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Ficha Catalográfica

RESUMO
O relatório documenta e publica a produção acadêmica de estudantes e
dissemina o método, avaliação e resultados de prática de educação ativa em
educação ambiental e para a cidadania, adotando o método de aprendizagem
baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais no componente
curricular Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental I, no Curso de
Bacharelado em Ciência Ambiental.
Este é o volume III da Série
Aprendizagem baseada em Projetos aplicada a Estudos Socioambientais,
uma produção do Núcleo Girassol de Estudos em EcoPolíticas e
EConsCiencias, pela linha de pesquisa e extensão ‘Culturas e Educação para
o Desenvolvimento Sustentável’.
Na turma 2017.1, os projetos de ensino-aprendizagem integrados à pesquisa
e extensão universitária foram elaborados dentro do eixo temático
‘Ambientes ignorados: cotidiano de escolhas (des)construídas’.
O relatório está organizado em três partes.
A primeira parte informa a ação de Ensino-Aprendizagem como foi pensada e
como foi avaliada, com detalhamento para que possa ser compreendida,
adaptada ou aplicada por outros docentes em educação básica ou superior.
A segunda parte informa a ação de Extensão Universitária na forma de
resumos e de comunicação para o público-alvo de cada projeto publicados
em blog dedicado como Ambiente Virtual de Aprendizagem em Educação
Ambiental, Políticas e Desenvolvimento Sustentável, uma ação de extensão
dentro do Programa de Extensão Ecocidades.
A terceira parte estão os capítulos de autoria de cada estudante referente à
ação de Pesquisa de seus respectivos projetos de estudo no campo temático
de Ambientes Ignorados: Cotidiano de Escolhas(Des)Construídas.
A acadêmica Isabella Silva dos Santos, do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental, bolsista Prograd em Estágio Interno Uff junto ao Núcleo Girassol
de Estudos em EcoPolíticas e EConsCiencias, atuou na consolidação de
todas as partes desse relatório. A Ficha Catalográfica e uma finalização
editorial (sem alteração de paginação) ainda será feita para normalização de
parágrafos, títulos e subtítulos dentro de cada seção, além de legendas para
gráficos, figuras e tabelas e será realizada no primeiro trimestre de 2018,
mas já sendo disponibilizada a publicação do relatório desde dezembro de
2017. Este relatório está disponível ao público a partir de dezembro de 2017
e depositado na comunidade do Núcleo Girassol no Repositório Institucional
Uff protegido pela Licença Creative Commons para livre acesso, sem fins
comerciais, podendo ser amplamente distribuído e referenciado.
Palavras-chave: educação ambiental, educação para a cidadania, educação
ativa, aprendizagem baseada em projetos, Ciência Ambiental.
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ação de ensino-aprendizagem
universitária
APRESENTAÇÃO DO MÉTODO DE ENSINOAPRENDIZAGEM BASEADO EM PROJETOS
APLICADOS A ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS
POR PROFA PATRICIA ALMEIDA ASHLEY1
No 1º período do Curso de Graduação em Ciência Ambiental, buscando a
apresentação dos estudantes ingressantes à elaboração, execução e relatoria
de projetos de estudos socioambientais no contexto das relações sociedadenatureza-economia e instituições, é oferecido o componente curricular
Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental I – CCCSI. O objetivo de
CCCS I está descrito no projeto pedagógico como:
Objetivo: Contribuir para a reflexão do ser humano na interação pessoal
com o outro, o coletivo, o território e na construção da identidade social nos
espaços de convívio privado e público, compreendendo as relações entre
situações, fatores contribuintes e derivados. Contribuição para a formação
do profissional cidadão engajando-o para a inovação e transformação
socioambiental pela consciência e ação crítica sobre as relações sociais no
contexto das interações em diversas mídias e contextos sociais: pessoa,
família, comunidades, etnias, culturas.

Para alcançar tal objetivo, a ementa prevê os seguintes conceitos e práticas
pedagógicas:
Conceitos: Crítica, consciência e cidadania socioambiental aplicadas ao
contexto da pessoa em seu cotidiano. Reflexão sobre o ser humano, limites
e potencialidades na interação, verbo e ação da pessoa em seu cotidiano,
territórios e meios de interação. Elaboração de projetos socioambientais:
conhecimento crítico a ser gerado e aplicado no território socioambiental
local das interações cotidianas da pessoa, a partir da produção de
conhecimento coletivo construído entre alunos-professor e segmentos
sociais na comunidade acadêmica e externa da universidade.
Práticas pedagógicas: Educação ativa centrada no estudante, incluindo a
pesquisa temática e processos de grupos de aprendizagem e produção de
conhecimento contextualizado. Reflexão teórica sobre a realidade aprendida
contribuindo para a aprendizagem, consciência e cidadania socioambiental.
Politização do conhecimento construído pela relação ativa da pessoa em
diálogos sociais em coletivos e organizações.

Para orientar os estudantes na concepção de projetos, foi apresentado o
modelo 7W2H1T elaborado pela docente Profa Patricia Almeida Ashley em

PROFESSORA ASSOCIADA III, DEPARTAMENTO DE ANÁLISE GEOAMBIENTAL,
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS.
Contato: patriciaalmeidaashley@id.uff.br Website:
HTTP://NUCLEOGIRASSOL.SITES.UFF.BR/
1
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2013 e que vem sendo aplicado, proporcionando uma visão crítica de
projetos com facilidade didática e efetiva para a aprendizagem sobre
elaboração, acompanhamento e avaliação de resultados e impactos de
projetos de estudos socioambientais pertinentes para os objetivos da
formação de CCCS I. Segue o modelo 7W2H1T no Diagrama 1, o qual inclui
os componentes: What, Who, Where, When, Why, What For, For Whom,
How, How Much e Then.
Diagrama 1 – Modelo 7W2H1T elaborado por Patricia Almeida Ashley em 2013, sendo aplicado para
análise de fatos socioambientais e elaboração de projetos de estudos socioambientais

A monitoria junto à docência é fundamental para a realização da prática de
educação ativa para o ensino-aprendizagem baseado em projetos, visando o
adequado processo de apoio diferenciado para cada estudante e, ao mesmo
tempo, na preparação de habilidades do bolsista de monitoria para a prática
de educação ativa.
Tem sido fundamental o uso da ferramenta Google Form para a elaboração
das propostas de projeto, combinada com planilha eletrônica gerada a partir
dessa ferramenta e a exportação de dados para aplicativo gerenciador de
banco de dados. As ferramentas de formulário Google Form foram adotadas
para apoio às atividades individuais, para preenchimento de perfis de
estudantes e para proposição e acompanhamento da execução de projetos de
estudos socioambientais. No início do semestre cada estudante preencheu,
com uso de formulário eletrônico elaborado pela ferramenta Google Form, o
seu Perfil de Estudante Ingressante para que a docente pudesse
compreender cada um dos estudantes quanto aos aspectos de: nome
completo; email de contato; website, blog ou rede social de contato;
município e bairro onde residia no inicio do semestre; preferências e
alternativas de mobilidade casa-Uff-casa; dificuldades socioeconômicas para
a realização de sua formação superior; hobbies e habilidades; grau formação
em línguas estrangeiras, especialmente o inglês; participação social, política
e comunitária; expectativa de realização social e profissional a partir da
formação em Ciência Ambiental; cursos que também se interessa além do
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atual que está matriculado; e dúvidas, oportunidades em bolsas e atividades
acadêmicas que gostaria de obter mais informação.
Outra tecnologia importante para a prática de aprendizagem baseada em
projetos aplicada a estudos socioambientais é a Plataforma Moodle, como
ambiente de gestão de tarefas e conteúdos didáticos para a turma, amplia e
organiza a acessibilidade de conteúdos para os estudantes.
Ao longo do semestre, os roteiros e relatórios de aulas, como atividade do
Projeto de Monitoria em Políticas, Gestão e Projetos Socioambientais, foram
elaborados e tornados públicos no Repositório Institucional da Uff, na
comunidade Núcleo Girassol de Estudos em EcoPolíticas e EConsCiencias,
coleção ‘Núcleo Girassol - Recursos Educacionais de Aprendizagem’.
Seguem as produções:
ASHLEY, Patricia Almeida. Roteiro para elaboração de proposta de projeto
de estudo socioambiental no eixo temático ‘ambientes ignorados: cotidiano
de escolhas (des)construídas. Recursos Educacionais de Aprendizagem.
Niterói:
Núcleo
Girassol
de
Estudos
em
EcoPolíticas
e
EConsCiencias/Instituto de Geociências/Uff, 2017. Disponível em
<http://www.repositorio.uff.br/jspui/handle/1/3361>.
SOUZA, Andressa Batista e ASHLEY, Patricia Almeida. Relatório de Prática
de Ensino-Aprendizagem em Educação Ambiental em Crítica, Consciência e
Cidadania Socioambiental I - Turma 2017.1. Recursos Educacionais de
Aprendizagem. Niterói: Núcleo Girassol de Estudos em EcoPolíticas e
EConsCiencias/Instituto de Geociências/Uff, 2017. Disponível em
<http://www.repositorio.uff.br/jspui/handle/1/4478>.
Em 2017, o método de ensino-aprendizagem adotado em CCCS I foi
apresentado na forma de vídeo durante o I Fórum Virtual das Redes de
Educação, no âmbito do Projeto Redes de Educação da Pró-Reitoria de
Graduação da Universidade Federal Fluminense. Está disponível em canal
Youtube no link https://youtu.be/hhGQCZnuR_Q
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FORMULÁRIO DE PERFIL DO ESTUDANTE
INGRESSANTE EM CCCS I 2017.1
APLICADO VIA GOOGLE FORM EM ABRIL/2017
POR PROFA. PATRICIA ALMEIDA ASHLEY
Este formulário apresenta alguns campos para contextualização de
expectativas, habilidades já formadas, hobbies, meios de transporte para a
Uff e alguns aspectos da convivência e moradia em domicílio. Serve para a
professora e a monitora poderem compreender o perfil da turma e orientar
em futuros projetos de estudos socioambientais de acordo com o perfil
individual. As perguntas obrigatórias tem um asterisco (*) vermelho.
Os resultados serão preservados o anonimato e servem para conhecer as
necessidades e expectativas/dúvidas de cada um dos estudantes. E também
para conhecer conjuntos de aspectos comuns nessa turma. Os resultados
totais em números por resposta serão apresentados para a turma ao final de
abril ou início de maio.
Dúvidas: Entre em contato com a Profa. Patricia pelo
patriciaalmeidaashley@id.uff.br ou nucleo.ecopoliticas@gmail.com

email

*Obrigatório

Pessoa até agora
Matrícula de Estudante *
Informe sua matrícula de estudante na Uff

Nome do(a) Aluno(a) *
Nome e sobrenome completos da(o) Aluno(a)

Faixa Etária *
Idade pela faixa etária
• Menos de 18 anos
• Entre 18 e 24 anos
• Entre 25 e 35 anos
• Mais de 35 anos
Email Uffmail (@id.uff.br) *
Informe o seu email institucional a ser gerado pelo estudante no Sistema
Acadêmico (sistemas.uff.br) do @id.uff.br

Outro email *
Informe email alternativo para contato
11

Página no Facebook, se tiver
Informe o endereço da página no facebook

Deficiência(s), caso apresente, para atendimento especial na Uff
Caso tenha deficiência(s), comprovadas por laudo médico, a Uff providencia
orientação e atendimento especial em sua graduação (Programa Uff
Acessibilidade)
• Deficiência visual
• Deficiência auditiva
• Deficiência física
• Deficiência intelectual
• Deficiência múltipla
• Outro:
Qual o nome completo do colégio ou escola em que concluiu o seu
Ensino Médio *
Escreva o nome completo do colégio ou escola em que concluiu a sua
formação em Ensino Médio

Quando completou o Ensino Médio? *
Ano em que completou o Ensino Médio

Já tem formação superior completa ou incompleta?
Se iniciou e/ou concluiu outro curso de Graduação Superior, informe aqui

Conhecimento da língua inglesa: *
• Nunca ingressei em escola de formação na língua inglesa
• Estudei até 1 ano em escola de formação na língua inglesa
• Estudei mais de 1 ano e até 3 anos em escola de formação na língua inglesa
• Estudei mais de 3 anos em escola de formação na língua inglesa
• Já tenho certificado de Conclusão de curso em inglês, com validade
nacional
• Já tenho certificado de nível intermediário ou avançado de curso em inglês,
com validade internacional (Toefl, Ielts, Cambridge)
Perfil Discente – Vida comunitária, articulação e participação social *
• Já participou de grêmios estudantis ou coletivos similares em escolas?
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• Já participou em movimentos sociais ou associações de defesa de direitos
humanos e sociais?
• Já participou em associações de moradores ou amigos de bairro?
• Já participou de movimentos ambientalistas ou de mobilização para a
cidadania ambiental?
• É ou foi afiliado a partidos políticos?
• É ou foi afiliado a clubes ou agremiações para fins de competições
esportivas (ou de técnicas ou habilidades)?
• Já participou ou participa de atividades ou comunidades religiosas ou
espirituais?
• Atua ou já atuou em serviços voluntários para entidades assistencialistas
ou filantrópicas?
• Atua como produção de textos literários (contos, blogs, poesias, letras de
músicas)?
• Outro:
Perfil Discente – Habilidades, hobbies e expectativas de formação *
• Tem habilidade formada ou autodidata para instrumentos musicais ou
canto?
• Tem formação em cursos livres ou profissionais para atuação teatral ou
produção teatral?
• Tem formação em uso da informática em produção ou edição de imagens?
• Tem formação em uso da informática em produção ou edição de vídeos?
• Tem formação em uso da informática em cálculos ou planilhas eletrônicas?
• Tem formação em uso da informática em gerenciamento de banco de dados
(ex. Access)?
• Já viajou para fora do país?
• Outro:
MORADIA
Bairro e Município em que a SUA FAMÍLIA reside ou tem endereço
permanente *

Bairro e Município em que VOCÊ reside atualmente *
• Com a minha família, no mesmo endereço acima
• Outro:
Quem mora comigo e usufrui da energia do domicílio *
Pense na conta de luz do domicílio e quem usa a energia do domicílio,
escolha uma ou mais oções apropriadas a sua situação
• Pai
• Mãe
• Filhos
• Avô
• Avó
• Irmãos
• Cônjuge ou Namorado(a) ou Companheiro(a)
13

• Animais de estimação
• Tios
• Primos
• Amigos ou Colegas
• Outro:
Onde eu durmo *
Informe uma ou mais opções, conforme sejam apropriadas a sua situação
• Eu tenho uma cama só para mim
• Eu divido a minha cama com cônjuge/companheiro(a) ou namorado(a)
• Eu divido a minha cama com filhos
• Eu divido a minha cama com animais de estimação
• A minha cama é sofá durante o dia
• Eu tenho um quarto/cômodo só para mim
• No quarto/cômodo que eu durmo, dormem também outras pessoas
• Moro em apartamento
• Moro em casa
• Moro em sobrado

A Pessoa na Uff de agora em diante
MORADIA PARA A UFF *
Quanto tempo no transporte da moradia para a Uff
• Até 15 minutos
• De 16 a 30 minutos
• De 31 minutos a 60 minutos
• De 1 a 2 horas
• Mais de 2 horas no transporte/trânsito da moradia para a Uff
Mudança de local de moradia durante o semestre de 2017.1? *
Durante este semestre, após ingressar em Ciência Ambiental, mudou ou
planeja mudar de local de moradia?
• É o mesmo, não vou me mudar nesse semestre
• Por enquanto é o mesmo, mas estou planejando mudar neste semestre
Em que atividades e projetos espera desenvolver capacidades a partir de
sua formação em Ciência Ambiental? *
Temas ou áreas de interesse para formação em estágios, participação em
projetos de pesquisa e de extensão universitária

Que outros cursos de Graduação, fora Ciência Ambiental, atraem o seu
interesse? *
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Dificuldades socio-econômicas do(a) aluno(a) *
Indique até 3 opções do que mais é difícil para garantir as condições
materiais para a sua permanência no ensino superior
• Despesa com transporte
• Despesa com acomodação
• Despesa com alimentação
• Despesa com material didático impresso (livros, artigos e textos)
• Disponibilidade de acesso a internet de onde reside
• Despesas com telefonia ou internet
• Nenhuma das opções acima
• Outro:
Sobre oportunidades que podem ser oferecidas no curso e na Uff,
selecione até 7 opções de prioridades sobre o que gostaria de obter mais
esclarecimento? *
Junte aqui dúvidas ou necessidades que ainda não entende sobre como
realizar ou resolver na UFF ou no Curso de Ciência Ambiental
• O que é e como participar de projetos de pesquisa ou de iniciação científica
ou de iniciação tecnológica
• O que é e como participar de projetos de extensão
• O que é e como participar de projetos de monitoria
• Quais são e quais os critérios de seleção das bolsas de auxílio ou
desenvolvimento acadêmico a UFF oferece para alunos com vulnerabilidade
social ou econômica?
• No currículo do curso de Ciência Ambiental, como cumprir Estágio em
Ciência Ambiental
• No currículo do curso de Ciência Ambiental, como cumprir Atividades
Complementares
• No currículo do curso de Ciência Ambiental, como cumprir o Trabalho de
Conclusão de Curso
• Quais os benefícios e como fazer a mobilidade acadêmica nacional
• Quais os benefícios e como fazer a mobilidade acadêmica internacional
• Onde buscar e como selecionar as mais adequadas disciplinas do tipo
optativas disponíveis no Currículo do Curso de Ciência Ambiental
• Onde buscar e como selecionar as mais adequadas disciplinas do tipo
eletivas
• O que é e o que faz o Colegiado do Curso e como participar como
representante estudantil
• Como os estudantes se organizam ou podem se organizar como coletivo, na
forma de centro acadêmico e na forma de empresa júnior?
• Como participar de atividades de orientação vocacional na Uff?
• Como ter acesso a formação em línguas estrangeiras na Uff?
• Como acessar serviços de atendimento psicológico na Uff?
15

• Como acessar serviços de atendimento de assistência social na Uff?
• Outro:
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AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM EM CRÍTICA,
CONSCIÊNCIA E CIDADANIA AMBIENTAL
TURMA 2017.1
POR ANDRESSA BATISTA SOUZA, MONITORA 2017 EM
POLÍTICAS, GESTÃO E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS
Apresenta-se aqui, pela Monitora, o método, processo de implementação e os
resultados de ensino-aprendizagem da turma 2017.1 de CCCS I, a partir da
aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais.
Em 2017.1 foi ministrada a disciplina Crítica, Consciência e Cidadania
Socioambiental I, na qual desenvolveu-se o Projeto de Aprendizagem
Ambientes Ignorados: Cotidiano de Escolhas (Des)Construídas com a
aplicação do modelo 7W2H1T. Cabe ressaltar que o projeto em questão
utiliza uma metodologia de ensino-aprendizagem em educação ativa, a qual
permite uma maior instigação e sensibilização dos estudantes.
No decorrer do semestre supracitado, os estudantes elaboraram seus
próprios projetos de estudo sobre hábito de consumo, de serviço ou de
comportamento no cotidiano. Neste contexto, cada estudante, com
orientações da Profa. Patricia Almeida Ashley e monitora Andressa, definiu o
escopo do projeto indicando o que (What), quando (When), onde (Where) e
qual a razão do estudo (Why). A próxima etapa foi a definição do público-alvo
(For Whom), o ‘e daí?’ (Then) e para que (What for) do estudo.
Sobre o desenvolvimento dos estudos, os estudantes exploraram a
autonomia, desde a escolha do tema até a definição dos métodos e técnicas
de coleta de dados (fontes primárias e/ou secundárias). Esta autonomia é
primordial para que cada estudante busque aquilo que lhe interessa e que é
relevante em seu próprio cotidiano.
Durante as quatro semanas de estudo, os estudantes fizeram inúmeras
descobertas em relação ao tema escolhido, revelando ainda quais foram as
maiores dificuldades, quais perguntas não conseguiram responder e o que
deixam de recomendações para estudos futuros.
Em aspectos gerais, grande parte dos estudantes conseguiu descobrir os
possíveis riscos, malefícios e benefícios de determinados produtos, serviços e
hábitos que podem afetar a saúde humana e/ou o meio ambiente. Um fato
constantemente observado refere-se ao não conhecimento prévio de
legislações pertinentes ao tema, principalmente sobre leis em vigor e projetos
de lei em processo de tramitação.
Em relação ao que fariam diferente caso fossem recomeçar os estudos, todos
os estudantes ressaltaram que mudariam e/ou aprimorariam os métodos e
técnicas que foram adotados.
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Ademais, os estudantes puderam ter um primeiro ou maior contato com
artigos científicos, tanto na literatura nacional quanto estrangeira, o que
poderá ser de grande auxílio durante a graduação em Ciência Ambiental.
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Ação dE extensão Universitária
CADERNO DE RESUMOS - CCCS I 2017.1
O caderno apresenta resumos de 250 a 500 palavras de cada um dos
estudos realizados por estudantes da turma 2017.1 da unidade curricular
Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental I, no curso de Graduação
em Ciência Ambiental.
As categorias temáticas dos estudos gerados são: Água, Minerais e Aditivos
Químicos; Alimentos, Bebidas e Saúde; Ar, Poluição e Saúde; Cosmética,
Estética e Saúde; Hábitos, Experiências e Comportamento; Higiene Pessoal;
Resíduos pós-consumo; e Tecnologias de Informação, Comunicação e
Entretenimento.
Foi disponibilizado no Blog Ambiente Virtual de Aprendizagem em Educação
Ambiental, Políticas e Desenvolvimento Sustentável, um ambiente digital que
é parte do Programa de Extensão Ecocidades.
Veja a página de difusão dos resumos da turma 2017.1 no link
HTTPS://AVAEAMBPDS.BLOGSPOT.COM.BR/P/BLOG-PAGE_14.HTML

ARTE E COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO – ALVO
Nesta seção, estão disponíveis os links para acesso via web aos produtos de
comunicação/difusão da aprendizagem com os projetos, os quais foram
criados pelos estudantes para comunicar ao público-alvo o que foi
compreendido pelos seus estudos. Poderia ser um cartaz, um folheto
explicativo, um vídeo, um áudio, uma apresentação de slides, uma poesia,
uma música... o importante era combinar a Arte na Ação de Comunicação
via Extensão Universitária integrada ao Ensino e à Pesquisa.
Dessa forma, a fim de compartilhar a aprendizagem dos estudantes em seus
projetos de estudos socioambientais realizados em 2017.1, esta ação
permitiu revelar sobre o que foi melhor compreendido como hábito de
consumo, de serviço ou de comportamento no cotidiano do(a) estudante.
Todos as comunicações foram disponibilizadas no Blog Ambiente Virtual de
Aprendizagem em Educação Ambiental, Políticas e Desenvolvimento
Sustentável, um ambiente digital que é parte do Programa de Extensão
Ecocidades.
Veja a página de difusão dos produtos de comunicação criados pela turma
2017.1
no
link
HTTPS://AVAEAMBPDS.BLOGSPOT.COM.BR/P/PRODUTOS-PARACOMUNICACAO-AO-PUBLICO.HTML
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Veja a página do Núcleo Girassol de Estudos em EcoPolíticas e
EConsCiencias, em que estão disponíveis as edições de projetos de ensinoaprendizagem, em HTTP://NUCLEOGIRASSOL.SITES.UFF.BR/
Projetos apresentados Comunicação ao Público
Comunicação ao
Estudante
Título do Estudo
público
Alessandra Santoro De
Castro Tavares

CARTAZ

Protetor solar: “protetor” ou vilão?

