30% de proteína, com exceção da soja que 
tem cerca de 40%3,15,16, suas propriedades podem ser promissoras para 
que esse produto possa ser utilizado como excipiente na formulação 
de diversos medicamentos produzidos na indústria farmacêutica, 
principalmente os de forma sólida, como comprimidos e cápsulas, 
que necessitam de substâncias complementares para terem o formato 
desejado no processo de compressão em máquinas e equipamentos 
adequados e para atuarem com a devida eficiência farmacêutica 
quando administrados17; bem como na produção de produtos de 
panificação na indústria de alimentos, como pães, bolos e biscoitos 
para promover enriquecimento nutricional dessas matérias alimentícias 
que já são comercializadas8,9 ou para atender a uma parcela específica 
da população, os celíacos, uma vez que farinhas de leguminosas são 
isentas de glúten.

Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo apresentar 
uma revisão de literatura sobre o potencial inovador de farinhas de 
leguminosas tanto na indústria alimentícia, relacionado à produção 
de alimentos mais nutritivos e na produção de alimentos sem glúten 
para portadores de DC; quanto para a utilização como excipientes, na 
indústria farmacêutica, em formas farmacêuticas sólidas e/ou outros 
medicamentos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado a partir de uma revisão de literatura, 
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buscando artigos, dissertações e trabalhos publicados nas principais 
bases de dados, como Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), LILACS, 
Periódicos Capes, SciELO, PubMed, ScienceDirect, dentre outras. 
Legislações, livros e outros materiais impressos também foram 
consultados.

Os descritores utilizados foram: farinhas, leguminosas, novos produtos, 
produtos isentos de glúten, amido, proteínas, doença celíaca, doenças 
crônicas não degenerativas, inovação na indústria alimentícia, 
excipientes e indústria farmacêutica. A pesquisa compreendeu a 
produção acadêmica e legislação, publicadas entre os anos de 1994 a 
2017.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os trabalhos encontrados pertenceram a dois temas principais e 
eles foram assim divididos para orientar a construção desta revisão 
de literatura: Parte I refere-se à inovação na indústria de alimentos 
e à elaboração de produtos alimentícios enriquecidos com farinhas 
de leguminosas para suplementação alimentar ou isentos de glúten 
para portadores de doença celíaca; e Parte II que contempla a presença 
dos compostos bioativos em farinhas de leguminosas e seus efeitos na 
saúde, assim como o uso do amido e proteínas como excipientes na 
indústria farmacêutica.

PARTE I

Segundo Barros et al.18, o setor de produção de alimentos no Brasil tem 
crescido nos últimos anos. Responsável por cerca de 10% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro e com uma receita de quase R$ 500 
bilhões, a indústria de alimentos tem passado por transformações e 
buscado a inovação para suprir a crescente demanda dos consumidores 
por novos produtos, mais saudáveis, atraentes sensorialmente, de fácil 
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preparo e que sejam adequados e específicos para suas condições de 
saúde. 

Freeman e Soete19 afirmam que a inovação envolve quatro etapas 
que darão como resultado a comercialização de novos produtos ou 
o melhoramento daqueles que antes já eram comercializados. Essas 
etapas são: atividades técnicas, concepção, desenvolvimento e gestão. A 
inovação é quando se introduz e se difunde uma invenção no mercado 
de algo novo ou que passou por um processo de aprimoramento, daí a 
diferença entre inovação e invenção, uma vez que esta última se refere 
somente à criação de um produto, processo ou técnica20.

Como já citado, um dos motivos que fazem com que a indústria de 
alimentos e bebidas busque a inovação nos seus produtos é a condição 
de saúde dos consumidores, ou seja, as doenças que de maneira direta 
ou indireta interferem no modo de vida e afetam na questão de quais 
alimentos podem ou não ser consumidos. Algumas dessas doenças, 
exemplos clássicos e altamente prevalentes na atualidade, são a 
hipertensão, a diabetes mellitus e a intolerância à lactose. As substâncias 
e/ou alimentos que devem ser evitados ou restringidos nessas condições 
são, respectivamente, o sal e demais produtos que contenham sódio 
em excesso, como os industrializados; açúcar e alimentos adoçados; e 
lactose e os derivados do leite. Além dessas doenças, e também foco 
maior desta revisão tem-se a DC. 

A doença celíaca, também conhecida como enteropatia glúten-
sensível, espru não-tropical, esteatorreia idiopática e espru celíaco, é 
um transtorno multissistêmico proveniente da intolerância ao glúten13, 
mediada por linfócitos T. Acredita-se que a mesma surgiu decorrente de 
uma modificação contínua da escolha do trigo que apresentasse maior 
concentração de glúten para elaboração de produtos alimentícios, 
e isso fez com que alguns organismos não se adaptassem da mesma 
forma a essas mudanças.

Estudos têm demonstrado alta prevalência dessa doença, tanto em 
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crianças como em adultos aparentemente saudáveis. Entretanto, a sua 
prevalência é muito variável de país para país, sendo desconhecidos 
dados estatísticos oficiais no Brasil. A DC atinge predominantemente 
indivíduos de cor branca, mas no território brasileiro, devido à alta 
miscigenação racial, já foi descrita em mulatos21. Ela é caracterizada por 
um processo inflamatório que acomete a mucosa do intestino delgado 
proximal, promovendo atrofia ou eliminação das microvilosidades 
intestinais, má absorção e um quadro variado de sintomas e 
manifestações clínicas, como diarreia, perda de peso, constipação e 
anemia10. 

São quatro as formas clínicas nas quais a doença celíaca pode se 
apresentar: clássica, não clássica ou também chamada de atípica, latente 
e assintomática22. A clássica é aquela que normalmente é descoberta 
ainda quando o indivíduo é bebê, e os sintomas são diarreia, anorexia, 
irritabilidade, vômitos, desnutrição, falta de apetite e dificuldade 
de crescimento. Já a forma não clássica tem a característica de não 
apresentar sintomas digestivos ou, caso existam, não serem muito 
expressivos. Além disso, demoram um pouco mais para se manifestar 
na criança. Alguns sintomas isolados e, em sua maioria extra 
intestinais, podem indicar a doença celíaca nessas situações, como 
dificuldade de crescimento, artrite, constipação intestinal, osteoporose 
e esterilidade23,24.

O tipo latente ocorre em pacientes que não têm alterações intestinas 
e apresentam sintomas leves. Esses pacientes nascem com os genes 
HLA-DQ2 e HLA-DQ8 e são identificados por meio de biopsia 
jejunal normal, enquanto consomem glúten. Uma das características 
dessa forma é o fato de que tais pacientes podem apresentar atrofia das 
microvilosidades intestinais e recuperar a mucosa após a exclusão do 
glúten da dieta10.

A doença celíaca assintomática ou silenciosa, como o próprio nome já 
sugere, não apresenta sintomas ou os apresenta com menos intensidade 
do que os da doença em sua forma clássica24.
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Para a confirmação e diagnóstico da DC é preciso unir resultados 
de exames clínicos e laboratoriais10. É imprescindível realizar uma 
anamnese detalhada, para investigar o histórico familiar de doenças; 
e reunir os dados encontrados na análise histopatológica do intestino 
delgado e dos testes sorológicos, onde serão analisados os marcadores 
séricos. Para que se tenha uma confirmação diagnóstica, é de extrema 
importância a realização da biópsia intestinal, considerada padrão-
ouro para o diagnóstico da doença celíaca, pois por meio dela é possível 
observar se há atrofia das microvilosidades intestinais, se as criptas 
estão alongadas e se há aumento dos linfócitos intraepiteliais10,22.

Uma questão importante e que muitas vezes afeta o diagnóstico 
encontrado é a retirada antecipada do glúten da dieta. Nesses casos, 
pode haver resultado de exame falso-negativo. A orientação dada pelos 
especialistas é que quando o paciente perceber sintomas que indiquem 
a DC, que procure um médico para realizar a investigação diagnóstica 
enquanto consome normalmente produtos alimentícios que contêm 
glúten10.

De acordo com Niewinski13, o único tratamento para a doença celíaca, 
até o presente momento, é a exclusão total do glúten da dieta. Este é 
formado por duas frações proteicas, gliadina e glutenina e é encontrado 
no malte e em alguns cereais, como trigo (Triticum aestivum), centeio 
(Secale cereale), cevada (Hordeum vulgare) e seus derivados10,11. 

Muitos dos produtos comercializados nos mercados, padarias e 
lanchonetes são derivados desses cereais, principalmente da farinha de 
trigo. Pensando nisso e buscando uma forma de suprir as necessidades 
dos celíacos, as farinhas de leguminosas, como de ervilha, soja, grão-
de-bico, lentilha e feijões (caupi, branco, preto, andu, carioquinha, 
fradinho), dentre outras passaram a ser vistas como uma nova 
alternativa para serem utilizadas como matéria-prima para a elaboração 
de produtos de panificação isentos de glúten. No entanto, Vieira 
et al.7 abordaram em seu trabalho que a produção dessas matérias 
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alimentícias com farinhas diferentes, que não contêm as proteínas 
gliadina e glutenina que formam o glúten, é ainda um processo 
complicado e que exige a adição de outros ingredientes, anteriormente 
não utilizados, como emulsificantes, enzimas, amidos, hidrocoloides, 
proteínas e combinações dos mesmos, ou ainda a utilização de 
outras formas de preparo diferenciadas12. Isso ocorre porque o glúten 
tem a capacidade de fazer com que a pasta absorva água e tenha as 
características típicas de viscosidade, elasticidade e coesividade7. 
Apesar de todas as dificuldades apresentadas na preparação das massas, 
é possível afirmar que os produtos à base de farinha de leguminosas 
surgiriam como proposta inovadora para indivíduos celíacos, uma vez 
que não contêm glúten.

Uma informação importante e que muitas vezes não faz parte do 
conhecimento dos brasileiros é que a aveia, apesar de seu consumo ser 
proibido para celíacos, não contém a proteína que causa a intolerância. 
Porém, o processamento dos cereais que é realizado no Brasil não 
impede as contaminações cruzadas, podendo acontecer na plantação, 
colheita, armazenagem, transporte, fabricação e embalagem25. 

Para assegurar e proteger o direito dos celíacos, foi criada a Lei nº10.674, 
de 16 de maio de 2003 (BRASIL, 2003), obrigando os produtores 
a informarem no rótulo das embalagens dos produtos alimentícios 
comercializados, sobre a presença ou não de glúten. Essa informação 
precisa ser clara e legível, para que cada consumidor saiba discernir 
sobre quais produtos atendem suas necessidades e individualidades25. 

Um grande problema envolvendo os alimentos industrializados 
isentos de glúten é o preço. Muitas vezes eles custam o dobro ou o 
triplo do valor do produto “normal/original”. As famílias que possuem 
membros com doença celíaca e têm baixa condição financeira ficam à 
parte das inovações do mercado e muitas vezes não conseguem manter 
a dieta totalmente restrita. 

O Brasil é considerado, desde os tempos mais antigos, como um 
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país de grandes riquezas e em contradição, de tamanha desigualdade 
social26. Entre os muitos problemas deste fato, é que a distribuição de 
renda desigual afeta as relações de compras de bens e serviços que são 
necessárias para suprir as necessidades básicas. E não somente isso, 
afeta também o bem-estar das famílias27. Alguns exemplos disso são as 
enfermidades, como a DC, que fazem com que haja uma adaptação 
nos padrões alimentares e muitas vezes a família não tem condições 
financeiras suficientes para manter as mudanças que devem ser 
adotadas e acabam comprometendo todo o tratamento da doença.

Dentre os produtos agrícolas isentos de glúten tem-se as leguminosas, as 
quais fornecem proteínas, carboidratos complexos, fibras alimentares, 
vitaminas e minerais que são fundamentais para uma dieta saudável4.

Historicamente, as leguminosas são consumidas cozidas e seu consumo 
na forma de farinhas é considerado mais uma alternativa de sua 
ingestão, principalmente, para uso nas formulações de novos produtos 
alimentícios. Quando se utilizam farinhas de outras matérias-primas 
para substituir a de trigo na elaboração de matérias alimentícias, elas 
geralmente possuem uma grande quantidade de amido e proteínas de 
elevado valor biológico, assim como fibras e minerais. É por isso que as 
farinhas de leguminosas muitas vezes são as escolhidas9. Além disso, a 
substituição parcial das farinhas de cereais por farinhas de leguminosas 
aumenta o teor nutritivo das preparações, podendo ser utilizadas como 
suplementação alimentar. 

Embora o Brasil esteja passando por um processo de transição 
nutricional, na qual a obesidade e o sobrepeso vêm “tomando o lugar” 
da desnutrição proteico-calórica, há ainda muitos casos relacionados às 
deficiências nutricionais, principalmente, as deficiências de proteínas, 
calorias e de ferro28. 

Os hábitos alimentares do povo brasileiro começaram a passar por 
essas mudanças a partir do surgimento da indústria alimentícia 
e têm como marca registrada o grande consumo de produtos 
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industrializados/processados, em detrimento de alimentos naturais, 
como frutas, hortaliças e legumes, principalmente nas grandes cidades 
e metrópoles, nas quais o fast food exerce grande influência sobre os 
hábitos alimentares29. O grande problema desse consumo exagerado 
é o valor calórico elevado e a quantidade de macro e micronutrientes 
que não é satisfatória para atender às necessidades diárias. Dessa 
forma, é importante que a indústria busque inovar os alimentos, 
tornando-os mais adequados nutricionalmente sem perder a cultura 
e regionalidade alimentar. A pesquisa em inovação poderá contribuir 
para agregar valor às leguminosas, possibilitando mais opções para 
seu uso, gerando emprego e renda para a agricultura familiar, além de 
proporcionar melhorias na saúde das pessoas.

As leguminosas são uma das principais fontes de proteínas em países 
em desenvolvimento, como o Brasil, podendo complementar a falta 
de proteínas de cereais, raízes e tubérculos30. Aquelas que são utilizadas 
na alimentação humana contêm cerca de 17 a 30% de proteína, com 
exceção da semente de soja cujo teor proteico encontra-se em torno 
de 40%3,15,16. Por apresentarem uma quantidade significativa de 
proteínas, produtos alimentícios elaborados a partir de leguminosas 
podem ser uma alternativa bastante viável para indivíduos estritamente 
vegetarianos. Estes são definidos como indivíduos que não utilizam 
nenhum produto de origem animal na sua alimentação31.

Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) 
as leguminosas dispõem de uma média de 272Kcal, 17g de proteínas 
e 5mg de ferro em 100g16. Elas podem, então, ser úteis em depleções 
musculares, kwashiorkor e marasmo; no combate à fome oculta, já 
que as mesmas não ofertam calorias vazias; e no combate à anemia 
ferropriva, disponibilizando o ferro não heme presente.

Diz-se que o indivíduo está anêmico quando a quantidade de 
hemoglobina (Hb), no sangue, está abaixo dos valores normais 
para idade e gênero. Na maioria das vezes, a anemia é causada por 
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deficiência de ferro, sendo assim chamada de anemia ferropriva. Ela é 
mais frequente em mulheres férteis, gestantes e crianças. A prevalência 
de anemia ferropriva é maior em populações que sofrem com carências 
nutricionais, com baixas ingestão ou absorção de ferro. Seja qual for 
a causa, quando o sangue tem menores valores de hemácias ou estas 
carregam pouca hemoglobina para entregar a quantidade adequada 
de oxigênio aos tecidos significa que houve falha na produção dessas 
células vermelhas e o resultado é a anemia32.

A vantagem do uso das farinhas de leguminosas está no fato de poderem 
ser sucedâneas à farinha de trigo, e ao serem utilizadas na produção de 
pães, bolos, rocambole, snacks, macarrão, biscoitos, cookies e outros 
produtos de panificação melhorarem significativamente a composição 
de proteínas da dieta, pois apresentam boa quantidade do aminoácido 
(AA) metionina, que é complementar ao AA lisina encontrado nos 
cereais, aumentando assim a qualidade proteica da refeição33. Além do 
mais, contribuem com fibras dietéticas; vitaminas, minerais e amido, 
atuando também na suplementação alimentar8. 

O amido é um polissacarídeo, de importância nutricional e industrial, 
encontrado em muitas espécies vegetais como carboidrato de reserva. 
Nos grãos de cereais, por exemplo, ele corresponde de 40% a 90% do 
peso seco e nas leguminosas de 30% a 50%34,35. Ele é formado por 
moléculas de glicose unidas por ligações glicosídicas e é estruturalmente 
dividido em cadeias de amilose e amilopectina. A amilose é constituída 
por unidades de glicose unidas por ligações glicosídicas α-1,4, tendo 
como resultado uma cadeia linear, ao contrário da amilopectina, 
que é constituída por moléculas de glicose unidas em α-1,4 e α-1,6, 
originando uma estrutura ramificada36.

A aparência do amido, quando ele é extraído, é de um pó branco, fino, 
insípido e inodoro e que apresenta variações de tamanho e formato 
dos grânulos, baseado na espécie e parte vegetal das quais foi retirado, 
que pode ser de raízes, leguminosas, tubérculos ou cereais17.
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As farinhas de leguminosas, por exemplo, têm um teor elevado de 
amido do tipo resistente (AR)9. A fração de AR corresponde àquela 
que não tem a capacidade de fornecer glicose ao indivíduo, ou seja, que 
não é digerida pelas enzimas no intestino delgado, passando apenas por 
fermentação pela microbiota no cólon (intestino grosso), produzindo 
gases e ácidos graxos de cadeia curta da mesma forma que as fibras 
solúveis. Daí o motivo do amido resistente ser considerado, por alguns 
especialistas, como parte integrante do grupo das fibras alimentares34. 
São quatro as classificações do AR, baseadas na resistência do mesmo à 
digestão: grânulos de amido resistente, amido fisicamente inacessível, 
amido retrogradado e amido modificado quimicamente34,37. Já o 
amido disponível (AD), é o contrário do AR, sendo degradado à 
glicose quando em contato com as enzimas no trato gastrintestinal38.

O amido é muito utilizado nas indústrias, principalmente nas do 
ramo alimentício, para alterar ou controlar algumas características 
dos produtos, como aparência, sabor, textura, umidade, consistência e 
estabilidade. Existem algumas formas de modificar esses amidos, para 
que apresentem as características necessárias para cada um dos diversos 
usos no setor industrial. As principais modificações são por métodos 
químicos e físicos. Estes últimos são, basicamente, a pré-gelatinização 
e o tratamento pelo calor39.

Estudos recentes34,35,36 têm buscado entender de que forma as 
características morfológicas, moleculares e estruturais do amido, como 
as quantidades de amilose e amilopectina, o grau de cristalinidade 
do grânulo e o tamanho das cadeias interferem nesses eventos de 
gelatinização, retrogradação e recristalização.

PARTE II
 
As formas farmacêuticas são constituídas por substâncias 
terapeuticamente ativas e por excipientes, também chamados de 
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adjuvantes. Os fármacos são utilizados em proporções variáveis, 
sendo necessária a adição dos excipientes para formar o medicamento. 
Estes, são substâncias complementares e essenciais. Um excipiente, 
para ser utilizado, deve ser atóxico, possuir fluidez, capacidade 
de sofrer compressão e compatibilidade com fármacos e outros 
adjuvantes da mesma formulação farmacêutica40. Dentro de uma 
formulação, os adjuvantes/excipientes exercem funções significativas, 
podendo solubilizar, suspender, aumentar a viscosidade, diluir, 
lubrificar, estabilizar, promover fluxo, aglutinar, desintegrar, 
incrementar a compactação, molhar, formar filmes, colorir, flavorizar, 
espessar, conservar, emulsionar, modificar a dissolução, favorecer 
a compressibilidade e corrigir características organolépticas dos 
fármacos41. 

Muitas das funções dos excipientes são aproveitadas em fórmulas 
farmacêuticas sólidas, mais precisamente em comprimidos, os quais 
impõem as maiores dificuldades nas técnicas de obtenção e na 
formulação. Além disso, para obter comprimidos compactos e coesos, 
é preciso criar condições para que o sistema particulado sólido tenha 
predisposição para aglutinabilidade42. Desse modo, é necessário 
empregar os excipientes às formulações farmacêuticas, para que os 
princípios ativos, que muitas vezes atuam em pequenas quantidades, 
possam ser utilizados como medicamentos, apresentando formato, 
eficiência farmacêutica e propriedades tecnológicas adequadas40.

Ao longo dos anos, a atenção principal da indústria farmacêutica 
esteve voltada para os princípios ativos, ou seja, o estímulo maior 
era dado para o desenvolvimento de novas drogas. No entanto, 
com o aperfeiçoamento da indústria percebeu-se que a qualidade 
de um produto farmacêutico não depende apenas de características 
das substâncias ativas e do processo de produção, mas também, 
da qualidade dos excipientes, uma vez que estes contribuem no 
desempenho do fármaco e são fundamentais para garantir a eficácia 
do produto farmacêutico, facilitando a administração e a preservação 

pai_2018.indd   401 17/05/2019   11:20:09



402 Pesquisa Aplicada & Inovação - Volume 2

do princípio ativo41.
Apesar das substâncias excipientes possuírem baixa reatividade e serem 
consideradas “inertes”, algumas reações podem ser desencadeadas 
por fatores físico-químicos, fazendo com que haja alterações no 
fármaco e/ou perda da sua estabilidade40. Por esse motivo, Sena et al.43 
afirmaram que, mesmo sendo uma descoberta recente, sabe-se que o 
uso de substâncias complementares pode causar efeitos indesejáveis e 
influenciar no perfil de segurança dos medicamentos. 

Dessa forma, é de extrema importância a realização de estudos, análises 
e testes de controle de qualidade, para se verificar a compatibilidade 
fármaco-excipientes e obter como resultado um medicamento eficaz, 
seguro e que não provoque efeitos adversos sobre a saúde40.

São várias as substâncias que podem ser utilizadas como adjuvantes. 
O amido, por exemplo, quando passa por processos químicos ou 
físicos onde os grãos são rompidos e dilatados e suas propriedades são 
mudadas, passando a ser pré-gelatinizado, apresentando modificações 
nas suas propriedades de fluxo e tornando-se passível de uso em 
compressão direta, pode ser utilizado como excipiente em formas 
farmacêuticas sólidas17. Os nomes comerciais desse produto podem 
ser Starch 1500® (amido parcialmente pré-gelatinizado - 20%), 
Lycatab® PGS (completamente pré-gelatinizado) e Pregeflo-CH® (alta 
porcentagem de amilopectina)17,44. Por meio dos diferentes processos, 
o amido torna-se ótimo para a indústria, possibilitando a aquisição de 
diversas preparações e medicamentos. O seu uso é grande, pois ele é 
um recurso natural, barato, renovável, versátil e disponível na natureza 
em grandes quantidades44. Além disso, apresenta baixas propriedades 
de fluxo, é relativamente estável e não apresenta substâncias que 
reajam com as que fazem parte das fórmulas, ou seja, não mostra 
incompatibilidades com outros componentes adicionados, fazendo 
com que esse polissacarídeo seja muito aproveitado pela indústria 
farmacêutica17.
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As três aplicações do amido como excipiente farmacêutico são como 
aglutinante, diluente e desintegrante17,41,45. As substâncias aglutinantes 
promovem aderência e aumentam a coesão nas partículas de pó no 
processo de granulação. Elas podem ser usadas em forma de solução 
ou dispersão para possibilitar uma melhor distribuição na mistura. A 
característica dos aglutinantes usados é que na maioria das vezes são 
compostos com moléculas de cadeias longas; as diluentes são utilizadas 
e adicionadas aos pós para darem o volume desejado ao medicamento, 
são inertes e geralmente são usadas quando as substâncias ativas são 
empregadas em quantidades pequenas. Podem ser solúveis, insolúveis 
e mistas; e as desintegrantes facilitam e aceleram o rompimento da 
massa sólida em partículas menores quando em contato com a água 
ou com outros líquidos do organismo. São chamadas também de 
substâncias desagregantes. São de extrema importância, uma vez que 
para que se tenha sucesso terapêutico, é necessário que os comprimidos 
se desintegrem no tempo desejado17,40,46. 

Meneguin47, estudando o amido, formulou uma mistura de AR e 
pectina, e teve como resultado uma baixa taxa de digestão enzimática 
no intestino e baixa dissolução em meio ácido, concluindo, assim, que 
esse composto tem grande potencial para aplicação como revestimento 
de medicamentos de forma sólida, com liberação específica no 
cólon. Isso mostra que o amido pode ter outras aplicações, além de 
aglutinante, diluente e desintegrante.

Na indústria farmacêutica o amido de milho é um dos mais utilizados 
como excipiente. Possivelmente por possuir características próprias 
de pH, umidade, estrutura, morfologia, tamanho do grânulo e razão 
amilose/amilopectina. Os estudos de Daudt41 mostraram que o pinhão 
nativo (semente de várias espécies de Pinaceaes e Araucariaceaes) dispõe 
de um alto teor de amido e que este apresenta características físico-
químicas bem próximas do amido de milho. Dessa forma, explorar 
o pinhão nativo, também, mostra-se como uma inovação para a 
indústria farmacêutica. 
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Como já citado, as leguminosas são fontes naturais de proteínas3,4,5,15. 
Baseado nisso, e sabendo-se que a indústria está em constante busca 
por novas substâncias para uso em formas farmacêuticas, uma vez 
que os princípios ativos são cada vez mais complexos e necessitam de 
excipientes com maior funcionalidade e performance45, as proteínas 
dessas espécies vegetais poderiam ser exploradas, se adequadas, para o 
mesmo fim do amido do pinhão. Apesar disso, é preciso levar em conta 
que as proteínas são as principais responsáveis por reações alérgicas, 
necessitando de análises detalhadas para seu uso nas formulações48.

Da mesma forma que o amido de milho, as proteínas desse cereal, 
conhecidas como zein e/ou proteínas de armazenamento, mostraram 
características potenciais para uso como novos excipientes para 
comprimidos que apresentam liberação controlada dos princípios 
ativos, segundo o trabalho de Georget, Barker e Belton49. 

A gelatina, obtida do colágeno animal e composta por frações 
proteicas purificadas, é outro exemplo de proteína utilizada. Possui 
a característica de ser um pó de cor laranja-amarelo claro, inodoro, 
com pouco sabor e anfotérico, ou seja, apresenta incompatibilidade 
com ácidos, bases e outras substâncias. É útil na produção de cápsulas 
gelatinosas, e como aglutinante e diluente17,50.

Segundo Arnum51, no mercado global de excipientes, as proteínas 
correspondem a cerca de 2,2%.

Para que o amido e as proteínas das farinhas de feijão, ervilha, soja, 
lentilha, dentre outras sejam utilizados para o fim farmacêutico/
industrial, são necessários estudos mais aprofundados e análises da 
composição química de cada espécie vegetal. Assim, surge como 
proposta inovadora o uso das farinhas de leguminosas na indústria 
farmacêutica, com relação ao estudo investigatório do amido e 
proteínas, podendo se estender a outros elementos, como os lipídeos 
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poliinsaturados e os compostos bioativos.