Alexander Anthony
Barrera

CARTILHA
MULTIMÍDIA (IMAGEM E
VOZ)

Opções em alimentação para intolerantes a
glúten e lactose no Campus Praia
Vermelha

Amanda Brite Rodrigues

APRESENTAÇÃO EM
SLIDES

Sabonete: saúde ou problema para a sua
pele?

Ana Luisa Moreira
Rangel

MULTIMÍDIA (IMAGEM E
VOZ)

Água com flúor: efeitos na saúde e vida
humana.

Beatriz Barreto da Rosa
Pereira

APRESENTAÇÃO EM
SLIDES

Tinta de cabelo: além da estética

Brenno Mendonça
Francioli

APRESENTAÇÃO EM
SLIDES

Produção de leite como imaginamos?

Diego Augusto Pereira da
Costa Portella

MULTIMÍDIA (IMAGEM E
VOZ)

Vilões Alimentícios: O perigo dos
agrotóxicos

Fernanda Soares Costa

CARTAZ

As consequências na saúde devido ao
consumo de achocolatado

Gabriel Ângelo de Melo
Pires

CARTAZ

Inalação de gases poluentes pelos alunos
da UFF.

Gabriela De Jesus Rocha

CARTAZ

Esmaltes: as vantagens e desvantagens
para o consumidor

Juliana Alves Da Silva
Coutinho Pontes

MULTIMÍDIA (IMAGEM E
VOZ)

Os diferentes tipos de ovos de galinha.

Juliana de Paula de
Miranda

APRESENTAÇÃO EM
SLIDES

As consequências ambientais do
"cafezinho" brasileiro.

Letícia Moura Menezes

DESENHO FEITO À MÃO

Consciência x Praticidade: Como você
descarta o óleo?

Lucas Mattos Carias
Vitorino

CARTILHA

Os males do uso contínuo do notebook

Luiz Fernando da Costa
Petersen

APRESENTAÇÃO EM
SLIDES

Sabonetes antibacterianos: impactos na
saúde humana

Maria Clara Erthal
Alhanati

CARTAZ

Suco de caixinha: consumo de risco
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Maria Theresa Xavier dos
Santos

CARTILHA

Alisamentos capilares: você sabe o que
está colocando no seu cabelo?

Mariana Brum De Lucca
Ferreira

MULTIMÍDIA (IMAGEM E
VOZ)

Soberania Artificial

Mariana Portugal Gomes
Teixeira

CARTILHA

Trilhando a consciência

Pedro Marcus Santos
Heizer

APRESENTAÇÃO EM
SLIDES

Os Impactos de uma sociedade motorizada

Renata Sirimarco Da
Silva Ribeiro

CARTILHA
APRESENTAÇÃO EM
SLIDES
MULTIMÍDIA (IMAGEM E
VOZ)

Avaliação do potencial nutritivo da couve
folha para a saúde humana

Rodrigo Caputo Evaristo
da Silva

CARTILHA

A reflexão da batata na vida humana

Thuily Felipe da Fonseca

CARTILHA

Creme dental, você realmente conhece o
que consome?

MULTIMÍDIA (IMAGEM E
VOZ)

Suplementos alimentares: quais os efeitos
que causam na saúde humana?

Wilcevanda
Freitas

de

Oliveira
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Ação de pesquisa universitária:
CAPÍTULOS DOS ESTUDANTES
Nesta seção, foram dispostos os capítulos apresentado os projetos de
pesquisa elaborados e os resultados dos estudos realizados pelos estudantes
da disciplina de Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental I do
primeiro semestre de 2017 a partir do método de aprendizagem já
apresentado anteriormente.
As categorias temáticas dos estudos gerados pelos estudantes são:
•

Água, Minerais e Aditivos Químicos;

•

Alimentos, Bebidas e Saúde;

•

Ar, Poluição e Saúde;

•

Cosmética, Estética e Saúde;

•

Hábitos, Experiências e Comportamento;

•

Higiene Pessoal;

•

Resíduos pós-consumo; e

•

Tecnologias de Informação, Comunicação e Entretenimento.

Cada capítulo apresenta as seções padronizadas para que todos pudessem
se guiar no que gerar na forma de relatório de estudo:
•

Resumo

•

Introdução

•

Método de Estudo

•

Resultados

•

Conclusão

•

Fontes Consultadas

Sendo o primeiro relatório de estudo, a experiência é de redação científica
ainda insuficiente, mas atenderá como etapa de aprimoramento futuro. O
prioritário foi exercitarem a capacidade de organizar um texto nesses itens
como descritos acima. Aos estudantes que não cumpriram todos os itens,
não foi autorizada a publicação neste relatório consolidado.
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PROTETOR SOLAR: “PROTETOR” OU VILÃO?
AUTORIA: ALESSANDRA SANTORO DE CASTRO TAVARES

RESUMO
O presente estudo está situado no tema de Cosmética, Estética e Saúde e
buscou responder a questão-problema: quais são os riscos causados, na
saúde humana, pelo uso contínuo de protetor solar com o objetivo de
orientar e melhorar a saúde do público-alvo por meio de conscientização. A
razão para o estudo é que como moramos em um país de alta incidência
solar, a mídia vem divulgando diversos protetores que se dizem proteger a
pele, mas não temos informações precisas sobre as reações e os métodos
alternativos que possam substituir o protetor. O estudo foi realizado durante
o período de quatro semanas e na internet. Para responder a questãoproblema e alcançar esse objetivo, o método do estudo considerou as
seguintes fontes primárias, secundárias e as seguintes técnicas de coleta de
dados: questionários digitais disponibilizados pela internet, conteúdo em
websites, blogs ou redes sociais, artigos científicos publicados e notícias
publicadas impressas ou na internet. Os dados coletados foram analisados e
geraram alguns resultados que sugerem que há questões e dúvidas quando
comparados ao que se conhece ou é divulgado sobre o tema e o que a
literatura consultada apresenta. Destacam-se nos resultados que alguns
filtros solares podem ser potencialmente perigosos devido à presença de
Oxibenzona na composição. Podem causar disfunção hormonal, penetrar
profundamente na pele, contaminar o leite materno das mães em fase de
amamentação e entre outros mais. Diante dos resultados, pode-se concluir
que a melhor solução é procurar um dermatologista de confiança para
receitar um filtro solar de acordo com a cor da pele e a necessidade e buscar
métodos preventivos, com, por exemplo, não tomar banho de sol
excessivamente e usar chapéus. O estudo contribui para esclarecer sobre
possíveis efeitos tóxicos à saúde e indicar a melhor maneira de se proteger
contra os raios ultravioletas especialmente para o público-alvo que são as
pessoas que usam filtro solar diariamente. O estudo será comunicado para
esse público-alvo na forma de um relatório textual a ser preparado em uma
versão protótipo em julho de 2017 a ser disponibilizado ao público em meio
digital e em eventos de educação ambiental e para o desenvolvimento
sustentável, especialmente com foco na produção sustentável e consumo
consciente.
Palavras-chave: Filtro solar. Oxibenzona. Raios ultravioletas.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

Viso elaborar um projeto sobre protetor solar. Como moramos em um país
de alta incidência solar, a mídia vem divulgando diversos protetores que se
dizem proteger a pele, porém, será feito um estudo que busca conhecer a
composição e a melhor maneira de se proteger dos raios solares. O produto
vem sendo, cada vez mais, consumido diariamente pela população, sem o
conhecimento do risco que podem ser causados pelo uso excessivo de
determinadas marcas. O filtro solar é utilizado por mim e por minha família,
contudo, a partir de informações de profissionais, descobri que varias
marcas do produto em questão não são indicados porque podem causar
danos à saúde. O protetor é utilizado para se proteger das radiações
ultravioletas que podem danificar a estrutura da pele. O estudo será feito por
meio da internet, com a ajuda de livros. A pesquisa terá duração máxima de
quatro semanas.
1.2.

Questões a responder

Questão problema: quais são os riscos causados, na saúde humana, pelo uso
contínuo de protetor solar?
Questões secundárias:
Quais os tipos de filtro solar e sua composição?
Quais os usos que são indicados pelos fabricantes para os diversos tipos de
filtro solar?
Quais os benefícios do uso de filtro solar e em quais situações?
Quais os riscos do uso de filtro solar e em quais situações?
Como evitar a necessidade de uso de filtro solar?
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O público-alvo serão as pessoas que usam protetores solares diariamente.
O propósito do estudo é esclarecer sobre possíveis efeitos tóxicos à saúde e
indicar a melhor maneira de se proteger contra os raios ultravioletas. A
partir do estudo, será gerado um relatório textual, junto de um questionário
digital disponibilizado pela internet, de fácil acesso. A pesquisa terá o intuito
de orientar e melhorar a saúde do público-alvo.

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
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FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

x

FS2: artigos científicos publicados

x

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

x

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao
público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

1.5.

Instrumentos de Coleta de Dados elaborados

1.

Você usa protetor solar?

( )Sim, todos os dias
( )Não
( )Eventualmente
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x

( )Somente na praia ou piscina
2.

Se você usa, qual fator você costuma passar?

( )FPS entre 15 e 30
( )FPS entre 40 e 60
( )FPS acima de 60
( )Qualquer um
3.

Qual a cor da sua pele?

( )Pele branca ou muito branca
( )Pele morena clara ou mulata
( )Pele negra
( )Outros
4.
Você já teve interesse em pesquisar algo relacionado a protetor solar?
(ingredientes, marcas, fatores, malefícios, entre outros)
( )Sim
( )Não

RESULTADOS
3.1. Quais os tipos de filtro solar e sua composição?
Existem os filtros
comedogênicos:

solares

físicos,

químicos,

hipoalergênicos,

não

Os físicos são indicados para a pele sensível e crianças. Os componentes
mais utilizados são Óxido de Zinco e o Dióxido de Titânio.
Os químicos transformam as radiações ultravioletas em radiações de
menores energias. Um componente mais utilizado é o PABA (ácido paraaminobenzóico)
Os hipoalergênicos utilizam substâncias que geralmente não provocam
alergias. Alguns dos ingredientes que mais se destacam são o conservante
sintético fenoxietanol (phenoxyethanol) e o acetato de tocoferol.
O não comedogênico são filtros que não obstruem os poros, evitando assim a
formação de cravos. São indicados para pessoas de pele oleosa e com
propensão à formação de cravos e espinhas. Geralmente na composição são
encontrados óleos hidratantes.
Existem também os que não adicionam nem óleo, nem PABA ,que são o Oil
free e o PABA free.
3.2 Quais os usos são indicados pelos fabricantes para os diversos usos de
protetor solar?
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Aplicar o protetor 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
O filtro solar deve ser repassado a cada 2 ou 3 horas, se houver muita
exposição ao sol, sendo importante que, na hora da retirada, lave com
sabonete a região que foi aplicada, sem deixar resíduos.
Lembrar-se de sempre comprar filtro que protege contra a radiação UVB e
UVA.
3.3 Quais os benefícios do uso de protetor solar e em quais situações?
Quando se escolhe um protetor é necessário o aconselhamento de um
dermatologista que indicará ou manipulará um filtro adequado. O
importante é saber os ingredientes que fazem mal à saúde e evitar usá-lo
sempre.
Para obter benefícios, é aconselhado tomar banho de sol e depois de adquirir
a vitamina D passar o protetor solar.
3.4 Quais os riscos do protetor solar e em quais situações?
O protetor solar que contém componentes como o oxibenzona, também conhecido
como benzophenone-3 ou oxybenzone, é um ingrediente que protege contras alguns
tipos de raios solares e que por isso ele penetra profundamente na pele podendo
causar disfunção hormonal e efeitos cardiovasculares por isso é importante não
utilizar esse ingrediente diariamente.
Já foram feitas pesquisas que dizem que há ingredientes de protetor solar nas
glândulas mamária das grávidas. Outro mais, como fator inibidor da testosterona
em
meninos
adolescentes
americanos.
Ademais, a maioria dos protetores só protege contra a radiação UVB, mas a UVA
também é prejudicial à saúde, uma vez que ela é responsável pelo
fotoenvelhecimento, danos ao DNA, inflamações cutâneas e melanoma que é um
tipo de câncer de pele.
Para os que precisam usar protetor solar diariamente por motivos de sensibilidade
estrema ou de câncer de pele, o cuidado precisa ser dobrado pois alguns filtros
podem
colaborar
para
o
surgimento
de
tumores
como
o
Ensulizole (phenylbenzimidazole sulfonic acid).

3.5 Como evitar a necessidade do uso de filtro solar?
Para evitar o uso de protetor solar, é recomendado avaliar primeiramente o
fototipo de pele das pessoas que vai utilizar o produto para depois saber o
tempo necessário de banho de sol, que é extremamente importando a
obtenção de vitamina D, e evitar o restante do tempo sem a exposição com
uso de chapéus com abas, óculos escuros e roupas apropriadas.
3.6 Resultados do questionário
Gráfico 1 - Utilização de protetor solar
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O gráfico indica que 45,3% das 256 pessoas que responderam ao
questionário usam protetor solar somente na piscina ou na da praia.
Gráfico 2 Fator de proteção solar usado

O gráfico indica 41,1% passam protetor solar de fator entre 40 a 60.
Gráfico 3 - Fototipo cutâneo da pele

Pelo gráfico, 48,8% são brancas ou muito brancas e 46,5% possuem a pele morena
clara ou mulata.
Gráfico 4 - Interesse sobre o uso de protetor solar
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Pelo gráfico, quase 60% das pessoas que responderam à pesquisa nunca
tiveram interesse em pesquisar algo relacionado a protetor solar.

CONCLUSÃO
Após o estudo dos dados coletados e concluída a pesquisa, o possível
observar que devido a alguns ingredientes contidos no protetor solar, a
saúde pode realmente ser prejudicada. Porém, se usado de maneira certa
seguindo as recomendações de profissionais, os efeitos podem ser reduzidos.
De acordo com a investigação, há muitos componentes presentes nos filtros
solares a serem citados que afetam a saúde. Porém não há muitas
informações na internet para pessoas que porventura queiram fazer uma
pesquisa rápida. Alguns deles são:
• Oxibenzona (benzophenone-3):
pode
relacionada a distúrbios hormonais.

ser

absorvida pela

pele e

• Homosalato (homosalate):
pode
ser
absorvida
pele e desequilibrar hormônios como estrogênio e progesterona.

está
pela

• Ensulizole (phenylbenzimidazole sulfonic acid): está relacionada ao câncer
apesar de ser um ingrediente de médio risco.
• 4-metilbenzilideno-cânfora (4-methylbenzylidene camphor):
distúrbios endócrinos.

relacionado a

• Octinoxato (ethylhexyl methoxycinnamate): alergias e distúrbios hormonais.
Esses ingredientes citados devem ser evitados se porventura for utilizar
algum protetor solar.
Para futuras pesquisas, é recomendado que sejam feitos sites brasileiros que
esclareçam melhor sobre o uso, os ingredientes e os métodos alternativos
para evitar a utilização constante do protetor solar.
Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas
• Procurar um dermatologista.
• Evitar expor-se ao sol no período entre 10 e 16 horas.
• Usar chapéus com abas, óculos escuros e roupas apropriadas.
• Escolha o produto com Fator de Proteção Solar (FPS) adequado ao fototipo
de pele.
• Verifique se consta na embalagem do produto o nº do registro no Ministério
da
• Saúde.
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OPÇÕES EM ALIMENTAÇÃO PARA
INTOLERANTES A GLÚTEN E LACTOSE NO
CAMPUS PRAIA VERMELHA
AUTORIA: ALEXANDER ANTHONY BARRERA

RESUMO
O presente estudo trata do tema da intolerância alimentar (a lactose e a
glúten) e buscou levantar a falta de locais para alimentação destes
portadores nos estabelecimentos alimentares em ambientes escolares, neste
caso especificamente o Campus da Praia Vermelha da Universidade Federal
Fluminense, com o objetivo de verificar se existe uma conscientização do
universo estudado sobre os problemas enfrentados por estes alunos no dia a
dia do ambiente escolar e nos momentos de alimentação. A razão para o
estudo é minimizar as perdas no ensino-aprendizagem dos intolerantes
alimentares durante o período letivo na busca de alimentação adequada. O
estudo foi realizado durante o período de cinco semanas nos
estabelecimentos de alimentação dentro do Campus da Praia Vermelha na
UFF. Para responder a questão-problema, o método do estudo considerou as
seguintes fontes primárias: observação e registro de ambientes, entrevistas
individuais e diálogos presencias e as seguintes fontes secundárias:
conteúdo em websites, artigos científicos publicados, legislação em vigor e
normas oficiais e as seguintes técnicas de coleta de dados: comparação dos
dados obtidos com as entrevistas e diálogos presenciais com o observado nos
ambientes e a literatura secundária obtida. Os dados coletados foram
analisados e geraram alguns resultados que confirmam quando comparados
ao que se conhece ou é divulgado sobre o tema e o que a literatura
consultada apresenta. Destacam-se nos resultados que muito pouco sobre
os intolerantes alimentares é conhecido e sua exclusão dos ambientes de
alimentação escolares é fato, além da curiosidade relativa a contaminação
cruzada que ocorre na totalidade dos ambientes de alimentação. Diante dos
resultados, pode-se concluir que é necessário a conscientização dos
ambientes alimentares escolares no que tange o respeito às leis e normas
para a garantia da saúde e inclusão das pessoas que são afetadas por
intolerância alimentar, além da necessidade de ampliação dos cardápios
para estes. O estudo contribui para a inclusão e melhoria da qualidade de
vida dos alunos do Campus especialmente para o público-alvo de
intolerantes a lactose e celíacos. O estudo será comunicado para esse
público-alvo na forma de vídeos digitais e folheto explicativo a ser preparado
em uma versão protótipo em julho de 2017 a ser disponibilizado ao público
em meio digital e em eventos de educação ambiental e para o
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desenvolvimento sustentável, especialmente
sustentável e consumo consciente.

com

foco

na

produção

Palavras-chave: Intolerância alimentar. Glúten. Lactose. Estabelecimento de
alimentação escolar.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

O estudo visará a falta de locais para alimentação dos portadores de
intolerâncias alimentares (a lactose e celíacos) nos estabelecimentos
alimentares em ambientes escolares, fato este que ocorre em minha vida. A
dificuldade de planejar uma alimentação isenta da lactose e glúten é um fato
cotidiano em minha família desde minha infância e após alguns anos tem se
intensificado devido ao aumento da exposição aos produtos. É ainda pior
quando a alimentação é feita em locais públicos porque o desconhecimento
nos estabelecimentos alimentares é notório. O estudo será através de
pesquisas sobre o uso de cardápios com isenção de lactose, uso da lactase e
isenção do glúten em locais de alimentação pública escolares, com foco nos
refeitórios e restaurantes no entorno do Campus da Praia Vermelha da UFF
no período de 5 semanas. Na pesquisa também se verificará o conhecimento
do que é a intolerância e os males que causam ao intolerante. No final do
estudo poderemos concluir se existe uma conscientização do universo
estudado sobre as leis e meios legais para a defesa da vida dos celíacos e
lactase deficientes na circunvizinhança do ambiente escolar.
1.2.

Questões a responder

• Quais as opções de alimentação no Campus Praia Vermelha para quem tem
intolerância à lactose e glúten?
• O que é intolerância à lactose e quais alimentos evitar?
• O que é intolerância à glúten e quais alimentos evitar?
• Quais os locais de serviço de alimentação no Campus Praia Vermelha?
• Existe opção de alimentos para quem tem intolerância à lactose e ao glúten
no Campus Praia Vermelha?
• Como quem tem intolerância à lactose e ao glúten e estuda no Campus
Praia Vermelha poderá se alimentar, diante dos resultados do estudo?
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O estudo tem como público-alvo os espaços públicos para alimentação no
Campus da Praia Vermelha da UFF, para melhor informação e,
consequentemente, a melhoria da qualidade de vida dos afetados por estas
intolerâncias alimentares. Espera-se gerar após o estudo e pesquisa um
perfil destes ambientes e um inventário do que é necessário saber, informar
e modificar para melhorar as condições de alimentação para os celíacos e
lactase deficientes nestes locais. Ele poderá conter também as principais
dúvidas geradas pelo público-alvo após o estudo, com suas respectivas
respostas e medidas legais para a inclusão dos celíacos e lactase deficientes
nos locais. O tempo perdido com medidas para facilitar a alimentação fora
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do ambiente familiar, além dos deslocamentos para locais com alimentação
específicas gera dificuldade no ensino-aprendizagem para todos os celíacos e
lactase deficientes, além de gastos financeiros que não são vivenciados pelos
demais alunos. O propósito do estudo é melhorar a qualidade de vida e
permitir a inclusão dos estudantes celíacos e lactase deficientes nos
ambientes de alimentação, nos refeitórios, cantinas e no entorno de
estabelecimentos de ensino, neste caso tendo o Campus da Praia Vermelha
da UFF como amostragem e diminuir os transtornos que podem dificultar a
aprendizagem devido as modificações de condutas que são obrigados a fazer
por falta de alimentação adequada e principalmente ao que são expostos
diariamente por falta de cultura e conscientização destes locais. Dependendo
dos resultados obtidos poderemos orientar e conscientizar melhor os
estabelecimentos alimentares das necessidades deste nicho populacional.

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes
sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na
internet
FS5: legislação em vigor

X

FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos
oficiais

X

FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2:
experimentação
participante
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ou

observação

X

FP3: entrevistas individuais

X

FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e
redes sociais

X

FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao
público-alvo
FP8: questionários
pela internet

1.5.

digitais

disponibilizados

Instrumentos de Coleta de Dados elaborados

Foram utilizados três métodos de coleta de dados, uma entrevista individual
com cada estabelecimento de alimentação, um diálogo presencial com um
questionário e observações e registros dos ambientes. Elenco abaixo cada
um destes métodos:
Os diálogos presencias foram feitos diretamente nos 5 estabelecimentos de
alimentação encontrados dentro do Campus da Praia Vermelha no dia 26 de
maio, conforme segue adiante a estrutura aplicada:
Modelo de Ficha de Perguntas para diálogo presencial
1. Horários de funcionamento:
2. Sabe o que é GLÚTEN e LACTOSE?
3. Como produz seus produtos?
4. Fez algum curso sobre nutrição diferenciada?
5. Tem interesse em ter uma alimentação diferenciada para atingir um
público diferente?
6. Pretende aprimorar seu cardápio?
7. Sabe quais produtos podem fazer mal aos intolerantes a GLÚTEN e
LACTOSE?
8. Imagina o motivo dos clientes perguntarem os ingredientes dos produtos?
9. Gostaria de ampliar seu cardápio usando produtos específicos mesmo que
com o aumento de custo?
10. Sabe o que é Doença Celíaca?
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As entrevistas individuais também foram feitas diretamente nos
estabelecimentos de alimentação, num total de 5 estabelecimentos no dia 2
de junho, conforme segue adiante a estrutura aplicada:
• Entrevista Individual:
1.

Sabe o que é contaminação cruzada?

( ) Sim
2.

( ) Não

Vocês possuem produtos SEM GLÚTEN e SEM LACTOSE?

( ) Sim

( ) Não ( ) Não sei

3.
Alguma vez foi perguntado por um cliente se possui comida SEM
GLÚTEN e SEM LACTOSE?
( ) Sim ( ) Não
4.
( )0

Quantas vezes?
( )1–2

( ) 2 – 3 ( ) 3 ou mais

5.
Alguma vez foi perguntado qual eram os produtos usados na confecção
do alimento?
( ) Sim
6.

( ) Não

Quantas vezes?

( )0 ( )1–2
7.

Vocês possuem cardápio?

( ) Sim
8.

( ) 2 – 3 ( ) 3 ou mais

( ) Não

Ele contempla comida SEM GLÚTEN e SEM LACTOSE?

( ) Sim ( ) Não
9.
Com base nas leis federais nº 10.674 e 13.305 que versam
respectivamente que produtos alimentícios comercializados informem sobre
a presença de glúten e sobre a rotulagem de alimentos que contenham
lactose, pensa em adequar o cardápio a informar no mesmo se o alimento
possui glúten e lactose? (com glúten / sem glúten / com lactose / sem
lactose / baixo teor de lactose)
( ) Sim ( ) Não ( ) Vou começar a pensar no assunto.
As observações e registros dos ambientes foram feitas durante as duas datas
passadas anteriormente com uma média de 30 minutos cada e visaram
perceber o dia a dia dos locais, sua frequência, espaços disponíveis para
alimentação, a existência de cardápio e o comportamento dos usuários e dos
funcionários.
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RESULTADOS
1.6.

O que é intolerância ao glúten e quais alimentos evitar?

O que é Glúten
É a principal proteína presente no Trigo, Aveia, Centeio, Cevada, e no Malte
(subproduto da cevada). Na verdade, o prejudicial e tóxico ao intestino do
paciente intolerante ao glúten são “partes do glúten”, que recebem nomes
diferentes para cada cereal. Vejamos: No Trigo é a Gliadina, na Cevada é a
Hordeína, na Aveia é a Avenina e no Centeio é a Secalina. O Malte, muito
questionado, é um produto da fermentação da cevada, portanto apresenta
também uma fração de glúten. Os produtos que contenham malte, xarope de
malte ou extrato de malte não devem ser consumidos pelos Celíacos. O
glúten não desaparece quando os alimentos são assados ou cozidos, e por
isto a dieta deve ser seguida à risca.
O que causa a intolerância ao glúten
A intolerância ao glúten não celíaca é a incapacidade ou dificuldade de
digestão do glúten, que é uma proteína presente no trigo, no centeio e na
cevada. Nessas pessoas o glúten danifica as paredes do intestino delgado,
provocando diarreia, dor e inchaço abdominal, além de dificultar a absorção
de nutrientes.
Já a doença celíaca (DC), um processo inflamatório crônico que afeta o
sistema autoimune do organismo e que ocorre em indivíduos geneticamente
predispostos. A DC pode se manifestar em qualquer fase da vida, com ou
sem apresentação de sintomas. O paciente celíaco pode apresentar o
sintoma típico, que é a diarreia crônica onde as fezes apresentam
características pálida, aquosa, volumosa e fétida devido à má absorção de
gordura. Além disso, há um comprometimento do estado nutricional e
carências vitamínicas múltiplas. O indivíduo pode manifestar outros
sintomas como a baixa estatura, osteoporose, anemia, atraso puberal,
hipoplasia do esmalte dentário, edemas, artrites ou dores nas articulações,
constipação intestinal e até dermatite hepertiforme, o que pode dificultar no
diagnóstico da doença.
A Doença Celíaca pode ser considerada como a alergia alimentar mais
frequente no mundo e é totalmente ignorada pelos entrevistados. O Glúten
agride e danifica as vilosidades do intestino delgado e prejudica a absorção
dos alimentos. A ingestão de alimentos com este tipo de proteína pelos
celíacos se torna tóxica e provoca lesão no intestino delgado, impedindo a
adequada absorção dos alimentos.
Além da doença celíaca, outras manifestações podem ser observadas pela
presença do glúten como distúrbios da tireoide, diabetes tipo l e nefropatias.
As principais reações adversas ao glúten podem causar sintomas como
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flatulência, dor abdominal, diarreia, dor articular, náusea, síndrome da
fadiga crônica, asma, deficiência nutricional, estresse, gastrite, esofagite,
distúrbios hepáticos, distúrbios da tireoide, das articulações e neurológicos.
Como é o tratamento para a intolerância ao glúten
Atualmente, o único tratamento cientificamente comprovado para a doença
Celíaca é a adesão estrita a uma dieta isenta de glúten por toda a vida e
passa a ser muito difícil nos países ocidentais, onde o trigo é a base da
alimentação.
Diversos artigos científicos e relatos em redes sociais colocam que a
dificuldade da adesão à dieta influencia negativamente a inclusão destes
indivíduos em eventos sociais como festas de aniversários e encontros em
restaurantes, evidenciando a necessidade deste estudo de ambientes
ignorados pelos demais não intolerantes alimentares e pelos próprios donos
de estabelecimentos alimentícios que ignoram o fato de serem os geradores
desta exclusão.
Que alimentos evitar
A dieta tem que ser com exclusão de todos os produtos à base de trigo,
cevada, centeio e aveia ou de seus derivados e por todos os outros
contaminados por estes cereais. Os produtos com Malte também, inclusive
achocolatados e bebidas fermentadas.
1.7.

O que é intolerância à lactose e quais alimentos evitar?

O que é lactose
A lactose é o principal açúcar presente no leite de mamíferos. Quando
alimentos contendo lactose são ingeridos, este açúcar é processado pela
enzima lactase e transformado em glicose e galactose. Na maioria das
pessoas, a atividade da enzima lactase diminui após o desmame o que as
torna menos tolerante à lactose com o passar dos anos.
Figura 1. Estrutura Química da Lactose.
Fonte: DJVAN et al., 2014

O que causa a intolerância á lactose
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Intolerância à lactose é o nome que se dá à incapacidade parcial ou completa
de digerir o açúcar existente no leite e seus derivados. Ela ocorre quando o
organismo não produz, ou produz em quantidade insuficiente, uma enzima
digestiva chamada lactase, que quebra e decompõe a lactose, ou seja, o
açúcar do leite.
Como consequência, essa substância chega ao intestino grosso inalterada.
Ali, ela se acumula e é fermentada por bactérias que fabricam ácido lático e
gases, promovem maior retenção de água e o aparecimento de diarreias e
cólicas.
Ela pode ser de três tipos, primária, secundária e congênita e existe uma
diferença entre a intolerância à lactose e a alergia ao leite. No primeiro caso
pode ser contornada com o uso de um fármaco que supre a produção da
enzima lactase e no caso da alergia ao leite apenas a dieta com exclusão
total do produto.
É importante estabelecer a diferença entre alergia ao leite e intolerância à
lactose. A alergia é uma reação imunológica adversa às proteínas do leite,
que se manifesta após a ingestão de uma porção, por menor que seja, de
leite ou derivados. A mais comum é a alergia ao leite de vaca, que pode
provocar alterações no intestino, na pele e no sistema respiratório (tosse e
bronquite, por exemplo).
A intolerância à lactose é um distúrbio digestivo associado à baixa ou
nenhuma produção de lactase pelo intestino delgado. Os sintomas variam de
acordo com a maior ou menor quantidade de leite e derivados ingeridos.
Pesquisas mostram que 70% dos brasileiros apresentam algum grau de
intolerância à lactose, que pode ser leve, moderado ou grave, segundo o tipo
de deficiência apresentada.
A prevalência e a idade de manifestação da intolerância à lactose variam,
consideravelmente, conforme o grupo étnico, sendo mais frequentes no
adulto e idoso. Na Europa, por exemplo, sua prevalência vai de 4%, na
Dinamarca e Irlanda, a 56% na Itália.
Diversos estudos demonstraram que a intolerância à lactose está presente
em um terço dos celíacos e que ambas as intolerâncias possuem
sintomatologias semelhantes, ou seja, a diarreia e para o aluno fugir da dieta
para agilizar seu tempo se alimentando dentro do Campus em locais não
apropriados pode ocasionar no afastamento do mesmo do ambiente escolar.
Principais sintomas da intolerância a lactose
Os principais sintomas da intolerância são abdominais, como dor e
distensão, flatulência, diarreia, náusea, vômitos ou constipação, como
resultado da má digestão de lactose. A intolerância é diferente das alergias.
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Neste último caso as reações do organismo podem ser mais graves e o limite
de ingestão não tem como ser definido.
Como e quais alimentos evitar
Pode-se evitar os sintomas limitando, ou em alguns casos, evitando produtos
com leite ou derivados. Com o passar do tempo e uma adaptação aos hábitos
alimentares, cada pessoa aprenderá sobre quais alimentos lácteos poderá
ingerir sem ter sintomas indesejáveis. Existem leites e diversos produtos
isentos de lactose que podem ser consumidos.
Outra forma de evitar os sintomas é experimentar os suplementos da enzima
lactase, disponíveis no mercado. O medicamento deve ser ingerido junto com
os laticínios.
Rotulagem de lactose em alimentos
As novas regras para rotulagem de produtos com lactose foram publicadas através
de duas resoluções da Anvisa, a primeira é a RDC 135/2017 que inclui os
alimentos para dietas com restrição de lactose no regulamento de alimentos para
fins especiais. A segunda é a resolução RDC 136/2017 que define como as
informações de lactose devem ser colocadas no rótulo, independentemente do tipo
de alimento.
Pela nova regra, os fabricantes serão obrigados a informar a presença de lactose
nos alimentos. Isso vale para alimentos com mais de 100 miligramas (mg) de lactose
para cada 100 gramas ou mililitros do produto. Ou seja, qualquer alimento que
contenha lactose em quantidade acima de 0,1% deverá trazer a expressão “Contém
lactose” em seu rótulo.
Esse limite está baseado em referências técnicas e na experiência de países que
adotam a rotulagem de lactose há mais tempo, como Alemanha e Hungria. O limite
de 100 miligramas é entendido como seguro para as pessoas com intolerância à
lactose. De acordo com avaliação da Anvisa, a rede de laboratórios disponível no
Brasil tem capacidade para avaliar a presença de lactose nesses níveis.
Os fabricantes de alimentos poderão também empregar a expressão “baixo teor de
lactose” ou “baixo em lactose” nos casos em que a quantidade de lactose estiver
entre 100 mg e 1 g por 100 g ou mililitros do alimento pronto conforme instruções
do fabricante.
Com as novas regras, o mercado brasileiro de alimentos terá três tipos de rotulagem
para a lactose: “zero lactose“, “baixo teor”, ou “contém lactose”. Veja a seguir a
tabela de como ficará:
Tabela 1. Como ficará os rótulos dos alimentos
Quantidade de lactose no
alimento
Abaixo de 100 mg/100g ou ml

Frase no rótulo

Zero Lactose, Isento de Lactose, 0% Lactose,
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Sem Lactose ou Não Contém Lactose
De 100mg até 1g/100g ou ml

Baixo Teor de Lactose ou Baixo em Lactose

Igual ou acima de 100mg/100g
ou ml

1.8.

Contém Lactose

Quais os locais de serviço de alimentação no Campus Praia Vermelha?

Foram encontrados dentro do Campus um total de cinco estabelecimentos
de alimentação, sendo eles:
• No primeiro andar do bloco de engenharia (Figura 2);
Figura 2. Lanchonete Bloco de Engenharia.

Fonte: acervo próprio do autor, 2017

• Quiosque na Escola de Arquitetura e Urbanismo (Figura 3);
Figura 3. Quiosque na Escola de Arquitetura e Urbanismo.
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Fonte: acervo próprio do autor, 2017

• Trailer ao lado da Biblioteca da Escola de Engenharia (Figura 4);
Figura 4. Trailer na Biblioteca da Escola de Engenharia.

Fonte: acervo próprio do autor, 2017

• Restaurante Universitário da Praia Vermelha (Figura 5); e
Figura 5. Restaurante Universitário da Praia Vermelha.

Fonte: acervo próprio do autor, 2017

• Restaurante e lanchonete ao lado do bandejão.
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Figura 6. Restaurante e lanchonete ao lado do Bandejão.

Fonte: acervo próprio do autor, 2017
Figura 7. Locais de Alimentação no Campus da Praia Vermelha.

Fonte: Página do DA-Física / UFF, 2015

Tomado notas acerca das observações e impressões dos locais, bem como
fotos para ilustrar este estudo. Depois visitei cada local e apliquei o dialogo
presencial feito anteriormente fazendo as devidas anotações e informando
que posteriormente levaria uma entrevista individual, bem como o termo de
consentimento.
Aplicado no dia seguinte a entrevista individual em dois locais e conforme
solicitado pelos demais, deixado para a próxima sexta as demais entrevistas
por terem informado que seria um dia mais calmo para tal.
1.9. Existe opção de alimentos para quem tem intolerância à lactose e ao
glúten no Campus Praia Vermelha?
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Os sentimentos de constrangimento e exclusão em locais sociais por não
haver a opção de alimentos isentos de glúten e lactose e a ausência de um
cardápio apropriado foi apontada como mais incomodo do que o custo
elevado da alimentação especifica nos diversos artigos avaliados. Durante os
diálogos presenciais foi relatado que não modificam seus produtos pois terão
que aumentar os custos do alimento, indo ao contrário dos relatos
científicos.
Compilando tudo o que foi estudado em relação a conceitos de intolerância a
glúten e lactose e comparando com os resultados das pesquisas em campo
podemos verificar que existe sim alimentos disponíveis para os intolerantes,
porém de forma pulverizadas nos diversos estabelecimentos dentro do
Campus da Praia Vermelha. Além disso, nenhum é especializado no assunto
e predomina em todos a contaminação cruzada dos alimentos, sujeitando os
intolerantes a terem intoxicação.
Ficou claro também, que nenhum cumpre as leis federais em relação a
exposição da existência de glúten e lactose em seus produtos. O intolerante
vai ter que procurar por conta própria a disponibilidade do alimento a cada
dia de aula e se o mesmo possui os produtos permitidos em sua dieta. Visto
isto, temos um agravante, além do tempo dispensado nesta procura, o aluno
provavelmente não terá uma alimentação balanceada e com todos os
nutrientes necessários para seu dia de estudo, podendo gerar até mesmo
riscos à saúde como quedas de pressão ou glicose.
1.10. Como quem tem intolerância à lactose e ao glúten e estuda no Campus
Praia Vermelha poderá se alimentar.
Após todos os levantamentos realizados quem tem intolerância à lactose e ao
glúten e estuda no Campus da Praia Vermelha deverá preferencialmente
fazer um bom café da manhã em casa antes de se deslocar para o Campus.
Poderá como medida alternativa se alimentar com alimentos trazidos de
casa, esquentando nas dependências dos blocos e com alimentos dos
estabelecimentos, mas dispersos e dependendo do dia, ou no 1º Andar do
Bloco de Arquitetura que foi achado a maior variedade de alimentos e a
disponibilidade de fazê-los no estabelecimento. Tanto o diálogo presencial,
como a entrevista mostraram, também, a predisposição deste local se
adaptar para este público. Na Diretrizes para mudanças de escolhas no
cotidiano damos outras dicas de “sobrevivência” do intolerante nos
ambientes escolares.

CONCLUSÃO
Conforme visto no artigo Pacheco e Vêreda (2010), usado como referência
bibliográfica, podemos corroborar o estudo no quesito de dificuldades do
intolerante de se alimentar em restaurantes ou fora do ambiente escolar.
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Pequenas medidas de orientação continuada e de cumprimento de leis e
normas federais já amenizariam as dificuldades encontradas por este
público ignorado no Campus, da mesma forma que os estabelecimentos
alimentares do Campus ignoravam a existência deste público, que necessita
desta dieta para a sobrevivência e que já estão acostumados a valores
diferenciados em suas alimentações.
A inclusão de novos produtos isentos de lactose e glúten, como tapiocas,
vitaminas com leites sem lactose e bolos de farinha de arroz ou fécula de
batata, no cardápio dos estabelecimentos para agregar e acabar com os
constrangimentos que os intolerantes passam, seria uma boa medida dos
estabelecimentos alimentares. Muito me questiono o porquê de não existir
outras opções de produtos para os intolerantes uma vez que outros nichos
também aprovariam, por exemplo, vegetarianos, diabéticos e veganos.
Outro ponto é o fato dos que possuem alimentos isentos que atende aos
intolerantes não possuírem a devida preocupação com ações para evitar a
contaminação cruzada. Uma medida simples e que não traria muito custo
aos estabelecimentos seria adaptar, ou mesmo ter, cardápios com a
separação dos alimentos sem glúten e lactose ou identificar em seus
produtos os termos “Com ou Sem Glúten” e “Com ou Sem Lactose”.
Não ficou muito esclarecido o porquê do restaurante oficial do Campus não
possuir esta identificação no cardápio, apesar de ter nutricionistas
competentes e existir uma Faculdade de Nutrição com Grupo de Apoio para
os intolerantes.
Figura 8. Cardápio do Restaurante Universitário.