Vale a pena ressaltar que o Estado da Bahia é o primeiro produtor de 
leguminosas da Região Nordeste e ocupa o sexto lugar, em produção, 
no Brasil52. As espécies mais utilizadas e consumidas são o feijão 
comum (Phaseolus vulgaris), a ervilha (Pisum sativum), e a lentilha (Lens 
esculenta)15. Ademais, existem diversas variedades de leguminosas que 
ainda precisam ser exploradas, a exemplo dos feijões andu (Cajanus 
canjan L.), mangalô (Lablab purpureus) e caupi (Vigna unguiculata L.)53, 
que são geralmente cultivadas por pequenos produtores no interior do 
estado. No momento em que houver maior uso e exploração desses 
recursos naturais, haverá também o fortalecimento da agricultura 
familiar.

Além disso, as farinhas de leguminosas germinadas podem ser uma 
alternativa muito promissora, precisando também ser mais exploradas 
e estudadas, já que apresentam um teor ainda maior de vitaminas do 
complexo B e vitaminas C e E, ácido g-aminobutírico (responsável por 
regular a pressão sanguínea e a frequência cardíaca, aliviar a dor e a 
ansiedade e aumentar a secreção de insulina do pâncreas), polifenois e 
compostos bioativos, que são extremamente importantes, pois atuam 
como efeitos protetores e terapêuticos, mantendo a saúde e protegendo 
o indivíduo de doenças crônicas, como diabetes, câncer, obesidade 
e doenças cardíacas4,5,6. Esta última ocupa, na maioria dos países 
desenvolvidos, o primeiro lugar em causa de mortes. Muitas delas 
poderiam ser evitadas com mudanças no estilo de vida de maneira geral, 
como na alimentação e na prática de exercícios físicos5. Além disso, as 
leguminosas possuem acentuada função antioxidante, antitumoral e 
favorecem o catabolismo, condição importante para indivíduos que 
desejam a perda de peso. Podem atuar também na redução de fatores 
antinutricionais e indigestíveis, como os inibidores de protease, ácido 
fítico, a-galactósidos, compostos fenólicos e lecitinas, responsáveis por 
diminuir a biodisponibilidade mineral33. 
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Benevides et al.54 avaliaram o efeito do processamento (tratamento 
térmico e germinação) nos teores de fenólicos totais (FT), taninos 
e atividade antioxidante (AA) do feijão mangalô e feijão guandu e 
concluíram que houve variação dos teores de FT e taninos após os 
processamentos e uma correlação inversa entre os compostos bioativos 
e AA depois dos tratamentos térmicos nos grãos estudados. É válido 
salientar que para as leguminosas as estratégias de germinação são 
variadas, tais como a esterilização, imersão e brotação. A técnica a ser 
utilizada dependerá da semente em uso33. 

Deste modo, faz-se necessário um olhar cuidadoso para a caracterização 
físico-química das farinhas de leguminosas em seu estado normal e 
germinadas, das variedades tradicionais e das poucas exploradas, como 
os feijões andu, caupi e mangalô, tendo em vista o potencial inovador 
para uso nas indústrias alimentícias, no que diz respeito à elaboração 
de produtos sem glúten e/ou enriquecidos, bem como o amido e 
proteínas das mesmas para a elaboração de formas farmacêuticas 
sólidas e outros medicamentos na indústria farmacêutica.

CONCLUSÕES

O uso de farinhas de leguminosas está se tornando uma inovação 
na indústria alimentícia, uma vez que os produtos que atuam como 
suplementação alimentar, assim como também os produtos que 
não contêm glúten, como biscoitos, pães, bolos, rocamboles, dentre 
outros estão sendo cada vez mais requisitados no mercado para 
atender às necessidades de pessoas que precisam de uma dieta mais 
rica nutricionalmente, e por portadoras de doença celíaca, que são 
intolerantes à proteína do glúten, respectivamente. Além disso, os 
constituintes naturais das leguminosas têm mostrado benefícios à 
saúde, reduzindo a ocorrência de doenças crônicas (diabetes, doenças 
cardiovasculares, obesidade e câncer). O uso das farinhas de leguminosas 
também é promissor para a indústria farmacêutica, devido ao alto teor 
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de proteínas e amido, o qual poderia ser explorado como aglutinante, 
diluente e/ou desintegrante, que são tipos de excipientes normalmente 
utilizados na formulação de medicamentos, principalmente os de 
forma sólida (compridos, pós e cápsulas). 

Outrossim, é valido salientar que pesquisas devem ser incentivadas 
e realizadas, visando a caracterização físico-química, assim como 
ensaios in vitro e biológico das farinhas de leguminosas tradicionais 
e das espécies pouco conhecidas, tanto no estado natural como 
germinadas, para que seu potencial seja aproveitado, promovendo, 
assim, o fortalecimento da agricultura familiar e, consequentemente, 
da economia do país.
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BIOPROSPECÇÃO E BIOTECNOLOGIA 
VEGETAL NA BUSCA POR NOVOS 
FÁRMACOS

BIOPROSPECÇÃO 

O termo Bioprospecção é bastante amplo e pode ter diversas definições. 
Uma definição que é amplamente aceita pela comunidade científica é a 
que trata da avaliação de extratos vegetais, animais e de microrganismos 
quanto ao potencial biológico. Porém, no nosso Grupo de Pesquisas 
“Sociedade-Natureza: bioprospecção, biotecnologia e dinâmicas 
econômicas e sociais” usamos a definição onde a Bioprospecção vai 
além da seleção de extratos ativos, ela avança para o fracionamento 
e a identificação/elucidação estrutural das substâncias isoladas e a 
avaliação biológica das substâncias puras, a fim de comprovar se são 
as responsáveis pela atividade biológica do extrato. Desta forma, 
pretendemos chegar a novas matérias-primas para as indústrias 
farmacêutica/química. 

Mesmo com o desenvolvimento nas áreas de síntese orgânica, 
microbiologia industrial e biologia molecular, muitos fármacos 
continuam a ser obtidos a partir de fontes vegetais, seja pela 
dificuldade de se obter moléculas com a mesma estereoquímica, como 
pela inviabilidade econômica de produzi-los sinteticamente (Guerra e 
Nodari, 2003; Schenkel et al., 2003). Devido a esta busca por novos 
fármacos, os produtos naturais destacam-se pela diversidade estrutural 
e, assim, as plantas são candidatas impor¬tantes para triagem de novas 
substâncias bioativas. Sabe-se que os produtos naturais representam 
uma importante fonte de substâncias para o desenvolvimento de novos 
medicamentos. Entre 1981 e 2014, apenas 27% dos medicamentos 
novos e aprovados não tinham inspiração em produtos naturais 
(Brandão et al., 2010; Cragg et al., 2012; Newman e Cragg, 2016). 

A bioprospecção de espécies vegetais inclui várias etapas, que 
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vão desde a seleção e coleta do espécime vegetal, preparação dos 
extratos, fracionamento dos extratos a fim de isolar as substâncias 
presentes neles, identificação das moléculas (caso sejam conhecidas) 
ou elucidação estrutural (caso sejam inéditas) e avaliação biológica 
das substâncias isoladas, a fim de comprovar se são as responsáveis 
pela atividade biológica do extrato mãe (figura 1). Uma vez que as 
plantas produzem as substâncias ativas em pequenas quantidades, há 
a necessidade de realizar estudos para aumento da escala de produção. 
No nosso laboratório implementamos outras duas linhas de pesquisa, 
que são o cultivo de tecidos vegetais in vitro e o isolamento de fungos 
endofíticos, visando aumentar a escala de produção das substâncias. 

Para poder realmente ter um processo industrial de produção, torna-
se necessária a colaboração de empresas, a fim de escolher o melhor 
processo, o qual pode ser: síntese química, cultivo da planta em campo, 
cultivo de tecidos vegetais in vitro ou cultivo de micro-organismos in 
vitro.

Figura 01- Estratégias de pesquisa para chegar a um medicamento por 
meio de estudos de bioprospecção.

Escolha e coleta da planta/

animal/microrganismo

Secagem/moagem ou cultivo

em meio de cultura apropriado 

Fracionamentos cromatográficos

Identificação ou elucidação

estrutural

Ensaios pré-clínicos (in vivo) 

para determinar a toxicidade 

em animais de laboratório**

Ensaios Clínicos fases I, II, III*

Obtenção dos extratos ou chás

Ensaios biológicos in vitro 

para verificar a atividade

Aumento da escala de produção 

(biotecnologia, síntese química,

cultivo em larga escala,

entre outros)*

Medicamento*

Legenda: *Etapas dependem de colaboração com indústrias farmacêuticas/químicas
        **Etapa que pode ou não depender de indústria farmacêutica

Fonte: As autoras.
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1.1) SELEÇÃO DA ESPÉCIE VEGETAL PARA A 
PROSPECÇÃO 

O critério de escolha da planta para a bioprospecção pode ser baseado 
em diferentes abordagens como:

- Seleção randômica: as espécies vegetais são escolhidas de forma 
aleatória, ou de acordo com a disponibilidade da espécie no local 
de coleta. Por exemplo em remanescentes de floresta, onde haja 
predominância de indivíduos de uma mesma espécie, a abundância 
do espécime favorece o estudo da mesma;

- Seleção quimiotaxonômica: escolha da planta a ser investigada 
considerando informações de classificação quimiotaxonômicas. Assim, 
a escolha ocorre em função da planta pertencer a alguma família 
vegetal ou gênero reconhecido pela produção de substâncias ativas. A 
probabilidade de encontrar substâncias bioativas sejam elas inéditas, ou 
já descritas na literatura é bem maior. Uma boa correlação entre as vias 
biossintéticas e os aspectos morfológicos das subfamílias Ixoroideae, 
Cinchonoideae e Rubioideae, pertencentes à família Rubiaceae, são 
obtidos pela avaliação dos dados químicos, aliados aos parâmetros 
citados por Robbrecht (1988). Cada uma destas subfamílias apresenta 
um perfil diferente e típico para alcaloides indólicos, iridoides, e 
antraquinonas, que são considerados marcadores quimiotaxonômicos 
de Rubiaceae. Já na subfamília Antirheoideae não foi observada uma 
ocorrência padronizada de nenhum desses marcadores químicos 
(Martins e Nunez, 2015); 

- Seleção etnofarmacológica: a planta é escolhida considerando relatos 
do seu uso para fins medicinais. A descrição de uso de uma planta por 
um grupo étnico para tratar alguma doença pode favorecer o estudo 
guiado, o qual pode ou não validar cientificamente o uso feito pela 
população. Neste caso, deve-se obter a autorização junto aos órgãos 
competentes de acesso ao conhecimento tradicional associado, os 
quais são: Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN, 
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ligado ao Ministério do Meio Ambiente – MMA, quando a pesquisa 
científica envolve acesso a conhecimentos tradicionais associados, 
independentemente de haver potencial de uso econômico e a Fundação 
Nacional do Índio – FUNAI, para estudos em áreas indígenas.

Na prospecção de espécies vegetais é importante salientar que as 
plantas apresentam dois tipos de metabolismo (Dewick, 2002):

Metabolismo primário: que é universal (ocorre em todos os 
organismos), uniforme (é fundamentalmente o mesmo para todos os 
organismos), conservativo (não está sujeito à evolução) e essencial para 
o crescimento e desenvolvimento. O estudo destes metabólitos está 
concentrado na Bioquímica. 

Metabolismo secundário ou especial: singular (único para cada 
organismo), adaptativo (está sujeito à evolução), não essencial para 
crescimento e desenvolvimento, porém essencial para a sobrevivência 
e continuidade da espécie dentro do ecossistema. Os metabólitos 
secundários atuam como sinalizadores químicos que permitem a 
planta responder a estímulos ou agressões ambientais, competição 
entre plantas, defesa contra herbívoros e patógenos, proteção contra 
radiação solar e atração de polinizadores. Há fatores que podem 
influenciar na produção e acúmulo de metabólitos especiais:

a) Fatores intrínsecos: uma espécie tem capacidade potencial de 
produzir substâncias determinada pela carga genética.
b) Fatores ambientais: como temperatura, disponibilidade 
hídrica, radiação UV, nutrientes macro e micro, poluição 
atmosférica, altitude, indução por estímulos mecânicos ou 
ataque de patógenos, a síntese de certos princípios ativos seria o 
resultado da luta pela sobrevivência que as plantas travam com 
insetos e micro-organismos (Gobbo-Neto e Lopes, 2007).

O estudo dos metabólitos especiais é tradicionalmente parte da 
Química de Produtos Naturais e mais recentemente da Biotecnologia, 
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com o advento das técnicas de culturas de tecidos e de microbiologia. 

1.2) COLETA DO MATERIAL VEGETAL

No campo, a espécie em estudo deve ser coletada em grandes 
quantidades para a bioprospecção. É de suma importância observar 
a integridade de seu material (se há presença de fungos, insetos ou 
injúrias), assim como tipo de solo, hábito e habitat da planta. No 
caderno de coleta devem-se anotar estas informações, juntamente com 
a data, a hora e o local da coleta, o nome dos coletores e o número da 
coleta. Um exemplar fértil (com flores e/ou frutos, se possível) deve ser 
coletado para fazer a exsicata, a qual deverá ser depositada em herbário 
para registro e servirá para identificação botânica, a qual deve ser feita 
por botânico especialista na família/gênero. Mesmo que não esteja 
fértil no momento da coleta, deve ser preparada uma exsicata para 
depósito em herbário, para ter o material testemunha e confirmar a 
espécie, sempre que necessário. 

1.3) SECAGEM, MOAGEM E PREPARAÇÃO DOS 
EXTRATOS

O material vegetal (folhas, galhos, flores, frutos, sementes, cascas...) deve 
é seco ao ar livre, em sala com ar condicionado ou em estufa de circulação 
de ar forçada a uma temperatura inferior a 50 oC, dependendo do 
tipo de material e da quantidade de água contida nele. Posteriormente 
é triturado em moinho de facas. Há diferentes técnicas de extração: 
a frio (percolação), a frio usando ultrassom, a quente (Soxhlet), por 
partição utilizando-se solventes aquosos ácidos ou básicos e solventes 
orgânicos imiscíveis em água. No nosso caso, o órgão a ser estudado é 
submetido à extração com solventes de polaridade crescente (hexano, 
metanol e água). Costumamos realizar três extrações utilizando banho 
de ultrassom por 20 minutos. O diclorometano, um dos solventes de 
baixa polaridade, era muito utilizado nesta metodologia de extração, 
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no entanto, devido aos protocolos internacionais que condenam o 
uso de solventes clorados, reduzindo sua produção, estes solventes já 
não devem ser mais utilizados para a preparação de extratos, assim, 
este foi substituído pelo hexano. Após filtração, os extratos hexânico e 
metanólico são concentrados em rota-evaporador, e o extrato aquoso 
liofilizado (Figura 2). Os extratos são avaliados quanto a sua atividade 
biológica e os ativos são fracionados.

Figura 2: Preparação de extratos vegetais  
utilizando solventes de polaridade crescente.

Coleta e identificação do material vegetal

1) Secagem

2) Moagem

Material vegetal 

seco e moído

1) Extração com hexano usando
ultrassom por 20 minutos
2) Filtração
3) Concentração

Extrato hexânico Material vegetal

1) Extração com metanol 
usando ultrassom por 20 minutos
2) Filtração
3) Concentração

Extrato metanólico Material vegetal

Extrato Aquoso Descarte

1) Extração com água (1 x) usando 
    ultrassom por 20 minutos
2) Filtração
3) Concentração

3 x

3 x

 

Fonte: As autoras.

1.4) FRACIONAMENTO CROMATOGRÁFICO 

A cromatografia é uma técnica utilizada para a separação dos 
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componentes de uma mistura. Há diversas técnicas cromatográficas, mas 
principais usadas para a separação das substâncias presentes em extratos 
vegetais são: cromatografia em coluna aberta (CC), cromatografia em 
camada delgada comparativa (CCDC), cromatografia em camada 
delgada preparativa (CCDP) e cromatografia líquida de alta eficiência 
(CLAE). Se houver substâncias voláteis usa-se a cromatografia gasosa 
(CG). A seleção do método a ser empregado depende do material a ser 
utilizado e do objetivo da pesquisa (Collins, 1995).

A primeira análise realizada com os extratos é a CCDC, para inferir 
quais são as classes químicas das substâncias presentes. Esta análise 
é uma investigação preliminar que indica a presença de classes de 
metabólitos secundários, gerando informações que servirão para a 
escolha dos métodos de fracionamento cromatográfico. As principais 
e mais abundantes classes de metabólitos secundários presentes nas 
plantas são: terpenoides, flavonoides e alcaloides.

Para a purificação das substâncias podem ser utilizadas a CC, CCDP 
ou CLAE, contendo uma fase estacionária e uma fase móvel, onde a 
separação resulta das diferenças de afinidade das substâncias arrastadas 
pela fase móvel devido às diferentes interações com a fase estacionária. 
A metodologia adotada para o fracionamento depende do perfil 
químico dos extratos/frações observados na análise por CCDC e 
da infraestrutura do laboratório. A combinação de vários métodos 
cromatográficos pode ser utilizada para a obtenção de uma substância 
pura.

1.5) CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL

A identificação das substâncias isoladas é realizada utilizando métodos 
espectroscópicos e espectrométricos. Usa-se o termo identificação 
estrutural, quando a substância é conhecida e a sua identificação é 
feita por comparação com dados da literatura. Já o termo elucidação 
estrutural é usado quando a substância é inédita e será descrita pela 
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primeira vez na literatura. 

O principal método espectroscópico utilizado na atualidade é a 
Ressonância Magnética Nuclear (RMN), usada para analisar os 
núcleos de Hidrogênio e de Carbono-treze que constituem as 
moléculas presentes nos extratos (Silverstein, Webster, Kiemle, 2005). 
A RMN de 1H e de 13C permitem conhecer a natureza e o ambiente 
químico de hidrogênios e carbonos, respectivamente, e as análises 
bidimensionais, permitem conhecer as correlações entre carbonos-
hidrogênios, carbonos-carbonos, hidrogênios-hidrogênios, sendo 
uma das técnicas mais importantes para a investigação da estrutura 
molecular. Há outras técnicas à disposição, como infravermelho (IV), 
onde pode-se observar a presença ou ausência de grupos funcionais; 
ultravioleta (UV), a qual permite a observação de cromóforos, que são 
as partes das moléculas que absorvem em determinados comprimentos 
de onda (principalmente as que possuem ligações insaturadas em 
conjugação). 

A principal técnica espectrométrica é a espectrometria de massas (EM) 
que fornece a massa molecular da substância, a qual permite inferir a 
fórmula molecular e também pode gerar fragmentos, cuja análise pode 
auxiliar na identificação de fragmentos característicos das moléculas. 
Atualmente usam-se muito as técnicas hifenadas, como LC/EM, que 
é a cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria 
de massas, e o CG/EM, que é a cromatografia gasosa acoplada a 
espectrometria de massas.

No nosso laboratório analisamos todos os extratos vegetais e as 
fases por RMN de 1H, a fim de ter o perfil químico do extrato/fase 
antes de realizar qualquer fracionamento, o qual junto com a análise 
em CCDC, auxilia na escolha dos métodos cromatográficos de 
fracionamento. Além disso, é uma forma de comprovar se a substância 
que for isolada estava presente no extrato ou se é artefato, produzida 
por alguma interação química durante o fracionamento.
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2) BIOTECNOLOGIA VEGETAL: PRODUÇÃO DE 
METABÓLITOS SECUNDÁRIOS EM CULTIVOS 
VEGETAIS IN VITRO

Tradicionalmente, a produção comercial das substâncias naturais 
tem sido realizada pela extração de substâncias de espécies vegetais 
espontâneas e cultivadas em plantações ou sinteticamente. A obtenção 
destas substâncias através de extrações diretas das plantas é essencial 
para a descoberta de novos metabólitos potenciais, mas apresenta 
aspectos desfavoráveis quando se torna necessário uma grande 
quantidade destas substâncias para os estudos clínicos e uma demanda 
comercial. 

A produção destes metabólitos de interesse pode ser prejudicada 
por fatores fisiológicos e ambientais aos quais a planta está exposta, 
como o local e época de coleta, idade da planta, alterações climáticas, 
poluição, predação, entre outras interações, fazendo com que o 
objetivo de produção comercial em alta escala se torne inconsistente 
e ineficiente. Além disso, a destruição de habitats naturais e coletas 
ilegais e indiscriminadas das plantas de interesse podem acabar 
acontecendo, tornando-as alvos do extrativismo desenfreado e de 
manejo insustentável.

Outro fator a ser considerado é que, normalmente, a quantidade 
de metabólitos secundários produzidos pelas plantas são valores 
percentuais pequenos quando comparados às outras substâncias 
extraídas. Por maior que seja o número de indivíduos das plantas a 
serem coletadas, numa mesma localidade, ainda assim não serão 
suficientes para atender uma demanda constante e ininterrupta de uma 
determinada substância química, principalmente quando a substância 
tem multiusos (Costa, 2012).

Na busca por minimizar estes fatores, que influenciam na variabilidade 
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e produção dos metabólitos secundários nas plantas, técnicas como a 
produção in vitro vêm sendo desenvolvidas e aprimoradas, visando 
obter uma produção constante e em grande escala destes metabólitos. 
A cultura de tecidos vegetais in vitro é uma alternativa eficaz para a 
obtenção de substâncias, que assegura um controle mais rigoroso do 
rendimento e da qualidade da produção das substâncias bioativas, 
além da conservação dos recursos genéticos. 

As técnicas de cultivo vegetal in vitro permitem o cultivo de plântulas 
ou o isolamento de tecidos ou órgãos vegetais em meio nutritivo, em 
condições assépticas e um ambiente com luz e temperatura controladas.

O uso destas técnicas é possível por causa da característica de 
totipotência que as células vegetais possuem. A primeira ideia da 
existência desta característica foi proposta em 1872, quando o 
botânico alemão Vochting, ao pesquisar os fatores que influenciam na 
formação de órgãos e na diferenciação em plantas, relatou que em cada 
fragmento de planta, ainda que pequeno, permanecem os elementos 
necessários para que seja possível reconstruir todo o organismo, em 
condições apropriadas (Mantell et al., 1994). Contudo, somente em 
1902 surgiu o primeiro conceito de totipotência, quando Gottlieb 
Haberlandt formulou a hipótese de que uma célula vegetal somática 
individualizada teria a capacidade de regenerar uma planta completa 
(Hamberlandt, 1902; Krikorian e Berquam, 1969). 

A partir dessa época, estudos e pesquisas com cultura de tecidos vegetais 
in vitro começaram a ser desenvolvidos. O primeiro estabelecimento in 
vitro com sucesso foi obtido por White, em 1934, com a elaboração de 
um meio de cultura líquido capaz de manter o crescimento de ápices 
radiculares de tomateiro (Lycopersicon esculentum) por um período 
ilimitado (White, 1934). A partir deste relato, o estudo da cultura 
de tecidos vegetais in vitro tem crescido substancialmente, tendo 
relevante papel no desenvolvimento das ciências básica e aplicada na 
área agronômica e biotecnológica. 
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2.1) ESTABELECIMENTO VEGETAL IN VITRO

As técnicas de cultura vegetal in vitro possuem vários estágios e 
processos, havendo mudanças em seus protocolos de acordo com as 
peculiaridades de cada espécie e tipo de cultura. 

Entretanto, para qualquer tipo de cultura, a escolha da planta matriz 
a ser estudada, e consequentemente, doadora de seus tecidos e/
ou órgãos, é de grande importância. A planta matriz deve conter as 
características desejadas, de acordo com o objetivo do cultivo: por 
exemplo, nos casos de propagação de mudas, a planta matriz deve 
apresentar as características comerciais requeridas, ou no caso de cultivo 
para posterior produção de metabólitos in vitro, é interessante que a 
planta matriz tenha sido estudada quimicamente e seja produtora de 
substâncias de interesse. Também é de grande importância selecionar 
e cultivar plantas matrizes em condições fitossanitárias e fisiológicas 
adequadas, com o intuito de se produzir um material saudável e capaz 
de iniciar uma cultura viável e eficiente.

O estado fisiológico da planta de onde serão retirados os explantes 
(partes vegetais que serão inoculados in vitro) tem grande influência 
no posterior comportamento das culturas. A primeira consideração 
está relacionada ao estado nutricional da planta e à fase de crescimento 
em que se encontra: plantas bem nutridas, sem sintomas de deficiência 
nutricional e hídrica, em geral, fornecem melhores explantes (Torres et 
al., 1998). Outra consideração, não menos importante, é a condição 
fitossanitária da planta matriz, que é de grande importância para o 
bom desenvolvimento do explante, pois irá determinar a facilidade 
em descontaminar o explante durante os processos de isolamento e 
desinfestação. 

Para o estabelecimento in vitro, é essencial que os explantes inoculados 
estejam livres de qualquer contaminação, assim como os meios de 
cultura. No caso dos meios, estes normalmente são esterilizados com 
procedimentos de autoclavagem (temperatura a 121oC - 1 kg.cm-2 
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- por 15 a 20 minutos) ou com hipoclorito de sódio. Os explantes 
são submetidos à desinfestação, e para isso é necessária a imersão 
dos mesmos em agentes químicos, onde o objetivo é obter explantes 
assépticos vivos e isentos de microrganismos contaminantes.

Várias substâncias com ação germicida são utilizadas para fazer 
a desinfestação dos explantes. Os mais comuns são o etanol e as 
substâncias a base de cloro, tais como o hipoclorito de sódio e de 
cálcio (Torres et al., 1998). O cloreto de mercúrio também tem sido 
empregado nos protocolos de desinfestação, sempre utilizado em 
baixas concentrações e tempos de exposição menores, por causa de sua 
toxicidade.

Sabe-se que o etanol 70% possui características germicidas com maior 
ação sobre fungos, além de sua ação surfactante, que quando aplicado 
inicialmente, facilita a ação do hipoclorito de sódio, que possui efeito 
principalmente sobre bactérias (Grattapaglia e Machado, 1998; Sousa 
et al. 2007). O hipoclorito de sódio, um dos agentes desinfetantes mais 
utilizados na indústria, é utilizado nos processos de desinfestação de 
explantes vegetais em diferentes concentrações e tempos, dependendo 
do tipo de explante e grau de contaminação basal. Embora seja pouco 
solúvel, o hipoclorito reage com a água produzindo ácido hipocloroso, 
mantendo em solução o íon hipoclorito, sendo estas as formas ativas 
oxidantes que atuam sobre os microrganismos. Estas formas ativas 
matam os microrganismos por inibição de reações enzimáticas, 
desnaturação das proteínas e inativação dos ácidos nucléicos nas 
células (Resende et al., 2009).