Fonte: acervo próprio do autor, 2017

Recomendo que a administração do Campus possa verificar a
regulamentação destes ambientes ignorados para a melhoria de vida dos
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intolerantes para que possam não ser excluídos dos locais públicos de
alimentação e terem a inclusão na vida escolar universitária. Principalmente
orientando dos males a saúde e a educação causados a este nicho de alunos.
Recomendo, ainda, a quantificação da população de alunos intolerantes na
Universidade para ter subsídios para o convencimento da mudança do
cotidiano dos estabelecimentos de alimentação.
Para futuros estudos a ampliação para os demais Campus da Universidade
poderá indicar a realidade dos demais locais e se eles possuem outras
opções, auxiliando a vida dos intolerantes. Incluiria, também, questionários
digitais com os alunos do Campus para ter uma quantificação dos
intolerantes existentes para apresentar como diretriz de mudança do
cotidiano para os estabelecimentos de alimentação.
Se pudesse modificar os métodos aplicados, procuraria os locais de
alimentação no entorno do Campus, os que cercam as entradas para ter
mais pontos de escolha e, tendo em vista os horários de atendimentos dos
locais estudados e de sua demanda por parte de seu público, ficou claro a
dificuldade de obter as informações necessárias para o estudo, e ampliar ele,
para os demais Campus, demandaria uma melhor estratégia de abordagem.
Após muitas dificuldades para os diálogos e entrevistas ficou claro que o
melhor horário seria entre as 14h e 16h nas sextas, momento que o Campus
fica mais vazio e todos os estabelecimentos usam para assuntos diversos.
Finalizando, o objetivo do estudo foi alcançado e identificamos que existe
opções de alimentação para intolerantes a glúten e lactose no Campus da
Praia Vermelha, mesmo com os problemas de contaminação cruzada e
dispersão destas opções, mas as mudanças de escolhas do cotidiano por
parte dos estabelecimentos alimentares dentro do ambiente escolar tem que
ser feito e precisam desta conscientização de o quão prejudicial pode ser na
vida social, na saúde e no ensino-aprendizagem deste nicho de alunos.
Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas
Aos alunos:
• Inicialmente, procure sempre tomar um café da manhã ou refeição
reforçado antes de ir para o estudo no Campus.
• Use de alimentos como tapioca, fécula de batata, amido de milho, farinhas
de mandioca, soja e milho (fubá), araruta, sagu, polvilho.
• Incluir nas refeições, todos os grupos alimentares:
o
Energéticos (arroz, mandioca, mandioquinha, batatas, pães e
bolachas que não contenham glúten) que fornecem energia para estudar e
etc..;
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o
Os construtores (carne de vaca, frango, peixe, ovos, soja,
feijão) que ajudam na construção dos tecidos e do sistema imunológico; e
o
Os reguladores (frutas, legumes e verduras) que mantém o
bom funcionamento do organismo e vão impedir a constipação.
• Use uma alimentação variada. Isto vai garantir que ele receba tudo o que
necessita.
Aos alunos durante o dia no Campus:
• Tenha sempre o app da UFF para verificar o Cardápio do Refeitório para
verificar se existe alimentação apropriada;
• O restaurante ao lado sempre tem opções de proteínas (carnes, aves e
peixes) e saladas para se alimentar, cuidado apenas com a contaminação
cruzada existente;
• Se for um lanche a do 1º andar do bloco de Engenharia sempre está
disponível para te fornecer um Açaí gostoso ou um Suco de frutas sem
lactose e outros produtos.
Aos Estabelecimentos de Alimentação:
• Cumprirem as leis federais 10.674/03 e 13.305/16 que versam sobre a
necessidade de apresentação dos termos nos produtos para salvaguardar os
intolerantes a lactose e a glúten.
• Os que possuem alimentos isentos que atende aos intolerantes se
preocuparem com ações para evitar a contaminação cruzada;
• Uma faca usada num pão já contamina ou um liquidificador não lavado
que bateu uma vitamina para fazer um suco sem lactose.
• Ainda estes, divulgar que possuem este cardápio variado.
• Incluir novos produtos isentos de lactose e glúten, como tapiocas,
vitaminas com leites sem lactose e bolos de farinha de arroz ou fécula de
batata, no cardápio dos estabelecimentos para agregar e acabar com os
constrangimentos que os intolerantes passam;
• A administração do Campus normatize e fiscalize os estabelecimentos para
que cumpram as leis e normas para um cardápio apropriado e sem exclusão
dos intolerantes dos locais públicos de alimentação. Principalmente
orientando dos males a saúde e a educação causados a este nicho de alunos.

FONTES CONSULTADAS
ABITRIGO. Glúten: Contém
Informação.
2015.
Disponível
em:
<http://www.glutenconteminformacao.com.br/>. Acesso em: 26 maio 2017.
47

ACELBRA (São Paulo). Doença Celíaca: É mais comum do que você imagina.
2017. Disponível em: <http://www.fenacelbra.com.br/acelbra_sp/>. Acesso
em: 26 maio 2017.
ASCOM/ANVISA (Brasil). Intolerância à Lactose: Rotulagem de lactose em
alimentos
tem
regra
publicada.
2017.
Disponível
em:
<http://portal.anvisa.gov.br/noticias//asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/rotulagem-de-lactose-emalimentos-tem-regra-publicada/219201/pop_up?inheritRedirect=false>.
Acesso em: 26 maio 2017.
BERGMANN, João Vítor Aragão. Proposta de Consulta Pública referente à
RDC que dispõe sobre rotulagem de alergênicos em alimentos. 2014.
Disponível em: <http://slideplayer.com.br/slide/5717375/>. Acesso em: 26
maio 2017.
BRASIL. Lei nº 10674, de 16 de maio de 2003. Obriga a que os produtos
alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten, como
medida preventiva e de controle da doença celíaca. Presidência da República:
Casa
Civil.
Disponível
em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.674.htm>.
Acesso
em: 16 maio 2017.
BRASIL. Lei nº 13305, de 4 de julho de 2016. Acrescenta art. 19-A ao
Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, que “institui normas básicas
sobre alimentos”, para dispor sobre a rotulagem de alimentos que
contenham lactose. Presidência da República: Casa Civil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2016/Lei/L13305.htm>. Acesso em: 16 maio 2017.
BRASIL. Resolução nº 135, de 8 de fevereiro de 2017. Altera a Portaria
SVS/MS nº 29/1998, que aprova o regulamento técnico referente a
alimentos para fins especiais, para dispor sobre os alimentos para dietas
com
restrição
de
lactose.
ANVISA.
Disponível
em
<
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagin
a=44&data=09/02/2017>. Acesso em 16 maio 2017.
BRASIL. Resolução nº 136, de 8 de fevereiro de 2017. Estabelece os
requisitos para declaração obrigatória da presença de lactose nos rótulos dos
alimentos.
ANVISA.
Disponível
em
<
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagin
a=44&data=09/02/2017>. Acesso em 16 maio 2017.
CASSOL, Clarissa Araujo et al. Perfil clínico dos membros da Associação dos
Celíacos do Brasil – Regional de Santa Catarina (ACELBRA-SC). Arquivos de
Gastroenterologia, São Paulo, v. 44, n. 3, p.257-265, set. 2007. Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000428032007000300015>. Acesso em: 16 maio 2017.
48

DJVAN, Bruno et al. Intolerância á Lactose: Bioquimica II. 2014. Disponível
em:
<https://www.slideshare.net/brunodj31/intolerncia-lactosebioquimica-ii>. Acesso em: 26 maio 2017.
EMPÓRIO ECCO. Contaminação Cruzada por Glúten: O que é e Como Evitar!.
2015.
Disponível
em:
<http://glauciavivasemgluten.blogspot.com.br/2015/09/contaminacao-cruzada-porgluteno-que-e.html>. Acesso em: 26 maio 2017.
MOREIRA, Dra. Ana Vládia Bandeira. Doença celíaca e sensibilidade ao
glúten: o
que
sabemos
sobre
isso?.
2013.
Disponível
em:
<http://www.riosemgluten.com/doenca_celiaca_sensib_gluten.htm>. Acesso
em: 26 maio 2017.
PACHECO, Fernanda Duarte; VARÊDA, Talissa Freitas. Perfil Nutricional de
Portadores de Doença Celíaca Participantes do Grupo de Estudo e Apoio ao
Doente Celíaco da Universidade Federal Fluminense. 2010. 87 f. TCC
(Graduação) - Curso de Nutrição, Faculdade de Nutrição, Universidade
Federal Fluminense, Niterói, 2010.
PERIN, Dr. Nilza. Alergia alimentar e testes alérgicos. Disponível em:
<http://www.nilzaperin.com.br/doencas_category/alergias/>. Acesso em: 26
maio 2017.
SEMLACTOSE (Brasil). Sem Lactose: Dicas, receitas e produdos sem lactose.
2007. Disponível em: <http://semlactose.com/>. Acesso em: 26 maio 2017.

49

Apêndice
Apêndice A – Entrevistas Individuais

50

51

52

53

54

7.2. Apêndice B – Termos de Consentimento para Pesquisa

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Apêndice C – Modelo de Ficha de Perguntas para diálogo presencial

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Anexos
Anexo A – LEI Nº 10.674, de 16 de Maio de 2003
Obriga a que os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de
glúten, como medida preventiva e de controle da doença celíaca.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Todos os alimentos industrializados deverão conter em seu
rótulo e bula, obrigatoriamente, as inscrições "contém Glúten" ou "não
contém Glúten", conforme o caso.
§ 1o A advertência deve ser impressa nos rótulos e embalagens dos
produtos respectivos assim como em cartazes e materiais de divulgação em
caracteres com destaque, nítidos e de fácil leitura.
§ 2o As indústrias alimentícias ligadas ao setor terão o prazo de um
ano, a contar da publicação desta Lei, para tomar as medidas necessárias ao
seu cumprimento.
Art. 2o (VETADO)
Art. 3o (VETADO)
Art. 4o A Lei no 8.543, de 23 de dezembro de 1992, continuará a
produzir efeitos até o término do prazo de que trata o § 2o do art. 1o desta
Lei. (INCLUÍDO PELA LEI Nº 10.700, DE 9.7.2003)
Brasília, 16 de maio de 2003; 182o da Independência e 115o da
República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Humberto Sérgio Costa Lima
Marcio Fortes de Almeida
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Anexo B – LEI Nº 13.305, de 4 de Julho de 2016
Acrescenta art. 19-A ao Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, que “institui normas
básicas sobre alimentos”, para dispor sobre a rotulagem de alimentos que contenham
lactose.

O VICE – PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, passa a vigorar
acrescido do seguinte art. 19-A:
“Art. 19-A. Os rótulos de alimentos que contenham lactose deverão indicar a
presença da substância, conforme as disposições do regulamento.
Parágrafo único. Os rótulos de alimentos cujo teor original de lactose tenha
sido alterado deverão informar o teor de lactose remanescente, conforme as
disposições do regulamento.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de
sua publicação oficial.
Brasília, 4 de julho de 2016; 195o da Independência e 128o da República.
MICHEL TEMER
Alexandre de Moraes
Ricardo José Magalhães Barros
Fábio Medina Osório
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SABONETE:
SAÚDE OU PROBLEMA PARA A SUA PELE?
AUTORIA: AMANDA BRITE RODRIGUES

RESUMO
O presente estudo trata sobre sabonetes no tema de seu uso como higiene
pessoal e buscou entender quais efeitos o sabonete pode causar na saúde da
pele com o objetivo de orientar e mostrar aos usuários deste produto a
diferença entre os sabonetes e a melhor escolha para seu tipo de pele, assim
fazendo uma compra mais consciente. A razão para o estudo é descobrir
como o sabonete pode alterar a saúde da pele, deixando-a mais saudável ou
facilitando o aumento de doenças. O estudo foi realizado durante o período
de quatro semanas em livros, artigos científicos publicados e notícias
publicadas impressas ou na internet. Para responder sobre os efeitos do
sabonete na pele comecei a procurar reportagens com dermatologistas sobre
o assunto e pesquisar sobre quais as diferenças entre os diversos tipos de
sabonete que existem atualmente, o método do estudo considerou as
seguintes fontes livros e capítulos de livros publicados, artigos científicos
publicados e notícias publicadas na internet e as seguintes técnicas de
coleta de dados: após encontrar as informações que eu procurava em livros,
artigos e sites na internet juntava e os estudava. Os dados coletados foram
unidos e interpretados para que fossem analisadas as informações que
geraram alguns resultados que mostram que apesar de haver informações
elas não eram divulgada aos consumidores, muito menos o efeito na saúde
dos novos sabonetes que surgiram nos últimos anos principalmente quando
comparados ao que se conhece ou é divulgado sobre o tema e o que a
literatura consultada apresenta. Destacam-se nos resultados que o efeito do
sabonete na pele depende muito do tipo de pele que se tem combinado com o
tipo de sabonete escolhido. Diante dos resultados, pode-se concluir que a
melhor forma de proteger sua pele contra doenças e danos é utilizar o
sabonete indicado para seu tipo de pele. O estudo contribui para ajudar os
consumidores e usuários do produto a escolherem melhor na hora da
compra especialmente para o público-alvo de pessoas com doenças e alergias
de pele. O estudo será comunicado para esse público-alvo na forma de uma
cartilha digital simplificada a ser preparado em uma versão protótipo em
julho de 2017 a ser disponibilizado ao público em meio digital e em eventos
de educação ambiental e para o desenvolvimento sustentável, especialmente
com foco na produção sustentável e consumo consciente.
Palavras-chave: Sabonete. Saúde. Higiene. Pele.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

O estudo que desenvolvi é sobre o uso dos sabonetes e suas consequencias
para a saúde da pele. O sabonete é um produto usado diariamente por
grande parte das pessoas, inclusive eu, e na maioria das vezes não sabemos
a origem deste produto, como ele é fabricado, seus diferentes tipos e seu
efeito na pele de pessoas diferentes. Neste relatório pretendo esclarecer sobre
o produto. O tempo de preparação foi de quatro semanas e o local
investigado foi a internet em notícias, artigos e livros.
1.2.

Questões a responder

Neste estudo procurei responder as seguintes questões: Quais efeitos o
sabonete pode causar na saúde da pele? Como ele é fabricado? Quais os
diferentes tipos de sabonete? Os sabonetes tem efeitos diferentes em peles
diferentes?
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O público-alvo são os usuários destes produtos como eu e pessoas com
doenças de pele, alergias ou com grande sensibilidade. O resultado que gerei
com com este estudo foi este relatório e uma cartilha digital simplificada em
ppt para que este conhecimento seja acessado com facilidade por qualquer
pessoa. O propósito do estudo é informar sobre o produto, prevenir o
usuário para seus riscos e orientar na hora de escolher o melhor tipo de
sabonete para a sua pele.

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais
FS2: artigos científicos publicados

x

FS3: livros e capítulos de livros publicados

x

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

x

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
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FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários
público-alvo

impressos

distribuídos

ao

FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

RESULTADOS
Depois de unir todas as informações adquiridas foi esclarecida algumas das
perguntas que me motivaram a realizar este estudo.
3.1. Quais efeitos o sabonete pode causar na saúde da pele?
O sabonete tem a função de limpar a pele e o príncipal efeito dele é livrar a
pele de sujeira e microorganismos tornando nossa pele mais saudável e nos
ajudando a precaver as doenças. Porém algumas substâncias presentes nele
podem fazer mal a saúde como por exemplo o lilial ou butilfenil metilpropinal
usado para dar aroma em alguns sabonetes pode causar alergias e
desregulação hormonal do estrogênio. Outras substâncias como o Benzoato
de benzila, DMDM Hidantoína e o BHT também causam alergias em algumas
pessoas, além de dermatite de contato, câncer, e problema hormonais.
3.2 Como ele é fabricado?
Os sabonetes podem ser fabricados de duas formas: manualmente que são
os sabonetes artesanais que são feitos com plantas e óleos naturais e feitos
com os mais diversos componentes. Existe também a fabricação industrial
feito em váras etapas, por divers máquinas e adição de componentes
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químicos que tem maior probabilidade de causar uma reação do que
sabnetes feitos com igredientes naturais.
3.3 Quais são os diferentes tipos de sabonete?
Os sabonetes tem diversos tipos e componentes, os príncipais são: os
sabonetes antibacterianos que servem para matar as bactérias que estão na
pele, os sabonetes íntimos que ajudam a manter a saúde íntima da mulher,
os sabonetes naturais que são feitos de maneira tradicional com ingredientes
naturais entre outros.
3.4 Os sabonetes tem efeitos diferentes em peles diferentes?
Os sabonetes podem hidratar ou ressecar a pele dependendo se ela for
normal, seca, oleosa e sensível e o sabonete escolhido ter mais componentes
hidratantes, aditivos para aumentar a limpeza. Por isso é necessário
escolher o tipo correto de sabonete.
Figura 1. Imagem de uma fábrica de sabonetes

Fonte: http://www.hypeness.com.br/2014/11/cobertura-hypeness-fomos-conhecer-umafabrica-de-sabonetes-sustentavel-em-plena-amazonia/

Tabela 1. Informações principais sobre os sabonetes líquido e em barra
TÍtulo: Informações dos sabonetes líquidos e em barra
Tipo de
Sabonete

Composição
Principal

Líquido

Fabricados
substâncias
tensoativas
síntéticas

por

Barra

Fabricados com
gordura
saponificada

PH

Problemas
Príncipais

O PH próximo
com o da pele

Maior
chance
haver alergias

PH mais alcalino

Maior
chance
de
haver
irritação
e
ressecamento da pele
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de

Figura 2. Sabonetes artesanais uma mudança possível

Fonte: Site Dicas de mulher

CONCLUSÃO
Após concluir este estudo pude perceber que para tratar da saúde da pele e
evitar doenças é necessário conhecer seu tipo de pele para que assim possa
escolher o sabonete feito com os componentes mais indicados para ela.
Assim posso dizer que o sabonete tem efeitos positívos e negativos sobre a
pele, apenas deve-se ter o cuidado de escolher o sabonete indicado para cada
tipo de pele e sempre ter atenção as substâncias que são mais perigosas.
Sugiro para os próximos pesquisadores fazer uma pesquisa de campo para
poder conhecer melhor o processo de fabricação industrial do sabonete e
fazer entrevistas para ter um dado mais específico sobre as escolhas dos
consumidores de sabonete.
3.

Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas

• Procurar um dermatologista para que ele possa te indicar o sabonete ideal
para o seu tipo de pele.
• Procurar saber quais são as substâncias que compõe o sabonete do seu
dia-a-dia.
• Se puder tentar mudar para o uso de sabonetes artesanais feitos com
ingredientes naturais.
• E por fim cobrar das empresas que vendem sabonete maior clareza nas
embalagens sobre as substâncias para melhor escolha dos consumidores.
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ÁGUA COM FLÚOR:
EFEITOS NA SAÚDE E VIDA HUMANA
AUTORIA: ANA LUISA MOREIRA RANGEL

RESUMO
O presente estudo está situado no tema Água, Minerais e Aditivos Químicos,
enfatizando a questão do Flúor e buscou responder a questão-problema:
Quais os efeitos causados, na saúde humana, pelo consumo de água com
flúor? Com o objetivo de esclarecer os efeitos do Flúor em nossas vidas e
alertar a população sobre o uso e consumo. A razão para o estudo é
descobrir o motivo que ocorre a fluoretação da água assim como seus
impactos na saúde humana. O estudo foi realizado durante o período de
quatro semanas a partir de pesquisas na internet, vídeos, documentários e
livros. Para responder a questão-problema, o método do estudo considerou
as seguintes fontes primárias, secundárias e técnicas de coleta de dados
como: observação e registro de ambientes e diálogos presenciais, conteúdo
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de websites, artigos científicos, projetos de lei, legislação em vigor e notícias
publicadas.
Os dados coletados foram analisados e geraram alguns
resultados que confirmam a existência dos malefícios da fluoretação da água
e sugere questões e dúvidas entre como o tema é divulgado pela mídia em
comparação com que a literatura consultada apresenta. Destacam-se nos
resultados que o Flúor age diretamente na calcificação da glândula pineal,
podendo causar a doença de Alzheimer. Diante dos resultados, pode-se
concluir que o flúor adicionado na água potável é desnecessário e provoca
malefícios para o corpo humano. O estudo contribui para conscientizar e
informar sobre a fluoretação da água juntamente com sua historicidade e
efeitos maléficos, especialmente para o público-alvo da população que
consome água com flúor e também todas as pessoas que se interessam em
conhecer mais sobre o elemento indispensável em nossas vidas, a água. O
estudo será comunicado para esse público-alvo na forma de um cartaz a ser
colado nos muros da Universidade Federal Fluminense e compartilhar o
trabalho digitalizado nos grupos e páginas no Facebook relacionadas ao
assunto, a ser preparado em uma versão protótipo em julho de 2017 a ser
disponibilizado ao público em meio digital e em eventos de educação
ambiental e para o desenvolvimento sustentável, especialmente com foco na
produção sustentável e consumo consciente.
Palavras-chave: Flúor. Fluoretação da Água. Saúde.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

Pretendo desenvolver um estudo dentro do tema: Água (qualidade, aditivos
químicos, toxidades, usos) enfatizando a questão do Flúor, quais são os
benefícios e malefícios deste elemento químico presente na água, quais são
os efeitos a longo prazo e a curto prazo para a saúde, qual a sua toxidade e
em quais lugares ele é encontrado, entre outros. A água é essencial para a
vida humana, utilizada diariamente de diversas formas, seja na cozinha, no
banho ou na própria ingestão; porém não nos preocupamos em saber qual a
composição da água que bebemos e usufruímos em nossa residência
cotidianamente. Proponho-me a realizar o projeto em 4 semanas, a partir de
pesquisas na internet, vídeos, documentários, livros e conversas com
profissionais químicos buscando esclarecer os efeitos do Flúor em nossas
vidas e alertar a população sobre o uso e consumo.
1.2.

Questões a responder

Questão problema: Quais os efeitos causados, na saúde humana, pelo
consumo de água com flúor?
Perguntas secundárias:
• O que é o flúor?
• Qual o motivo do uso do flúor na água potável?
• Quais os benefícios (se existirem) e os malefícios gerados, para a saúde
humana, pelo consumo de flúor?
• Quais as alternativas para o consumo de água sem a presença do flúor?
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O público-alvo deste estudo é a população que consome água com flúor e
também todas as pessoas que se interessam em conhecer mais sobre o
elemento indispensável em nossas vidas, a água. Será elaborado um
relatório textual com dados e pesquisas encontrados, um Power Point para
dinamizar a apresentação e um pequeno “livreto” impresso com informações
rápidas e precisas facilitando a divulgação desse conhecimento a todos os
cidadãos. O estudo tem como propósito informar os efeitos do Flúor presente
na água em nossas vidas e em nossa saúde, assim como divulgar e
conscientizar a população sobre qual água nós consumimos no dia-a-dia.