Resumidamente, o processo de desinfestação normalmente ocorre 
primeiramente com uma assepsia em bancada com água corrente e 
detergentes, para a limpeza superficial das partes da planta a serem 
utilizadas, e posteriormente os explantes escolhidos são levados 
para câmara de fluxo laminar, em ambiente asséptico (para evitar a 
recontaminação do material). Usualmente os explantes são imersos em 
etanol 70% e mantidos sob constante agitação por alguns segundos 
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ou poucos minutos, onde posteriormente são enxaguados com água 
estéril e imersos em solução de hipoclorito de sódio e/ou cálcio (as 
concentrações podem variar de acordo com o protocolo) entre 5 a 
20 minutos, sob agitação, e enxaguados com água estéril novamente. 
Ao final do processo de desinfestação, os explantes são inoculados em 
meios de cultura para o início do estabelecimento in vitro.

É importante lembrar que, para cada tipo de explante, e cada tipo 
de espécie vegetal, o protocolo de desinfestação deve ser ajustado, 
até a obtenção de culturas vivas e assépticas (Zanca, Costa, Nunez, 
2016). Normalmente esta etapa do cultivo vegetal in vitro é a mais 
demorada e difícil, uma vez que algumas espécies de plantas podem 
apresentar microrganismos resistentes ou endofíticos, bastante difíceis 
de eliminar sem prejudicar os tecidos vegetais.

2.2) MEIOS DE CULTURA

Após os tratamentos de desinfestação, os explantes são colocados em 
meios de cultura para o início do cultivo in vitro. O meio de cultura 
deve suprir os tecidos e órgãos cultivados in vitro com os nutrientes 
necessários para sua sobrevivência e desenvolvimento, visando atender 
às condições do explante de acordo com o objetivo de cultivo. Para 
extrações metabólicas normalmente são utilizadas culturas de calos 
(massas de células vegetais indiferenciadas) ou culturas de plântulas, e 
os meios de cultura utilizados variam de acordo com o tipo de cultivo.

Basicamente, os meios consistem de uma mistura balanceada de 
macronutrientes e micronutrientes, carboidratos (como por exemplo 
a sacarose ou a glicose, utilizados em uma concentração de 2 a 3%), 
fontes orgânicas de nitrogênio, vitaminas e reguladores de crescimento 
(Quisen e Ângelo, 2008). Não há uma formulação padrão, e existem 
diversos tipos de meios de cultura utilizados atualmente, mas o 
meio MS (Murashige e Skoog, 1962) tem apresentado, íntegro e em 
diluições, bons resultados para o cultivo de diversas espécies vegetais. 
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Outros meios de cultura também são bastante utilizados, como, por 
exemplo, os meios de cultura Wood Plant Medium (WPM) (Lloyd 
e McCown, 1980) e meio B5 (meio de Gamborg) (Gamborg et al., 
1968). O meio WPM usualmente é utilizado para o cultivo in vitro 
de plantas lenhosas, sendo composto por 25% das concentrações de 
íons nitrato e amônia quando comparado ao meio MS, e apresenta 
mais potássio e um elevado nível de íons sulfato, fazendo com que 
plantas lenhosas tenham melhor desempenho no desenvolvimento in 
vitro (Pasqual, 2001). Já o meio B5 contém quantidades mais baixas 
de sais minerais, e tem sido bastante utilizado para cultivos de calos e 
suspensões celulares.

Os meios podem ser preparados de forma líquida ou semi-sólida 
(onde é acrescentado ao meio um agente gelatinoso, como o ágar). A 
consistência do meio tem relação direta com a absorção de nutrientes 
pelas células do explante, condicionando diferenças no metabolismo 
do mesmo. Normalmente meios líquidos são mais utilizados na 
cultura de calos e nas técnicas de suspensão celular (culturas em 
meios líquidos sob agitação contínua). Já os meios mais sólidos são 
bastante utilizados para as técnicas de micropropagação de mudas in 
vitro, onde a utilização do ágar nos meios de cultura, além de ajudar a 
manter os explantes melhor fixados, também diminui a evaporação da 
água, apesar de diminuir a difusão dos nutrientes. Para as técnicas de 
cultivo onde o objetivo é a extração de substâncias, normalmente são 
utilizados meios líquidos em suspensão celular.

2.3) REGULADORES DE CRESCIMENTO

A adição de reguladores de crescimento nos meios de cultura é de 
grande importância, de acordo com o objetivo do estabelecimento 
in vitro dos explantes. O tipo de regulador, sua concentração e sua 
combinação com outros reguladores é essencial para poder, por 
exemplo, induzir o desenvolvimento de explantes, formando novos 
órgãos (propagação), de massas de células indiferenciadas (calos), de 
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embriões somáticos (embriogênese somática), a até a germinação de 
sementes in vitro. 

Os reguladores de crescimento são substâncias sintéticas que apresentam 
atividades no desenvolvimento e crescimento das plantas in vitro, e 
agem da mesma forma que os hormônios vegetais naturais, sendo 
muitos deles análogos químicos dos hormônios naturais produzidos 
pelas plantas. 

As plantas in natura produzem moléculas sinalizadoras, os hormônios, 
que são responsáveis por processos essenciais no desenvolvimento, e são 
produzidas em concentrações bastante pequenas. Estas moléculas se 
dividem em basicamente seis tipos de hormônios: auxinas, giberelinas, 
citocininas, etileno, ácido abscísico e brassinoesteroides (Taiz e Zeiger, 
2004). Nas culturas vegetais in vitro, os tipos mais amplamente 
utilizados são as auxinas, as citocininas e as giberelinas.

As citocininas possuem ação direta no crescimento e desenvolvimento 
das partes aéreas das plantas e são indispensáveis para a quebra de 
dominância apical e indução de proliferação de gemas axilares 
(Grattapaglia e Machado, 1998). Entre as funções das citocininas, a 
divisão celular é um dos principais eventos controlados por elas. Com 
isso, o uso de reguladores deste grupo é essencial na multiplicação 
de brotos e estabelecimento de mudas in vitro. Das citocininas 
comercialmente disponíveis, as mais utilizadas nas culturas in vitro 
são a 6-benzilaminopurina (BAP), a 6-furfuril-aminopurina (KIN) e a 
6-[4-hidroxi-E-metil-but-trans-2-enilamino]purina (Zeatina). 

As auxinas compreendem uma grande família de substâncias que têm 
em comum a capacidade de produzir crescimento e alargamento celular 
(Roca e Mroginski, 1991). Elas atuam na indução e divisão celular 
de células indiferenciadas in vitro, quando na presença de citocininas, 
e promovem o crescimento de raízes. As auxinas mais utilizadas em 
cultivos in vitro são o ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), o ácido 
naftaleno acético (ANA), o ácido indol-3-acético (AIA), o ácido 
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indolbutírico (AIB) e o Picloram.

As giberelinas são reguladores de crescimento que são capazes de 
causar a quebra de dormência de sementes e também tem ação no 
alargamento celular da parte aérea vegetal, causando, por exemplo, 
o estiolamento de caules nas plantas, e tendo ação no crescimento 
de caules, folhas e frutos. O ácido giberélico (GA3) é o regulador de 
crescimento mais utilizado e eficaz na cultura de tecidos vegetais, e 
seu uso na cultura in vitro tem maior participação nas técnicas de 
germinações in vitro, uma vez que o ácido giberélico tem ação sobre a 
dormência de sementes e diminui o tempo de germinação. 

2.4) CALOGÊNESE E SUSPENSÃO CELULAR

No cultivo in vitro de células e tecidos vegetais, uma das maneiras de 
multiplicação é por meio da organogênese indireta, passando pela fase 
de calo (massa de células desorganizadas e indiferenciadas). Para ocorrer 
a indução de calo, qualquer tecido vegetal pode ser utilizado como 
explante. Entretanto, procura-se utilizar explantes que contenham 
maior proporção de tecido meristemático ou que apresentem maior 
capacidade de expressar a totipotência (Grattapaglia e Machado, 
1998). Explantes oriundos de tecidos jovens, não lignificados, são 
mais apropriados para a cultura de calo (Pierik, 1990).

Para a indução do processo de calogênese, normalmente a concentração 
e o balanço de auxinas e citocininas são fatores determinantes na 
desdiferenciação celular e no padrão de desenvolvimento in vitro. As 
auxinas desencadeiam os processos de desdiferenciação e rediferenciação 
in vitro, alterando a determinação e conferindo novas competências às 
células responsivas dos explantes (Fehe’r et al., 2003). Já as citocininas 
estimulam a divisão celular e podem induzir a embriogênese somática 
(Mello e Apppezzato-da-Glória, 2000). Em geral, meios contendo 
altas concentrações de auxina e baixas concentrações de citocininas 
promovem a proliferação celular resultando na formação de calos 

pai_2018.indd   434 17/05/2019   11:20:10



435Bioprospecção e biotecnologia vegetal na busca por novos fármacos

(Flick et al., 1983; Grattapaglia e Machado, 1990). Também é 
possível a indução de calos somente com a presença de auxinas nos 
meios de cultura, dependendo da produção de citocininas dentro dos 
tecidos vegetais cultivados. O importante é o saldo final entre os dois 
reguladores de crescimento, onde o balanço entre citocinina e auxina 
seja apropriado para a indução da calogênese. Entre os reguladores de 
crescimento mais comumente utilizados no processo de calogênese, 
encontram-se as citocininas KIN e BAP, e as auxinas 2,4-D, ANA e 
Picloram.

A produção de calos in vitro pode ser ampliada para a obtenção de 
grandes massas de células, a partir da técnica de suspensão celular. 
A suspensão celular é uma técnica eficaz para a obtenção de grandes 
quantidades de mudas qualificadas e tecidos celulares com baixo custo 
de produção (Matsumoto e Silva-Neto, 2003).

A cultura de células em suspensão celular é uma técnica que permite 
a indução, propagação e manutenção de células em meio líquido, 
as quais apresentam taxas de divisão muito mais elevadas do que as 
cultivadas de maneira convencional (George et al., 2008). 

A suspensão celular é iniciada a partir da transferência de calos friáveis 
(onde as células de calos encontram-se não compactadas) para um meio 
líquido, sob condição de agitação contínua. A agitação é utilizada para 
evitar possíveis gradientes nutricionais e gasosos no meio de cultura, 
que deve ser constantemente renovado com o mesmo propósito, 
visto que sua composição e características podem afetar o padrão de 
diferenciação, lignificação e/ou alongamento, divisão, envelhecimento 
ou senescência na suspensão celular (Arnison e Boll, 1976). 

2.5) PRODUÇÃO DE METABÓLITOS IN VITRO

A produção de metabólitos in vitro pode ocorrer a partir do cultivo 
de, teoricamente, qualquer tipo de tecido, mas a maioria dos estudos 
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atualmente vem utilizando a cultura de raízes, plântulas inteiras e 
calos para a produção de substâncias de interesse. A cultura de células 
indiferenciadas in vitro atualmente é uma das formas mais utilizadas 
para se obter metabólitos secundários, onde os calos são cultivados e 
induzidos a produzirem os metabólitos de interesse com a utilização 
de biorreatores e suspensão celular (Fumagali et al., 2008), onde 
apresentam um manejo e crescimento de massa mais vantajoso.

As culturas de células de plantas podem produzir grandes quantidades 
de metabólitos secundários em curtos períodos de tempo de cultivo 
in vitro. Isto é muito favorável em relação à produção pela planta 
in natura, para as quais o espaço de tempo para o acúmulo destes 
metabólitos pode variar de uma estação para plantas anuais ou diversos 
anos no caso das plantas perianuais, como por exemplo, as árvores 
(Croteau et al., 2000). Nas culturas de células as taxas de biossíntese 
podem ser aumentadas, gerando os produtos desejados com maior 
teor e em menor tempo (Santos et al., 2007). 

Assim, a cultura de tecidos in vitro e a calogênese são alternativas 
eficazes para obtenção de substâncias oriundas do metabolismo 
secundário, podendo reduzir a exploração de biomassa de espécies de 
interesse diretamente da natureza. 

Contudo, às vezes a produção de metabólitos secundários pode ser 
diferente entre as culturas de células e as plantas intactas da mesma 
espécie. As culturas de células tanto podem sintetizar os metabólitos 
em concentrações mais altas ou mais baixas, como podem até deixar 
de produzi-los, ou ainda podem produzir substâncias diferentes 
daquelas encontradas na planta in natura. Entre diversos fatores, a 
produção de metabólitos secundários pode ser comprometida em 
células morfologicamente desdiferenciadas (calos, suspensões celulares 
e células meristemáticas), pois a sua produção é normalmente 
dependente da presença de algumas enzimas que, por sua vez, 
dependem da fase de desenvolvimento do vegetal (Sierra, 1991). O 
sucesso na síntese de metabólitos de interesse em culturas de tecidos in 
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vitro pode estar diretamente ligado ao meio de cultura e reguladores de 
crescimento utilizados para o processo de calogênese. A composição 
dos nutrientes e hormônios dos meios de cultura mostra-se bastante 
importante para a produção de metabólitos in vitro. 

Muitas estratégias podem ser utilizadas para induzir ou aumentar a 
produção de metabólitos secundários. Uma das maneiras, em muitos 
casos, é a adição de substâncias precursoras no meio de cultivo celular, 
como por exemplo, o uso de secoiridoides em suspensões celulares 
para a indução de alcaloides monoterpênicos (Moreno et al., 1995). 
Outra estratégia interessante é a elicitação, que representa usualmente 
uma das técnicas de maior sucesso. Esta técnica consiste na geração de 
um estresse químico ou físico nas células em suspensão para induzir a 
produção de metabólitos secundários, que de outra forma não estariam 
sendo produzidos. Isto é geralmente realizado utilizando elicitores 
químicos ou bióticos (quitosanas, micélios de fungos patogênicos, 
ácido acetilsalicílico, extratos de proteínas) ou elicitores abióticos ou 
físicos (alterações em temperaturas, intensidade de luz, metais pesados, 
variação de pH, etc.) (Fumagali et al., 2008). 

2.6) SECAGEM, PREPARAÇÃO DOS EXTRATOS, 
FRACIONAMENTO E CARACTERIZAÇÃO 
ESTRUTURAL

Uma vez produzidas as culturas in vitro, estas podem ser extraídas com 
solventes orgânicos e fracionadas como as plantas (itens 1.3 e 1.4). No 
caso dos calos, para uma melhor extração, estes devem ser primeiro 
liofilizados, depois macerados em cadinho com pistilo e então extraídos 
com os solventes orgânicos, como hexano, acetato de etila e metanol. 
Os extratos são analisados por CCDC e também por RMN de 1H e 
comparados com os extratos da planta mãe. Eles também são avaliados 
quanto a sua atividade biológica e os ativos são fracionados (item 1.4). 
A identificação/elucidação estrutural das substâncias isoladas ocorre 
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da mesma forma que para as obtidas das plantas (item 1.5).

3) PRODUÇÃO DE METABÓLITOS ESPECIAIS POR 
MICRORGANISMOS ENDOFÍTICOS

3.1) MICRORGANISMOS ENDOFÍTICOS: 
CONCEITOS GERAIS

Uma importante fonte de substâncias ativas são as plantas, contudo, 
a sua produção pode sofrer alterações de acordo com a sazonalidade 
climática e a disponibilidade de nutrientes. Portanto, são necessários 
estudos que abordem outras fontes de produtos naturais que possam 
ser alternativas para uma produção industrial vantajosa e eficiente (Li et 
al., 2015). Nesse âmbito, os estudos com microrganismos endofíticos 
são muito promissores, pois tratam-se de seres que têm metabolismos 
diversificados e são capazes de produzir uma grande variedade de 
substâncias bioativas (Calvo et al., 2002; Kusari, Hertweck, Spiteller, 
2012).

É impressionante o que os seres microscópicos podem realizar nos 
diversos ambientes em que se encontram. A notável capacidade de 
adaptação, rápido crescimento e diversidade metabólica demonstram 
a grande versatilidade e as características vantajosas que eles possuem. 
Uma delas é a produção de substâncias bioativas que podem ser 
empregadas em diversos setores como na medicina, na indústria de 
alimentos, de tecidos, de detergentes, na biologia molecular e na 
agricultura (Demain, 1998; Calvo et al., 2002; Santos e Varavallo, 
2011; Kusari, Hertweck, Spiteller, 2012). 

Compondo esse universo microbiano encontram-se os microrganismos 
endofíticos, que podem ser definidos como: microrganismos que 
na totalidade ou em parte do seu ciclo de vida habitam o interior 
de uma planta no espaço intra ou intercelular, sem causar danos 
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aparentes à hospedeira (Tan e Zou, 2001; Zhang, Song, Tan, 2006; 
Kusari, Hertweck, Spiteller, 2012). Esses microrganismos podem ser 
procariotos ou eucariotos, e até o momento foram isolados de todas 
as espécies vegetais, presentes nos diferentes habitat terrestres, desde 
o ártico até em desertos (Zhang, Song, Tan, 2006; Chapla, Biasetto, 
Araujo, 2013). 

A sua localização no vegetal é diversa, podendo estar em raízes, folhas, 
caules, xilemas, frutas, etc., colonizando de forma intercelular ou 
intracelular, sistêmica ou localizada. A transmissão do microrganismo 
endofítico para o hospedeiro pode ocorrer de forma horizontal 
(através do acesso ao vegetal por aberturas naturais como estômatos, 
hidatódios, ferimentos causados pelo crescimento das raízes ou pela 
ação dos insetos, etc. ou artificiais como ferimentos derivados das 
práticas agrícolas) ou de forma vertical, através da transferência dos 
endófitos pelas sementes (Zhang, Song, Tan, 2006; Chapla, Biasetto, 
Araujo, 2013).

Apesar de estarem por todo o mundo, o desconhecimento sobre o papel 
deles no hospedeiro e a não produção de estruturas externas visíveis 
foram motivos para que as pesquisas com eles fossem intensificadas 
apenas a partir da década de 1970, onde as funções dos endófitos e a 
interação com o hospedeiro foram descobertas. Essa interação é muito 
antiga, e já foi registrada em fósseis de caules e folhas. Trata-se de uma 
associação que pode sofrer alterações de acordo com a virulência do 
microrganismo, a defesa da planta e o meio no qual eles se encontram. 
Um desequilíbrio entre esses fatores pode acarretar em doenças 
na planta ou quando esses fatores estão em sintonia, os envolvidos 
podem desfrutar de uma estratégia de sobrevivência (Strobel, 2003). 
Nesse caso, os endófitos obtêm proteção e nutrientes oriundos do 
hospedeiro, e, em contrapartida, podem produzir substâncias que 
aumentam a resistência do hospedeiro aos estresses ambientais, 
ao ataque de herbívoros, de fitopatógenos, de parasitas, etc. (Tan e 
Zou, 2001; Peixoto-Neto, Azevedo, Araújo, 2002). Observa-se por 
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este lado, que nessa interação mutualística, os dois seres trabalham 
em conjunto para manter o ambiente equilibrado e favorável para a 
subsistência de ambos.

A partir dessa interação, os endófitos podem produzir fitormônios que 
induzem o crescimento da planta, substâncias herbicidas que atuam 
contra pragas, além de competirem por espaço e nutrientes com os 
patógenos, dificultando a instalação deles na planta. Apesar da planta 
produzir substâncias que também atuam nessas áreas, seu ciclo de 
vida é muito maior e apresenta poucas variações no seu genótipo. Em 
contrapartida, os seus predadores e patógenos por possuírem um ciclo 
de vida menor, a cada geração podem se especializar e desenvolver 
mecanismos de escape contra as defesas do vegetal (figura 3). Sendo 
assim, as substâncias produzidas pelos endófitos somam-se ao sistema 
de defesa da planta, tornando-se de suma importância para a adaptação 
do vegetal (Carroll, 1988; Santos e Varavallo, 2011).

Figura 3: Interação endófito e hospedeiro:
 Doença x Antagonismo Balanceado. Doença x Antagonismo Balanceado.

Fonte: Adaptado de Schulz e Boyle (2005)
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3.2) APLICAÇÕES DOS MICRORGANISMOS 
ENDOFÍTICOS

De acordo com as características que os endófitos apresentam 
eles podem ser empregados em diferentes áreas. Uma delas é na 
agricultura, atuando na promoção do crescimento de plantas, através 
dos fitormônios e no aumento da captação de elementos como 
nitrogênio e fósforo pelo hospedeiro. Eles também podem servir como 
biocontrole de pragas, desempenhando o papel de antagonistas contra 
fitopatógenos ao produzirem substâncias herbicidas e antimicrobianas, 
aumentando a resistência de seu hospedeiro às doenças que levam às 
grandes perdas econômicas na agricultura (Malta et al., 2015).

Além disso, endófitos isolados de um determinado hospedeiro podem, 
através da biologia molecular, receber genes que codifiquem vitaminas, 
antibióticos, hormônios etc., e posteriormente serem reinseridos na 
planta, expressando a substância de interesse. A opção de substituição 
ou pelo menos de redução do uso de agrotóxicos pela atuação dos 
endófitos pode resultar em uma produção sustentável e com menos 
impacto para o ambiente e para o produtor (Peixoto-Neto, Azevedo, 
Araújo, 2002; Santos e Varavallo, 2011). 

Tratando-se de microrganismos endofíticos, os fungos ocupam um 
espaço considerado nesse grupo, pois são os mais frequentemente 
encontrados (Kusari, Hertweck, Spiteller, 2012). A estatística estima 
que o número deles no planeta pode chegar ao total de aproximadamente 
1,5 milhão de fungos distribuídos em 300.000 espécies vegetais 
(Petrini 1991; Azevedo e Araújo 2002; Ganley, Brunsfeld, Newcombe, 
2004; Zhang, Song, Tan, 2006; Li et al., 2015). Em seu metabolismo 
secundário, os fungos endofíticos são capazes de produzir substâncias 
com uma grande diversidade de estruturas químicas pertencentes 
às diferentes classes, como: alcaloides, esteroides, xantonas, fenóis, 
isocumarinas, terpenos, citocalasinas, etc. (Schulz e Boyle, 2005). 
Essas substâncias podem ser de grande interesse para a química de 
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produtos naturais, já que podem ser encontradas atividades biológicas 
de importância médica. 

O estudo dos microrganismos endofíticos pode iniciar a partir das 
plantas que já possuem alguma substância de interesse biotecnológico. 
O motivo deste direcionamento é que devido à interação íntima entre 
o hospedeiro com o endófito, pode ocorrer uma troca de DNA onde 
um indivíduo pode passar a produzir uma substância originalmente 
produzida pelo outro. Esse fenômeno abre caminhos para uma 
bioprospecção de endófitos que produzam substâncias semelhantes 
ao hospedeiro, visando a produção microbiana alternativa à produção 
vegetal (Strobel, 2003; Zhang, Song, Tan, 2006). 

Após a descoberta do taxol® em cascas da planta Taxus brevifolia foi 
encontrado outro produtor dessa substância: o fungo endofítico 
Taxomyces andreanae. Atualmente, mais de 19 gêneros fungos endofíticos 
são capazes de produzir o taxol® e seus derivados. Strobel (2003) 
sugere que em algum momento da co-evolução desses organismos 
possa ter ocorrido uma transferência de genes dos microrganismos 
para o teixo do pacífico. Por se tratar de um medicamento utilizado 
no tratamento de câncer de próstata, ovário, mama e pulmão, cuja 
demanda para o mercado é alta, a produção microbiana do taxol® pode 
ser uma alternativa viável e sustentável, visto que o impacto ambiental 
gerado a partir da extração da substância nas plantas não é necessário 
na prática da “biotecnologia endofítica” (Zhao et al., 2010; Kusari, 
Singh, Jayabaskaran, 2014).

A produção do taxol pelo vegetal e pelos endófitos não é um exemplo 
isolado. Tal fato já foi registrado em Fusarium oxysporum e sua 
hospedeira Catharanthus roseus que produzem vincristina e vimblastina 
e em Mucor fragilis isolado de Sinopodophyllum hexerum, produtores 
de podofilotoxina, ambas substâncias que apresentam atividade 
anticâncer. Nesse contexto também encontram-se as substâncias: 
camptotecina, hipericina e diosgenina produzidas pela planta e por 
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seus microrganismos endofíticos (Zhao et al., 2010; Kumar et al., 
2013; Huang et al., 2014).

3.3) ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS 
ENDOFÍTICOS

Na pesquisa com os microrganismos endofíticos, o primeiro passo é o 
seu isolamento a partir de um determinado hospedeiro. O processo de 
isolamento dos microrganismos endofíticos é baseado na desinfecção 
da superfície do material vegetal e no inóculo do tecido vegetal 
em meios de cultura. É fundamental selecionar o material vegetal 
saudável, com ausência de sinais de herbivoria e de doenças. Após ser 
realizada a coleta, o material deve ser lavado em água corrente e com 
detergente neutro. Posteriormente executa-se a etapa de desinfecção, 
dentro da cabine de fluxo laminar, onde o material é imerso em 
soluções de hipoclorito de sódio, álcool 70% e água destilada estéril. 
A concentração do hipoclorito de sódio e o tempo de imersão nas 
soluções desinfetantes podem variar de acordo com a parte vegetal 
a ser estudada, de forma que ela não sofra oxidação pela ação deles, 
mas tenha a superfície livre dos microrganismos epifíticos. Ressalta-se 
também a importância do controle da água da última imersão, que 
após todo o procedimento deve ser inoculada em placa de Petri para 
a observação da eficiência do processo de desinfecção (Souza et al., 
2004).

Após o processo de desinfecção, o material vegetal é cortado com 
uma tesoura estéril e inoculado em placas contendo meios de cultura. 
As escolhas do meio de cultura e da temperatura de incubação são 
fundamentais para o isolamento dos microrganismos, pois isso pode 
acarretar no crescimento de determinada espécie que não cresceria 
em outro meio de cultura ou temperatura. O direcionamento para 
o isolamento de fungos ou bactérias é feito nesta etapa, através 
de determinados meios de cultura acrescidos de antifúngicos ou 
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antibióticos (Souza et al., 2004; Oliveira, 2013). 

A partir dessa etapa é necessário fazer um acompanhamento contínuo 
das placas para observar o surgimento dos endófitos. Na medida em que 
eles vão aparecendo é necessário retirar o microrganismo e transferi-
lo para uma nova placa de Petri. Esse procedimento é realizado por 
diversos dias até que não surjam novos microrganismos a partir do 
vegetal (Souza, 2006). 

A partir dos endófitos isolados é fundamental escolher pelo menos 
duas formas diferentes de preservação, para que no futuro possa 
ser realizada a reativação do microrganismo. Esse processo deve ser 
realizado de forma cautelosa e a escolha do método é fundamental para 
que as características morfológicas e metabólicas dos microrganismos 
sejam preservadas. 

A técnica de Castellani é muito utilizada para a preservação dos fungos, 
pois é um método de baixo custo e eficiente. Nessa técnica blocos de 
ágar contendo a cultura são transferidos para frascos contendo água 
destilada estéril. Outra forma de conservação é o congelamento do 
microrganismo em criotubos contendo um meio de cultura líquido 
acrescido de um agente crioprotetor, por exemplo, o glicerol. A cultura 
é inserida no criotubo e passa pelo processo de congelamento até -80 oC. 
Essas técnicas são eficientes, mas apenas a técnica do congelamento a 
temperaturas inferiores a -80 oC faz com que o metabolismo do fungo 
fique inativo, diferente do método de Castellani onde o metabolismo 
é reduzido mas não inativado (Passador et al., 2010). Não existe um 
método universal de preservação para todos os microrganismos, por 
isso, deve-se avaliar a espécie a ser conservada e os métodos nos quais 
ela se manterá viável para os estudos posteriores. 

Ao avaliar a diversidade de microrganismos endofíticos em vários 
hospedeiros, observa-se que alguns endófitos podem ser encontrados 
em diferentes hospedeiros e outros podem ser exclusivos para 
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determinadas espécies ou uma parte específica do vegetal. Observa-se 
também que alguns vegetais apresentam uma maior diversidade de 
endófitos que outros. Segundo Azevedo (1998), uma forma de avaliar 
a colonização do vegetal é através do cálculo da taxa de colonização: 
“Tc “ (“%” )” = “ “Número total de isolados ≥ 1” /”Número total de 
fragmentos” “ × 100” 

3.4) PRODUÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS

Os endófitos isolados de um determinado hospedeiro podem ser 
avaliados quanto ao potencial biotecnológico que as substâncias 
produzidas por eles podem apresentar. Durante o seu ciclo de vida, 
os microrganismos produzem substâncias indispensáveis para o 
seu crescimento (metabólitos primários) e substâncias que não são 
essenciais para a sua sobrevivência, mas fundamentais para a sua 
adaptação no ambiente, os metabólitos secundários (Keller, Turner, 
Bennett, 2005).

Os metabólitos secundários apresentam baixo peso molecular, estrutura 
química complexa e diversa, e distribuição restrita entre as espécies 
(Keller, Turner, Bennett, 2005). Essas substâncias podem participar 
na diferenciação morfológica dos fungos, bem como na participação 
no aumento da ramificação de hifas, nas taxas do desenvolvimento 
assexual e sexual, no processo de esporulação e na produção de outros 
metabólitos secundários (Calvo et al., 2002). Sabe-se que os metabólitos 
secundários são produzidos na fase estacionária e/ou início do declínio 
da fase de crescimento do microrganismo, quando há uma redução 
no crescimento microbiano e escassez de nutrientes (Demain, 1998; 
Calvo et al., 2002). Além disso, eles atuam na interação endófito-
hospedeiro auxiliando na sinalização, defesa e regulação da simbiose 
(Schulz e Boyle, 2005). 

Os fungos endofíticos são uma rica fonte de metabólitos secundários 
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que podem apresentar atividades biológicas como: antifúngicas, 
antibacterianas, antioxidantes, antidiabetes, antivirais, antitumorais, 
imunossupressoras, toxinas, hormônios, pesticidas, dentre outros, 
assim como serem pigmentos (Demain, 1998; Calvo et al., 2002; 
Santos e Varavallo, 2011; Ambrose, Christapher, Subhash, 2013; 
Chapla, Biasetto, Araujo, 2013). Algumas substâncias produzidas por 
fungos endofíticos já encontram-se no mercado farmacêutico, como 
é o caso da ergometrina, utilizada no tratamento de enxaquecas e da 
ergotamina, indicada para o tratamento de hemorragia pós-parto 
(Caetano e Peixoto-Neto, 2005; Scott, 2007).

Para obtenção dos metabólitos secundários de um fungo endofítico 
pode-se empregar a fermentação submersa. Nessa técnica, uma 
suspensão de esporos ou blocos de ágar contendo o fungo são inoculados 
em um meio de cultura líquido e incubados a uma determinada 
temperatura, permanecendo estáticos ou sob agitação. Ao alcançar 
a fase estacionária, a cultura é filtrada para a separação do micélio 
e do líquido metabólico. As substâncias contidas neles são extraídas 
por meio de solventes orgânicos, e isoladas por meio de cromatografia 
em coluna ou preparativa ou até mesmo por cromatografia líquida de 
alta resolução. Os extratos e substâncias obtidas são criteriosamente 
avaliados quanto aos seus potenciais biológicos e em paralelo, 
investigados quanto à presença de determinadas classes de substâncias.

A obtenção de substâncias a partir de microrganismos através 
da fermentação pode ser simples e abundante, ocorre em um 
ambiente sem interferência de variáveis ambientais, e muita das 
vezes é economicamente vantajosa, pois os custos de produção são 
relativamente baixos (Zhao et al., 2010). Outras vantagens são 
observadas quando a produção microbiana é otimizada, gerando um 
processo reprodutível e contínuo, compatível com a indústria (Kusari, 
Hertweck, Spiteller, 2012). 

Apesar dos muitos benefícios observados nas fermentações, o espaço 
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em que o microrganismo se encontra é diferente daquele que ele 
existia na natureza. Tais diferenças como as ausências das condições 
ambientais e da interação do endófito com o hospedeiro, com 
outros endófitos, com patógenos e herbívoros, podem influenciar na 
produção das substâncias microbianas (Kusari, Singh, Jayabaskaran, 
2014). Outro fator a ser destacado é a diminuição ou até mesmo 
extinção da produção da substância de interesse após serem realizados 
vários repiques do microrganismo (Kusari, Hertweck, Spiteller, 
2012). Entretanto, esses entraves podem ser revertidos ou reduzidos 
ao utilizar a engenharia genética e tecnologia metabólica (elucidação 
da via biossintética), para a realização da otimização da fermentação, 
tornando a produção microbiana industrial uma realidade (Zhao et 
al., 2010).

3.5) PREPARAÇÃO DOS EXTRATOS, 
FRACIONAMENTO E CARACTERIZAÇÃO 
ESTRUTURAL

Após o período de crescimento dos caldos metabólicos contendo os 
micélios, estes devem ser filtrados para separar o líquido da massa 
micelial. A massa micelial é seca em estufa a temperatura < 50oC e 
extraídas com solventes orgânicos e fracionadas como as plantas (itens 
1.3 e 1.4). No caso dos caldos metabólicos, para uma melhor extração, 
observamos que o volume deve ser primeiro reduzido (liofilizados) 
para permitir um menor uso de solventes orgânicos e então realizar 
a partição líquido-líquido com solventes orgânicos, como hexano e 
acetato de etila. Os extratos e as fases são analisados por CCDC e 
também por RMN de 1H e comparados com os extratos da planta 
mãe. Eles também são avaliados quanto a sua atividade biológica e os 
ativos são fracionados (item 1.4). A identificação/elucidação estrutural 
das substâncias isoladas ocorre da mesma forma que para as obtidas 
das plantas (item 1.5).
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4) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na busca por obter substâncias ativas, diversos estudos de bioprospecção 
de produtos naturais são realizados ao redor do mundo. Neste capítulo 
enfocamos nos estudos realizados pelo nosso grupo de pesquisa, onde 
estudamos as plantas, os seus fungos endofíticos e as culturas de tecidos 
vegetais. Estamos tentando abordar o conjunto inteiro da planta no 
ambiente. Esta abordagem permitiu até o momento o depósito de 
duas patentes, uma sobre um alcaloide ativo para células tumorais e 
outra sobre oito alcaloides ativos sobre Mycobacterium tuberculosis e 
diversos artigos científicos e comunicações em congressos. Além da 
capacitação e treinamento de alunos em diversos níveis: Iniciação 
Científica, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado.
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PROCESSAMENTO E ACEITABILIDADE 
MERCADOLÓGICA DE LEITE 
FERMENTADO SIMBIÓTICO 
ADICIONADO DE INULINA E ALBEDO 
DO MARACUJÁ AMARELO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A expectativa de vida das pessoas vem aumentando com o passar dos 
anos e, ao mesmo tempo, tem crescido a incidência de doenças crônicas 
não transmissíveis. Por esses motivos, a população tem buscado hábitos 
alimentares mais saudáveis e uma alimentação equilibrada, que supra 
as necessidades básicas do organismo e previna algumas doenças 
(VIDAL et al., 2012).

A busca por uma alimentação mais saudável faz parte da história da 
alimentação e nutrição, como é descrito por Kopruszynski e Marin 
(2001) em seu estudo. Ao surgir no planeta, o homem passou a 
observar os animais e percebeu que o consumo ocorria por meio 
apenas do que era ofertado pela natureza: frutos, raízes e folhas. Mais 
tarde, houve o início da prática de caçar e pescar, consumindo também 
carnes de animais selvagens. Com o passar do tempo, os sentidos do 
homem primitivo tornaram-se mais apurados, possibilitando que ele 
distinga mais facilmente os novos e desejáveis odores, levando-o a 
experimentar e saborear alimentos desconhecidos. Com isso, o sabor e 
odor passaram a desempenhar um papel importante no consumo dos 
alimentos e na saúde do homem primitivo.

Quando se fala em alimento, Maturana (2010) ressalta a relação que 
existe entre o ato de se alimentar e o prazer, tornando-se a alimentação 
mais que uma forma de sobrevivência. O “comer” envolve o “estar 
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junto” e o “trocar” com o outro. Além disso, tanto o alimento como 
a forma de se alimentar são considerados também como tradições 
carregadas de sentidos e emoções que são passadas de geração em 
geração. Ao repetir esses ensinamentos, a pessoa não só relembra a 
família, como também tem uma ideia de pertencer a um meio.

A busca crescente por uma alimentação saudável cria oportunidades 
para inovações que visem, por exemplo, a redução de substâncias 
que se desejam evitar; produtos sem aditivos, “naturais”; alimentos 
fortificados com vitaminas e sais minerais e alimentos “functional 
fresh” (funcionalidade e pureza dos produtos) (LAUSCHNER et al., 
2016). 

Devido ao aumento na expectativa de vida da população, aliado 
ao crescimento exponencial dos custos médico-hospitalares, cada 
vez mais existe a necessidade de vencer novos desafios, através do 
desenvolvimento de novos conhecimentos científicos e de novas 
tecnologias que resultem em modificações importantes no estilo de 
vida das pessoas. A nutrição precisa se adaptar a esses novos desafios, 
através do desenvolvimento de novos conceitos e produtos alimentícios 
(SAAD, 2006). Com base nesta assertiva, o presente capítulo 
apresentará o desenvolvimento do LeMar, um leite fermentado sabor 
maracujá contendo bactérias probióticas e inulina como potencial 
efeito simbiótico.

2. ALIMENTOS FUNCIONAIS

As pesquisas na área de Nutrição e Tecnologia de alimentos têm 
buscado investir na produção de alimentos funcionais, visto que 
o interesse por preparações saudáveis, que possuam propriedades 
nutritivas e que modelem o sistema fisiológico, tem crescido na 
população (OLIVEIRA, 2012).

Os alimentos funcionais podem ser definidos como alimentos 
consumidos como parte da dieta que, além do fornecimento de 
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nutrientes básicos, apresente benefícios para o funcionamento 
metabólico e fisiológico, trazendo melhorias à saúde física e mental, 
prevenindo doenças crônicas não transmissíveis como doenças 
cardiovasculares, câncer, hipertensão e diabetes. Sendo assim, uma 
dieta rica em alimentos funcionais proporciona um maior bem-
estar ao indivíduo, dando mais disposição e energia, contribuindo, 
assim, para uma melhoria da qualidade de vida (VIDAL et al., 2012). 
Além do exposto, elevados custos dos serviços de saúde bem como os 
avanços na tecnologia de alimentos corroboram com a importância 
do desenvolvimento desses tipos de alimentos. Considerando a 
incorporação crescente da população a um estilo de vida saudável, 
do qual a dieta tem sido peça fundamental, surge o desenvolvimento 
de um mercado para esses produtos (ARVANITOYANNIS e 
HOUWELINGENKOU-KALIAROGLOU, 2005).

Os produtos lácteos representam o mais importante grupo pertencente 
aos alimentos funcionais, tidos como os primeiros nesta categoria 
de alimentos. Os leites fermentados são os produtos escolhidos pela 
indústria alimentícia como meio de adicionar as culturas probióticas 
e os ingredientes prebióticos, sendo comercialmente considerados os 
principais alimentos que contém esses compostos (SANCHEZ et al., 
2009). Esses alimentos são produtos adicionados ou não de outras 
substâncias alimentícias, obtidos por coagulação e diminuição do 
pH do leite, ou leite reconstituído, adicionados ou não de outros 
produtos lácteos, por fermentação láctica mediante ação de cultivos 
de microrganismos específicos, os quais devem ser viáveis, ativos e 
abundantes no produto final durante o prazo de validade (GALLINA 
et al., 2011).

Em meio aos novos produtos funcionais, os prebióticos e probióticos 
vêm sendo analisados como ingredientes em diversas preparações, 
entre elas bebidas lácteas funcionais. Tendo em vista que a microbiota 
intestinal tem papel significativo tanto na saúde quanto na doença, a 
utilização de produtos com propriedade probiótica e prebiótica pode 
favorecer o equilíbrio desta microbiota (SAAD, 2006).

pai_2018.indd   461 17/05/2019   11:20:11



462 Pesquisa Aplicada & Inovação - Volume 2

Nos dias atuais, os leites fermentados são vistos como um produto 
que possui um elevado potencial para o desenvolvimento de novos 
produtos, principalmente por está associado à saúde, fator que tem 
sido avaliado e explorado pelas indústrias de laticínios. Esse fator está 
relacionado com três características: as propriedades tecnológicas da 
matriz láctea (como aceitar a viabilidade funcional de ingredientes 
adicionados ao produto), o aumento da praticidade dos derivados 
lácteos e a relação que os consumidores fazem dos produtos lácteos 
com o aspecto de boa qualidade nutricional (COSTA et al., 2013).

Atualmente, existem vários tipos de leite fermentado comercializados. 
Quando se pretende elaborar um novo produto, esse surge em 
decorrência de uma versão similar que já existe no mercado ou por 
meio da incorporação de melhorias no produto (VALVASSORI, 
2010). 

3. PROBIÓTICOS

São considerados probióticos os microrganismos vivos que 
proporcionam efeitos benéficos aos indivíduos quando se faz o consumo 
em quantidades adequadas (FAO/WHO, 2001). Ressalta-se como 
características mais importantes dos probióticos a capacidade para 
resistir ao ácido do estômago, aos sais biliares e às enzimas digestivas, 
à capacidade de aderir à mucosa intestinal e produzir substâncias que 
inibem o crescimento de bactérias indesejáveis (GALLINA et al., 
2011). 

Os probióticos influenciam positivamente sobre a microbiota 
intestinal no que diz respeito aos efeitos antagônicos, imunológicos 
e de competição, resultando em um aumento da resistência contra 
patógenos. A utilização de culturas bacterianas probióticas, além 
de estimular a multiplicação de bactérias benéficas, em detrimento 
à proliferação de bactérias potencialmente prejudiciais, reforça os 
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mecanismos naturais de defesa do hospedeiro (PUUPPONEN - 
PIMIÃ et al., 2002).

A utilização de probióticos em alimentos é eficaz quando esses são 
capazes de sobreviver as barreiras intestinais como suco gástrico, sais 
biliares e enzimas digestivas até chegarem ao local de colonização 
no trato gastrintestinal onde irão exercer seus benefícios. Sendo que 
quanto aos desafios tecnológicos na área industrial, os microrganismos 
probióticos devem se apresentar estáveis e viáveis durante todo o prazo 
de validade do produto, para que assim haja o efeito desejado no 
organismo (BADARÓ, 2008).

4. PREBIÓTICOS 

Prebiótico, considerado um oligossacarídeo, é o ingrediente de 
um alimento que não é transformado no processo digestivo e 
que afeta beneficamente o homem através da estimulação seletiva 
no desenvolvimento e/ou atividade de um número limitado de 
microrganismos probióticos no cólon (SAAD, 2006). Desta forma, 
ele proporciona o equilíbrio e manutenção da saúde humana, visto 
que traz benefícios ao organismo que culminam na melhora da saúde 
do indivíduo. Complementarmente, os prebióticos exercem papel 
fisiológico, proporcionando a absorção de cálcio sendo essencial para 
a formação dos ossos, principalmente nos primeiros anos de vida, e 
prevenção de doenças como a osteoporose.

Dentre os ingredientes prebióticos, existe a inulina uma fibra solúvel e 
fermentável, extraída da raiz da chicória, que oferece vários benefícios 
nutricionais e tecnológicos. Em meio aos benefícios, destaca-se a 
influência positiva que exerce sobre o sistema digestivo, melhorando o 
equilíbrio da microbiota intestinal, aumentando de forma expressiva 
a quantidade de bifidobactérias, inibindo os patógenos no intestino 
e alívio na obstipação. Como resultado desse processo, o sistema 
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digestivo trabalha melhor, contribuindo para o aumento na absorção 
dos nutrientes ingeridos. Além disso, pode ser utilizada na substituição 
de lipídios, pois estabiliza a água em uma estrutura cremosa, mantendo 
a mesma percepção no paladar de gordura. Também melhora a textura 
e o sabor (ROBERFROID, 2005). 

A junção de prebióticos e probióticos em quantidades variadas, 
adotando as mesmas características propostas para esses componentes 
utilizados de forma separada, constitui os compostos simbióticos 
(SOUZA et al., 2010).

Nos últimos anos, tem ocorrido um grande avanço no desenvolvimento 
dos chamados produtos probióticos, prebióticos e simbióticos. O 
interesse pelos efeitos benéficos à saúde humana, proporcionado 
especialmente por bactérias ou leveduras viáveis, tem provocado um 
aumento mundial na comercialização de produtos que contenham 
estes microrganismos (ARAÚJO, 2007).

5. ALBEDO DO MARACUJÁ

Entre os alimentos que possuem propriedades funcionais, destaca-se 
a utilização de frutas, ressaltando a importância do maracujá amarelo, 
que é rico em alcalóides, flavonóides, carotenóides, minerais e 
vitaminas A e C, substâncias responsáveis por proporcionar um efeito 
funcional ao fruto. O potencial do maracujá pode ser atribuído aos 
seus componentes (casca, fruto e sementes), sendo destinado às mais 
variadas finalidades, cuja ação antioxidante atribuída aos polifenóis, 
principalmente os flavonoides, é a mais estudada (ZERAIK, 2010).

O maracujá amarelo tem, dentro de cada região, um uso relacionado 
à cultura popular, associado a benefícios à saúde. Esse uso doméstico é 
feito tanto na forma de sucos, como também no consumo da farinha 
obtida por meio da casca desse fruto, de infusões da mesma ou das 
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folhas (COSTA e TUPINAMBÁ, 2005).

A casca de maracujá é composta pelo flavedo (parte com coloração) e 
albedo (parte branca) (LABOISSIÈRE, et al, 2007) rico em niacina 
(vitamina B3), ferro, cálcio, fósforo e fibras solúveis e, sobretudo, em 
pectina que forma um gel e ao ser ingerida pelo organismo, reduz a 
absorção de lipídios. Esses compostos são responsáveis por conferir 
propriedades benéficas ao ser humano, podendo auxiliar ainda na 
prevenção de doenças cardiovasculares e gastrintestinais, câncer de 
colón, hiperlipidemias, diabetes, obesidade entre outras (ZERAIK, 
2010). Assim, a casca do maracujá não deve ser considerada como 
resíduo industrial, tendo em vista que suas características e propriedades 
funcionais podem ser utilizadas para a elaboração de novos produtos 
(CORDOVA et al., 2005).

Considerando o valor nutricional do leite fermentado e a importância 
econômica da farinha do albedo de maracujá, buscou-se, neste 
trabalho, desenvolver uma bebida funcional com efeito simbiótico, 
utilizando ingredientes naturais, visando à obtenção de um produto 
com propriedades funcionais.

6. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Leite fermentado (LeMar) sabor maracujá é um alimento contendo 
fibras e rico em cálcio, além de conter ingredientes que possuem 
propriedades funcionais, como pode ser observado na Tabela 1. Os 
ingredientes funcionais contidos no produto podem proporcionar: 
aumento na absorção de minerais; melhora na digestão de lactose em 
indivíduos lacto-intolerante; regulação do peristaltismo; aumento da 
sensação de saciedade; redução nos níveis de colesterol total no sangue; 
redução no risco de câncer de cólon; redução nas taxas de glicose no 
sangue; inibição na multiplicação de microrganismos patógenos.
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Tabela 1 – Informação nutricional do Leite Fermentado Simbiótico

PORÇÃO DE 100 ml

Valor energético 95,41 Kcal

Carboidratos 14,1 g

Proteínas 3,02 g

Gorduras totais 3,0 g 

Gordura saturada 1,85 g

Gordura trans 0 g

Fibra 0,12 g

Sódio 80,2 mg

Cálcio 113,12 mg
Fonte: Elaboração própria

7. ANÁLISE SENSORIAL

Foram realizados pré-testes para determinar a quantidade adequada 
de cada ingrediente na produção final. Inicialmente, realizou-se a 
pasteurização de 4L de leite integral UHT separadamente, utilizando 
para cada litro de leite 90g de açúcar cristal, pasteurizados a 72ºC 
por 30 segundos, em seguida, resfriados até atingir a temperatura de 
45ºC. Após o resfriamento, o leite pasteurizado foi transferido para 
erlernmeyers onde adicionou-se 0,5 g da cultura lática liofilizada ABT-
4, contendo Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium animalis Bb-
12 e Lactobacillus acidophilus La-5. O conteúdo foi homogeneizado 
e colocado em estufa bacteriológica a 43 °C por 3 horas. Após, o 
produto foi refrigerado por 18 horas para maturação.

Antes de proceder a saborização, o pH do produto foi avaliado em 
4,8. Após adição de sabor, foi reduzido para 4,6. Esses valores são 
característicos de leites fermentados e estão diretamente relacionados 
à sua acidez (CARVALHO et al., 2015). A saborização realizou-se a 
partir do acréscimo de 17,5 ml da polpa de maracujá pasteurizada; 
1,4g do albedo do maracujá e 1g de inulina, para cada litro de leite 
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fermentado. Para ressaltar a coloração, foi adicionado 2 ml do corante 
artificial Tartrazina e amarelo crepúsculo. O produto formulado foi 
armazenado em garrafas plásticas e conservado sob refrigeração.
 A Figura 1 representa o fluxograma de produção do leite fermentado 
simbiótico saborizado.

Figura 1: Produção do leite fermentado simbiótico

Leite integral UHT + Açúcar

Pasteurização 72º/15 segundos

Resfriamento

Adição de Culturas lácticas

Fermentação (Estufa 43º)

Refrigeração

Saborização: polpa de maracujá, 
albedo de maracujá, inulina, corante 

(tartazina e amarelo crepúsculo)

Leite integral UHT + Açúcar

Leite integral UHT + Açúcar

Fonte: Elaboração própria

pai_2018.indd   467 17/05/2019   11:20:11



468 Pesquisa Aplicada & Inovação - Volume 2

O teste sensorial foi realizado no pavilhão de aulas do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), no período das 09:00 às 10:30, com o 
objetivo de avaliar a aceitação dos consumidores quanto ao produto. 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 
seres humanos da UFRB, sob o parecer nº 31797114.1.0000.0056, 
onde todos participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE), deixando claro sua participação voluntária na 
pesquisa.

Os dados obtidos foram interpretados, a partir da escala hedônica de 9 
pontos, que apresenta em escala decrescente: (9) gostei extremamente; 
(8) gostei moderadamente; (7) gostei regularmente; (6) gostei 
ligeiramente; (5) não gostei, nem desgostei; (4) desgostei ligeiramente; 
(3) desgostei regularmente; (2) desgostei moderadamente e (1) 
desgostei extremamente. 

As variáveis coletadas foram sexo, idade, aceitação, atitude, sabor, cor, 
textura, aroma, consistência, avaliação geral do produto (comparado 
com outros produtos que são comercializados) e frequência de consumo 
para leites fermentados. Para análise das características organolépticas 
na escala hedônica, foi considerado que entre 1 e 4 significa rejeição, 
5 significa indiferente e de 6 a 9 aceitação. Os dados obtidos a partir 
do teste sensorial foram tabulados e analisados, utilizando o programa 
Excel para construção dos gráficos.

O painel sensorial foi composto por 93 provadores não treinados, 
distribuídos entre discentes, docentes, técnicos e funcionários 
terceirizados da instituição, sendo 61,3% (57) do sexo feminino, 
26,9 % (25) do sexo masculino e 11,8% (11) não declararam, como é 
representado no Gráfico 1. A faixa etária dos participantes, em média, 
foi de 26 anos. 
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Gráfico 1: Perfil dos provadores

Fonte: Elaboração própria

Para estimativa da composição química do produto, foi utilizada 
a Tabela de Composição de Alimentos (TACO, 2016) por ser 
considerada uma das principais fontes nacionais sobre composição 
dos alimentos, de acordo com análise indireta apresentada por SILVA 
et al. (2003). Na maioria dos casos, foi levada em consideração a 
composição química dos alimentos crus. 

8. RESULTADOS ENCONTRADOS

A frequência do consumo de leite fermentado pelos participantes 
mostrou que 27,95% consomem diariamente; 35,48% consomem de 
2/3 vezes por semana; 10,75% consomem apenas 1 vez por semana; 
9,67% consomem quinzenalmente; 9,75% consomem mensalmente e 
6,45% nunca consumiram, como mostra o gráfico 2. Observa-se que 
a maioria dos provadores consome leite fermentado de 1 a 3 vezes por 
semana.
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Gráfico 2 – Frequência de consumo

Fonte: Elaboração própria

Os resultados apresentados no gráfico 3 mostraram que houve excelente 
aceitação do leite fermentado sabor maracujá, sendo observado que 
100% das avaliações estavam na área de aceitação.

Gráfico 3 – Aceitação do produto

Fonte: Elaboração própria

O gráfico 4 demonstra que a atitude de compra dos provadores foi de 
95,6%, sendo que 3,22% estavam na área de indiferença e 1,1 % não 
opinou.
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Gráfico 4 – Atitude de compra

Fonte: Elaboração própria

Algumas características dos alimentos devem ser levadas em 
consideração: o tempo para ser percebido o gosto pelo paladar e o 
sabor residual que permanece na boca algum tempo após o alimento 
ser ingerido (TEIXEIRA, 2009). No quesito sabor, a porcentagem 
foi de 98,92% para a área de aceitação, enquanto 1,08% na área de 
rejeição, conforme pode ser visualizado no gráfico 5. 