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
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FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor

X

FS6: projetos de lei

X

FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes

X

FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais

X

FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao
público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

RESULTADOS
1.5.

O que é o Flúor?

O Flúor é 13º elemento químico mais abundante na natureza, é
representado pelo símbolo F, de número atômico 9, situado no grupo dos
halogênios, ele se destaca na tabela periódica por ser o elemento mais
eletronegativo e reativo. Se encontra naturalmente no estado gasoso, possui
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uma coloração amarela e um cheiro extremamente forte, em contato com a
pele pode causar queimaduras e pode provocar a morte se for inalado por ser
altamente tóxico (NARVAI, 2000).
É valido ressaltar que o flúor não é considerado um elemento mineral
essencial para o Ser humano (CONNETT, 2001).
1.6.

Qual o motivo do uso do flúor na água potável?

De acordo com as Instituições, legislações e o próprio governo o motivo da
Fluoretação da água de abastecimentos públicos é a prevenção de cárie
dentárias. Brasil, (2005)
A empresa “Águas de Niterói” é quem realiza o abastecimento público de
água na cidade. Nos relatórios mensais de qualidade da água, eles afirmam
que de acordo com o Decreto Nº 5440 de 4 de maio de 2005: “A fluoretação é
a adição de flúor à agua de abastecimento, em atendimento à legislação
federal que visa a prevenção de cáries dentárias. Valor máximo permitido na
rede de abastecimento: 1,5 mg/L”
1.7. Quais os benefícios (se existirem) e os malefícios gerados para a saúde
humana, pelo consumo do flúor?
De acordo com Cury (1992) a fluoretação da água possui o benefício de
reduzir os níveis de cárie dentária na população, ele confirma que este efeito
foi comprovado com estudos epidemiológicos de saúde bucal no Brasil,
lembrando que este artigo foi publicado na Revista Odontológica onde
muitos são defensores do Flúor. Há controvérsias sobre essa afirmação.
Sobre os malefícios gerados para a saúde humana, pelo consumo do flúor
são vários. A fluorose dentária que se caracteriza por agir na descoloração
ou corrosão dos dentes, possui um alto grau de incidência no Brasil e no
Mundo, ela é unicamente causada pelo consumo de flúor. Se consumido em
altos níveis e por longos períodos de tempo pode causar a fluorose óssea.
(GUPTA, 2007)
A glândula pineal é uma glândula endócrina, localizada entre os dois
hemisférios do cérebro, possui o tamanho de um grão de arroz e realiza
funções como a produção de melatonina, serotonina e dimetiltriptamina
(DMT) que são hormônios reguladores de funções orgânicas como o sono. O
Flúor age na calcificação desta glândula podendo gerar problemas de saúde
como a insônia e a doença de Alzheimer. (SANTOS; BARBIERI, 2014)
De acordo com Grandjean e Landrigan (2014) o flúor pode impedir o
desenvolvimento adequado do cérebro, podendo levar a transtornos do
espectro do AUTISMO, dislexia, Transtorno do déficit de atenção com
hiperatividade (TDAH). Os pesquisadores também fizeram uma pesquisa com
crianças de áreas com elevadas quantidades de fluoreto na água e áreas com
baixo índice de fluoretação da água. Chegaram ao resultado que o QI das
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crianças que vivem em locais com baixa quantidade de fluoreto é mais alto
do que das crianças que consomem água com flúor.
1.8. Quais as alternativas para o consumo de água sem a presença do
flúor?
Segundo Mondal et.al. (2014) o Manjericão Santo ou Tulsi é uma alternativa
para se retirar o excesso de flúor presente na água. Foi feito um
experimento, imergindo 75mg de folhas de manjericão santo em 100ml de
água que continha 7ppm (parte por milhão) de flúor. Após 8 horas, foi feita
uma nova medição e a quantidade de flúor foi reduzida para 1,1ppm.
A ideal alternativa, seria retirar a obrigatoriedade da fluoretação da água nas
águas de abastecimentos públicos, tendo em vista que já existem 3 ou mais
projetos de lei com argumentos coerentes, para a revogação da atual lei
vigente.

CONCLUSÃO
Conforme a Lei 6.050 (BRASIL, 1974), que determina a obrigatoriedade da
fluoretação nos municípios com estação de tratamento de água. O único
motivo que instituições e órgãos públicos alegam para a fluoretação da água
dos abastecimentos públicos é a prevenção de cáries, porém, não é possível
adicionar um valor correto para todas as pessoas no país e nem controlar a
dose que cada um recebe. Portanto, não há real eficácia sem prejudicar a
saúde da população.
Se faz necessário aplicar o debate sobre o sistema de fluoretação das águas
de abastecimentos públicos com objetivo de conscientização da população
sobre a qualidade da água que consomem e amplificação dos argumentos
para uma possível mudança na lei. Também é de grande importância ações
direcionadas à educação em saúde bucal visto que o problema da cárie
dental pode ser resolvido por outros meios, a não ser a fluoretação da água.
Deve-se aprofundar no debate da revogação da lei nº 6.050, considerando os
projetos de lei já apresentados, as experiências de países como Holanda e
Finlândia em que a fluoretação da água foi interrompida e até mesmo países
como Bélgica e Japão é que o fluoreto nunca foi utilizado e todos os
malefícios que o flúor pode provocar.
2.

Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas

• Buscar informações sobre a utilização do flúor na água potável em sua
cidade ou bairro e os efeitos nocivos à saúde.
• Procurar a historicidade do elemento Flúor na água de abastecimento
público.
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• Buscar alternativas naturais para a filtração/retenção do flúor presente na
água.
• Utilizar uma das alternativas naturais, como o Tulsi ou Manjericão Santo.
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TINTA DE CABELO: ALÉM DA ESTÉTICA
AUTORIA: BEATRIZ BARRETO DA ROSA PEREIRA

RESUMO
O presente estudo está situado no tema de cosméticos e buscou responder a
questão-problema: “Quais os efeitos causados, na saúde humana e no meio
ambiente, pelo uso de tintas de cabelo?” com o objetivo de buscar no que
exatamente esses produtos são prejudiciais tanto à saúde quanto ao meio
ambiente. A razão para o estudo é a ignorância de muitos a respeito do
impacto causado pela tinta de cabelo, a qual se faz presente no cotidiano de
várias pessoas. O estudo foi realizado durante o período de quatro semanas
e no meu cotidiano e na internet. Para alcançar esse objetivo, o método do
estudo considerou as seguintes fontes primárias, secundárias e as seguintes
técnicas de coleta de dados: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais;
artigos científicos publicados; notícias publicadas na internet; observação e
registro de ambientes; experimentação ou observação participante; diálogos
em redes sociais e questionários digitais disponibilizados pela internet. Os
dados coletados foram analisados e geraram alguns resultados que sugerem
que há questões e dúvidas quando comparados ao que se conhece ou é
divulgado sobre o tema e o que a literatura consultada apresenta. Destacase nos resultados que existem formas eficazes de se pintar o cabelo sem
agredir os fios com tinturas prejudiciais, como os próprios recursos naturais
(café, camomila, henna). Diante dos resultados, pode-se concluir que há
maneiras de se evitar a tintura permanente, o que não é feito por falta de
conhecimento sobre o assunto, devido a um desinteresse unido à má
circulação de informações. O estudo contribui para uma escolha mais
consciente, especialmente para o público-alvo de pessoas que fazem uso de
colorações de fios de cabelo (tinturas permanentes). O estudo será
comunicado para esse público-alvo na forma de vídeo a ser preparado em
uma versão protótipo em julho de 2017 a ser disponibilizado ao público em
meio digital e em eventos de educação ambiental e para o desenvolvimento
sustentável, especialmente com foco na produção sustentável e consumo
consciente.
Palavras-chave: Tinta; Cabelo; Colorações.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

O estudo que irei desenvolver busca conhecer a composição de tintas de
cabelo que são utilizadas por mim e por muitas outras pessoas, com base
em análise de rótulos e artigos científicos. Muitos consumidores destes
produtos costumam usá-los de forma relapsa, sem preocupação com os
componentes e seus malefícios. Com esse estudo pretendo buscar no que
exatamente esses produtos são prejudiciais tanto à saúde quanto ao meio
ambiente. O estudo será realizado em um período de 4 (quatro) semanas.
1.2.

Questões a responder

Quais os efeitos causados, na saúde humana e no meio ambiente, pelo uso
de tintas de cabelo?
Quais são os componentes da tinta de cabelo?
Quais são os tipos e marcas presentes no mercado?
Quais os possíveis efeitos na saúde durante e após a aplicação da tinta de
cabelo?
Quais as alternativas para quem quer evitar ou reduzir riscos com o uso de
tintas nos cabelos?
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O projeto tem como público-alvo as pessoas que fazem uso de colorações de
fios de cabelo (tinturas permanentes). Pretendo divulgar esse estudo por
meio de redes sociais como twitter e facebook, com o propósito de alertar o
público-alvo sobre os riscos do produto e incentivar as pessoas em questão a
buscar melhores alternativas para suas vidas e para o ambiente em que se
inserem, sem deixar de alcançar o objetivo de colorir o cabelo.

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais
FS2: artigos científicos publicados
FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

91

x
x
x

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao
público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

1.5.

x
x
x

x

x

Instrumentos de Coleta de Dados elaborados

O formulário foi aplicado de forma virtual para o público de algumas redes sociais,
como o Facebook e o Whatsapp e obteve um total de 17 (dezessete) respostas.
A estrutura do questionário pode ser observada abaixo:
1.

Você usa/já usou algum tipo de tinta de cabelo?

( ) Sim
( ) Não
2.

Com que frequência você utiliza?

( ) Uma ou várias vezes por mês
( ) A cada dois ou três meses
( ) A cada quatro meses ou mais
( ) Outros
3.

Que tipo de tintura você utiliza?

( ) Tinta permanente
( ) Tonalizante
( ) Tinturas alternativas (naturais)
4.

Que tipo de dano aos fios de cabelo a tinta te causa?

( ) Ressecamento
( ) Queda
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( ) Porosidade
( ) Elasticidade
( ) Nenhum
( ) Outros
5.
Você sente irritação, coceira e/ou semelhante na pele e/ou no cabelo durante
a aplicação? Comente.

RESULTADOS
1.6. Quais os efeitos causados, na saúde e no meio ambiente, pelo uso de
tintas de cabelo?
Na saúde e no meio ambiente, segundo Mavropoulos (1999), o chumbo presente na
tinta – que chega ao organismo principalmente por inalação e contaminação ao
usar o produto – altera a bioquímica natural (anemia), o Sistema Nervoso Central
(encefalopatias com irritabilidade, cefaléia, tremor muscular, alucinações, perda da
memória e da capacidade de concentração. Esses sintomas podem progredir até o
delírio, convulsões, paralisias e coma. Dados experimentais revelam que danos
causados pelo chumbo podem afetar funções da memória e do aprendizado em
todos os ciclos da vida), o Sistema Renal (dano reversível no túbulo proximal e uma
lenta e progressiva deficiência renal), o Sistema Gastrointestinal (constipação,
diarréia e gastrite) e os ossos (pode afetar o metabolismo do osso no período da
menopausa na mulher, contribuindo para o desenvolvimento da osteoporose).
Além disso, o produto possui parabeno e formaldeído, causadores de queda capilar,
dermatite, ulcerações e câncer, alergias, envelhecimento precoce da pele e
desregulação de hormônios.

3.2 Quais são os componentes das tintas de cabelo?
De acordo com a Revista Galileu (2015), a formação da coloração dos fios se inicia
com a aplicação de peróxido de hidrogênio (água oxigenada), que redefine a cor. A
maioria contém também PPD (parafenilenodiamina), substância proibida em alguns
países, porém permitida no Brasil. Possui ainda acetato de chumbo (obtido pela
dissolução de chumbo em ácido acético), que embora antes não pudesse ser usado
em tintas por aqui, voltou a ser permitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Outro produto muito usado é o formaldeído, permitido no Brasil
como também como conservante. Além disso, temos o parabeno e seus tipos mais
comuns: metilparabeno, propilparabeno, etilparabeno, butilparabeno.

3.3 Quais são os tipos e marcas presentes no mercado?
Os tipos de tintas são as tintas permanentes (coloração capilar permanente), os
tonalizantes (coloração temporária – aproximadamente com uma duração de duas
semanas) e as tintas alternativas (coloração por meio de produtos naturais). As
marcas são muitas, e variam de marcas profissionais e mais caras (Igora, Yamá,
Acquaflora) a marcas de farmácia e mais acessíveis (Maxton, Cor&Ton, Nutrisse).
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3.4. Quais os possíveis efeitos na saúde durante e após a aplicação da tinta
de cabelo?
A partir de dados coletados e analisados em um questionário desenvolvido via
internet, pode-se concluir que além de riscos como câncer e alteração hormonal
conforme citados anteriormente (tópico 3.2), há também o problema estético.
Confira os dados no apêndice.

3.5 Quais as alternativas para quem quer evitar ou reduzir riscos com o uso
de tintas nos cabelos?
Conhecer o que se está sendo utilizado é sempre a principal alternativa.
Além disso, é bom optar pelas tinturas alternativas (naturais) já citadas
anteriormente.
Outra alternativa seria a fiscalização das tintas de cabelo, as quais seriam
impedidas de chegar ao consumidor caso houvesse algum fator prejudicial
presente em sua composição.

CONCLUSÃO
A aprendizagem sobre tinta de cabelo merece mais atenção do que lhe é
devidamente dada. Embora esteja no cotidiano de muitas pessoas, pouco se sabe a
respeito dos impactos socioambientais que esse tipo de produto gera, afinal não se
divulga e nem se comenta muito sobre. A partir disso, espero que o estudo
desenvolvido por mim seja capaz de alertar as pessoas acerca do assunto.
Entretanto, nem todas as questões relacionadas ao tema puderam ser respondidas
nesse artigo, podendo assim avançar em novos estudos como por exemplo a
possibilidade do desenvolvimento de uma fórmula de tinta melhor e menos
prejudicial e o nível de vulnerabilidade de cada um à exposição dos componentes
nocivos ao organismo presentes na composição das tinturas.

2.

Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas

• Analisar rótulos de tintas de cabelo;
• Reconhecer os impactos socioambientais causados por esse produto;
• Mudar o cotidiano de escolha;
• Optar por tintas naturais e menos nocivas ao organismo e ao ambiente;
• Divulgar a ideia para que mais pessoas conheçam e façam parte de um cotidiano
de escolha mais saudável.
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3.

Apêndice
Resultados do formulário (parte I)

Além disso, durante a aplicação, algumas pessoas sentem coceira, alergia, irritação
e afins, enquanto outras não sentem impacto algum. Observe:
Resultados do formulário (parte II)

4.

Anexo

Rotas do Pb²+ na Exposição Humana (IPCS, 1995) apud Mavropoulos (1999)
95

96

PRODUÇÃO DE LEITE COMO IMAGINAMOS?
AUTORIA: BRENNO MENDONÇA FRANCIOLI

RESUMO
O presente estudo aborda o tema da produção de leite de vaca e buscou
responder a questão-problema de como a criação de bovinos pode impactar o
meio ambiente com o objetivo de conhecer o produto consumido por grande
parte das pessoas. A razão para o estudo é mostrar se a criação de gado
pode ou não degradar o meio ambiente local e global. O estudo foi realizado
durante o período de quatro semanas em Niterói-RJ. Para responder a
questão-problema e alcançar esse objetivo, o método do estudo considerou
as seguintes fontes como diálogos presenciais e online, além de conteúdos de
websites e notícias publicadas na internet . Os dados coletados foram
interpretados e geraram alguns resultados que sugerem que há questões e
dúvidas quando comparados ao que se conhece ou é divulgado sobre o tema
e o que a literatura consultada apresenta. Destacam-se nos resultados que
a produção de leite pode sim impactar o meio ambiente a partir da
necessidade de cortar florestas para estabelecer pastagens e os dejetos dos
animais podem poluir corpos hídricos locais. O estudo contribui para alertar
especialmente para o público-alvo de que o consumo de leite de origem de
fazendas que não possuem sistemas de mitigação dos impactos ambientais
contribui para o aquecimento global e também com a poluição e perda de
biodiversidade. O estudo será comunicado para esse público-alvo na forma
de vídeo a ser preparado em uma versão protótipo em julho de 2017 a ser
disponibilizado ao público em meio digital e em eventos de educação
ambiental e para o desenvolvimento sustentável, especialmente com foco na
produção sustentável e consumo consciente.
Palavras-chave: Leite. Produção. Meio ambiente.
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INTRODUÇÃO
Escopo do Projeto
O estudo que irei desenvolver trata da alimentação do dia a dia de uma
residência. O estudo será realizado através da observação do alimento
comprado e consumido em minha casa, o leite de vaca, com o objetivo de
compreender e analisar sua produção considerando os impactos ambientais
inerentes a sua produção. Esse estudo trará fatos relevantes à criação e
impactos à biodiversidade local com o objetivo de informar e conectar as
pessoas com a origem do alimento consumido em casa e mostrar as
consequências para o planeta a partir de uma escolha de consumo. O
projeto tem como meta ser realizado de forma local na cidade de Niterói e ser
concluído em 4 semanas.
Questões a responder
Questão-Problema: Quais os impactos da produção do leite no meio
ambiente?
Como é o processo de criação das vacas leiteiras?
Como a produção de leite impacta na biodiversidade local e global?Qual a
maneira correta de manejo dos resíduos orgânicos provenientes da produção
leiteira?
Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo
Espera-se criar uma rede de conhecimentos para conscientizar os
consumidores de leite que tenham interesse em conhecer o modo e os
impactos da produção de gado leiteiro. Ao mostrar em mídias sociais ou em
powerpoint de forma simple de compreensão e diálogo. Assim os
consumidores poderão saber se o alimento consumido tem um impacto
positivo ou negativo em relação ao desmatamento de florestas, destinação
correta de resíduo ou qualidade e respeito na criação do gado.

MÉTODO DO ESTUDO
Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes
sociais
x
FS2: artigos científicos publicados
FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na
internet
x
FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
98

FS7: editais, normas e outros documentos
oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2:
experimentação
participante

ou

observação

FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e
redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao
público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados
pela internet
x

RESULTADOS
3.1 Como a produção de leite em larga escala pode impactar o meio
ambiente?
A produção de leite pode impactar o meio ambiente de diversas formas
durante seu processo de produção. Ao objeto de estudo, o leite tem relação
direta de como as vacas são criadas, o local de criação e questões sociais
enquanto consumo diário. A necessidade de grande quantidade de terreno
para que uma “cabeça” de gado ser criada é muito grande e quando
multiplicada pelo consumo das pessoas faz com que a demanda sobre a
carne fique sempre altal, porém isso incentiva a produção de gado e faz com
que cada dia mais haja maior necessidade de corte de florestas para atender
a demanda de carne no mundo. Outra questão importante é que além de
terreno e a destruição de florestas, a vaca é um grande emissor de
NH4(metano) um GEE(gás de efeito estufa) com feito 21 vezes mais forte que
o CO2. Esse metano é proveniente dos dejetos dos animais, contudo, esse
problema pode ser evitado a partir de instalação de biodigestores.
3.2. Como entender o processo de criação das vacas leiteiras, os avanços
tecnológicos e sua utilização?
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O processo de criação de vacas leiteiras é relacionados por algumas etapas e
em diferentes métodos de criação. Esses métodos podem ser divididos em
dois grupos maiores como a criação de pasto e de confinamento. Em ambas
as criações a vaca é fecundada artificialmente, após a fecundação a vaca é
criada até o dia de parir o filhote na qual fica de 1 a 5 dias amamentando e
depois é separada da mãe para que o leite seja direcionado à produção
industrial. Tem como princípio base este citado, a diferenciação dos dois
métodos de criação é que em um o animal é deixado no pasto para se
alimentar e se movimentar da maneira que quiser, já no confinamento como
o próprio nome diz, as vacas ficam a maior parte do dia sem poder se
movimentar sendo alimentada exclusivamente por ração
3.3. Quanto dos recursos naturais mais importantes são destinados aos
animais?
Considerando a vaca sendo um animal de grande porte e muito maior que o
ser humano, a necessidade de comida por esse animal também é maior.
Estimativas relatam que 30% da água potável do mundo esteja sendo
destinada às criações de bovinos e 1 terço do alimento produzido no mundo
é destinado aos animais, uma choque quando visto qu cerca de 1 bilhão de
pessoas não tem acesso a água de mínima qualidade e 2 bilhões sofrem de
fome. Essa questão de consumo de carne pode ser um ponto de partida para
reconhecer as falhas feitas até aqui e iniciar um novo pensamento de
consumo de alimento e recursos que ppossibilite uma melhor distribuição de
alimento no planeta.

CONCLUSÃO
Ao pesquisar a produção de leite e seus efeitos no meio ambiente, podemos
reconhecer alguns padrões de opiniões que são reafirmadas por pesquisas
científicas. A necessidade de conhecer os impactos produzido a partir da
criação de bovinos vem sendo abordada a partir de uma visão holística do
sistema de produção e consumo e desse modo, pode-se ver que grande parte
da área desmatada da floresta Amazônica é utilizada para a produção de
gado e outra é utilizada para a produção de grão destinados à ração desses
animais, que soma 80% da área desmatada, para esses fins. Principalmente
no Brasil, grande parte do gado é criado com pasto, onde é necessário o
corte de florestas e também causa uma grande perda de biodiversidade local.
Cerca de 30% da água potável é destinada ao gado no mundo enquanto 1
bilhão de seres humanos não tem acesso a esse recurso em qualidade
mínima de consumo. Para reduzir custos tanto financeiros como de
recursos, o confinamento de animais vem sendo uma nova técnica de
produção de animais pois reduz a necessidade de áreas de pastagens e de
ração além de melhorar o monitoramento de veterinários e cuidados
individualizados, por outro lado, muitos são contra esse tipo de produção
porque reduz o animal à um produto e não um ser vivo, desse modo o
confinamento retira o animal de sua essência natural onde é negado o
direito do animal de praticar ações naturais de sua vida. Assim, esse
trabalho pode observar a relação gado com o meio ambiente além de
estabelecer diretrizes para mudança de escolhas, de forma simples e prática
para atingir o público alvo.
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Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas
Procurar entender o impacto sócio-ambiental da produção de leite.
Comprar produtos de fazendas que tenham em sua propriedade um estino
ecológico aos resíduos dos animais como biodigestores.
Exigir através do sistema de atendimento ao consumidor as informações
mais específicas, caso não encontre.
Reduzir ao máximo o consumo de leite e substituí-lo por leite de amêndoa ou
de soja.