Gráfico 5 – Avaliação de sabor 

Fonte: Elaboração própria
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Quando um consumidor adquire um produto, o primeiro contato 
que se tem é o visual, onde se destacam a cor e a aparência, essas 
são associadas às reações pessoais de aceitação, indiferença ou rejeição 
(TEIXEIRA, 2009). Observa-se que 97,84% aprovaram a coloração 
do produto, conforme gráfico 6. Vale ressaltar que foi utilizado aditivo 
na formulação para proporcionar uma coloração próxima da cor do 
maracujá. Segundo Madureira, 2004, tanto a aparência quanto a cor 
baseiam-se no aspecto visual do produto, como presença ou não de 
soro na superfície, produção de gás, cor característica, ausência de 
grumos e homogeneidade do produto. O produto avaliado apresentou 
aspecto homogêneo, sem a presença de grumos, gás, com coloração 
característica.

Gráfico 6 – Avaliação da cor

Fonte: Elaboração própria

Em relação à textura, 96,77% demostraram aceitação, enquanto 2,15% 
foram indiferentes e 1,07% rejeitou, como pode ser visto no gráfico 
7. A textura correta dos produtos que possuem baixo teor de lipídios 
pode ser obtida através da escolha de cultura láctica que possui, em 
sua composição, bactérias produtoras de substâncias que melhoram 
a viscosidade e a cremosidade do produto final (FIORAVANTE, 
2001). Esses aspectos ficaram evidentes no resultado final do Leite 
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Fermentado sabor maracujá, diferenciando-o dos produtos similares 
existentes no mercado atual, contribuindo, dessa forma, para o 
elevado nível de aceitação do mesmo. Mudanças assim, tanto nos 
produtos, quanto nos processos de fabricação, são responsáveis por 
assumir grande importância devido à capacidade de discernimento 
dos consumidores ao analisar requisitos que contribuem para alta 
aceitação de produtos, como qualidade, aparência e funcionalidade 
dos produtos que adquirem (ABREU, 2012).

Gráfico 7 – Avaliação da textura

Fonte: Elaboração própria

 
Em relação ao aroma, obteve 94,5% de aceitação das avaliações, 
2,2% mostraram-se indiferentes e 3,3% na área de rejeição, conforme 
gráfico 8. O desenvolvimento tecnológico, na área de alimentos, tem 
assumido a função de melhorar a qualidade sensorial dos produtos. 
O sabor de um alimento é influído essencialmente pelo aroma. Com 
o surgimento de novos alimentos no mercado, o que os distingue são 
as características que os diferenciam, garantindo então a aceitação do 
produto pelo consumidor. 
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Gráfico 8 – Avaliação do aroma

Fonte: Elaboração própria

A consistência, expressa no gráfico 9, mostra que 97,8% das avaliações 
encontram-se na área de aceitação, com 1,09% indiferente e 1,09% na 
área de rejeição. A utilização de frutas e seus produtos na elaboração 
de alimentos é uma recomendação nutricional relacionada à saúde, 
levando-se em conta as vantagens que esses alimentos fornecem 
através das quantidades significativas de vitaminas, minerais e fibras 
(OLIVEIRA, 2012).

Gráfico 9 – Avaliação da consistência 

Fonte: Elaboração própria
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Em relação à avaliação geral do produto, 98,9% das avaliações 
encontram-se na área de aceitação e 1,09% foi indiferente, conforme 
o gráfico 10. Diante desse contexto, percebe-se que o leite fermentado, 
mesmo sendo um novo produto, apresentou características compatíveis 
com outros produtos ofertados no mercado.

Gráfico 10 – Avaliação geralGráfico 10 – Avaliação geral

Fonte: Elaboração própria

De acordo com pesquisa realizada por TRENDS (2010), os 
consumidores têm buscado valorizar e adquirir as tendências e as 
recentes exigências na produção alimentícia, passando a dar maior 
importância à sensorialidade e prazer (harmonização de bebidas, novas 
texturas e sabores, socialização na alimentação, reconhecendo que o 
alimento é um elo entre as pessoas dentro e fora do lar). O consumo de 
alimentos funcionais tem crescido, pois, além de exibirem qualidades 
nutricionais e tecnológicas próprias, obedecem às exigências do 
consumidor, que está à procura por alimentos inovadores (ARAÚJO, 
2007). A indústria de laticínios vem se destacando nesse aspecto 
com o maior número de produtos funcionais, através da adição 
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de probióticos e prebióticos em alimentos como iogurtes e leites 
fermentados (ANTUNES et al., 2007; SANTOS et al., 2012).

LeMar é um leite fermentado funcional, fonte de cálcio, contendo 
fibras, probióticos e prebióticos, além de ser saboroso e nutritivo, como 
pode ser percebido através dos dados obtidos na análise sensorial. 

9. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Nos últimos anos, têm ocorrido diversas mudanças no âmbito alimentar 
e nutricional, o que explicam as complexas alterações benéficas e 
maléficas, associadas ao comportamento alimentar (RODRIGUES, 
2010).

O Marketing Nutricional é considerado um fator importante na 
diferenciação de produtos, tendo aplicações na rotulagem nutricional 
e de alegações. Tem ainda a capacidade de encorajar e direcionar o 
consumidor para a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis 
(WANSINK, 2005).

Segundo Ishimoto e Nacif (2001), na maioria das vezes, o consumidor 
tende a escolher alimentos mais industrializados ou modernizados, por 
considerarem mais práticos e adequados à rotina do dia-a-dia. Mas, na 
verdade, os aspectos que possuem maior relevância para a decisão de 
compra estão pautados na conveniência do produto e nas inovações 
em relação ao nível tecnológico, destacando os aspectos nutricionais 
e de saúde, como também as características organolépticas e o valor 
do produto. Os autores ressaltam ainda que o marketing torna-se 
abrangente, pois, além de estabelecer meios dos quais o mercado de 
oferta comunica-se com o mercado de consumo, estuda também a 
influência que outros elementos exercem para atrair a atenção do 
consumidor, como a cor e embalagem, os quais são considerados de 
grande importância, por influenciarem diretamente na decisão de 
compra.

pai_2018.indd   476 17/05/2019   11:20:12



477Processamento e aceitabilidade mercadológica de leite fermentado simbiótico 
adicionado de Inulina e albedo do maracujá amarelo

Machado (2009) traz que as tendências na indústria de alimentos e o 
padrão de consumo atual da população fizeram surgir um novo cenário 
nessa área. O autor destaca, em meio a esse contexto, a diferenciação 
entre refeições cotidianas e especiais; a maior praticidade quanto à 
preparação dos alimentos; o aumento da refeição fora do domicílio; 
o aumento de exigência de segurança na compra, em termos de 
informações e embalagens. Esse autor ressalta ainda sobre a indústria 
de alimentos, o crescente ritmo de lançamento de novos produtos, os 
quais são adaptados às novas tendências de consumo.

Figura 2 – Logomarca do Leite Fermentado funcional

Fonte: Elaboração própria

O leite fermentado sabor maracujá é prático, com custo acessível e 
serve como ótima opção de lanche visto que atende às necessidades 
nutricionais, além de apresentar compostos bioativos, sendo nova 
alternativa, fornecendo ao consumidor produto diferente dos 
atualmente comercializados.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o leite fermentado sabor maracujá possui propriedades 
funcionais, proporcionando diversos benefícios à saúde humana. 
O produto desenvolvido enquadra-se na busca frequente dos 
consumidores por um alimento mais saudável e saboroso. Tais 
características foram desenvolvidas e adaptadas às novas tendências de 
consumo. De acordo com os resultados obtidos neste estudo, conclui-
se que o produto formulado obteve excelente aceitação e elevado 
potencial para comercialização, sobretudo pela adição de novos 
ingredientes ao leite fermentado. 
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NOVAS TECNOLOGIAS NO 
PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS: 
ELABORAÇÃO DE QUEIJO FUNCIONAL 
DO TIPO TOFU

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A alimentação do homem foi estabelecida por diversos princípios, 
principalmente  na acessibilidade aos alimentos baseada nas escolhas 
adequadas, fundamentada na cultura, crenças e regionalidade 
(TEIXEIRA et al., 2006). Nos últimos anos, tem havido uma crescente 
expansão do mercado de alimentos funcionais em virtude da maior 
conscientização da população a respeito da relação existente entre 
saúde e alimentação (VIDAL et al., 2012).

Atualmente, existe uma grande demanda por alimentos à base 
de prebióticos e de soja, tornando-se de interesse a busca por esses 
produtos, ampliando a possibilidade de escolha por parte daqueles que 
já são adeptos ao consumo de soja, ou também como forma de atrair 
novos consumidores dessa classe de alimentos tão importante para a 
manutenção do estado de saúde. Nesse cenário, o desenvolvimento 
de um queijo de soja prebiótico, mostra-se promissor e com potencial 
mercadológico. Com essa assertiva, o estudo apresentará a produção 
de um queijo tipo Tofu Prebiótico condimentado, utilizando a inulina 
e a soja como compostos funcionais.

2. ALIMENTOS FUNCIONAIS

Os alimentos funcionais são aqueles que, além de fornecerem a nutrição 
básica, podem, também, promover a saúde (UYEDA et al., 2016). 
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Esses tipos de alimentos já são uma realidade e muitas empresas de 
alimentos desenvolvem suas linhas de produtos tendo a promoção da 
saúde como principal objetivo. Isso se deve ao fato de que os alimentos 
funcionais constituem-se, hoje, como prioridade de pesquisa em todo 
o mundo, com a finalidade de elucidar as propriedades e os efeitos 
benéficos que estes produtos podem proporcionar à saúde e bem- estar 
(BELCHIOR, 2004). 

Dentre os alimentos funcionais, existem os alimentos sulfurados e 
nitrogenados, vitaminas antioxidantes, compostos fenólicos, ácidos 
graxos poli-insaturados, fibras, probióticos e prebióticos (MORAES; 
COLLA, 2006).

3. PREBIÓTICOS

Os Prebióticos são carboidratos não digeríveis, podendo ser fibras 
ou oligossacarídeos. Esses componentes afetam a homeostasia 
corporal por estimularem seletivamente a proliferação ou atividade de 
populações de bactérias desejáveis ao trato gastrointestinal, além de 
inibir a multiplicação de patógenos, garantindo benefícios adicionais 
à saúde (UYEDA et al., 2016).

A inulina, como um prebiótico, vem sendo utilizada para enriquecer 
com fibras alimentares sem alterar muito a viscosidade, aparência 
e sabor das formulações funcionais, além de apresentar efeito 
bifidogênico, melhorando a microbiota intestinal. Estudos clínicos 
mostraram que doses diárias entre 4 a 20 g de inulina e/ou oligofrutose, 
que são componentes prebióticos, durante pelo menos duas semanas, 
melhoram a microbiota intestinal pelo aumento da população de 
bifidobactérias e redução de bacteroides, fusobactérias e clostrídeos 
(ROBERFROID, 2005). Dentre as funções tecnológicas, a adição 
de inulina em produtos lácteos promove mudanças nas propriedades 
sensoriais de iogurtes e queijos com baixo teor de gordura (KOCA e 
METIN, 2004). 
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4. SOJA

Soja é importante fonte de proteínas, fibras, oligossacarídeos, vitaminas 
e minerais, allém disso, é considerada importante fonte de proteína 
vegetal da alimentação. Nas culturas orientais, a soja é considerada 
tanto como um alimento nutritivo quanto como um agente medicinal. 
Pesquisas recentes têm mostrado que dietas ricas em soja ajudam a 
reduzir os níveis de colesterol (LDL) no sangue, de 12 a 15%, pois as 
isoflavonas da soja são convertidas, no intestino, a fitoestrógenos que 
podem ajudar a reduzir o LDL (SOUZA, et al., 2003; LIU, 2004).

As isoflavonas, subclasse dos flavonoides, são encontradas em legumes, 
principalmente em grãos de soja. Embora haja uma grande variabilidade 
de composição de isoflavonas entre os grãos de soja, a maioria das 
fontes dietéticas contém uma mistura de derivados, baseados em três 
isoflavonas agliconas: genisteína, daidzeína e gliciteína. O consumo 
da soja tem sido considerado benéfico, com um efeito potencialmente 
protetor contra um número de doenças crônicas. Por exemplo os 
estudos epidemiológicos das últimas décadas sugeriram efeitos 
protetores destes compostos contra um número de doenças crônicas 
não-transmissíveis (DCNT), incluindo doença cardíaca coronária, 
câncer de próstata, diabetes, osteoporose, deficiência cognitiva, 
doenças cardiovasculares e efeitos da menopausa. Apresenta estrutura 
e atividade semelhante ao estrógeno humano e são conhecidas como 
fitoestrógenos, podendo proteger o organismo contra doenças do 
coração e possivelmente contra câncer de mama pela ação de estrógenos 
bloqueadores (MORAES; COLLA, 2006). 

5. TOFU

O desenvolvimento do tofu é a partir dos grãos da soja, leguminosa 
com alto teor de proteínas, fibras e minerais, o que corrobora com 
a prevenção do câncer de colo uterino e obstipação, sendo alimento 
bastante utilizado na dieta vegetariana. Atualmente, existe uma 
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diversidade de tofu no mercado alimentício. Os tipos são diferenciados 
por teor de umidade e coagulante utilizado, podendo ser classificados 
em: macios, firmes e extra firmes. Sendo que a sua textura, rendimento 
e característica sensorial são afetados conforme a forma de cultivo da 
soja, particularidade do grão, processamento e métodos de conservação 
(LI et al., 2013).

6. PRODUÇÃO DO TOFU FUNCIONAL

A Figura 1 descreve o fluxo de processamento do tofu funcional, 
ressaltando as atividades no desenvolvimento do produto. 

Figura 1. Fluxograma do processamento de queijo funcional tipo tofu.

Grãos de soja

Maceração

Drenagem

Trituração

Filtragem

Okara Extrato de soja

Cocção

Resfriamento

Homogeneização

Coagulação

Condimentação

Dessoragem e enformagem

Soro Tofu

Embalagem

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Benassi; Varea e Prudencio (2012). 
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6.1 SELEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS GRÃOS DE 
SOJA

Para produção de 1,5kg de tofu, foi necessário 1,8kg de grãos de soja, 
selecionados e lavados em água corrente para retirada da sujidade a 
temperatura de 30ºC.

6.2 MACERAÇÃO

Utilizou-se a técnica de branqueamento, a fim de inviabilizar as 
atividades enzimáticas e evitar o odor característico, além de conferir 
maciez aos grãos. Para tanto, aqueceram-se 6 litros de água filtrada á 
temperatura de 100ºC, após, houve imersão dos grãos de soja por um 
minuto, em seguida, foram resfriados em água à temperatura de 4ºC 
por 1 minuto. Posteriormente, os grãos foram hidratados por 8 horas 
à temperatura ambiente.

6.3 DRENAGEM

Retiraram-se as películas dos grãos macerando-os e descartou-se a 
água. Esse processo é importante, pois facilita a desintegração.

6.4 TRITURAÇÃO 

Liquidificaram-se os grãos drenados com 6,3 litros de água filtrada por 
3 minutos.

6.5 FILTRAGEM

O produto foi filtrado (extrato de soja) e o resíduo sólido (okara) foi 
descartado

pai_2018.indd   489 17/05/2019   11:20:13



490 Pesquisa Aplicada & Inovação - Volume 2

6.6 COCÇÃO

Adicionou-se, em um recipiente de aço inoxidável, o extrato de 
soja, levando a mistura, em seguida, para cocção, até que atingisse a 
temperatura de 100ºC. Retirou-se a película que se formava durante 
a cocção.

6.7 RESFRIAMENTO E HOMOGENEIZAÇÃO

O extrato de soja foi resfriado a temperatura ambiente e, posteriormente, 
homogeneizado.

6.8 COAGULAÇÃO

Após cocção e homogeneização do extrato de soja, adicionou-se 
179 mililitros do agente coagulante (limão), objetivando produzir 
gel resultante da formação de rede proteica com retenção de água, 
lipídios, entre outros.

6.9 CONDIMENTAÇÃO

Adicionaram-se 45 gramas de orégano, 274 gramas de tomate 
seco triturado e sem película, 131 mililitros de azeite extra virgem 
saborizado com 29 gramas de alho, 3 gramas de Inulina, 5 gramas de 
sal, com posterior homogeneização. Reservou-se em ambiente vedado 
por 10 minutos.

6.10 DESSORAGEM E ENFORMAGEM 

Transferiu-se a massa produzida para a fôrma de aço inoxidável 
perfurada, previamente sanitizada. A prensagem foi realizada sob 
refrigeração a 5ºC por 24 horas, utilizando pesos de 2 quilos, 
distribuídos, uniformemente, sobre a tampa, obtendo-se dois 
produtos: soro e tofu.
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6.11 SORO

Foi descartado

6.12 TOFU 

Produto sólido de textura firme.

6.13 EMBALAGEM

Utilização de filme plástico para embalagem do tofu produzido. 

7. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Para a estimativa da composição química do Tofu Prebiótico, utilizou-
se a tabela TACO (2004), por ser uma das principais fontes nacionais 
sobre composição de alimentos, conforme análise indireta descrita 
por Silva et al. (2003). A Figurar 2 descreve os valores da composição 
centesimal do produto desenvolvido.

Figura 2. Informação Nutricional do Tofu Prebiótico

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

PORÇÃO DE 100g

Quantidade por porção

Valor Energético 308 kcal

Carboidratos 83g

Proteínas 71g

Gorduras Totais 21g

Gorduras Saturadas 7g

Fibra alimentar 28g

Sódio 77mg
Fonte: Elaboração própria. 
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8. ANÁLISE SENSORIAL

O produto foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia de 
Alimentos da UFRB durante a disciplina Tecnologia de Alimentos. 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 
seres humanos da UFRB, sob o parecer nº 31797114.1.0000.0056. 
Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE), deixando claro sua participação voluntária na 
pesquisa. A análise sensorial do produto foi realizada no pavilhão de 
aulas do Centro de Ciências da Saúde (CCS), no período das 14:00 
às 16:00hs. Os provadores foram discentes, docentes, técnicos e 
funcionários terceirizados do CCS que avaliaram o produto através 
da escala de 9 pontos, onde: (9) gostei extremamente; (8) gostei 
moderadamente; (7) gostei regularmente; (6) gostei ligeiramente; 
(5) não gostei, nem desgostei; (4) desgostei ligeiramente; (3) 
desgostei regularmente; (2) desgostei moderadamente e (1) desgostei 
extremamente. Para análise das características organolépticas nas 
escalas utilizadas, foi considerado que entre 1 e 4 significa rejeição, 
5 significa indiferente e de 6 a 9 aceitação. Os dados obtidos a partir 
do teste sensorial foram tabulados e analisados, utilizando o programa 
Excel para construção dos gráficos.

9. PERFIL DOS PARTICIPANTES

Foram respondidos 71 questionários. Os provadores estavam na faixa 
etária entre 15 e 57 anos; destes, 42 (60%) foram do sexo feminino e 
29 (40%) do sexo masculino (gráfico 1.

Gráfico 1. Perfil dos participantes
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Fonte: Elaboração própria.
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10. RESULTADOS ENCONTRADOS

É crescente o interesse de consumidores e da indústria de alimentos 
por produtos funcionais à base soja. Sabe-se que a soja, quando 
adequadamente processada, constitui-se em uma excelente fonte 
proteica. Entretanto, os seus derivados têm pouca aceitabilidade. 
Levando-se em consideração essa informação, o produto desenvolvido 
apresenta como diferencial a condimentação por tomate seco e orégano, 
visando o aumento da sua aceitação pelo público consumidor. 
Considerando a aceitação do produto (gráfico 2), 73,3% aprovaram o 
produto, 22,5% rejeitaram e 4,2% sentiram-se indiferentes. Apesar do 
contexto cultural, o produto apresentou boa aceitação. Comprovou-
se também, pelo resultado, que a técnica de branqueamento afetou 
positivamente o sabor do produto, aumentando sua aceitação, além 
da condimentação utilizada.

Gráfico 2. Aceitação do produtoGráfico 2. Aceitação do produto

Fonte: Elaboração própria.

De acordo com a atitude dos provadores, observou-se que 22 (31%) 
não comprariam o produto, 43 (60,5%) comprariam e 6 (8,5%) 
foram indiferentes, conforme gráfico 3.
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Gráfico 3. Atitude dos provadoresGráfico 3. Atitude dos provadores

Fonte: elaboração própria.

De acordo com Behrens e Silva (2004), produtos de soja geralmente 
apresentam sabor adstringente, por isso que muitos deles não são bem 
aceitos pelos consumidores. Considerando essa especificidade, o tofu 
produzido, apresenta o diferencial de ser condimentado, garantindo 
uma boa aceitação, como mostram os resultados da análise sensorial 
representada no gráfico 4, onde 44 provadores (66%) avaliaram 
positivamente o produto para o aspecto sabor.

Gráfico 4. Referente ao sabor 

Fonte: Elaboração própria 
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Um dos principais atributos sensoriais é a cor, estando associada a 
muitos aspectos da vida humana, interferindo em decisões, incluindo as 
que envolvem os alimentos. O consumidor geralmente espera uma cor 
especifica para cada alimento, sendo assim, alimentos não coloridos são 
associados a produtos com baixo sabor (COBUCCI, 2013). O gráfico 
5 mostra os dados de aceitação da amostra para o atributo cor. Percebe-
se que 63,4% dos provadores aceitaram o produto em relação a cor. 
Esse resultado pode ser atribuído à cor rosada do tofu desenvolvido, 
atribuída pelo licopeno, um carotenoide presente no tomate, usado na 
condimentação do produto, que influencia positivamente no sabor, 
além de tornar o produto mais atrativo ao consumidor.  

Gráfico 5. Referente à cor

Fonte: Elaboração própria.

Embora o hábito cultural influencie na preferência, como demonstrado 
anteriormente, nota-se, nesta pesquisa, que o resultado das notas 
atribuídas indica que a textura do produto foi pontuado de forma 
positiva pela maioria das pessoas, inclusive aquelas que nunca haviam 
consumido o produto, tendo 45 pessoas (63,4%) atribuído notas na 
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região de aceitação (gráfico 6).

No processo de fabricação do tofu, as fases de corte e dessoragem do 
coágulo são opcionais, realizadas quando se deseja obter uma textura 
mais firme (PRABHAKARAN et al., 2006). O resultado observado no 
presente produto no que tange à textura corrobora com a afirmação 
desses autores no que tange às fases de processamento e à textura 
adquirida. Semelhantemente, Cui et. al (2004) relataram que a textura 
do tofu é bastante influenciada pelo processo de desenvolvimento e 
pelas características do cultivo utilizado, seleção quanto à consistência, 
pois varia de acordo o hábito cultural e pessoal do consumidor.

Gráfico 6. Referente à textura

Fonte: Elaboração própria.

Para participação no teste, não foi necessário que o indivíduo fosse um 
consumidor habitual de tofu, porém, 50,7% dos provadores afirmaram 
seu consumo habitual até uma vez por mês. Em contrapartida, 
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49,3% afirmaram nunca ter consumido o produto, provavelmente, 
influenciando na avalição sensorial do produto (gráfico 7). Mesmo 
assim, embora o consumo de tofu ainda não seja um hábito entre 
os provadores, observou-se alto percentual na aceitação do produto 
desenvolvido. 

Gráfico 7. Frequência de consumo

Fonte: Elaboração própria

Assim, de acordo com a boa aceitação do Tofu Prebiótico, a avaliação 
geral do produto 61% de aprovação (44 pessoas), apresentado no 
gráfico 8. Além disso, a média dos valores atribuídos foi de 7,33, 
apresentando um limite crítico aceitável, corroborado pelo estudo de 
Kuba (2013), em que todas as formulações obtiveram notas acima de 
6. Portanto, o queijo tofu desenvolvido encontra-se dentro da faixa 
aceitação, apresentando potencial de comercialização, sobretudo entre 
os consumidores de soja. 
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Gráfico 8. Avaliação geral Gráfico 8. Avaliação geral 

Fonte: Elaboração própria.

11. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

A Figura 3 apresenta a logomarca do produto que foi apresentado para 
os participantes da pesquisa durante a análise sensorial. 

Figura 3. Logomarca do produtoFigura 3. Logomarca do produto

Fonte: Elaboração própria.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Nutrivegan Tofu prebiótico foi considerado um produto inovador, 
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sobretudo por apresentar soja, inulina e condimentos em sua 
constituição. Embora os provadores tivessem baixo consumo de queijo 
tofu, o produto desenvolvido obteve boa aceitação e elevada intenção de 
compra pelos avaliadores. Concluiu-se que a inulina e os condimentos 
utilizados apresentaram potencial para a utilização na elaboração de 
queijo tofu, já que o produto elaborado apresentou características 
nutricionais e sensoriais compatíveis com o desenvolvimento de novos 
produtos funcionais.
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NOVOS INGREDIENTES NA 
FORMULAÇÃO DE ALIMENTOS 
SAUDÁVEIS: PRODUÇÃO DE SORVETE 
PROBIÓTICO DE GOIABA E BETERRABA

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Depois da respiração e ingestão de água, a alimentação é a mais 
essencial das necessidades humanas, pois, além de ser uma necessidade 
biológica, é um conjunto de sistemas representativos de significados 
políticos, sociais, éticos, religiosos e estéticos (CARNEIRO, 2003). 
Para Cascudo (2011), a alimentação será sempre permanente na 
história da humanidade e representa, para o povo que consome, a 
maneira de viver, temperamento e, principalmente, um ato cerimonial 
indispensável.

Hábito alimentar é descrito por Mezomo (2002) como prática 
alimentar realizada pelo indivíduo. Nas últimas décadas, foi possível 
visualizar mudanças nos hábitos alimentares em diversos países, o 
que reflete a dificuldade dos moldes de consumo e dos fatores que os 
determinam. A transformação desse cenário afeta significantemente a 
qualidade dos alimentos produzidos e industrializados. Na tentativa 
de adequar a alimentação ao ritmo acelerado do dia-a-dia, as escolhas 
e os hábitos de consumo passaram a apontar para alimentos mais 
condizentes com o novo estilo de vida, fazendo com que fossem 
incorporados hábitos rápidos e práticos. Esses, muitas vezes, menos 
atrativos ao sentido (paladar) e possuem aporte nutritivo menor do 
que no padrão anterior, no qual se prezava por hábitos naturais e mais 
saudáveis de alimentação (ABREU et al, 2001; SOUZA e HARDT, 
2002). Entretanto, nos últimos anos, os consumidores estão cada vez 
mais conscientes da relação entre saúde e alimentação. Diante desse 
fato, muitas indústrias estão investindo no desenvolvimento de novos 
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produtos que contribuem para a saúde dos consumidores, como os 
alimentos funcionais, apresentando probióticos, compostos bioativos 
tais como prebióticos, vitaminas, antioxidantes e compostos fenólicos.

Segundo Raud (2008), desde o início do século XXI, os alimentos 
funcionais são a nova tendência do mercado alimentício. Eles 
contribuem para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT) como câncer, diabetes e doenças cardiovasculares. De 
acordo com Angelis (2001), os alimentos funcionais são definidos 
como sendo alimentos consumidos como parte da dieta que, além 
do fornecimento de nutrientes básicos diários, apresentam benefícios 
para o funcionamento metabólico e fisiológico, trazendo benefícios à 
saúde física e mental e prevenindo as doenças mencionadas. Porém, 
para que o alimento funcional cumpra o seu papel de prevenção, é 
necessário um consumo frequente.

Os alimentos funcionais vêm adquirindo uma presença crescente 
na indústria alimentícia, tendo faturado 2,5 bilhões de dólares 
em 2003. Segundo Strapasson et al. (2014), no ano de 2007, as 
vendas de alimentos funcionais, no Brasil, atingiram cerca de 500 
mil dólares, correspondendo a 1% da venda total de alimentos no 
país. É possível constatar que os gastos com alimentos funcionais, 
atualmente, representam 3% do volume comprado e 7% do gasto 
nas compras alimentícias dos brasileiros. Foi registrado um aumento 
de 6,7% de volume e aumento de 8% no faturamento no ano de 
2013 em comparação a 2012, o que demonstra uma potencialidade 
de crescimento dessa categoria (KANTAR WORLDPANEL, 2014). 
Podemos encontrar, no Brasil, uma variedade de alimentos funcionais 
presentes no mercado: leites fermentados, leites enriquecidos com 
ferro, vitaminas, bem como ovos e margarinas enriquecidos com ácido 
graxo ômega-3, entre outros.

Nessa perspectiva da crescente busca no mercado por alimentos que 
possuam propriedades funcionais, surge a necessidade de desenvolver 
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produtos inovadores, utilizando-se como fonte matérias primas 
regionais, diferentemente do que é oferecido pela indústria alimentícia. 
Com essa assertiva, o desenvolvimento de um sorvete funcional que 
apresenta, na sua composição, probióticos, compostos flavonoides e 
licopeno, destaca-se por contribuir significativamente para a promoção 
da saúde, auxiliando no balanço da microbiota intestinal e na redução 
de riscos cardiovasculares.

2. ALIMENTOS PROBIÓTICOS

O trato gastrintestinal (TGI) humano é considerado um 
microecossistema cinético, pois proporciona o desempenho normal 
das funções fisiológicas do indivíduo, a menos que microrganismos 
prejudiciais e potencialmente patogênicos dominem. Portanto, a 
utilização de uma suplementação da dieta com probióticos proporciona 
equilíbrio da microbiota intestinal (SAAD, 2006). 

Os probióticos são uma classe importante de alimentos funcionais. De 
acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RDC Nº 2), 
os probióticos são classificados como microrganismos vivos capazes 
de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal, produzindo efeitos 
benéficos à saúde do indivíduo (BRASIL, 2002).

A ação benéfica dos probióticos sobre a microbiota intestinal humana 
compreende fatores como competição e efeitos imunológicos, 
resultando em um aumento da resistência contra patógenos. Sendo 
assim, o uso de microrganismos probióticos estimula o crescimento 
de bactérias benéficas, em agravo à proliferação de bactérias 
potencialmente prejudiciais, reforçando os mecanismos naturais 
de defesa do hospedeiro. Os probióticos devem atender algumas 
propriedades para serem considerados eficientes: resistência ao meio 
ácido e à bile; aderência e colonização na parede intestinal; produção 
de substâncias antimicrobianas; bom crescimento “in vitro” e efeitos 
benéficos sobre a saúde humana (SANTOS, 2015).
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3. KEFIR

Grãos de kefir são classificados como produtos funcionais probióticos 
porque sua composição é rica em microrganismos vivos capazes de 
melhorar o equilíbrio microbiano intestinal, produzindo efeitos 
benéficos à saúde do indivíduo que o consome (SANTOS, 2013).

Kefir é um leite fermentado que tem como resultado a fermentação 
do leite pelos grãos de kefir, apresenta uma consistência semelhante 
ao iogurte, sendo sua característica levemente ácida (SOUZA et al., 
2003).

A partir do kefir, pode-se obter o soro de kefir (parte líquida) e o 
leban (parte sólida), ambos obtidos pela filtração do kefir, podendo ser 
aproveitados como matéria-prima na produção de bebidas e sobremesas 
lácteas, entre outros produtos elaborados pelas indústrias alimentícias. 
Os produtos originados dos grãos de kefir são considerados alimentos 
leves e altamente digeríveis, com sabor e textura semelhantes ao queijo 
quark. (CZAMANSKI, 2003).

Para Santos (2015), por ser um alimento funcional, o Kefir proporciona 
inúmeros benefícios aos seus consumidores, pois os microrganismos 
presentes desempenham efeitos benéficos sobre a microbiota intestinal, 
reduzindo a diarréia, a obstipação e auxiliando no controle dos níveis 
de colesterol, além de atividade anticarcinogênica, síntese de vitaminas 
do complexo B; prevenção de alergias e infecções e ativação do sistema 
imunológico, sendo também indicado para portadores de intolerância 
à lactose primária, pois ocorre uma degradação parcial da lactose pelos 
microrganismos presentes no leite fermentado. 

A Figura 1 demonstra os efeitos terapêuticos do Kefir. Entretanto, 
vale salientar que, para obter os efeitos esperados, é necessário um 
consumo frequente.
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Figura 1: Efeitos terapêuticos do KefirFigura 1: Efeitos terapêuticos do Kefir

Fonte: SANTOS (2013)

4. SUBSTÂNCIAS BIOATIVAS

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RDC Nº 2), 
substâncias bioativas caracterizam-se por possuir ação metabólica ou 
fisiológica específica, sendo identificadas como produtos funcionais 
que, mesmo não sendo nutrientes, fornecem ação protetora para o 
organismo. Essas substâncias compreendem: os carotenoides, os 
fitoesteróis, os flavonoides, os fosfolipídios, os organossulfurados e os 
polifenóis (BRASIL, 2002). 

Segundo Monteiro e Marin (2010), os flavonoides englobam uma classe 
importante de pigmentos naturais encontrados com frequência na 
natureza, unicamente em vegetais nos quais têm função antioxidante, 
podendo atuar como doador de elétrons ou hidrogênio e possuidor 
da capacidade de deslocar ou estabilizar elétrons desemparelhados e 
reatividade com oxigênio molecular. 

A beterraba destaca-se pelos teores de sais minerais, vitaminas, 
compostos fenólicos, flavonoides e antocianinas, além de conter grande 
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quantidade de açúcares, sendo sua coloração resultante de pigmentos 
denominados betalaínas (ARAÚJO et al., 2011; RAMOS, 2015). 

Goiaba é um alimento de grande valor nutritivo, sendo rico em 
vitaminas A, C e do complexo B, além de conter minerais como 
cálcio e fósforo. A coloração rosada da goiaba deve-se aos carotenóides 
presentes, sendo 80% provenientes do licopeno (PEREIRA, 1995; 
CLARETO, 2007). Esses compostos são corantes naturais existentes 
nas frutas e vegetais responsáveis pela coloração e efeitos funcionais, 
trazendo benefícios à saúde, tais como diminuição no risco de doenças 
crônicas não transmissíveis e degeneração macular. Em adição, 
pesquisas apontam que o efeito antioxidante do licopeno previne o 
câncer de próstata (SGARBIERI; PACHECO, 1999).
 

5. SORVETE

Alguns autores relatam vários mitos sobre a história do sorvete 
relacionados a bebidas congeladas e gelo que foram populares na 
Europa durante os tempos medievais. Não existe um relato preciso, 
apenas que neve e gelo eram utilizados para resfriar e permitir o 
congelamento de sobremesas. A produção de sorvete iniciou-se no 
Brasil no ano de 1834, quando dois comerciantes do Rio de Janeiro 
compraram gelo vindo dos Estados Unidos e fabricaram sorvetes com 
frutas tropicais (SOUZA et. al., 2010). 

Nos últimos anos, o consumo de sorvetes no Brasil demandou um 
expansivo crescimento, segundo pesquisa da Associação Brasileira 
das Indústrias e do Setor de Sorvetes (Abis). O volume saltou de 686 
milhões de litros, em 2003, para 1 bilhão, em 2016, com destaque 
para 2014, quando teve uma alta de consumo de 1,3 bilhão. O país 
é o 10º maior produtor mundial e o 11º maior consumidor, sendo o 
Nordeste a região com maior número de vendas. Somente em 2014, 
cada brasileiro consumiu cerca de três quilos do produto. Atualmente, 
o mercado brasileiro de sorvetes está dividido entre os produtos 
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industrializados e os fabricados em escala artesanal (SILVA, BOLINI, 
2006).

Segundo a ANVISA (RDC n. 266), sorvete é classificado como 
gelado comestível sendo um produto alimentício obtido a partir de 
uma emulsão de gordura e proteínas, com ou sem adição de outros 
ingredientes e substâncias, ou de uma mistura de água, açúcares 
e outros ingredientes e substâncias que tenham sido submetidas ao 
congelamento, em condições tais que garantam a conservação do 
produto no estado congelado ou parcialmente congelado, durante a 
armazenagem, transporte e comercialização (BRASIL, 2005).

De acordo com Souza (2010), o sorvete varia na sua composição. 
Apresenta, normalmente, 8 a 20% de gordura, 8 a 15% de sólidos não 
gordurosos do leite, 13 a 20% de açúcar e 0 a 0,7% de emulsificantes 
e estabilizantes. 

6. DESENVOLVIMENTO DE SORVETE FUNCIONAL

O processamento do produto foi realizado no Laboratório de 
Tecnologia de Alimentos do Centro de Ciências da Saúde da UFRB. 
Foram realizados três pré-testes para a realização da análise geral do 
produto, incluindo características organolépticas como cor, sabor, 
textura e aroma. Posteriormente, foi padronizada a elaboração do 
Sorvete Funcional à base de kefir, flavonoide e licopeno sendo 
intitulado como SORBÊ. Para a criação do sorvete foram utilizados 
os seguintes ingredientes: leite UHT integral (1000 ml), açúcar cristal 
(300g), polpa de goiaba (300g), kefir dessorado (Leban) (200g), 
gordura vegetal hidrogenada (30g), estabilizante (10g), emulsificante 
(10g) e farinha de beterraba (10g).

A aquisição dos ingredientes ocorreu em estabelecimentos comerciais 
da cidade de Santo Antônio de Jesus/BA e, posteriormente, mensurados 
em balança digital da marca Marte BL 3200 H.
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Para estimativa da composição química do produto desenvolvido, 
utilizou-se a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 
2011) por se tratar de uma das principais fontes nacionais sobre 
composição de alimentos, conforme análise indireta descrita por Silva 
et al. (2003). Considerou-se, na maioria dos casos, a composição 
química dos alimentos crus.

O processo de fabricação do sorvete iniciou-se com a adição de parte 
dos ingredientes (leite UHT integral, açúcar cristal e estabilizante) 
no liquidificador da marca Philips Wallita Power Chop 750 w, no 
qual foram liquidificados, por 3 minutos, até a homogeneização. 
Na sequência, a mistura foi adicionada a um recipiente e levada ao 
congelador por um período de 8 horas. Após esse processo, a mistura 
foi retirada do congelador, triturada e homogeneizada em batedeira 
da marca Arno NBCA 50-60HZ, juntamente com Leban (kefir 
dessorado), emulsificante, polpa de goiaba, gordura vegetal e farinha 
da beterraba, conforme figura 2.

Figura 2: Fluxograma de Produção do Sorvete Funcional de goiaba e 
beterraba

Beterraba Leite Pasteurizado

Açúcar EstabilizanteHigienização

Desidratação 

Trituração

Farinha de Beterraba

Ingredientes

Homogeneização

Maturação

Ingredientes

Aeração

Envase

Endurecimento

Kefir dessorado

Polpa de goiaba

Gordura vegetal

Emulsificante

Fonte: Elaboração Própria
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A farinha de beterraba foi produzida no Laboratório de Probióticos da 
UFRB (LAPRO) por meio de desidratador, marca Prastic Dryer, por 
um período de 8 horas a temperatura de 60ºC. Após esse procedimento, 
a beterraba foi triturada e, em seguida, peneirada, conforme Figura 3.

Figura 3: Farinha de Beterraba

Fonte: Elaboração Própria

Para elaboração da polpa da goiaba utilizaram-se goiabas vermelhas, 
previamente higienizadas, que, posteriormente, foram liquidificadas 
e filtradas para separação da semente e polpa. Após esse processo, 
a polpa foi submetida ao processo de pasteurização rápida em uma 
temperatura de 72ºC por 30s, sendo resfriada até atingir a temperatura 
de 42ºC.

Os ingredientes foram aerados em batedeira, em velocidade mínima, 
por 3 minutos, dando continuidade por mais três minutos em 
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velocidade máxima. Este procedimento foi essencial para reduzir o 
tamanho dos cristais de gelo. Dobra-se o volume da preparação pela 
incorporação de ar que confere maciez ao produto. Posteriormente, o 
sorvete foi envasado e congelado. 

7. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

No Brasil, o sorvete é uma sobremesa muito consumida. Por esse 
motivo é um excelente veículo para inserção de ingredientes funcionais, 
sendo um produto enriquecido nutricionalmente, pois o consumidor 
moderno deseja alimentos que supram suas exigências de forma 
saudável e que apresentem alto padrão sensorial (LAMOUNIER et 
al., 2015).

O sorvete probiótico de goiaba e beterraba é um alimento nutritivo, 
pois apresenta, na sua composição, macronutrientes que auxiliam na 
alimentação saudável, dentre eles carboidratos, gorduras, proteínas e 
fibras, que têm a finalidade de fornecer energia, além de garantir a 
manutenção dos processos vitais.

É possível encontrar, na literatura, sorvetes probióticos com Kefir em 
sua formulação. Saito et al. (2013) desenvolveram um sorvete a base 
de Kefir onde constataram que Kefir é uma boa alternativa para uso 
em produtos alimentícios, sobretudo por apresentar baixa contagem 
de bactérias patogênicas devido a baixa acidez do produto fermentado, 
além de oferecer bactérias probióticas e cremosidade ao produto. 

O sorvete desenvolvido se destaca dos produtos oferecidos no mercado 
por possuir microrganismos probióticos, nutrientes, substâncias 
bioativas e baixo valor calórico (Tabela 1), além de possuir ingredientes 
que auxiliam no funcionamento do organismo, sendo livres de corantes 
e aromatizantes artificiais. A tabela 2 apresenta informação nutricional 
de um sorvete comercializado no mercado. 
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Tabela 1: Informação nutricional do sorvete probiótico 
de goiaba e beterraba.

Informação Nutricional/ Porção 100g
 Quantidade por porção

Valor Energético   78.9 kcal

Carboidratos     13.7g

Proteínas     1.47g

Gorduras Totais     2.3g

Gorduras Saturadas     1.0g

Gorduras Trans     0.27g

Fibra alimentar     0.5g

Sódio    30.2mg
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 2: Informação nutricional de um sorvete industrializado.

Informação Nutricional/ Porção 100g
 Quantidade por porção

Valor Energético   78.9 kcal

Carboidratos     13.7g

Proteínas     1.47g

Gorduras Totais     2.3g

Gorduras Saturadas     1.0g

Gorduras Trans     0.27g

Fibra alimentar     0.5g

Sódio    30.2mg

Fonte: Rótulo de sorvete tradicional comercializado

8. ANÁLISE SENSORIAL

O desenvolvimento do produto foi realizado no Laboratório de 
Tecnologia de Alimentos, no curso de Nutrição da UFRB, durante 
a disciplina Tecnologia de Alimentos. O teste sensorial foi realizado 
no pavilhão de aulas do Centro de Ciências da Saúde (CCS), no 
período das 09:00 às 10:30hs, com o objetivo de avaliar a aceitação 
dos consumidores quanto ao produto. A pesquisa foi aprovada pelo 
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Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da UFRB, sob 
o parecer nº 31797114.1.0000.0056, sendo que todos os participantes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
deixando claro sua participação voluntária na pesquisa. Os indivíduos 
que experimentaram foram discentes, docentes, técnicos e funcionários 
terceirizados do CCS que receberam amostras de aproximadamente 
100g, envasadas em embalagens plásticas com tampa, juntamente 
com questionário para avaliação do produto. 

Os dados obtidos foram interpretados a partir da escala hedônica de 
9 pontos que apresenta os termos: (9) gostei extremamente; (8) gostei 
moderadamente; (7) gostei regularmente; (6) gostei ligeiramente; 
(5) não gostei, nem desgostei; (4) desgostei ligeiramente; (3) 
desgostei regularmente; (2) desgostei moderadamente e (1) desgostei 
extremamente. Para análise das características organolépticas na escala 
hedônica, foi considerado que entre 1 e 4 significa rejeição, 5 significa 
indiferente e de 6 a 9 aceitação. Os dados obtidos a partir do teste 
sensorial foram tabulados e analisados, utilizando o programa Excel 
para construção dos gráficos.

Para análise sensorial, participaram 68 provadores, sendo 29,4% do 
sexo masculino e 70,6% do sexo feminino, com idade média media de 
24,6 anos, conforme gráfico 1.

Gráfico 1: Perfil dos provadores

Fonte: Elaboração própria 
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Os resultados apresentados no gráfico 2 mostram a frequência de 
consumo de sorvete pelos provadores. Foi observado que 11,76% 
consomem diariamente; 25% consomem duas a três vezes por semana; 
19,11% consomem uma vez por semana; 14,70 % consomem 
quinzenalmente; 19,11% consomem mensalmente e que apenas 
10,29% nunca consumiram. Observa-se que a maioria dos provadores 
consome sorvete de uma a três vezes por semana.

Gráfico 2 - Frequência do consumoGráfico 2 - Frequência do consumo

Fonte: Elaboração Própria

No gráfico 3, no que se refere à aceitação do produto, observou-se 
que 98,52% das avaliações estão na área de aceitação, enquanto que 
1,47% encontra-se na área de rejeição.

Gráfico 3 - Aceitação do produtoGráfico 3 - Aceitação do produto

Fonte: Elaboração Própria
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A atitude das pessoas que participaram da análise sensorial foi 
avaliada em 9 aspectos, sendo eles: Comeria isto sempre que tivesse 
oportunidade (9); comeria isto muito frequentemente (8); comeria 
isso frequentemente (7); comeria disso e comeria de vez em quando 
(6); comeria isso se tivesse acessível, mas não me esforçaria para isso (5); 
não gosto disso, mas comeria ocasionalmente (4); raramente comeria 
isso (3); só comeria isso se não pudesse escolher outro alimento (2); só 
comeria isso se fosse forçado (1). 

No gráfico 4, observa-se que, caso o produto desenvolvido fosse 
comercializado, a atitude de compra dos provadores seria de 97,04% e 
que apenas 2,94% não comprariam o produto.

Gráfico 4. Intenção de compra do produtoGráfico 4. Intenção de compra do produto

Fonte: Elaboração Própria

O produto recebeu uma boa avaliação em relação às características 
sensoriais, conforme gráfico 5.

Em relação ao sabor, 1,47% considerou como não aceito, 4,41% 
estiveram indiferentes e 94,11% se mostraram satisfeitos com o sabor 
do produto. No que diz respeito à cor, 1,47% considerou como não 
aceito, a aceitação foi de 98,52%. No quesito textura, 1,47% foi 
indiferente e 98,52% dos provadores demonstraram aceitação.
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Gráfico 5 - Características sensoriais do produtoGráfico 5 - Características sensoriais do produto

Fonte: Elaboração Própria

No gráfico 6, considerando a avaliação geral, observa-se que 1,47% 
dos provadores não aceitou o produto, 1,47% demonstrou indiferença 
e 97,05% aceitaram, demonstrando excelente aceitação do produto 
desenvolvido.

Gráfico 6 - Avaliação geral do produto Gráfico 6 - Avaliação geral do produto 

Fonte: Elaboração Própria
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O Sorvete Probiótico de goiaba e beterraba é um produto inovador 
que apresenta diversos benefícios à saúde. Em decorrência desse fato, 
pode ser facilmente inserido na indústria alimentícia, pois é saboroso 
e nutritivo, apresentando, na sua composição, compostos funcionais 
como kefir, flavonoides e licopeno, sendo um bom aliado para o 
consumidor na sua dieta.

9. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Nas últimas décadas, foi possível observar mudanças nos hábitos 
alimentares e nutricionais, o que explica as complexas alterações 
benéficas e maléficas, associadas ao comportamento alimentar 
(RODRIGUES, 2010).

O Marketing Nutricional é apontado como um fator importante 
na diferenciação de produtos, havendo aplicações na rotulagem 
nutricional e de alegações, tendo a capacidade de encorajar e direcionar 
o consumidor para a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis 
(WANSINK, 2005).

Em decorrência de serem produtos de demanda primária, os alimentos 
têm um grande potencial de mercado consumidor. Esse fato faz com 
que os setores de produção, desenvolvimento e industrialização de 
alimentos invistam e pesquisem cada vez mais sobre a publicidade com 
o intuito de despertar de forma efetiva os motivos para a aquisição dos 
produtos alimentícios (ISHIMOTO e NACIF, 2001).

A alta demanda e o crescente desenvolvimento da indústria alimentícia, 
juntamente com a ampla concorrência que tem se encontrado no 
mercado atual têm feito os produtores buscarem, cada vez mais, 
aspectos diferentes que valorizem seus produtos. Para isso, existem 
diversas formas para diferenciação de um produto alimentar, como a 
criação de embalagens criativas, atrativas e fáceis de manipular, fator 
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que exerce grande influência na compra e no marketing nutricional 
(SCAGLIUSI et al., 2005).

Diante do exposto, foi criada uma logomarca para apresentar o novo 
produto, promovendo novas expectativas, informando na imagem 
alegação de um novo produto com diferencial frente aos existentes no 
mercado alimentício.

Figura 4: Logomarca do Sorvete Probiótico de
 Goiaba e Beterraba Sorbê

Fonte: Elaboração própria

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das mudanças nos hábitos alimentares do país, as grandes 
inovações deverão ocorrer principalmente na área de formulação 
de novos ingredientes, aditivos, alimentos funcionais, transgênicos 
e embalagens. O lançamento de novos produtos alimentares tem 
aumentado notadamente na indústria alimentícia mundial, por meio 
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da globalização e o aumento das exigências e da valorização por parte 
dos consumidores.

Dentre as inovações encontradas em sorvetes, pode-se destacar a adição 
de microrganismos probióticos e substâncias prebióticas. Desta forma, 
a indústria de sorvetes vem evoluindo nos últimos anos e apresentando 
ao consumidor produtos com características diferenciadas como 
sorvetes à base de frutas. Uma área ainda com grande potencial de 
desenvolvimento é a produção de sorvetes explorando a relação entre 
o consumo de determinados ingredientes com fatores promotores de 
saúde e/ou a redução de fatores de risco para determinadas doenças, 
como a adição de microrganismos probióticos e substâncias bioativas. 

Diante desse contexto, o sorvete elaborado à base de kefir apresenta 
uma propriedade diferenciada comparada aos sorvetes obtidos 
no mercado, sendo fonte de probióticos, licopeno e flavonoides. 
Portanto, de acordo com os resultados obtidos por esta pesquisa, 
foi possível concluir que sorvete probiótico de goiaba e beterraba 
apresenta alto índice de aceitabilidade pelos participantes, sendo viável 
a comercialização desse produto, além de ser benéfico à saúde com 
baixo percentual de gordura e lactose, além de elevado percentual de 
fibras quando comparado com sorvete comercial.
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INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO SETOR 
DE PANIFICAÇÃO: DESENVOLVIMENTO 
DE BOLOS FORMULADOS COM 
FARINHAS DE LEGUMINOSAS 
PROVENIENTES DA AGRICULTURA 
FAMILIAR

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Brasil, nas últimas décadas, passou por uma transição nutricional 
na qual os padrões alimentares mais tradicionais, como cereais, raízes 
e tubérculos foram sendo progressivamente substituídos por uma 
alimentação mais ocidental, isto é, consumo de alimentos mais ricos 
em gorduras e açúcares, a qual, aliada à diminuição progressiva de 
exercício físico, converge para o aumento no número de casos de 
sobrepeso e obesidade. Essas mudanças nos padrões de consumo têm 
colocado a população brasileira em maior risco de doenças crônicas 
não transmissíveis (MARINHO et al., 2007; SARTI, CLARO e 
BANDONI, 2011). 

 
Com o aumento da obesidade e das doenças associadas a ela, no Brasil, 
faz-se necessário estabelecer protocolos e orientações para a redução 
das deficiências nutricionais, ainda presentes, visando a prevenção das 
doenças crônicas não transmissíveis. Nesse sentido o Guia Alimentar 
para a População Brasileira apresenta medidas preventivas que ocupam 
lugar de destaque, não só em função de que a prevenção das doenças 
associa-se, também, a melhor qualidade de vida, mas porque, as 
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medidas terapêuticas para a obesidade, um dos principais problemas 
nutricionais do presente, têm sido de pouca valia (SICHIERI et al., 
2000).

Dentre as recomendações, o guia alimentar orienta manter o consumo 
diário de arroz e feijão na proporção de 2:1, respectivamente, o que 
torna tal combinação completa em aminoácidos essenciais. Aconselha 
também o resgate e a valorização da dieta tradicional brasileira, 
baseada em preparações combinadas de cereais e leguminosas (arroz 
e feijões), frutas, legumes e verduras1 (BRASIL, 2006). Segundo 
dados evidenciados pela Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no período 
entre 2002/2003 e 2008/2009, houve uma redução de 40,5% na 
participação do arroz na dieta domiciliar dos brasileiros e de 26,4% 
para o feijão (IBGE, 2004).

2. ARROZ

O arroz (Oryza sativa, L.) é um componente básico na dieta da população 
de muitos países, principalmente nos países em desenvolvimento. 
O Brasil é um dos dez maiores produtores desse cereal, com uma 
produção anual de mais de 13 milhões de toneladas (FAO, 2013).

O grão de arroz possui alto teor de carboidratos complexos 
principalmente amido e constitui-se uma importante fonte de 
vitaminas, sendo a maioria do complexo B e minerais como fósforo, 
ferro, potássio e magnésio. A farinha de arroz apresenta composição 
de nutrientes similares ao grão de arroz, sendo um produto versátil, de 
sabor suave, com baixos níveis de sódio (MONKS et al., 2013).

A farinha de arroz é obtida a partir do resíduo designado “arroz 
quebrado”. Provocaria significativa redução de rendimento na 
produção do grão de arroz polido caso o mesmo fosse processado em 
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farinha, a qual pode substituir parcialmente ou totalmente a farinha de 
trigo em produtos alimentícios como bolos (MARIANI, et al., 2017).

3. LEGUMINOSAS

As leguminosas de grão Cajanus cajan L. (Guandu), Vigna unguiculata 
L. Walp (feijão-Caúpi); e Lablab purpureus L. Sweet (Mangalô) 
possuem importância expressiva no cenário nacional e internacional, 
devido a aspectos nutricionais, por constituírem fonte considerável 
de proteínas, carboidratos, destacando-se pelo alto teor de fibras 
alimentares, proteínas, vitaminas e minerais, além de possuir baixa 
quantidade de lipídios (AKANDE, 2007). 