FONTES CONSULTADAS
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A TECNOLOGIA PARA A TERCEIRA IDADE
AUTORIA: BRUNO DOMINGUES DE PAULA
RESUMO
O presente estudo está situado no tema de inserção dos idosos no meio tecnológico
por meio do telefone DL e tem como objetivo verificar se o produto atende de fato as
necessidades do idoso e como essas pessoas se sentem frente a um produto da era
tecnológica. A razão para o estudo é inserir os idosos no mundo da tecnologia por
meio de um telefone celular de fácil manuseio O estudo foi realizado durante o
período de 4 semanas e na internet. Para responder a questão-problema e alcançar
esse objetivo, o método do estudo considerou as seguintes fontes primárias,
secundárias e técnicas de coleta de dados: questionários digitais disponibilizados
pela internet, artigos científicos publicados, livros e capítulos de livros publicados e
notícias publicadas impressas ou na internet. Os dados coletados foram analisados
e geraram alguns resultados que sugerem que há receios e dúvidas por parte dos
idosos em relação a utilização desse produto e também de tudo que é digital, pelo
simples fato de o idoso, mesmo com o real aumento da expectativa de vida, (esse
público vem crescendo e se tornando um público alvo com grande potencial de
compra) ainda ser um público menos importante para os fabricantes. O estudo
contribui para conscientizar familiares, jovens, e idosos, de que este último
também pode fazer parte da comunicação e interação social por meio de produtos
eletrônicos. O estudo será comunicado para esse público-alvo na forma de palestras
e workshops nos centros de convivência para idosos, como um convite à inclusão
do idoso no mundo digital tecnológico. E também poderá ser oferecido aos
fabricantes como um primeiro pequeno estudo, porém muito promissor, merecendo
ser aprofundado o quanto antes.
Palavras-chave: Acessibilidade; Inclusão; Tecnologia
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

Meu estudo pretende conhecer o telefone celular DLYC130 e similares, chamados
popularmente de "celular de idosos". Baseei meu estudo em primeiro lugar, na
observação de minha avó e sua dificuldade de lidar com tela e visores. Detalharei
sua apresentação e funcionamento, sua funcionalidade e durabilidade, suas
qualidades e defeitos; descreverei o produto como um todo, os componentes básicos
e os outros itens que o diferenciam dos telefones do mercado, fazendo-o um
aparelho de fácil utilização pelo público à que se destina. Pretendo me basear em
pesquisa de campo quantitativa e de opinião, e artigos publicados. Meu estudo terá
duração de 4 semanas.

1.2.

Questões a responder

Como inserir os idosos no meio tecnológico por meio do telefone celular
DLYC130?
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O estudo tem como público-alvo as pessoas idosas, tanto as que conhecem como as
que não conhecem o produto, e seus familiares. Os idosos nem sempre têm
habilidade com a tecnologia, mas necessitam dela e querem ser inseridos nesse
meio. E os filhos e/ou netos podem com esse telefone oferecer uma inserção com a
utilização de um produto de comunicação ágil e imediata. Espero, com isso, poder
ampliar as informações sobre a melhor utilização do telefone e esclarecer dúvidas;
orientar sobre o uso de carregadores e o descarte de aparelhos e baterias no meio
ambiente, afim de preservar o bem estar do público-alvo e a sociedade.

MÉTODO DO ESTUDO
2.1.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais
FS2: artigos científicos publicados
FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

FP1:
FP2:
FP3:
FP4:

Fontes Primárias
observação e registro de ambientes
experimentação ou observação participante
entrevistas individuais
entrevistas em grupo
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x

x

x

x
x

FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao públicoalvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

RESULTADOS
2.2.

Inclusão

O mundo contemporâneo está inserido na constante evolução da tecnologia, cada
vez mais estamos condicionados a artefatos eletrônicos, sendo assim, surge a
necessidade da criação de estratégias que visam a inclusão do segmento idoso no
mundo tecnológico. Diversos são os benefícios quando os idosos entram neste
mundo tecnológico. Ao entrar em contato com este mundo, o idoso acaba
despertando o interesse nas transformações, proporcionando o acesso a novos
conhecimentos, estimulando o raciocínio e a autoestima, resultando assim, na
melhoria da qualidade de vida deles. Ao longo do tempo sabemos que existe uma
evolução tecnológica que apresenta atualizações e modificações com muita rapidez.
Pensando sobre isso, grande parte da população acaba sendo excluídas deste meio,
como a classe social mais baixa, pessoas com necessidades especiais e os idosos.

2.3.

O contato

Um fator que chamou a atenção no estudo é que os idosos, em sua maioria,
demonstram medo ou receio em relação aos aparelhos tecnológicos. Do total dos
entrevistados, mais de 50% relatou ter medo de utilizar as novas tecnologias por se
sentirem incapazes, e também relataram ter receio de danificar o aparelho.
A maioria relatou que sentem mais medo quando usam a internet. Além disso, é
comum o medo de vírus e redes sociais, de estragar e/ou quebrar o aparelho, de
não saber utilizar, de errar e das consequências do suposto erro. Medo de errar a
voltagem, de apagar documentos de outras pessoas que estão no computador, de
não aprender a utilizar, de não memorizar as funções e de não conseguir utilizar o
aparelho também foram mencionados. Alguns relataram ainda ter medo devido a
más experiências com tecnologias. Com os smartphones o assunto é ainda mais
complicado, por se tratar de uma tecnologia mais recente e com modelo de tela
touch screen, o que é uma grande novidade para os idosos.

2.4.

Aumento da população idosa

Os censos populacionais entre 2000 e 2010, mostram um índice de crescimento da
população brasileira de 12,3%, aproximadamente 21 milhões de pessoas, no total
contabilizado em 2010 de aproximadamente 191 milhões de habitantes. A
proporção de idosos na população neste mesmo período passou de 5,9% para 7,4%,
aproximadamente 20 milhões de pessoas (IBGE, 2012). Na figura 1 podemos
observar a estimativa de crescimento da população, a partir dos 60 anos e como
esta tende a crescer. Este aumento da população idosa tende a modificar o formato
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da pirâmide populacional. O aumento da expectativa de vida e o declínio da taxa de
fecundidade, fez com que se iniciasse um processo contínuo de estreitamento da
base da pirâmide etária, consequentemente, de envelhecimento da população
(Garcia & Carvalho, 2003). Provocando o que os pesquisadores chamam de
processo de retangularização da pirâmide populacional.

Conforme a figura 2 é notável a mudança no perfil da população brasileira nos
próximos anos. Assim, é necessário que os órgãos governamentais criem políticas
públicas de saúde, educação, cultura, lazer, inclusão digital para que as
necessidades desses idosos sejam atendidas e para que eles não se sintam isolados
da sociedade.

Caso tenha feito registros em imagem ou tenha que trazer aqui imagens, informe a
legenda de cada uma das imagens a autoria da imagem e um título para a imagem.
Se necessário para esclarecer, informe data e lugar de onde a imagem foi
registradas.
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CONCLUSÃO
Estar diante de tantos aparatos tecnológicos pode parecer assustador a primeira
vista, mas se torna encantador quando os estigmas e estereótipos entre idoso e
tecnologia são diluídos, dando lugar ao um universo de possibilidades. Estar
próximo a alguém, diminuir a solidão e os medos do envelhecer, socializar, se
divertir, encontrar amigos, ativar o corpo e os neurônios, melhorar os processos
cognitivos entre tantos outros benefícios que as novas tecnologias proporcionam ao
idoso quando este toca o universo digital. Estar diante de tantos aparatos
tecnológicos pode parecer assustador à primeira vista, mas se torna encantador
quando os estigmas e estereótipos entre idoso e tecnologia são diluídos, dando
lugar ao um universo de possibilidades. Estar próximo a alguém, diminuir a solidão
e os medos do envelhecer, socializar, se divertir, encontrar amigos, ativar o corpo e
os neurônios, melhorar os processos cognitivos entre tantos outros benefícios que
as novas tecnologias proporcionam ao idoso quando este toca o universo digital.

Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas
• Centros de convivência de idosos podem ser usados para aulas teóricas e práticas
sobre um segundo contato do idoso (o primeiro é ao adquirir um celular de idoso)
com o mundo tecnológico. Nos centro de convivência podem ser ensinados a
organizção de uma agenda telefônica, por exemplo, muito necessária, mesmo
sabendo que o idoso gosta da velha caderneta... Poderia ser ensinado e treinado o
uso da tecla touch, que seria um primeiro passo em direção ao uso de um smart
fone. Com um smart fone, o idoso pode baixar jogos como Paciência e Palavras
Cruzadas, jogos os quais as pessoas nessa idade apreciam, alem de serem
altamente interessantes para memorização e treinamento cognitivo. Um smart fone,
além dos jogos, pode armazenar músicas, trazendo a memória auditiva para o dia a
dia, de uma forma compacta e prática, que só necessita de um carregador.
• Outro lado importante, é o incentivo por meio dos mais jovens, como filhos e
netos, por exemplo, que podem desempenhar um papel crucial para o idoso ficar
menos apreensivo quanto à ideia de usar um celular, ou qualquer outro
instrumento tecnológico, até eles entenderem que a tecnologia não é só para jovens
e que ela pode ser muito útil e saudável em sua vida. Os jovens devem incentiva-los
à irem aos centros de convivência de idosos, e às aulas práticas do uso de celulares.
O telefone DL funcionaria como um meio para a terceira idade ingressar no meio
tecnológico, justamente por não ser um telefone complexo, ele seria um primeiro
contato que facilitaria e iria acostumando os mais velhos com a idéia de possuir um
celular.
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VILÕES ALIMENTÍCIOS: O PERIGO DOS
AGROTÓXICOS
AUTORIA: DIEGO AUGUSTO PEREIRA DA COSTA PORTELLA

RESUMO
O presente estudo está situado no tema de alimentos, bebidas e saúde e
buscou responder a questão-problema: "Como os agrotóxicos em legumes e
verduras da alimentação humana no Brasil impactam a saúde de quem os
consome?". A razão para o estudo é propor medidas que visem poder
orientar melhor as pessoas nas escolhas de compra e consumo dos
alimentos (preferindo sempre alimentos 100% orgânicos) e assim melhorar o
bem estar e a saúde do público-alvo. O estudo foi realizado durante o
período de 4 semanas na internet. Para responder a questão-problema o
método do estudo considerou as seguintes fontes secundárias e as seguintes
técnicas de coleta de dados: Conteúdos em websites, blogs ou redes sociais;
notícias publicadas impressas ou na internet e artigos científicos publicados.
Os dados coletados foram analisados e geraram alguns resultados que
confirmam quando comparados ao que se conhece ou é divulgado sobre o
tema e o que a literatura consultada apresenta. Destacam-se nos resultados
que o pimentão é um dos alimentos com maior índice de contaminação por
agrotóxicos. Diante dos resultados, pode-se concluir que grande parte da
população brasileira está contaminada por eles. O estudo contribui para
melhorar o entendimento sobre agrotóxicos especialmente para o públicoalvo que são as famílias que compram regularmente e fazem uso cotidiano
do produto contaminado em questão. O estudo será comunicado para esse
público-alvo na forma de power point a ser preparado em uma versão
protótipo em julho de 2017 a ser disponibilizado ao público em meio digital e
em eventos de educação ambiental e para o desenvolvimento sustentável,
especialmente com foco na produção sustentável e consumo consciente.
Palavras-chave: Agrotóxicos. Contaminação. Saúde.
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INTRODUÇÃO
Escopo do Projeto
O presente estudo tem por finalidade apresentar o nível de agrotóxico
presente nos legumes, verduras e frutas, em especial o pimentão, alimento
este que eu e minha família consumimos diariamente na nossa residência
desde quando lembro da minha infância. Apesar desses alimentos serem
essenciais para uma boa qualidade de vida, estes muitas das vezes se
encontram infectados com inúmeros pesticidas e fungicidas que acabam por
fazer mal ao organismo humano, portanto, é primordial conhecer a
procedência de sua produção. O estudo mostrou, ao longo de 4 semanas, os
agrotóxicos mais utilizados no pimentão e o nível de veneno que ele possui,
além de mostrar como funciona a legislação em relação ao assunto.
Questões a responder
Essa pesquisa procurou responder algumas questões, sendo a principal:
“Como os agrotóxicos em legumes e verduras da alimentação humana no
Brasil impactam a saúde de quem os consome?”. E ainda, questões
secundárias, relacionadas a seguir: “Como está o Brasil no contexto global
de consumo de agrotóxicos?”, “Quais são os legumes e verduras da
alimentação humana no Brasil com maior uso de agrotóxicos?”, “Quais são
os agrotóxicos autorizados pela ANVISA e quais não são autorizados para
legumes e verduras da alimentação humana e que, mesmo assim, estão
presentes?” e por fim, “Como evitar a ingestão de agrotóxicos nos legumes e
verduras, especialmente o caso do pimentão?”.
Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo
O estudo tem como público-alvo as famílias que compram regularmente e
fazem uso cotidiano do produto contaminado em questão, sendo algo muito
comum nas mais diversas regiões do país ocasionando um problema
nacional. Espera-se gerar, a partir dessa pesquisa, um arquivo sobre o
estudo realizado, no formato de vídeo mp4 e áudio mp3 com base em power
point, explicando o que é conhecido sobre o assunto antes e depois do
estudo. O propósito do estudo é ampliar o conhecimento acerca da
contaminação por agrotóxicos no pimentão, mostrando seus efeitos tóxicos à
saúde humana e no meio ambiente e em seguida, dependendo dos
resultados do estudo, propor medidas que visem poder orientar melhor as
pessoas nas escolhas de compra e consumo dos alimentos (preferindo
sempre alimentos 100% orgânicos), e assim, melhorar o bem estar e a saúde
do público-alvo.

MÉTODO DO ESTUDO
Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

x

FS2: artigos científicos publicados

x
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FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

x

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários
público-alvo

impressos

distribuídos

ao

FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

RESULTADOS
A partir da análise das fontes pesquisadas, as questões que foram propostas
puderam ser respondidas.
Impactos na saúde humana
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente(2009), agrotóxicos são aditivos
químicos ou biológicos utilizados nos setores de produção agrícola que visa
fortificar a plantação eliminando pragas como insetos, fungos e bactérias.
Entretanto, de acordo com inúmeras pesquisas já realizadas, esses produtos
impactam direta e indiretamente a saúde de quem os consome e isso ocorre
porque resíduos desses compostos permanecem nos alimentos mesmo após
sua comercialização.
Visto isso, vamos direto aos impactos que tais resíduos podem ocasionar à
saúde humana. Podemos perceber que existem dois tipos de efeitos:
110

1- Efeito Agudo - Aquele efeito que é sentido no momento da ingestão do
alimento, geralmente uma vez à doses altas e podem incluir irritação da pele
e olhos, cólicas, coceiras, diarréias, vômitos, dificuldades respiratórias,
convulsões, espasmos, morte etc (G1, 2015).
2- Efeito Crônico - Aquele efeito que é sentido após várias exposições à
doses baixas e seus sintomas podem incluir infertilidade, impotência,
abortos, malformações, desregulação hormonal, efeitos sobre o sistema
imunológico, câncer, etc (G1, 2015).
O Brasil no contexto global de consumo de agrotóxicos
Para ser utilizado no Brasil, o agrotoxico deve cumprir as diretrizes e
exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio
ambiente e da agricultura (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017). Os
agrotóxicos mais utilizados no país são os herbicidas (estes são 50% do total
utilizado), em seguida vêm os fungicidas, inseticidas e ascaricidas.
Por sua vez, países da União Européia e Estados Unidos já baniram de sua
agricultura vários exemplares de diversos tipos de agrotóxicos. Todavia, o
Brasil ainda insiste em importar esses produtos e lidera o ranking de
consumo. (O GLOBO, 2016)
Existe um projeto de lei em discussão na câmara dos deputados que visa
implementar ações com a finalidade de estimular o uso de agrotóxicos
biológicos e banir gradativamente os agrotóxicos tóxicos. Espera-se com a
aceitação do projeto, uma melhora significativa do Brasil em relação ao
contexto global de consumo de agrotóxicos.
Líderes no índice de agrotóxicos
O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos (PARA), um relatório da
ANVISA, realiza anualmente um estudo sobre o nível de agrotóxicos que
determinados alimentos possuem. O PARA 2010, mostrou que o líder em
resíduos de agrotóxicos é o pimentão, seguido do morango, alface e pepino.
Tais resultados podem ser analisados na tabela a seguir:
Tabela 01 - Amostras analisadas por cultura e resultados insatisfatórios.
Fonte:
PARA,
2010
As 146
amostr
as de
piment
ão,
134 se
encont
ram
acima
dos
limites
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máximos de resíduos de agrotóxicos (LMR), ou seja, estão infectados o que
denota uma grande preocupação na sociedade brasileira, uma vez que a
maior parte da população faz uso desse alimento. Percebemos ainda que
alimentos como a batata possuem índice 0 de contaminação por agrotóxicos.
Manga, cebola e repolho seguem atrás com índices muito baixos.
Agrotóxicos autorizados
Em primeiro lugar, os agrotóxicos podem ser classificados quanto à sua
natureza:
Orgânicos – Se subdividindo em orgânicos botânicos (aqueles agrotóxicos de
origem vegetal, não poluentes ou tóxicos e autorizados no Brasil, utilizado
pelas correntes agroecológicas, à exemplo o piretro contido no crisântemo) e
os organo-sintéticos (altamente poluentes e tóxicos e também autorizados no
Brasil, à exemplo os clorados, cloro-fosforados, fosforados e carbamatos. São
esses os mais utilizados no Brasil); (JARDIM ISABEL, et al, 2009)
Inorgânicos – Possuem arsênio, tálio, bário, nitrogênio, fósforo, cádmio,
ferro, selênio, chumbo, cobre, mercúrio e zinco em sua composição química.
Eram mais utilizados no passado, porém, hoje em dia representam apenas
10% dos agrotóxicos em geral. São autorizados no Brasil (JARDIM ISABEL
et. al., 2009).
Em segundo lugar, o Ministério da Saúde os dividiu novamente, mas, desta
vez, em relação a sua toxicologia: Classe I (compostos extremamente
tóxicos), Classe II (altamente tóxicos), Classe III (medianamente tóxicos),
Classe IV (pouco ou muito pouco tóxicos).
Alguns dos agrotóxicos mais utilizados nos legumes, verduras e frutas da
nossa alimentação são o Abamectina, Triazol Score, Amistar e o Brometo de
Metila. Com exceção do Amistar que se encontra na classe 3, os demais
agrotóxicos aqui relacionados estão no nível 1 de toxicidade, isto é, são
compostos extremamente tóxicos que são autorizados pelos órgão federais
brasileiros.

CONCLUSÃO
Diante dos resultados apresentados podemos perceber que são utilizados na
agricultura diferentes tipos de agrotóxicos com alto teor de substâncias
consideradas tóxicas ao organismo humano e que esses são autorizados pelo
governo brasileiro. Em contra partida, muitos desses aditivos químicos já
foram banidos em outros países da Europa e América do Norte, o que
significa que o Brasil ainda é um grande consumidor de agrotóxicos. Sendo
assim, percebemos que os líderes em níveis de veneno são os alimentos
como pimentão e morango e adverso à isso, a batata possui índice 0. Os
efeitos dessas substâncias no nosso organismo são diversos e severos
podendo causar, inclusive, a morte. Portanto, é primordial traçar medidas
alternativas que visem mudar a caótica problemática que vivemos nos dias
atuais. Para isso, é dever do Governo Federal estimular o uso de agrotóxicos
orgânicos Botânicos, que também são usados nas correntes agroecológicas,
por poluirem menos e causarem menos danos à saúde da população em
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geral e além disso, nós como parte integrante da sociedade também podemos
fazer a diferença mudando nossos hábitos de escolhas no cotidiano.
Diretrizes para Orientar Mudanças as Escolhas
Consuma alimentos 100% orgânicos (São aqueles alimentos que possuem o
selo orgânico em sua embalagem e para o caso de produtos vendidos em
feiras que não possuem embalagem, o produtor possui consigo um
certificado atestado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária informando
que aquele produto é orgânico, portanto, não se utiliza agrotóxicos em seu
processo de produção);
Faça hortas caseiras em casa (Para lugares como apartamentos que não
possuem muito espaço, pode-se optar pelas hortas verticais que economizam
bastante espaço);
Lave bem os alimentos com água e bicarbonato para eliminar o excesso de
resíduos de agrotóxicos.
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AS CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE DEVIDO AO
CONSUMO DE ACHOCOLATADO
AUTORIA: FERNANDA SOARES COSTA

RESUMO
O presente estudo aborda o tema: Alimentos, Bebidas e Saúde e tem como
objetivo de saber quais são os efeitos do consumo do achocolatado na saúde
humana. A razão para o estudo é mostrar para as famílias brasileiras os
malefícios do consumo dos achocolatados. O estudo foi realizado durante o
período de 4 (quatro) semanas acompanhando meu cotidiano e na internet.
Para responder alcançar esse objetivo, o método do estudo considerou as
seguintes fontes primárias, secundárias e as seguintes técnicas de coleta de
dados: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais, artigos científicos
publicados e questionários digitais disponibilizados pela internet. Os dados
coletados foram analisados e geraram alguns resultados que sugerem que há
questões e dúvidas quando comparados ao que se conhece ou é divulgado
sobre o tema e o que a literatura consultada apresenta. Destacam-se nos
resultados que existem marcas de achocolatado orgânico, como Native e
Organic, que são pouco divulgados no mercado. Diante dos resultados,
pode-se concluir que as marcas, como Nescau e Toddy, possuem em sua
composição uma enorme quantidade de açúcar, o que é muito prejudicial à
saúde humana. O estudo contribui para conscientizar especialmente o
público-alvo: crianças, adolescentes e os pais que optam por esse produto.
O estudo será comunicado para esse público-alvo na forma de cartilhas
digitais com textos e imagens bem chamativas a ser preparado em uma
versão protótipo em julho de 2017 a ser disponibilizado ao público em meio
digital e em eventos de educação ambiental e para o desenvolvimento
sustentável, especialmente com foco na produção sustentável e consumo
consciente.
Palavras-chave: Achocolatado. Saúde. Açúcar.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

O meu estudo será sobre analisar os componentes do achocolatado, em
especial o açúcar, que pode trazer riscos para saúde de seus consumidores.
O produto em questão faz parte do meu cotidiano e de muitas outras
famílias brasileiras, onde muitas vezes não estamos atentos aos seus
possíveis malefícios. A importância de estudar sobre o achocolatado é porque
esse produto é vendido em grande escala, onde a mensagem passada é
aquela onde os consumidores devam acreditar que o achocolatado faz bem e
dá energia, sem mencionar quais são os possíveis riscos do consumo
excessivo deste produto. O estudo será realizado no período de 4 semanas,
onde buscarei informações no meu cotidiano e pela internet.
1.2. Questões a responder
Quais são os efeitos do consumo do achocolatado na saúde humana?
Qual é a composição de um achocolatado?
Quais tipos/marcas de achocolatados comercializados atualmente?
Quais os possíveis riscos de se alimentar com um achocolatado?
Qual é a melhor alternativa para o consumo de achocolatado?
1.3. Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo
O público-alvo são os consumidores do achocolatado, como crianças,
adolescentes e os pais que optam por esse produto. Com essa pesquisa
espero gerar resultados a fim de montar um relatório textual simples,
facilmente compreendido por qualquer pessoa. A intenção do estudo é
informar sobre o produto e prevenir os consumidores para seus riscos.

MÉTODO DO ESTUDO
1.2.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
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FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários
público-alvo

impressos

distribuídos

ao

FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

1.3.

X

Instrumentos de Coleta de Dados elaborados

O formulário foi aplicado de forma virtual para o público de algumas redes
sociais como o Facebook e o Whatsapp, tiveram um total de 661 respostas.
Questionário:
• Com que frequência você consome achocolatado?
( ) 1 a 3 vezes na semana
( ) 4 a 5 vezes na semana
( ) Todos os dias
( ) Não consumo
• Se sim, em qual fase começou a consumir?
( ) Infância
( ) Adolescência
( ) Adulta
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• Você tem conhecimento dos componentes desses produtos?
( ) Sim
( ) Não
• Você costuma ler os rótulos dos produtos que consome?
( ) Sim
( ) Não

RESULTADOS
1.4.

Qual é a composição de um achocolatado?

Em uma comparação entre as marcas mais comercializadas, Toddy e
Nescau, os ingredientes são um pouco diferenciados. No Toddy, estão:
açúcar, cacau em pó, extrato de malte, sal cloreto de sódio, soro de leite em
pó, leite desnatado em pó, vitamina C, vitamina B3, vitamina B2, vitamina
B6, vitamina B1, vitamina A, vitamina D, lecitina de soja 322, aromatizante,
glúten. No Nescau, encontra-se: açúcar, cacau em pó, minerais, vitamina
B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, emulsificante lecitina de soja,
ácido ascórbico, aromatizante, glúten.
1.5.

Quais tipos/marcas de achocolatados comercializados atualmente?

Entre as mais comercializadas e citadas nesse estudo, Nescau e Toddy.
1.6.

Quais os possíveis riscos de se alimentar com um achocolatado?

Os malefícios do achocolatado na saúde humana são causados pela grande
quantidade de açúcar contida nos produtos de diversas marcas, o excesso
pode causar obesidade e cáries, principalmente em crianças, visto que é
comum o consumo começar na infância.
1.7.

Qual é a melhor alternativa para o consumo de achocolatado?

Uma das alternativas é a versão orgânica, que não contém produtos
químicos. Além dessa, é consumir cacau em pó, podendo ser adoçado com
mel.
Imagens de achocolatados orgânicos, das marcas Organic e Native.
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Questionário digital respondido por meio uma rede social. Fonte: Fernanda
Costa

Questionário digital respondido por meio uma rede social. Fonte: Fernanda
Costa
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Questionário digital respondido por meio uma rede social. Fonte: Fernanda
Costa

Questionário digital respondido por meio uma rede social. Fonte: Fernanda
Costa
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CONCLUSÃO
Por fim, foi concluído que os impactos dos achocolatados na saúde são
muito maiores do que o esperado, pois gera várias consequências como
excesso da dose recomendada de açúcar e cárie, principalmente nas
crianças.
Para quem estudar esse tema futuramente, é recomendado que tente
aprofundar-se nas leis, principalmente as referentes aos rótulos, para
verificar se as marcas seguem com vigor. Além disso, que tente entrar em
contato com as empresas de achocolatado orgânico para estuda-las a fundo
e entender o porquê da pouca divulgação.
2.

Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas

Para que haja mudança os consumidores precisam compreender os riscos do
consumo diário desses produtos.
Uma das alternativas é a versão orgânica, que não contém produtos
químicos, como Organic e Native.
Uma segunda opção é optar por outros tipos de alimentos, como frutas e
canela.
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INALAÇÃO DE GASES POLUENTES PELOS
ESTUDANTES DA UFF
AUTORIA: GABRIEL ÂNGELO DE MELO PIRES

RESUMO
O trabalho elaborado tem o objetivo de conscientizar as pessoas a respeito
da inalação de gases poluentes e como esses prejudicam sua saúde a curto e
longo prazo. Busca também mostrar soluções para mitigar ou sanar o
problema nos grandes centros metropolitanos, já que o campus em destaque
fica localizado dentro de uma das maiores cidades do Estado. Poluição de
queima de combustíveis está intrinsecamente ligadas e o trabalho busca
explanar essa relação para conscientização de pessoas atingidas por essa
relação antagônica.
Palavras-chave: Saúde, Poluição e Conscientização.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

O estudo a qual planejo é de como a poluição de veículos emissores de gases
poluentes afeta o nosso cotidiano no que se refere à saúde. O estudo será
realizado nas proximidades do campus Valonguinho, onde há grande
circulação de veículos e pedestres, principalmente alunos. Quase todos os
dias precisamos sair de casa, seja para estudar ou trabalhar. Mesmo que o
transporte de muitos sejam veículos não poluentes como bicicletas ou
skates, raros casos, estes estão sujeitos a inalar os poluentes em questão. O
porquê do estudo está na área de abrangência do tema e como o estudo pode
ajudar a longo prazo a população local, buscando uma melhora na qualidade
de vida dos mesmos. O período de duração do estudo será de
aproximadamente 4 semanas.
1.2.

Questões a responder

Quais efeitos nocivos de gases poluentes emitidos por veículos na saúde
humana?
Como podemos nos proteger, evitando os riscos à saúde, diante da situação
atual no contexto da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, seja a partir de
decisões de pessoas e famílias, seja a partir de mudanças em tecnologias, e
conscientização pública?
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O público-alvo da pesquisa são os estudantes, funcionários e pessoas da
proximidade do campus Valonguinho que por estudarem e fazerem suas
atividades no centro de Niterói tem maior vulnerabilidade ao problema de
inalação de gases poluentes. A ideia é que a conscientização desse problema
seja para buscar formas de amenização do problema. Pretendo criar um
material de explanação ao público-alvo dos problemas que a inalação de
gases poluentes pode causar a longo prazo e formas estruturais a longo
prazo e paliativas a curto prazo que a instituição possa tomar para encerrar
o problema a nível local.

MÉTODO DO ESTUDO
O trabalho foi elaborado com artigos, vídeos e entrevistas com especialistas
no assunto, embasando todo o trabalho para a elucidação das perguntas
apresentadas.
1.1.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais
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FS2: artigos científicos publicados

x

FS3: livros e capítulos de livros publicados

x

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

x

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários
público-alvo

impressos

distribuídos

ao

FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

RESULTADOS
3.1 Quais efeitos nocivos de gases poluentes emitidos por veículos na saúde
humana?
O estudo se mostrou deveras preocupante por sua área de abrangência não
definida por limites de escolha, e sim por imposição, já que as vítimas não
têm escolha, e pouca divulgação de estudos sérios envolvendo o problema de
inalação. Governos e industriais, principalmente em países emergentes,
como Brasil, não dão ênfase para o assunto por questões econômicas que
ficam sempre em primeiro plano. O modelo de desenvolvimento que é
utilizado está intrínseco ao problema, pois dita que pessoas devem consumir
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carros e bens que promovem mais e mais liberação de gases poluentes para
o aquecimento global e que também para a saúde de cidadãos
metropolitanos.
Os efeitos nocivos à saúde são inúmeros. Estimasse que 7 milhões de
pessoas morrem anualmente no mundo devido a esse problema, direta ou
indiretamente (Saldiva). Os principais problemas estão relacionados aos 3
poluentes mais comuns nas grandes cidades. O CO é o principal por sua
concentração em zonas de grande movimentação de veículos, que causa
disfunções respiratórias e problemas cardiovasculares devido a sua
interação com as hemoglobinas. O NO² também causa certas disfunções,
tanto de trato respiratório inferior como exterior variando com sua
dimensão, que quanto menor se mostrou mais reagente com o organismo. O
O³ (Ozônio) também faz parte desses poluentes que quando inalado causa
efeitos nocivos às células, pelo seu efeito antioxidante. Todos os poluentes
estudados foram relacionados a asma.
Os maiores prejudicados com essa poluição são idosos e crianças que tem
organismos ou mais frágeis devido ao tempo de vida, ou menos preparados
devido à pouca maturidade. Também se constatou que não existe nível de
poluição segura, sendo em qualquer grau, influente negativamente, na saúde
humana (Saldiva).
3.2. Como podemos nos proteger, evitando os riscos à saúde, diante da
situação atual no contexto da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, seja a
partir de decisões de pessoas e famílias, seja a partir de mudanças em
tecnologias e conscientização pública?
Medidas que podem ser tomadas por cada pessoa para evitar a inalação
desses gases são limitadas, pelo fato do problema ser inerente a moradores
de regiões metropolitanas. Pequenas medidas como usar mais coletivos à
carros é uma opção mas deixa em conta o fato desses serem superlotados e
com péssimas condições. O uso de bicicletas pode ser uma das melhores
escolhas, no entanto também é contraditório pois a pessoa que optar por
esse veículo está mais exposta a gases já que teria que andar entre os carros
e praticando uma atividade física que exige certo esforço levando a mais
respiração, e consequentemente maior inalação de gases. A ação mais efetiva
seria o debate direto com a administração de planejamento urbano e órgãos
ambientais que podem de fato mudar o cenário atual por meio de
articulações com governos e secretariais do ramo, buscando transportes
menos poluentes, infraestrutura de transporte mais funcional, articulação
para industriais e serviços serem mais presentes em cidades remotas e
construção de ciclovias em áreas com menor fluxo de carros.
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China: O modelo de desenvolvimento proposto a países emergentes.

Crianças são umas das que mais sofrem por não terem organismos
desenvolvidos.

CONCLUSÃO
Os resultados são lamentáveis, pois as saídas paras pessoas que sofrem com
problemas são limitadas ou não existem em certas situações. O modelo de
desenvolvimento proposto por governos, industrias de petróleo e
automobilísticas são as principais causadoras do problema. Sendo o modelo
urbano de cidade predominante, com maior oferta de empregos e serviços
básicos presentes é dificultoso para maior parte da população, que é pobre,
escapar de viver em centros urbanos onde o problema é presente. Não tendo
alternativas para fugir ou mitigar a situação, estão a mercê desse problema
conjuntural, que é a poluição. Os órgãos que buscam propor modelos de
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emissão de poluentes controladas não conseguem colocá-los em prática
devido a premissa de que estão contra o desenvolvimento econômico local.
Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas
O principal autor sobre o assunto foi o professor de medicina da USP, Paulo
Saldiva. Sua contribuição para a relação de planejamento urbano e saúde se
mostrou surpreendente e mostra o quanto a interdisciplinaridade é
importante para a sociedade. Questões econômica-politicas se mostraram o
cerne do assunto, exibindo que para sanar a atual situação é necessário que
se tenha planejadores e governantes aptos para colocar em primeiro lugar a
saúde dos cidadãos metropolitanos, que sofrem com esse mal diariamente e
esse não é tratado como prioridade. O destaque novamente vai para a
interdicisplinaridade almejando a solução do problema apresentado que por
conjuntura é interdisciplinar.
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ESMALTES: AS VANTAGENS E DESVANTAGENS
PARA O CONSUMIDOR
AUTORIA: GABRIELA DE JESUS ROCHA

RESUMO
O presente estudo está situado no tema de cosméticos e buscou responder a
questão-problema: "Esmaltes: as vantagens e desvantagens para o
consumidor" com o objetivo de conscientizar os consumidores dos prós e
contras de se usar esmaltes, podendo influenciar na prevenção de
problemas, satisfazendo suas vontades pessoais saudavelmente. A razão
para o estudo é a necessidade de conhecer o que se consome. O estudo foi
realizado durante o período de 4 semanas e no meu cotidiano e na internet.
Para alcançar esse objetivo, o método do estudo considerou as seguintes
fontes primárias secundárias e as seguintes técnicas de coleta de dados:
conteúdos em websites, blogs, redes sociais e artigos científicos publicados.
Os dados coletados foram interpretados e analisados e geraram alguns
resultados que confirmam e sugerem que há questões e dúvidas quando
comparados ao que se conhece ou é divulgado sobre o tema e o que a
literatura consultada apresenta. Destacam-se nos resultados que há casos
de complicações de alergias e doenças relacionadas ao esmalte, mas que não
são divulgadas e muito menos alertadas. Diante dos resultados, pode-se
concluir que os usos sem limite de esmaltes influenciam e provocam
doenças sérias como câncer, asma e infertilidade e por isso é necessária uma
conscientização quanto ao que o consumidor está usando e como o produto
afeta sua saúde. O estudo contribui especialmente para o público-alvo de
todas as idades, que sejam potenciais consumidores de esmaltes. O estudo
será comunicado para esse público-alvo na forma de cartilhas online e
publicações em blogs e rede social a ser preparado em uma versão protótipo
em julho de 2017 a ser disponibilizado ao público em meio digital e em
eventos de educação ambiental e para o desenvolvimento sustentável,
especialmente com foco na produção sustentável e consumo consciente.
Palavras-chave: Esmalte. Saúde. Conscientização.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

Meu estudo busca analisar a composição de esmaltes, produto muito
presente no cotidiano de muitas pessoas e que desde sempre, é consumido
por mim e por minha família e amigas. Os esmaltes são usados normalmente
uma vez por semana, por clientes de salões de beleza ou pelo uso próprio
do(a) consumidor(a). Muitos consumidores não sabem os danos que um
esmalte pode causar em sua saúde, portanto meu estudo busca analisar
diferentes composições, procurando explicar o que de fato é um esmalte.
1.2.

Questões a responder

Quais são os efeitos, na saúde do consumidor, pelo uso de esmaltes?
O que são esmaltes? Quais as vantagens para o consumidor? Quais as
desvantagens?
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

Meu estudo tem como público-alvo as pessoas de todas as idades que
utilizam esmaltes e também que possuem problemas nas unhas e pele. O
resultado esperado do meu estudo é poder conscientizar os consumidores
dos prós e contras de se utilizar esmaltes após sua finalização, para
influenciar na prevenção de problemas, satisfazendo suas vontades pessoais
de maneira saudável.

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

x

FS2: artigos científicos publicados

x

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
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x

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao
público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

RESULTADOS
3.1. Quais são os efeitos, na saúde do consumidor, pelo uso do esmalte?
Foi constatado que o esmalte pode causar alergias muito sérias nos
consumidores, como inchaço e vermelhidão nos olhos, pescoço e até
descamação da pele das mãos e enfraquecimento das unhas. Além de
alergias, por possuir metais pesados em sua composição, como é o caso do
formaldeído, problemas mais sérios como bioacumulação no organismo
humano são consequências do uso frequente de esmaltes. O formaldeído
pode causar câncer no nariz e na garganta, asma, fibromagia, fadiga,
problemas de fertilidade e até desordem menstrual. Dados do estudo da
Clínica Higashi dizem que em 2005, a produção mundial de formaldeído
equivaleu a 46 bilhões de libras. A composição química do esmalte também
inclui o tolueno, nome usual para metilbenzeno, esse composto também é
conhecido por "cola de sapateiro". Ele é inflamável, é incolor e tóxico. É
usado em esmaltes como solvente da tinta. O maior risco para a saúde é
quando se inala ou se ingere o tolueno. Quando é inalado, sua toxicidade é
absorvida na hora para a corrente sanguínea, no momento em que chega aos
pulmões. Seu prejuízo no organismo pode ser desde irritações nos olhos e
gargantas a tonturas, fadiga muscular, insônia, nervosismo etc. Por ser uma
substância depressora do Sistema Nervoso Central (SNH), quando inalado
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com frequência, causa dependência química. Seu efeito é parecido com a do
álcool.
3.2. O que são esmaltes? Quais as vantagens para o consumidor? Quais as
desvantagens?
Esmaltes são cosméticos de beleza usados para fins estéticos, e seu
consumo é muito influenciado pela moda e tendências midiáticas. É
composto por solventes, diluentes, corantes e pigmentos, sendo 85%
formado por solventes e 15% por resinas e outros. Os solventes do esmalte
são o Dibutilftalato (causa irritação na pele e se descartado no meio
ambiente, afeta organismos aquáticos), álcool isopropílico (descartado de
forma errada, diretamente ao solo pode se infiltrar até atingir o lençol
freático e contaminá-lo, além de irritar a pele humana quando em contato
direto), o tolueno (já citado anteriormente, e é tóxico em ambientes
aquáticos), formol (formaldeído, também citado anteriormente) e acetato
butílico. As resinas são responsáveis por darem o brilho do esmalte após a
secagem e sua estrutura são polímeros, como a nitrocelulose (provoca
dermatite nos humanos e é adquirido através de fontes renováveis). As
vantagens para o consumidor são a beleza estética e visual e os cuidados a
mais que se pode ter com as unhas, os quais não necessariamente fazem
bem. As desvantagens, como foram ditas anteriormente, são relacionadas a
possível doenças que podem ser provocadas pelo uso constante de esmaltes
e alergias.

CONCLUSÃO
Diante às desvantagens estudadas e analisadas neste estudo, passou-se a
entender que é importante construir interesse em conhecer o que se
consome pois, além do esmalte muitos produtos presentes no cotidiano das
pessoas trazem riscos e danos à saúde de quem os consome. De acordo com
a questão inicial de estudo, concluo-o de forma clara e explicativa,
respondendo a todas as partes que me propus a estudar. Outra linha de
estudo considerável, uma sugestão minha é a de que envolva uma análise e
pesquisa quanto à “Influência na mente humana do uso do esmalte: quais
emoções são despertadas e o quê as desperta? ”, para buscar entender o
que influencia, o motivo, os sentidos despertados e a satisfação pessoal da
ação de se usar um esmalte.
Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas
• Conscientização dos riscos do uso dos esmaltes
o

Frequência

o

Marcas

o

Histórico
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• Novos hábitos
o

Cuidar das unhas sem uso pesado de cosméticos

o
Manter as unhas limpas e bem cuidadas: hidratar unhas e mãos
com manteiga de cupuaçu e Karité e óleos vegetais.
o

Ter uma boa alimentação
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OS DIFERENTES TIPOS DE OVOS DE GALINHA
AUTORIA: JULIANA ALVES DA SILVA COUTINHO PONTES

RESUMO
O presente estudo está situado no tema: Alimentos, Bebidas e Saúde e tem
como objetivo investigar quais as diferenças entre os ovos de galinha
comercializados. A razão para o estudo é conhecer o que está por trás da
produção do alimento que possui um grande índice de consumo no país. O
estudo foi realizado durante o período de quatro semanas e na internet. Para
responder a questão problema e alcançar esse objetivo, o método do estudo
considerou as seguintes fontes primárias, secundárias e as seguintes
técnicas de coleta de dados: conteúdo em website, blogs ou redes sociais,
artigos científicos publicados, livros e capítulos de livros publicados, notícias
publicadas, impressas ou na intente e observação e registro de ambientes.
Os dados coletados foram analisados e geraram alguns resultados que
confirmam quando comparados ao que se conhece ou é divulgado sobre o
tema e o que a literatura consultada apresenta. Destacam-se nos resultados
que a qualidade físico-química dos ovos está diretamente ligada a
alimentação e cuidados recebidos pela galinha poedeira. Diante dos
resultados, pode-se concluir que o melhor tipo de ovo para consumo
humano, mais nutritivo e menos agressivo a saúde dos animais são os ovos
produzidos de maneira orgânica. O estudo contribui para gerar informações
sobre o produto e como são produzidos, consciência sobre impactos
ambientais e melhores maneiras de manusear, armazenar e cultivar o
produto, especialmente para o público-alvo que se alimenta frequentemente
de ovos de galinha. O estudo será comunicado para esse público-alvo na
forma de vídeo a ser preparado em uma versão protótipo em julho de 2017 a
ser disponibilizado ao público em meio digital e em eventos de educação
ambiental e para o desenvolvimento sustentável, especialmente com foco na
produção sustentável e consumo consciente.
Palavras-chave: Ovos de galinha. Saúde. Alimentação.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

O estudo visa conhecer diferentes tipos de ovos de galinha. Alguns dos tipos
desses produtos são consumidos e comprados regularmente pelos
brasileiros. É possível perceber a diferença entre alguns ovos, em questão de
sabor, coloração e textura, porém é desconhecida as diferenças nutricionais,
composições ou o caminho que alguns ovos fazem até chegar ao mercado.
Por conta disso o estudo buscará uma comparação, mais aprofundada, entre
diferentes tipos de ovos de galinha, principalmente industriais e orgânicos, e,
dentro de quatro semanas, descreverá tais ovos, a diferença no processo de
produção e cuidados com animais até a formação do alimento.
1.2.