O feijão guandu possui em sua composição elevado teor proteico, 
semelhante a outras leguminosas. A sua composição em aminoácidos 
é semelhante ao feijão comum (Phaseolus vulgaris L.), contendo 
principalmente leucina, lisina, fenilalanina, valina, arginina, ácido 
aspártico e ácido glutâmico. Apresenta também teores expressivos de 
cálcio, ferro, magnésio e fósforo (AZEVEDO; RIBEIRO; AZEVEDO, 
2010). 

O feijão-caupi é fonte de proteínas e carboidratos, contendo 
quantidades consideraveis de fibras, vitaminas minerais (fósforo, 
ferro, potássio, magnésio, zinco e manganês), bem como pequeno 
percentual de lipídios, principalmente ácidos graxos insaturados. 
Além disso, é considerado um dos vegetais mais ricos em proteínas, 
contendo elevada quantidade de lisina, ainda que seja deficiente nos 
aminoácidos sulfurados, metionina e cisteína (FREIRE FILHO et al., 
2011). O mangalô também é fonte de proteínas, carboidratos, fibras e 
minerais como fósforo, ferro, potássio, cobre, zinco e manganês, com 
exceção da metionina, essa leguminosa possui bastante aminoácidos 
em sua composição, sendo rico principalmente em lisina (SOUZA et 
al., 1992).
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Pelo fato do feijão ser um alimento rico em lisina, mas limitante 
em aminoácidos sulfurados – metionina e cisteína é recomendada a 
combinação com cereais. Esta combinação se faz necessária, para que 
se obtenha uma dieta com conteúdo de aminoácidos mais adequados 
aos requisitos nutricionais da espécie humana. Quando combinado 
ao arroz, por exemplo, forma um aporte de proteínas de maior valor 
nutricional, pois o feijão é pobre em aminoácidos sulfurados, e rico em 
lisina; e o arroz é pobre em lisina e relativamente rico em aminoácidos 
sulfurados (FONSECA et al., 2000; GUZMÁN-MALDONADO 
et al., 2000; PIRES et al., 2006). Assim, um produto alimentício 
elaborado com arroz e feijão fornece uma importante complementação 
protéica. 

4. AGRICULTURA FAMILIAR

Apesar da importância da agricultura familiar brasileira, historicamente, 
este setor foi sempre excluído das políticas públicas, uma vez que 
os recursos estatais eram direcionados para as grandes propriedades 
monocultoras de produtos destinados, sobretudo, à exportação. A 
partir dos anos 1990, a agricultura familiar no Brasil começou a ter 
reconhecimento enquanto categoria social e produtiva, através da 
formula¬ção de políticas a seu favor. De modo geral, pode¬-se dizer que 
até então não havia nenhum tipo de política pública, com abrangência 
nacional, para os agricultores familiares (SOUZA-ESQUERDO et al., 
2014).

Atualmente, é evidente a sua importância na produção agrícola, 
por ser a principal abastecedora de alimentos considerados básicos 
na alimentação humana (BRANDÃO, 2012) e exercer um papel 
crucial no cultivo de alimentos para o mercado interno. O Brasil 
corresponde a 17% da produção, ocupando o segundo lugar nesta 
conjuntura. Segundo o censo agropecuário, na Bahia, encontra-
se 15% de toda a população rural brasileira, sendo a agricultura 
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familiar a responsável por 83% da produção do feijão que chega à 
mesa dos baianos, representando grande importância socioeconômica, 
principalmente para o Norte e Nordeste do país. As leguminosas de 
grão são cultivadas em todos os continentes por grandes e pequenos 
agricultores, apresentando produção mundial superior a 20 milhões 
de toneladas anuais (FAO, 2010; BRASIL, 2014). 

5. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma das 
mais antigas e permanentes intervenções governamentais federais de 
suplementação alimentar no âmbito das políticas social e assistencial 
do Brasil. Além disso, é um dos maiores programas de alimentação 
escolar do mundo, com cobertura universal e gratuidade na oferta 
de refeições, considerado atualmente uma importante estratégia de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) (FERIGOLLO et al., 
2017).

Em 2009, foi aprovada a Lei 11.947 que insere ao PNAE a 
obrigatoriedade de se adquirir, no mínimo, 30% do valor do repasse 
do governo federal ao Distrito Federal, estados e municípios, em 
produtos alimentícios oriundos da agricultura familiar (AF) (BRASIL, 
2009), preconizando alguns princípios tais como o respeito aos hábitos 
alimentares saudáveis, bem como os costumes tradicionais incluídas 
na cultura e da preferência alimentar da localidade, com intuito de 
atender às demandas nutricionais dos alunos e auxiliar na adoção de 
hábitos alimentares saudáveis durante sua presença em sala de aula, 
contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem do 
ensino e rendimento escolar dos mesmos.

O PNAE, a partir das diretrizes atuais, tornou-se um segmento 
institucional relevante para aquisição de alimentos da agricultura 
familiar. Essa ação requer articulação entre quem compra (demanda 
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de gêneros alimentícios para as escolas do município) e quem 
vende (oferta de alimentos produzidos pelos agricultores familiares) 
(SOARES et al., 2015).

A história do Programa destaca a substituição de um padrão que 
estimulou a ingestão e a produção de alimentos processados pela 
indústria por outro, que pretende estimular a produção e a ingestão de 
alimentos oriundos da agricultura familiar. Tal estratégia ajusta-se na 
importância desse segmento produtivo para a Segurança Alimentar e 
Nutricional no Brasil (FNDE, 2013).

6. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO

É possível perceber, na literatura, o desenvolvimento, e a boa aceitação 
no mercado, de produtos que tenham uma substituição parcial ou 
total da farinha de trigo, por outras farinhas integrais, objetivando 
melhorar o valor nutritivo, atender as necessidades de indivíduos 
portadores de doenças nutricionais e a consumidores que, cada vez 
mais, procuram por alimentos mais saudáveis (CÉSAR et al., 2006; 
LACERDA et al., 2009; LEMOS et al., 2012; MARTINEZ et al., 
2014). Neste sentido, os alimentos podem ser enriquecidos pela 
substituição de farinha de trigo por outras de maior poder nutricional 
ou propriedades funcionais, contribuindo para o desenvolvimento de 
produtos com qualidade nutritiva elevada (SAYDELLES et al., 2010). 

Os produtos de panificação, por exemplo, são utilizados como fontes 
para inclusão de diversos ingredientes. Estes produtos apresentam 
elevado consumo pelos indivíduos devido a qualidade nutricional, 
disponibilidade em diversos tipos e custo acessível, o que os torna 
uma boa opção para a incorporação de componentes funcionais. O 
desenvolvimento desses produtos com matérias-primas alternativas à 
farinha de trigo torna-se cada vez mais motivo de interesse por parte 
dos consumidores (ASSIS et al., 2009; CATASSI et al., 2008). 
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Vale ressaltar que o consumo e a comercialização de bolos no 
Brasil vêm se destacando dentre os produtos de panificação. O 
desenvolvimento tecnológico impulsionou mudanças nas indústrias 
alterando a produção de pequena para larga escala. Trata-se se de um 
produto alimentício assado, elaborado com farinhas ou amidos, açúcar, 
fermento químico ou biológico, podendo conter em sua composição 
leite, ovos, manteiga, gordura e outros ingredientes alimentícios que 
caracterizam o produto (ZAVAREZE et al, 2010; MOSCATTO, et 
al., 2004; BRASIL, 1978).

7. REDE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA 
ESTUDOS SOBRE BIODISPONIBILIDADE EM 
ALIMENTOS (REBIAL)

A REBIAL tem por objetivo desenvolver novos produtos bioativos e 
validar processos analíticos que visem determinar a bioacessibilidade 
de elementos essenciais e potencialmente tóxicos em alimentos, em 
especial leguminosas de grãos tradicionalmente consumidas no 
Estado da Bahia. Essas ações constituíram as atividades de partida 
desta rede de pesquisa colaborativa que utiliza os conhecimentos de 
Química, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Nutrição, Engenharia 
de Alimentos, Farmácia, Biologia e Saúde para aumentar a produção 
científica e tecnológica dos grupos de pesquisa interdisciplinares que 
compõem a REBIAL.

O projeto da rede é certificado pelo Instituto Federal da Bahia (IFBA) 
e vinculado às instituições parceiras. Conta ainda com a coordenação 
de líderes de grupos de pesquisa das instituições envolvidas, a exemplo 
do Núcleo de Pesquisa em Química Analítica da Bahia: Química para 
a Segurança e Agregação de Valor a Alimentos do IFBA; do Grupo 
de pesquisa da UFRB, Bioprodutos e Processos Aplicados à Nutrição 
Humana (BIONUTRI); do Núcleo de Biotecnologia e Bioprospecção 
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(NBBio) da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP); do 
Centro de Cirurgia Experimental e do Grupo de Pesquisa Alimentos 
e Nutrição (GPAN) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

Diante desse contexto, este capítulo objetiva desenvolver e avaliar a 
preferência dos consumidores em relação às formulações de bolos com 
diferentes percentuais de farinha de feijão-caupi, mangalô e guandu.

8. DESENVOVIMENTO DOS PRODUTOS 

8.1 Coleta das amostras

Este estudo foi conduzido com amostras de três leguminosas de grão 
(estágio de maturação “verde”), coletadas diretamente dos pequenos 
produtores da Agricultura Familiar localizados no município de 
Santo Antônio de Jesus no estado da Bahia “Associação de pequenos 
Agricultores da Sapucaia e Tabocal”. A etapa de pré-tratamento das 
amostras envolveu as operações de seleção, lavagem e branqueamento 
no laboratório de Tecnologia de Alimentos do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS) da UFRB. Após seleção e lavagem, realizou-se o 
branqueamento utilizando a técnica que envolve a exposição dos 
grãos a 80°C por 3 minutos e em seguida banhados em água resfriada. 
Posteriormente, os grãos foram armazenados em sacos de primeiro uso 
e acondicionados em freezer.

8.2. Obtenção da farinha de leguminosas de grão

Para obtenção da farinha, os grãos foram descongelados e submetidos 
a secagem em estufa, modelo S150ST- Biuidpolar Equipamentos 
Eletro-Eletrônico Ltda, a 50 °C, por 30 horas e posteriormente 
triturados em liquidificador doméstico. Os grãos triturados foram 
separados por peneiras com granulometria de 21 Mesh. As farinhas 
foram pesadas e devidamente armazenadas em recipientes plásticos a 
temperatura ambiente.
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8.3. Formulação dos bolos 
 
Pré-testes em laboratório foram desenvolvidos e quatro formulações de 
bolo com porcentuais diferentes (0%, 10%, 20% e 30%) de farinha 
de leguminosas utilizando como base uma receita convencional de 
bolo de arroz foram selecionados (Tabela 1).

Tabela 1. Formulações de bolos 0 (padrão), 10, 20 e 30% 
de farinha de leguminosas.

Ingredientes        Padrão 10% 20% 30%

Farinha de leguminosas (g)* ----- 29,65 58, 48 87,73

Farinha de arroz (g) 292,44 262, 80 237, 95 204,708

Margarina (g)                       87,87 87,87 87,87 87,87

Açúcar (g) 150 150 150 150

Ovo (g)                            110,12 110,12 110,12   110,12

Leite integral (mL) 189,52 189,52 189,52 189,52

Fermento em pó (g) 5 5 5 5

Sal (g)                              0,40 0,40 0,40 0,40

*caupi ou mangalô ou guandu

Inicialmente todos os ingredientes foram pesados em balança 
semi-analitica. Para o preparo da massa, foram adicionados ovos, 
margarina e açúcar na batedeira planetária (ARNO) até formar um 
creme homogêneo. Em seguida, foram adicionadas a farinha de arroz 
e farinha da leguminosa e homogeneizados durante 15 minutos. 
Posteriormente, foram adicionados gradativamente leite, sal e fermento 
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em pó. A massa preparada foi despejada em uma forma de alumínio 
untada com margarina e farinha de arroz e assada em forno industrial 
pré-aquecido a 180 °C por 1 hora. Em seguida, o bolo foi resfriado e 
armazenado em temperatura ambiente até o momento da realização 
do teste. O fluxograma da produção do bolo é apresentado na Figura 
1. 

Figura 1. Fluxograma de produção de 
bolo com farinha de leguminosas.

PESAGEM DOS INGREDIENTES

HOMOGENEIZAÇÃO

ASSAMENTO

RESFRIAMENTO

EMBALAGEM

ARMAZENAMENTO

8.4 Análise Sensorial

A análise sensorial é um campo muito importante na indústria de 
alimentos, pois contribui direta ou indiretamente para inúmeras 
atividades, como desenvolvimento de novos produtos, controle de 
qualidade, reformulação e redução de custos de produtos, relações entre 
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condições de processo, ingredientes, aspectos analíticos e sensoriais. 

No teste sensorial é muito importante a padronização das amostras. 
Muitas vezes o atributo que se pretende avaliar é influenciado por 
outros fatores, como a quantidade de amostra e a cor do produto. 
O teste de ordenação é usado quando o objetivo é comparar várias 
amostras em relação a um simples atributo (como doçura, frescor) ou 
para avaliar a preferência; neste caso, duas ou mais amostras codificadas 
são apresentadas simultaneamente. Os julgadores são solicitados a 
ordená-las de acordo com sua preferência. Como os julgadores são 
não treinados, não se deve apresentar mais de quatro/cinco amostras 
para serem ordenadas (KONKEL et al., 2004).

O teste de ordenação foi conduzido no laboratório de Tecnologia 
de Alimentos da UFRB em cabines individuais com 40 avaliadores 
não treinados. Quatro amostras de bolo de cada leguminosa foram 
servidas em pratos plásticos, codificados com quatro dígitos. A ordem 
de apresentação foi aleatorizada para cada julgador. Os bolos foram 
distribuídos aos 40 julgadores em pratos descartáveis acompanhadas 
de um copo de água para retirar os resíduos da amostra anterior. No 
teste de ordenação dos bolos, as quatro amostras foram servidas juntas 
aos analistas, uma em cada prato com a numeração citada e foi pedido 
que fosse marcada na ficha a ordem crescente em relação a preferência, 
sendo da menos preferida para a mais preferida. 

Os resultados do teste de ordenação foram analisados estatisticamente 
mediante teste não paramétrico de Friedman ao nível de 5% de 
significância. 

8.5 Aspectos Éticos

O estudo foi realizado no Laboratório de Tecnologia de Alimentos 
do Centro de Ciências da Saúde (CCS), no município de Santo 
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Antônio de Jesus-Bahia devidamente aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da UFRB, com o numero do parecer 31797114 0000 
0056, seguindo os princípios científicos e bioéticos, por envolver a 
participação de humanos.

9. RESULTADOS ENCONTRADOS

O teste de ordenação utilizado para analisar a preferência das amostras 
de quatro bolos à base de farinha de feijão-caupi apresentados aos 
julgadores, está demonstrado na Tabela 2, sendo que os valores 
acompanhados da mesma letra não apresentaram diferenças entre si 
ao nível de 5% de significância.

Tabela 2. Teste de ordenação das formulações de bolo à 
base de farinha de feijão-caupi.

Amostras  Totais de Ordenação

FC 92ab

FC10 78ª

FC20 115b

FC30 115b

FC = Bolo controle contendo farinha de arroz; FC 10 = bolo contendo 10 % de farinha 
de feijão-caupi; FC 20 = bolo contendo 20% de farinha de feijão-caupi; FC 30 = bolo 

contendo 30 % farinha de feijão-caupi.

Pode-se observar que FC10 obteve a menor pontuação no teste de 
ordenação (Tabela 2), ou seja, foi o que obteve maior preferência pelos 
provadores quando comparados aos bolos contendo 20% e 30% de 
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farinha de feijão caupi, diferindo significativamente (p < 0,05) destes. 
Entretanto, FC10, FC20 e FC30 não apresentaram diferença quando 
comparadas à FC. 

A menor preferência dos provadores por amostras com maior teor de 
farinha de feijão- caupi evidencia a influência do hábito alimentar sobre 
a preferência do alimento. Nascimento et al. (2017) desenvolveram 
um bolo à base de 20% de farinha de feijão-caupi adicionadas 
20% de farinha sem tegumentos e com tegumentos e obtiveram 
respectivamente 95% e 91% de aceitação. 

A Tabela 3 demonstra os resultados do teste de ordenação utilizado 
para analisar a preferência de quatro amostras de bolos de farinha 
de guandu apresentadas aos 40 julgadores, sendo que os valores 
acompanhados da mesma letra não apresentaram diferenças entre si 
ao nível de 5% de significância.

Tabela 3. Teste de ordenação de formulações de bolo 
à base da farinha de guandu

Amostra Totais de Ordenação

FC  95ª

FG10 100ª

FG20 100a

FG30 100a

FC = Bolo controle contendo farinha de arroz; FG 10 = bolo contendo 10 % de farinha de 
guandu; FG 20 = bolo contendo 20% de farinha de guandu; FG 30 = bolo contendo 30 % 

farinha de guandu.

Os resultados do teste de Friedman, em relação á preferência do bolo 
demonstraram que as amostras não apresentaram diferenças em nível 
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de 5% de significância. Isso demonstra que a proporção variando de 
10 a 30 % de farinha de feijão guandu não influenciou na ordenação 
feita pelos provadores. 

A Tabela 4 demonstra os resultados do teste de ordenação utilizado 
para analisar a preferência de quatro amostras de bolos da farinha de 
feijão mangalô, apresentadas aos 40 julgadores, sendo que as médias 
seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si a 5% de 
significância pelo teste de Friedman. 

Tabela 4. Teste de ordenação de formulações de bolo 
à base da farinha de mangalô.

Amostra Totais de Ordenação

FC 92ª

FM10 92ª

FM20 100ª

FM30 116ª

FC = Bolo controle contendo farinha de arroz;  
FM 10 = bolo contendo 10 % de farinha de mangalô; FM 20 = bolo contendo 20% de 

farinha de mangalô; FM 30 = bolo contendo 30 % farinha de mangalô.

De igual modo, a proporção variando de 10 a 30 % de farinha de 
feijão mangalô não influenciou na ordenação feita pelos provadores 
(Tabela 4).

Diante dos resultados, FG30 e FM30 devem ser as farinhas 
escolhidos para desenvolver produtos, atendendo a necessidade da 
indústria alimentícia em melhorar o valor nutritivo de alimentos, e 
consequentemente aos consumidores que buscam por alimentos mais 

pai_2018.indd   542 17/05/2019   11:20:17



543Inovação tecnológica no setor de panificação: desenvolvimento de bolos formulados com 
farinhas de leguminosas provenientes da agricultura familiar

saudáveis. 

 A tabela de informação nutricional por análise indireta das formulações 
apresenta uma estimativa da composição química dos bolos elaborados 
a base de farinha de caupi, guandú e mangalô (Tabela 5) (Silva, et al., 
2003). 

Tabela 5. Informação nutricional do bolo controle e bolos à base de 
farinha de leguminosas.

Informação Nutricional/ Porção 60g (1 fatia)

Quantidade por porção

Nutrientes FC FC 10 FG 30 FM 30

Carboidratos 30 g 30 g 29 g 17 g

Proteínas 3,2g 3,5g        4,0g 4,1 g

Gorduras totais 5,7g 5,7 g 5,9g 5,8 g

Gorduras satu-
radas 2,0 g 2,0 g 2,0 g 1,9 g

Fibras alimentar 0,4 g 0,9 g 1,7 g 0,3 g

Ferro 0,31 mg 0,41mg 0,40 mg 0, 49 mg

Sódio 74 mg 74 mg 74 mg 74 mg

Valor energético 186 kcal 185 kcal 184 kcal 139 kcal

FC = Bolo controle contendo farinha de arroz; FC 10 = bolo contendo 10% de farinha de 
feijão-caupi; FG 30 = bolo contendo 30% de farinha de guandú; FM 30 = bolo contendo 

30% farinha de mangalô.

Os bolos apresentaram semelhanças quanto ao teor dos macronutrientes 
e valor energético. No entanto, os bolos com farinha de feijão-caupi 
e guandú apresentaram fibras consideráveis correspondendo a 0,9g e 
1,7 por porção respectivamente quando comparados ao bolo padrão e 
com farinha de mangalô. O bolo com farinha de mangalô apresentou a 
maior quantidade de ferro entre os bolos. Os teores de ferro aumentaram 
com a adição das farinhas de leguminosas, principalmente mangalô. 
Este incremento é importante, pois a anemia é um grave problema 
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de Saúde Pública em nosso país. Estima-se que 50% a 90% de todos 
os tipos de anemia no mundo são decorrentes da carência de ferro 
(STOLTZFUS et al., 2003).

A ingestão adequada de fibras apresenta efeitos associados ao tempo 
do trânsito intestinal, menor risco para o desenvolvimento de doenças 
crônicas não transmissíveis tais como doença coronariana, hipertensão, 
obesidade, diabetes e câncer de cólon, além da redução nos níveis 
séricos de colesterol, no equilíbrio da glicemia em portadores de 
diabetes, entre outros (BERNAUD; RODRIGUES, 2013).

 Os resultados demonstram que os bolos produzidos com farinha de 
leguminosas possuem maior valor nutricional, sobretudo com maior 
quantidade de ferro e fibra, podendo ser viável a inclusão dos mesmos 
na alimentação dos escolares. Portela et al. (2017), traz em seu trabalho 
que a incorporação de farinhas desses feijões, agrega valor nutricional 
e funcional ao produto, uma vez que, os consumidores estão cada 
vez mais exigentes no consumo de produtos saudáveis. Os autores 
relatam ainda que para a indústria é muito importante que a farinha 
apresente alta capacidade de absorção de água, principalmente para o 
preparo de sopas, mingaus e pudins instantâneos, produtos cárneos e 
de panificação, reafirmando ainda mais a importância da utilização 
destas farinhas.

Frota et al. (2010) elaboraram biscoitos e rocamboles, com percentuais 
de farinha de feijão caupi variando entre 0, 10, 20 e 30%. Observou-se 
que os teores dos minerais como ferro aumentaram significativamente 
com a adição de farinha de feijão-caupi, assim como no presente 
estudo. Em 100 g de biscoito e de rocambole com 10 % de farinha de 
feijão-caupi o teor de ferro foi de 0,97 mg e 0,73 mg, respectivamente. 
O teor de lipídio não aumentou significativamente nos produtos 
desenvolvidos. Biscoito e rocambole com 10% de farinha de feijão-
caupi não apresentaram aumento no teor proteico.
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Cavalcante et al. (2016) avaliaram a composição centesimal de duas 
formulações de pão de queijo, F1 e F2, contendo 5,6 e 8% de farinha 
de feijão caupi em substituição ao polvilho, e verificaram um aumento 
de ferro, proteina e carboidratos em comparação com a receita padrão. 
Diante dos achados, observa-se que as leguminosas são ricas em 
macronutrientes, micronutriente e aminoácidos importantes para 
a manutenção do corpo, que quando combinadas ao arroz, podem 
formar um aporte de proteínas de maior valor nutricional no produto 
desenvolvido. 

A prevalência da doença celíaca entre os países e em populações 
europeias ou de ancestralidade europeia varia de 0,3% a 1,0%; muitos 
casos, provavelmente, permanecem sem diagnóstico. No Brasil, os 
dados estatísticos oficiais são desconhecidos; estima-se que existam 
300 mil brasileiros portadores da doença, com maior incidência na 
Região Sudeste (ARAUJO et al., 2010).

Vale ressaltar que atualmente, no mercado, é possível encontrar 
produtos isentos de glúten, porém, muitos produtos não apresentam 
boa aceitação pelos consumidores. Além disso, possuem pouco valor 
nutricional (frequentemente são feitos de farinha refinada, amido ou 
fécula) e custo elevado, tornando-se de difícil acesso a populações 
menos favorecidas economicamente (ZUCCO; BORSUK; 
ARNTFIELD, 2011). Por isso, o aproveitamento da farinha de arroz 
nas formulações de produtos é uma excelente estratégia para aumentar 
o valor nutricional e conferir características funcionais aos produtos 
isentos de glúten, sem agregar valores elevados ao produto final 
(MARIANI et al. 2015).

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho permitiu verificar que bolos desenvolvidos com farinha 
de leguminosas de grão apresentam boas quantidades de nutrientes 
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e quantidades significativas de ferro e fibras melhorando o valor 
nutricional deste alimento.

De acordo com os resultados, pode se concluir que é possível 
desenvolver bolos com farinhas de leguminosas de grão, contribuindo 
dessa forma com a valorização da cultura e o hábito alimentar local, 
promover o fortalecimento da agricultura familiar e incentivo ao 
consumo de leguminosas regionais, podendo ser incorporados aos 
cardápios da alimentação escolar atendidos pelo PNAE.
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PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE 
RAÇÃO ANIMAL MODIFICADA COM 
LEGUMINOSA

1. INTRODUÇÃO 

O mercado de produção de ração animal vem sofrendo severos impactos 
ao longo dos anos com as constantes modificações de preço das matérias 
primas que são comumente empregadas na fabricação desse produto, 
destacando-se o farelo de soja e o milho, os quais ocupam mais de 
70% das formulações para roedores de laboratório. Tais ingredientes 
podem ser substituídos por outras matérias-primas (sorgo, farelo de 
trigo, quirera de arroz, farelo de glúten de milho, girassol, derivados 
lácteos) (BUTOLO, 2002; BARBOSA & GATTÁS, 2004).

As leguminosas constituem um importante grupo de alimentos pois 
são consideradas fontes de nutrientes, tais como proteína, fibras e 
minerais essenciais. Apesar da diversidade de matérias primas utilizadas 
para elaboração de ração animal, ainda são escassas pesquisas que 
visem o estudo de leguminosas em estádio de maturação verde como 
ingrediente de rações animais.

A Bahia ocupa a quarta posição entre os principais Estados produtores 
de feijão no Brasil. Com respeito à produção de leguminosas, o Estado 
da Bahia encontra-se em segundo lugar em área plantada (CONAB, 
2015). A Região Nordeste destaca-se como a maior consumidora, 
considerando todas as espécies de leguminosas cultivadas, com destaque 
para o feijão comum (Phaseolus vulgaris), considerada cultura de escala 
e de outras culturas menores como as espécies Vigna unguiculata 
(caupi), Lablab purpureus (mangalô) e Cajanus cajan (andu) (BAHIA, 
2014). Portanto, a Bahia aponta como um dos grandes produtores de 
grãos de leguminosas (feijões), produção esta, notadamente voltada 
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para a agricultura familiar. 

Neste cenário, insere-se a proposta de utilização de grãos das 
leguminosas Mangalô (Lablab purpureus), Caupi (Vigna unguiculata) e 
o Andu (Cajanus cajan), como ingredientes das formulações de rações 
animais. Essas espécies de leguminosas apresentam produção oriunda 
da agricultura familiar na região Nordeste e são usadas para consumo 
humano e animal na forma de grãos. O emprego como ingrediente 
da ração, seria mais uma alternativa como matéria prima de produto 
destinado à alimentação animal fomentando a agricultura familiar, 
gerando emprego e renda para a população local.

Considerando o potencial promissor do uso de leguminosas verdes no 
processo de produção de rações para animais, bem como o incentivo 
à agricultura familiar no Nordeste brasileiro, o presente trabalho 
pretendeu apresentar alternativas de rações animais elaboradas com 
leguminosas verdes das espécies Vigna unguiculata, Cajanus cajan e 
Lablab purpureus, bem como caracterizar as rações elaboradas e avaliar 
a aceitabilidade e viabilidade dessa ração, considerando modelo 
experimental aplicado a roedores. 

2. MERCADO DE RAÇÃO ANIMAL: CENÁRIO

O crescimento do mercado mundial de produção de carnes nos 
últimos anos tem se mostrado bastante pronunciado, tal fato se deve 
ao aumento do consumo de proteínas nas dietas, o que tem sido 
impulsionado, sobretudo pelos países emergentes, como o Brasil, 
Rússia, Índia e China que obtiveram um incremento do poder 
aquisitivo dos seus habitantes (FAO, 2015). Paralelamente, estimula-
se também o mercado de produção de ração animal que possui uma 
forte expansão.

O Brasil está entre os maiores produtores e exportadores mundiais 
de carnes de ave, bovina e suína. A produção brasileira de carne deve 
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continuar seguindo um rápido crescimento na próxima década. A 
desvalorização do real brasileiro em relação ao dólar, os baixos custos 
projetados de alimentação, a genética animal melhorada, juntamente 
com melhor saúde e nutrição, combinado com uma demanda crescente 
nacional e internacional, devem sustentar a expansão projetada da 
produção brasileira de carne (FAO, 2015).

Figura 1: Produção de carne bovina, suína e de aves no Brasil.

Fonte: OECD/FAO (2015), “Panorama Agrícola OECD-FAO”, estatísticas agrícolas da 
OECD (base de dados), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outldata-en

De acordo com a Figura 1, infere-se, segundo dados da FAO (2015), 
que a produção de carnes de ave será responsável por mais da metade 
do aumento projetado na produção de carne, estimulada pelas 
demandas interna e externa. A expansão restante do setor de carne 
será compartilhada entre carne bovina e suína.

Esse comportamento de ampliação do mercado, comparando o 
consumo, a produção e as exportações da ração formulada com 
soja no Brasil está representado na Figura 2. O consumo possui um 
perfil de crescimento ao longo dos anos, bem como a produção, 
entretanto, a produção possui um aumento ainda mais significativo 
quando comparado ao consumo, devido às exportações. Todavia, 
as exportações apresentam uma lógica de instabilidade, tendo uma 
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estimativa de diminuição para os anos de 2020 a 2024.

Figura 2: Produção de ração de soja, consumo e exportações no Brasil.

Fonte: OECD/FAO (2015), “Panorama Agrícola OECD-FAO”, estatísticas agrícolas da 
OECD (base de dados), http://dx.doi.org/10,1787/agr-outldata-en

Segundo Moura (2014), os entraves relatados anteriormente 
relacionados às oscilações de preço das matérias-primas empregadas 
na fabricação de ração animal, atrelados a crescentes exigências 
do mercado, incentivam as empresas a aplicarem recursos para o 
desenvolvimento e elaboração de novos tipos de ração animal. Esses 
recursos são habitualmente destinados a pesquisas que buscam novos 
ingredientes e formulações mais vantajosas economicamente, bem 
como mais ricas nutricionalmente, apontando para uma alternativa 
viável e inovadora que atenda aos pré-requisitos da nutrição animal, 
alicerçada a uma maior autonomia para os produtores.

As empresas especializadas em produção de ração estão investindo 
cada vez mais em novos tipos de formulações de rações comerciais, 
com a finalidade de atingir os objetivos da nutrição animal de forma 
ampla e eficiente, ou seja, conduzindo à melhoria da composição 
alimentar, ampliação das matérias-primas disponíveis para a produção 
de alimentação animal, bem como, possível diminuição de custos 
(MOURA, 2014).
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3. RAÇÃO ANIMAL: ASPECTOS NUTRICIONAIS E 
TECNOLÓGICAS

O termo ração refere-se a toda alimentação fornecida ao animal no 
período de 24 horas, podendo ser um único alimento completo, 
ou a associação de diferentes tipos (MOURA, 2014). Os produtos 
destinados à alimentação animal têm seus ingredientes e aditivos 
regulados pela Instrução Normativa 42/2010 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2010).

A composição nutricional da ração, bem como a quantidade a ser 
administrada e as suas características físicas, irão variar em função de 
uma série de atributos inerentes ao animal, tais como, espécie, gênero, 
idade, estado nutricional e condições de estresse e/ou desgaste aos 
quais possam ser submetidos. A partir desses fatores inerentes, bem 
como da necessidade de aperfeiçoamento e melhora da qualidade 
global dessas rações, a nutrição animal surge com o intuito de fornecer 
alimentos cada vez mais completos e que atendam as exigências 
nutricionais dos animais em suas diversas especificações, tudo isso 
associado juntamente ao menor custo para o produtor (NOGUEIRA, 
2006; MOURA, 2014).

A literatura reporta as mais variadas formulações de rações animais como 
por exemplo, a base de semente de algodão direcionada para suínos 
(PAIANO et al., 2014), a base de milheto para codornas (GARCIA 
et al., 2012), resíduo de batata doce para frangos (PARENTE et al., 
2014), associação de probióticos para dietas de leitões (AFONSO et 
al., 2013), adição de resíduo de buriti para ração em galinhas poedeiras, 
(RUFINO et al., 2017).

Para avaliação da qualidade das rações, além de aspectos tecnológicos, 
são consideradas variáveis relacionadas ao valor nutricional e à presença 
de contaminantes orgânicos e inorgânicos. Dentre estas variáveis, 
pode-se considerar o valor biológico da proteína, digestibilidade da 
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ração, biodisponibilidade dos nutrientes, solubilidade proteica em 
KOH, fonte comercial dos suplementos, presença de micotoxinas, 
resíduos de agrotóxicos e fármacos, dentre outros (CAVALCANTI & 
BEHNKE, 2005).

3.1 Ração para roedores

Na fabricação das rações para roedores, dois principais tipos de processos 
são usualmente empregados: a peletização e a extrusão. Segundo 
Moura (2014), na peletização, o processo de modelagem é composto 
por um conjunto de operações mecânicas, que consistem em aglutinar 
partículas das rações fareladas, após submetê-las à umidade (14-20%), 
calor (40-95º C) e força (2 Kgf/cm²) associada a um tempo (9-24 
segundos) em uma peletizadora. Neste processo a ração é comprimida 
contra uma matriz com furações padronizadas para cada espécie, 
juntamente com vapor d’água. Normalmente são utilizados aditivos 
aglutinantes, como a bentonita e a dextrina. A qualidade dos pellets 
depende diretamente do perfil das matérias-primas, como o seu teor 
de fibra, peletabilidade e abrasividade. Para os roedores, o controle da 
dureza dos pellets é de grande relevância pois é fator fundamental para 
o desgaste adequado dos dentes incisivos, principalmente ao roer a 
ração. Elevados teores de fibra produzem pellets macios e quebradiços, 
principalmente após autoclavagem, devido sua elevada capacidade 
higroscópica (OLIVEIRA et al., 2012). 

A ração extrusada, aquela submetida ao processo de extrusão, consiste 
em submeter a ração farelada à elevada compressão hidrotérmica, ou 
seja, combinação de tempo (5-10 segundos), alta pressão (30-40 Kgf/
cm²), temperatura (120-200º C) e umidade (20-30%). A eficiência 
da extrusão depende da quantidade e qualidade do amido presente na 
mistura, e das condições do processo. No processo ocorre a expansão 
e gelatinização do amido, o que leva a redução na densidade e maior 
aeração do produto final (MOURA, 2014). 
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Como manejo nutricional nos biotérios prevalece o fornecimento 
de ração peletizada. Isto se deve ao fato da forma peletizada reduzir 
o desperdício, facilitando a preensão e mastigação do alimento pelo 
animal. A peletização torna o alimento mais denso e, desta forma 
reduz, a seletividade e segregação dos ingredientes tornando o alimento 
mais palatável, reduzindo as partículas de pó presente no mesmo e 
facilitando a ingestão (BEHNKE, 1996; DONZIER, 2001). 

4. RAÇÕES ESPECIAIS

A seguir serão abordados aspectos metodológicos e analíticos referentes 
à elaboração das rações especiais contendo leguminosas de três 
espécies, em diferentes formulações, e a caracterização físico-química 
dos produtos obtidos (rações modificadas com leguminosas). Também 
será descrito o protocolo dos ensaios laboratoriais para a realização do 
protocolo da experimentação animal.

4. Materiais e Métodos

4.1.1 Amostras

Foram obtidos em feiras populares cerca de 10 kg de feijões das espécies 
Vigna unguiculata L. Walp (caupi), Cajanus cajan L. (andu) e Lablab 
purpureus L. Sweet (mangalô) no estádio de maturação verde, de modo 
que as amostras fossem oriundas do mesmo lote. Desse modo, amostras 
de mangalô e de andu foram produzidas na Mesorregião Centro Norte 
da Bahia, Microrregião de Feira de Santana. As amostras de caupi 
foram produzidas na Mesorregião da Bahia do Vale do São Francisco, 
Microrregião de Juazeiro. Durante o transporte ao laboratório, as 
amostras foram mantidas sob temperatura de refrigeração em caixas 
isotérmicas. Foram adquiridos 40 kg de ração para ratos (Nuvilab®), 
em um distribuidor específico. A água destilada foi utilizada na 
elaboração de todas as formulações das rações.
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4.1.2 Preparação das rações

As rações foram preparadas acrescidas com percentuais de 20, 40 e 
60% de cada uma das leguminosas verdes (mangalô, caupi e andu), 
totalizando desse modo nove formulações distintas. Para o cálculo da 
massa dos grãos verdes das leguminosas a ser acrescentada, foi subtraída 
a umidade, considerando a base seca.

Figura 3: Esquema ilustrativo da elaboração das rações especiais.

Rações
especiais

20% 40% 60%

Espécies

Mangalô
(Lablad purpureus)

Caupi
(Vigna unguiculata)

Andu
(Cajanus cajan)

9 Formulações

Fonte: os autores
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Os grãos das leguminosas foram previamente branqueados por um 
período de 3 minutos em água fervente e posteriormente resfriados 
e armazenados em freezer a -24 ºC até o momento do preparo das 
rações. Desse modo, os grãos foram retirados do freezer e mantidos 
a temperatura ambiente por 30-40 min. Em seguida, foram pesados 
e triturados em liquidificador com auxílio de água destilada em 
quantidade suficiente para se obter uma massa homogênea. As 
massas pesadas variaram em função da proporção da leguminosa na 
formulação, considerando 64% de umidade média, para cálculo em 
base seca. A Figura 4 apresenta o esquema das etapas de preparo da 
ração.

Figura 4: Representação esquemática das etapas 
de preparo das rações especiais.

Fonte: os autores

A massa de leguminosas obtida foi misturada, em recipiente plástico, 
à farinha obtida pela trituração da ração convencional (Nuvilab®), e 
misturada até obtenção de uma massa homogênea. A massa obtida 
foi prensada manualmente em formas de alumínio, tipo assadeiras, 
forradas previamente com papel manteiga, de modo que a massa fosse 

pai_2018.indd   563 17/05/2019   11:20:18



564 Pesquisa Aplicada & Inovação - Volume 2

distribuída uniformemente (Figura 5).
Figura 5: Distribuição da massa obtida pela mistura da farinha da 
ração Nuvilab® e a leguminosa homogeneizada com água destilada.

Fonte: os autores

A massa foi cortada em tabletes de tamanhos similares (Figura 6). 
As formas foram levadas à estufa com circulação de ar sob uma 
temperatura de 80º C e em seguida, devidamente etiquetadas, 
armazenadas em sacos plásticos, mantidos dentro de caixas plásticas 
lacradas e conservadas em local arejado à temperatura de 25º C.

Figura 6: Corte da massa da ração modificada 
antes da secagem em estufa.antes da secagem em estufa.

Fonte: os autores

4.1.3 Análises químicas

No processo de análise química das rações especiais para fins de 
determinação da composição centesimal, inicialmente foram separadas 
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partes representativas das amostras e em quantidade suficiente para 
múltiplos ensaios. 

O preparo das amostras de rações elaboradas a base de leguminosas 
constou da retirada de partes representativas das rações, seguido 
de trituração, homogeneização e quarteamento a fim de se obter 
quantidade suficiente de amostras, para as análises.

Foi determinada a composição nutricional das rações elaboradas com 
base na umidade, teor de sais minerais totais, lipídios, proteínas totais 
e carboidratos. A determinação da composição nutricional foi baseada 
nas Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (IAL). Desse modo, 
a determinação da umidade foi realizada por gravimetria, baseada na 
perda de elementos voláteis a 105ºC. As cinzas foram obtidas após 
calcinação de toda a matéria orgânica a 550ºC. As proteínas foram 
determinadas segundo o método Kjeldahl pela determinação do 
nitrogênio total utilizando-se o fator 6,25 para conversão do nitrogênio 
em proteínas. A determinação de lipídios foi realizada segundo o 
método Soxhlet, por extração contínua à quente, com éter de petróleo 
(IAL, 2008).

Todas as determinações foram realizadas em triplicatas. Os resultados 
obtidos foram analisados empregando a Análise de Variância (ANOVA) 
ao nível de 95% de confiança (SKOOG et al., 2006).

4.1.4 Ensaio de palatabilidade

O modelo animal é amplamente utilizado em estudos nutricionais. 
Dentre os modelos disponíveis para estudo, os roedores são bastante 
utilizados porque são bons simuladores do sistema digestório 
de humanos, especialmente do trato-digestivo infantil (BOSSO 
e ENZWEILER, 2008). Além disso, são de fácil manipulação, 
manutenção e diversos artigos na literatura científica versam sobre 
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a sua fisiologia e comportamento, o que facilita a compreensão 
e a interpretação das informações oriundas dos experimentos 
(CHORILLI et al, 2009; FARIA & STABILLE, 2007; NRC, 1995; 
ANDRIGUETO, 1981). As referidas rações quando utilizadas para 
outras espécies animais, sugere-se que sejam realizados outros testes 
prévios de palatabilidade visando sua inserção na dieta regular do 
animal, uma vez que a aceitabilidade da ração pode variar entre 
diferentes espécies de animais.

Uma vez que para responder de maneira fisiológica e assim contribuir 
para a compreensão dos experimentos científicos, os animais precisam 
estar bem nutridos e, assim sendo, as rações utilizadas possuem papel 
fundamental neste processo: é preciso considerar as necessidades 
nutricionais do animal para que ele esteja em condições de ser utilizado 
como modelo experimental. As exigências nutricionais dos roedores 
de laboratório devem ser experimentalmente testadas e validadas, 
levando-se em conta as condições nas quais os animais estão mantidos 
e são manipulados. Além disso, a ração comercial para roedores de 
laboratório deve suprir as demandas efetivas dos animais (MALTA, 
PEDROSA-FURLAN, 2011; MOURA, 2014).

Objetivando validar a aceitabilidade da nova formulação da ração 
pelos animais, foi realizado um teste de palatabilidade com diversas 
proporções dos grãos de leguminosas em relação à ração convencional, 
ou seja, avaliar se as novas formulações produzidas seriam aceitas 
pelos animais. Foram realizadas as seguintes medidas: o peso inicial 
dos animais, a quantidade de ração ofertada, o resíduo deixado pelos 
animais na troca e o peso dos animais durante o experimento. 

O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética de 
Uso dos Animais (CEUA) da Faculdade Adventista da Bahia com o 
protocolo nª 01.0039.2013. 

Os 42 ratos machos wistar (Rattus norvegicus) adultos, com massa 
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corporal variando de 190 a 250g, foram mantidos no Biotério da 
Faculdade Adventista da Bahia (FADBA), divididos aleatoriamente em 
14 grupos com 3 animais cada e mantidos em gaiolas convencionais 
(Figura 7), em ambiente com controle de fotoperíodo de 12 horas, 
com a água e dieta ofertados ad libidum. 

Figura 7: Gaiola empregada na experimentação animal com a ração 
comercial (foto à direita) e rato wistar sendo pesado (foto à esquerda).

Fonte: os autores

Os parâmetros utilizados na análise de palatabilidade da ração foram: 
o peso dos animais durante a execução do experimento (os animais 
foram avaliados no dia 0 - início do experimento, 7 e 15 dias após o 
início) e a relação entre quantidade ofertada e resíduo de ração deixado 
após 48 horas. 

Foram testadas diferentes composições de ração baseadas na adição 
da proporção de 20, 40 e 60% de cada leguminosa estudada. Após o 
período de adaptação de 5 (cinco) dias, os animais foram alimentados 
com as rações especiais. As formulações foram ofertadas a cada 48 
horas, numa proporção de 20 g de ração / kg de animal / dia. A 
distribuição entre os grupos se deu conforme protocolo apresentado 
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na Figura 8.
 Figura 8: Fluxograma do Protocolo Experimental 

do Ensaio de Palatabilidade.

Vigna 
unguiculata 

L. Walp

Ração
convencional

Lablab
purpureus
L. Sweet

Cajanus
cajan L

Grupo 1 
20% Vigna + 
80% Nuvilab

Grupo 10
Ração Nuvilab

Grupo 9
Lablab 60% +
40% nuvilab

Grupo 8
Lablab 40% +
60% nuvilab 

Grupo 7
Lablab 20% +
80 % nuvilab

Grupo 6
60% Cajanus +

40% Nuvilab

Grupo 5
40% Cajanus +

60% Nuvilab

Grupo 4
20% Cajanus +

80% Nuvilab

Grupo 3
60% Vigna +
40% Nuvilab

Grupo 2
40% Vigna +
60% Nuvilab

Fonte: os autores

4.2 Caracterização das rações especiais

4.2.1 Avaliação do Rendimento

As rações elaboradas com os diferentes percentuais (20, 40 e 60%) 
de incorporação de leguminosa à formulação, após a secagem, 
apresentaram-se em forma de tabletes quadrados com textura 
adequada, assemelhando-se às rações comerciais (Figura 9).

Figura 9: Gaiola com os ratos já tendo 
a administração das rações especiais.a administração das rações especiais.

Fonte: os autores
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A textura descreve o atributo de um alimento que resulta de uma 
combinação de propriedades físicas e químicas percebidas em 
grande medida por três ou quatro sentidos: os receptores mecânicos, 
táteis e, eventualmente, os visuais e auditivos. A textura refere-se às 
propriedades reológicas e estruturais (geométricas e de superfície) dos 
produtos. Relaciona-se com a sensibilidade térmica e cinestésica (IAL, 
2008).

A textura da ração para roedores é uma questão crítica e que interfere 
na nutrição dos animais. Eles precisam de um alimento que os 
permita roer sem que o alimento se desintegre, ou seja, que produza 
cisalhamento do alimento apropriado aos hábitos do animal (FARIA & 
STABILLE, 2007). O alimento com textura quebradiça dificulta o ato 
da alimentação dos animais, uma vez que os mesmos não conseguem 
acessar pequenos resíduos, fragmentos ou farelos.

Foi avaliada a perda de massa após secagem da massa da ração preparada 
conforme já descrito no item 2.2. O rendimento médio, em % m 
m-1, foi obtido durante a produção das rações especiais, considerando 
dois lotes de produção (lote 1, produzido em 07/04/2017; lote 2, 
produzido em 25/05/2017), conforme apresentado na Figura 10. 

Figura 10: Comparação do rendimento (%m m-1), obtido na 
preparação das rações especiais considerando os percentuais de 

substituição 20, 40 e 60%.substituição 20, 40 e 60%.

Fonte: os autores
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Na comparação das diferentes formulações, considerando os 
percentuais de substituição (20, 40 e 60%) da ração convencional 
pela massa das três espécies de leguminosas, foi observada reduzida 
dispersão (Coeficiente de variação de 1 a 5%) dos rendimentos 
percentuais obtidos. 

Destaca-se maior rendimento obtido para a formulação 20%, na 
qual é usada maior quantidade de massa de ração convencional, 
quando comparada às demais. Esse resultado decorre do fato da maior 
incorporação de água à massa nas formulações 40 e 60% devido ao 
alto teor de umidade no grão das leguminosas estudadas (64±6%).

4.2.2 Composição centesimal

Foi determinada a composição centesimal das amostras das rações 
especiais elaboradas e da ração convencional marca Nuvilab®. 

Na Figura 11 é apresentada a comparação da composição centesimal 
(% m m-1) para as rações modificadas com 60, 40 e 20% das três 
espécies de leguminosas (caupi (RCA), andu (RA), mangalô (RM)) 
com a composição centesimal da ração convencional marca Nuvilab® 
(RC).

Figura 11: Composição centesimal das rações especiais com leguminosa 
em 60% (a); 40% (b) e 20% (c). Caupi (RCA), andu (RA), mangalô 

(RM), e ração convencional marca Nuvilab® (RC).
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Fonte: os autores

A análise dos resultados foi realizada empregando ANOVA ao nível de 
95% de confiança. Com relação ao teor de lipídio, não houve diferença 
significativa entre as rações especiais elaboradas com as três espécies de 
leguminosa estudadas, considerando as três diferentes proporções de 
incorporação (p>0,05). 

Com relação aos teores de proteínas das rações elaboradas, as rações 
elaboradas com andu não apresentaram diferença significativa entre 
as diferentes porcentagens (p>0,05). As rações elaboradas com caupi 
apresentaram diferença no teor de proteína (p<0,05) comparando-se 
as rações 20 e 60%, bem como, 40 e 60%. Este resultado demonstra 
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que o teor de proteína presente no caupi influenciou diretamente no 
conteúdo deste macronutriente na ração, em concentrações acima de 
20%. Na ração elaborada com mangalô, o teor de proteína diferiu 
significativamente apenas nas proporções 20% e 40% da leguminosa 
na ração, ou seja, a quantidade de proteína nessa leguminosa está 
presente em níveis inferiores quando comparada ao caupi. 

Comparando-se a composição centesimal da ração convencional com 
as rações elaboradas com adição de leguminosas nas proporções de 
20%, 40% e 60% (Figura 11), não foi observada diferença significativa 
entre os teores de proteína, cinzas e lipídios.

No que diz respeito ao teor de umidade das rações, as rações 
elaboradas com andu apresentaram diferença significativa (p<0,05) 
para as proporções 20 e 60 %, e nas de 40 e 60%. A ração elaborada 
com caupi, apresentou diferença significativa (p<0,05) no teor de 
umidade entre rações 20 e 40%, 20 e 60%, bem como, 40 e 60%. 
Comportamento similar foi observado para as rações elaboradas 
com mangalô. Esses resultados revelam que as condições da etapa de 
secagem foram relativamente constantes para as rações elaboradas com 
as diferentes espécies de leguminosas.

Referente ao teor de cinzas, as rações preparadas com andu e mangalô, 
apresentaram diferença significativa (p<0,05) para 20 e 40%, 20 e 
60%, e 40 e 60%. Comportamento adverso foi apresentado pelas 
rações elaboradas com caupi, as quais não apresentaram diferença 
significativa para considerando as três proporções percentuais.

4.2.3 Teste de palatabilidade

Para avaliação do teste de palatabilidade das novas rações, foi 
considerado como indicador o ganho de peso dos animais. De modo 
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geral, pode-se observar que, a partir de 40% de adição de feijão nas 
rações, não houve diferenças significativas (p<0,05) no ganho de peso 
dos ratos quando comparado com a ração convencional. Também 
ficou evidente que à medida que se aumentava a proporção de feijão 
na ração, também aumentava a aceitabilidade da mesma.

Deste modo, pode ser observado na Figura 14 que as rações elaboradas 
com mangalô apresentaram diferenças significativas (p<0,05) entre a 
ração controle e a ração contendo 20% do feijão, bem como entre 
as rações com 20 e 40%. Ficou evidente que a ração contendo 20 
% do feijão mangalô não foi bem aceita pelos animais e que a ração 
contendo 40 % foi aceita, tanto quanto a ração controle. A ração com 
60 % de mangalô também apresentou aceitabilidade semelhante a 
ração convencional.

Figura 14. Ganho de peso dos animais alimentados com ração 
convencional e ração elaborada com mangalô.

Fonte: os autores
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Para as rações elaboradas com andu, apenas a ração com 20% desse 
feijão diferiu significativamente do controle (Figura 15). Apresentando 
um comportamento semelhante do grupo alimentado com a ração 
contendo mangalô, demonstrando que a proporção de 20% de feijão 
não foi bem aceita pelos animais. Quanto as rações elaboradas com 
40 e 60 % de andu, ambas resultaram em ganho de peso semelhante 
à ração convencional.

Figura 15. Ganho de peso dos animais alimentados com ração 
convencional e ração elaborada com andu.convencional e ração elaborada com andu.

Fonte: os autores

As rações elaboradas com caupi não apresentaram diferença 
significativa entre si nem quando comparada com o controle (Figura 
16). As rações elaboradas com caupi foram aceitas pelos animais nas 
três proporções (20, 40 e 60%). Ao fazer uma análise em paralelo com 
a composição centesimal das novas rações, e considerando que o teor 
de proteína presente no caupi influenciou diretamente no conteúdo 
desde macronutriente na ração, pode-se inferir que a proteína foi 
o nutriente que contribuiu para a uniformidade no ganho de peso 
dos animais, para as três proporções das rações preparadas com feijão 
caupi.
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Figura 16. Ganho de peso dos animais alimentados com ração 
convencional e ração elaborada com caupi.

Fonte: os autores

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de elaboração de rações especiais para animais a base 
de feijões verdes, se constitui num processo fácil, inovador e sem a 
necessidade de utilização de tecnologia de ponta para sua execução. 

As rações elaboradas apresentaram valor nutricional equivalente à 
ração comercializada. Especialmente para as rações elaboradas com 
caupi e mangalô, houve incremento de proteínas. Além disso, as 
rações formuladas atingiram umidade e textura adequada, mantendo 
o alimento em condições ideais para a alimentação de roedores. 

Outro fator extremamente importante quando tratamos de 
formulações para alimentação animal é a aceitabilidade do novo 
alimento. A quantidade de consumo diário de ração para esses animais 
no peso médio de 200 g é de 15 a 20 g de ração por dia, utilizamos no 
experimento a média diária de 20 g de ração e não houve desperdício 
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da formulação pelos roedores, o que nos leva a inferir que a ração 
formulada estava palatável para os animais. 

Sendo assim, a ração especial produzida constitui-se em uma alternativa 
que viabiliza a utilização de novas matérias primas na implementação 
da nutrição animal e que atende às exigências atuais do mercado, tanto 
no aspecto nutricional como no rigor do controle de qualidade das 
rações. 
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