Questões a responder

Questão principal:
comercializados?

Quais

as

diferenças

entre

ovos

de

galinha

Questões secundárias: Quais os tipos de ovos comercializados?
Quais são as formas de produção de ovos?
Qual é a melhor alternativa para o consumo de ovos?
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

Visto que em 2016 foi batido o recorde em produção de ovos de galinha, o
estudo é destinado a todos que têm esse alimento como parte nutritiva
frequente em refeições diversas. Espera-se, a partir do estudo, gerar um
vídeo que seja de fácil entendimento e acessível ao público visando promover
um maior conhecimento sobre os tipos de ovos comercializados, a maneira
como são produzidos e assim auxiliar a uma escolha de consumo mais
saudável e sustentável.

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados

X

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
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FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes

X

FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao
público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

RESULTADOS
1.5.

Quais os tipos de ovos comercializados?

O ovo é um alimento muito comum na mesa dos brasileiros que se
alimentam em média com 192 ovos ao ano. Em uma pesquisa, realizada por
estudantes do Instituto Federal do Acre, mostrou que cerca de 49% das
pessoas afirmaram comer uma dúzia de ovos por semana. Segundo a
pesquisa a popularidade desse alimento é referente principalmente a seu
sabor, mas também é levado em consideração o baixo custo e os ricos
valores nutricionais (SILVA et al., 2017).
A qualidade do ovo pode ser determinada pela qualidade da casca, qualidade
interna, resistência à manipulação, idade, nutrição, genética e condição
sanitária das aves. Ou seja, a qualidade dos ovos está diretamente ligada ao
tratamento recebido pela galinha poedeira. O que diferencia um ovo de outro
são os estágios de sua produção. A maneira com que o ser humano trata os
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animais, em questão de saúde, bem-estar e alimentação, refletem na
qualidade e no produto dos alimentos oferecidos aos mesmos. (PIRES, 2013)
Para conhecer melhor e identificar ovos é preciso ficar a par das diferenças
físicas e possíveis de se observar, a fim de identificar a partir das cascas e
das gemas os diferentes tipos de ovos e como possivelmente foram
produzidos.
1.6.

A casca dos ovos

A casca é formada principalmente por cálcio (98,2%), magnésio (0,9%) e
fósforo (0,9%) na forma de fosfato. A deficiência em sua estrutura pode ser
devido à falta desses nutrientes. A resistência da casca depende de sua
espessura e da organização da matriz da casca. (PIRES, 2013)
Galinhas que vivem confinadas e são impedidas de se locomover, tem menor
índice de absorção de cálcio, além de uma dieta menos nutritiva que levam a
deficiência da substância, por tais motivos afetam a qualidade de suas
cascas que ficam mais finas, correm risco de quebrar e contaminar mais
facilmente.
Outro fator, porém, natural, é o aumento da idade da ave. Quanto maior a
idade maior a queda da qualidade da casca, uma vez que há aumento no
tamanho do ovo e menor mobilização e absorção de cálcio pelo animal, sendo
assim, para solucionar esse problema, é necessária uma maior
suplementação de nutrientes na dieta das aves.
As cores da casca não influenciam na qualidade ou quantidade de nutrientes
de um ovo. Seja ovo marrom, branco ou coloridos, ambos terão quantidades
quase iguais de nutrientes. Em geral, o que pode favorecer a quantidade de
nutrientes de um ovo é a alimentação das galinhas (CHAVES, 2016)
De acordo com Embrapa (2004), a penetração de microrganismos através da
casca depende de diversos fatores, dentre eles: qualidade da casca e da
cutícula. Ao contrário do que se imagina, as cascas de ovos são permeáveis e
é possível que pelos seus poros passe algum tipo de microrganismo e haja
contaminação. Mas existem outros fatores que aumentam as chances de
contaminação dos ovos pela casca, como: a exposição do ovo a umidade,
cascas finas e frágeis, rachaduras, deficiência na camada proteica que
envolve o ovo. (CSA, 2016)
1.7.

A gema dos ovos

Enquanto a claras do ovo contêm algumas proteínas, riboflavina e selênio de
alta qualidade, a maior parte de nutrientes de um ovo é encontrada na
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gema. Nutrientes como: Vitamina D, que é responsável pela saúde dos ossos
e função imune; Colina, nutriente essencial para o funcionamento das
células; Luteína e zeaxantina, antioxidantes que auxiliam na manutenção da
musculatura (ENC, 2017)
A cor da gema do ovo está intimamente ligada ao alimento que é dado às
galinhas. A Drª Sanfelice (2017) e a CSA (2017) afirmam que alimentos como
milho, vegetais de folha verde pimentão e beterraba são ricos em xantofilas
(conjunto de carotenoides), propiciam cor à gema. A cor da gema é um fator
muito importante ao consumidor, a cor dela é um indicativo a qualidade do
ovo e a qualidade da alimentação da galinha.
Porém, segundo Graner (2017), o regime de alimentação utilizado nas
granjas, quase sempre composto de muita farelada, pouco ou quase nenhum
verde e portanto, há falta de ingredientes fornecedores de nutrientes e
pigmentos.
Quando essa cor não é adquirida através da alimentação, muitos produtores
utilizam formas artificiais ou naturais, como bixina e norbixina, presentes
no urucum, para adicionar a alimentação deficiente dos animais. Esses
componentes não alteram a qualidade dos ovos, apenas proporciona
alteração na cor da gema, podendo apresentar instabilidade na eficiência dos
mesmos. (SANFELICE, 2017)
Não há informações suficientes que comprovem que os componentes de
corantes artificiais podem trazer riscos a saúde humana. No entanto
Sanfelice (2017) afirma que alguns corantes artificias tiveram o uso proibido.
1.8.

Quais as formas de produção de ovos?

A maneira como os ovos são produzidos não é um dos quesitos que mais
interessa o consumidor. Porém há total relevância, visto que a qualidade dos
ovos está diretamente ligada a maneira com que os ovos são produzidos.
1.9.

Ovos não orgânicos ou de granja (comuns)

Os ovos de granja são aqueles produzidos em sistema industrial. Devido ao
crescimento de consumo de ovos e em proporção a produção, essa é uma
maneira fácil, rápida e com menos gastos aos donos da empresa.
O sistema consiste em alojar galinhas em grandes gaiolas, preferivelmente
de compartimentos individuais, onde, segundo a Equipe Ecycle (2014),
passam 120 semanas, tempo esse de maior desempenho em postura. Em
meio a grades das gaiolas há um compartimento por onde os ovos, após a
postura, escapam, possibilitando os funcionários o recolhimento.
Para um maior número de produção de ovos, as galinhas são alimentadas a
todo momento, porém com rações e farelos a base de transgênicos, pouco
nutritivos e deficientes de nutrientes como carotenoides, agente pigmentador
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falado acima e o betacaroteno, que é um nutriente importante, convertido a
vitamina A.
A fim de prolongar o tempo em que as galinhas fazem a postura de ovos, os
galpões utilizam um mecanismo de iluminação durante algumas horas da
noite. Assim as aves podem se alimentar por mais tempo e
consequentemente por mais ovos.
Outro procedimento usado no sistema tradicional é a muda forçada. Ela é
feita quando a ave diminui a produção de ovos, em geral, quando a poedeira
está com uma idade entre 60 a 70 semanas. A técnica consiste em restringir
o alimento do animal, com a finalidade de se obter um novo ciclo de
produção de ovos. (DIAS, 2008)
O Camaleão (2015) afirma que por natureza, algumas galinhas selvagens
põem apenas de 10 a 15 ovos por ano. Após alterações genéticas em
galinhas, as granjas conseguem fazer com que galinhas ponham de 250 a
300 ovos por ano. Visto que para a formação ovos é necessário um grande
teor de cálcio vindo dos ossos, cerca de 10% para cada ovo, é comum
galinhas terem problemas em seus ossos, como a osteoporose, elas podem
ter seus membros quebrados ou seus ovos, por estarem com cascas muito
finas se romperem dentro de seu corpo.
Segundo Camaleão (2015) Jewel Johson, que resgata galinhas em Danzig’s
Roost, no Colorado, relatou sobre a superprodução de galinhas poedeiras:
“Eu tive duas galinhas que morreram na mesa de operação. Em uma foram encontrados 14
ovos em seu interior. Apenas o fato de um ovo ficar entalado e não poder ser posto não faz
com que seu corpo pare de produzir outro ovo no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia
seguinte…”.

O estresse do confinamento pode causar muitos distúrbios de
comportamento nos animais. Um deles é o ato de canibalismo, onde as
galinhas bicam umas às outras ou a si mesmas, promovendo feridas. Outro
é comer seus próprios ovos, podendo causar prejuízo as empresas. Para
solucionar esses problemas, é muito como as granjas submeterem as aves
ao processo de debicagem, onde as pontas de seus bicos são cortadas por
uma máquina.
1.10. Ovos orgânicos
A produção do ovo orgânico é planejada de maneira mais natural possível.
Desde de o primeiro dia de vida, as aves têm a alimentação a base de
orgânicos, sem adição de agentes pigmentares ou qualquer antibiótico o que
mantem preservadas as características nutritivas dos ovos produzidos.
(ECYCLE, 2014)
As galinhas são criadas soltas, em ambientes com árvores e chão de terra,
onde podem encontrar diversas fontes naturais de alimento como, gramíneas
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e alguns tipos de insetos, buscando proporcionar um modo de vida parecido
com o natural da espécie.
Segundo o Dr. Hilary Shallo Thesmar, diretor de programas de segurança
alimentar para o Egg Nutrition Center (ENC), galinhas que são criadas soltas
têm a oportunidade de comer esses alimentos obtendo ômega-3 ácidos
graxos. (AMARO, 2015)
Além de precisarem ter um espaço para ciscar livremente, as galinhas
também precisam de um ambiente limpo e com constante manutenção, para
que não haja risco de contaminações, tanto do produto a ser gerado quanto
das próprias galinhas, portanto elas não podem ter contatos com ambientes
externos.
Outra característica interessante é a presença de galos. Os galos fazem com
que o ambiente seja ainda mais natural. Também funcionam como um
indicativo de saúde, pois quando as galinhas têm possibilidade se reproduzir
é por que tem saúde o suficiente para isso. Por exemplo, quando fazendeiros
analisam ovos e não encontram fertilidade, significa que há algo em questão
de saúde a se preocupar.
1.11. Ovos caipira
A maneira de produção de ovos caipira tem aspectos parecidos com de ovos
orgânicos.
Por lei as galinhas também são criadas soltas, podendo ciscar livremente e
tendo acesso a alimentos naturais. Porem é sugerida uma área de 1 m2 por
ave, o que difere das orgânicas onde é sugerido cerca de 4 metros quadrados
(m2) por ave, segundo Dias (2008).
Esse método também não permite o uso de antibióticos, nem adição de
pigmentos artificiais. A alimentação das aves nesse sistema também é de
origem vegetal.
Um processo que se assemelha ao método comum de produção de ovos é a
possibilidade de realizar a debicagem em galinhas. Porém, a utilização deste,
fica a critério do empresário.
O Imetro afirma que os ovos caipiras podem ter 5 vezes mais o componente
betacaroteno. O betacaroteno é usado para proteger o ovo de ataque de
germes como, por exemplo, a salmonela, e 60% dele se transforma em
vitamina A. (JAQUELINE, 2012)
1.12. Qual é a melhor alternativa para consumo de ovos?
Um estudo feito na Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados
Unidos, mostrou que os ovos de galinhas criadas soltas apresentam o dobro
de ômega-3, 38% mais vitamina A e 23% mais vitamina E em comparação a
ovos produzidos em sistema de confinamento. (ECYCLE, 2014)
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Segundo Campos (2016), os ovos orgânicos são os melhores ovos para
consumo, pois, além de se alternativa mais nutritiva é sustentável e se
preocupa com o bem-estar do animal.
Os ovos orgânicos passam por uma inspeção rigorosa, ou seja, são alimentos
que de qualidade confiável. Já ovos comuns muitas vezes são vendidos de
maneira artesanal e sem certificação em muitos mercados, ou seja, uma
fonte não confiável. É necessário ter atenção. (CAMPOS,2016)
De acordo com A Hora do Ovo (2017) a preocupação da população com o
bem-estar das aves produtoras de ovos tem chegado a empresas a Tapuio
Agropecuária que tem 70% do plantel de galinhas poedeiras sendo criadas
livremente e, a expectativa, segundo o diretor executivo da empresa, é de que
100% das aves sejam criadas fora de gaiolas até 2021.
1.13. Alguns cuidados
Seja qual for a escolha dos ovos, é preciso ter atenção a presença do Serviço
de Inspeção Federal (SIF), que garante que o alimento foi devidamente
inspecionado e não apresenta riscos à saúde.
A cor da casca do ovo só tem a ver com a raça da galinha, não com seu
sistema de criação. Se o produto for orgânico e/ou caipira, a embalagem
deve conter a informação.(ECYCLE, 2014)
Após a postura, o ovo tende a perder qualidade de maneira contínua. Fatores
como tempo, temperatura e umidade de estocagem influenciam diretamente
na qualidade do ovo. A deterioração da qualidade interna do ovo está em
função direta do tempo de armazenamento, e a conservação em baixas
temperaturas é fator primordial de maneira a reduzir a perda de qualidade
interna, preservando seu valor. (PIRES, 2013)
Mas ao aderir ao armazenamento de ovos em refrigeradores, não é
recomendado o uso das portas, pois é um ambiente de constante oscilação
de temperatura se tornando um grande prego pois é o ambiente perfeito para
a proliferação de bactérias e para aumentar a permeabilidade. No entanto, os
ovos devem ser armazenados nas prateleiras mais baixas a fim de garantir
temperaturas mais baixas. (CSA, 2016)
A lavagem dos ovos pode acarretar a remoção da cutícula que protege os
poros da casca, permitindo assim a entrada de microrganismos e
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consequente contaminação e deterioração do ovo. Por isso a lavagem dos
ovos deve ser feita antes da utilização do produto (PIRES, 2013).

CONCLUSÃO
Com o estudo foi possível perceber que existem diferentes tipos de ovos de
galinha e que a maneira de identificar esses tipos de ovos está muito além de
tamanhos e questões sensoriais. As gemas e as cascas são partes muito
importantes a se verificar atém de conter muitos nutrientes.
Os processos como debicagem e muda forçada, usados pelo modelo de
produção mais comum atualmente, não devem ser considerados. Ao cortar o
bico do animal pode-se atingir um nervo, fazendo com que ele provavelmente
senta dor toda vez que for tentar se alimentar. E, fazer com que as aves
passem fome em idade avançada tem como consequência piorar a qualidade
de seus ovos e aumentar o stress do animal em confinamento.
Além de questões nutricionais, foi possível perceber um grande quentão
ambiental, pois ao mesmo tempo que o consumo de ovos aumenta, também
se aumenta a produção o que pode levar a modelos de produção menos
sustentáveis como o de granjas comuns.
Uma alternativa para continuar se alimentando de maneira saudável e não
ser conivente com tais crueldades é o consumo alimentos orgânicos como os
ovos. Pois o tratamento que recebido pelos animais fornecedores dos
produtos é de suma importância aos empresários, além de se tratar de
melhores valores nutricionais e também uma solução para esse grande
problema ambiental.
É necessário que a população conheça a maneira como são produzidos os
produtos consumidos diariamente, a fim de que possam fazer uma escolha
mais adequada.
Algumas empresas já começaram a agir perante as mudanças de escolhas da
população:
Grandes redes de fast food já anunciaram que, dentro de alguns anos, só vão adquirir ovos
de galinhas criadas fora de gaiolas. A medida visa atender a uma demanda de consumidores
que buscam alimentos oriundos de animais criados livremente (A HORA DO OVO, 2017).

2.

Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas

• Dê preferência ao consumo de ovos orgânicos.
• Caso haja dificuldades de acesso a ovos orgânicos, dê preferência aos ovos
caipira.
• Evite consumir ovos de galinha produzidos em sistema de confinamento em
gaiolas.
• Verifique sempre o rótulo do produto
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• Se possível, crie galinhas em seu quintal
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AS CONSEQUÊNCIAS AMBIENTAIS DO
“CAFEZINHO” BRASILEIRO
AUTORIA: JULIANA DE PAULA DE MIRANDA

RESUMO
O presente estudo está situado no tema de alimentos, bebidas e saúde e
buscou responder a questão-problema: “Como conhecer a história do café
que compramos e riscos ambientais de sua produção?”. A razão para o
estudo é a falta de conhecimento da minha família e de outras brasileiras a
respeito dos impactos ambientais do café, visto que esse é consumido
diariamente por muitos. O estudo foi realizado durante o período de quatro
semanas e no meu cotidiano e na internet. Para alcançar esse objetivo, o
método do estudo considerou as seguintes fontes primárias, secundárias e
técnicas de coleta de dados: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais,
artigos científicos publicados, legislação em vigor e questionários
disponibilizados pela internet. Os dados coletados foram analisados e
geraram alguns resultados que sugerem que há questões e dúvidas quando
comparados ao que se conhece ou é divulgado sobre o tema e o que a
literatura consultada apresenta. Destaca-se nos resultados que existem
pontos de reciclagem das cápsulas de café Nespresso espalhados pelo Brasil,
mas não são divulgados corretamente, além disso, a indústria do café não é
muito fiscalizada pelas autoridades, logo, sem supervisão, prejudicando o
meio ambiente. Diante dos resultados, pode-se concluir que os impactos
ambientais da produção de café são muito mais preocupantes do que eu
imaginava, pois engloba alguns fatores, como a saúde humana, a qualidade
do solo. O estudo contribui para conscientização especialmente para o
público-alvo de consumidores de café. O estudo será comunicado para esse
público-alvo na forma de cartilha digital com textos e imagens bem
chamativas a ser preparado em uma versão protótipo em julho de 2017 a ser
disponibilizado ao público em meio digital e em eventos de educação
ambiental e para o desenvolvimento sustentável, especialmente com foco na
produção sustentável e consumo consciente.
Palavras-chave: Conscientização. Café. Consumidores.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

Meu estudo buscará estudar a história da produção e impacto ambiental do
café, pois o mesmo é consumido diariamente por minha família e por outras
famílias brasileiras, onde muitas vezes não sabemos sobre reais impactos
ocasionados pelo seu processo de produção. O estudo será desenvolvido em
4 semanas, onde buscarei informações em meu próprio cotidiano e na
internet.
1.2.

Questões a responder

Como conhecer a história do café que compramos e os riscos ambientais de
sua produção?
Como o modo de prepararmos o café afeta o sabor e as propriedades
nutricionais do café?
Como é o processo de produção de café em modo tradicional e em modo
sustentável, considerando o estado atual de conhecimentos e práticas de
produção de café no Brasil?
Existem marcas e empresas que investem na sustentabilidade da produção
de café?
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O público-alvo são os consumidores de café. A partir do estudo pretendo
divulgar os resultados de forma textual por meio das redes sociais. O
propósito do estudo é promover uma maior conscientização da população
consumidora de café sobre os impactos que a produção traz, incentivando-os
a buscarem novas alternativas menos agressivas ao meio ambiente.

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

x

FS2: artigos científicos publicados

x

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor

x
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FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários
público-alvo

impressos

distribuídos

ao

FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

1.5.

x

Instrumentos de Coleta de Dados elaborados

O formulário foi aplicado de forma virtual para o público de algumas redes
sociais, como o Facebook e o Whatsapp, tiveram um total de 52 respostas.
A estrutura do questionário pode ser observada abaixo:
1-Você consome café no seu cotidiano?
( ) Sim
( ) Não
2- Qual a marca utilizada?
( ) Pilão
( ) Melita
( ) Pimpinela
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( ) Três Corações
( ) Orfeu
3- Você costuma consumir café expresso (em cápsulas)?
( ) Sim
( ) Não
( ) As vezes
4- Caso consuma cápsulas, qual a forma de descarte?
( ) Reciclagem
( ) Lixo comum
5- Está ciente dos impactos ambientais da produção do café?
( ) Sim
( ) Não

RESULTADOS
3.1 Como conhecer a história do café que compramos e os riscos ambientais
de sua produção?
É necessário pesquisar previamente as empresas que promovem a
sustentabilidade em todo o processo, desde o plantio e colheita, passando
pela torrefação e moagem, até chegar à parte de embalar o produto.
3.2 Como é o processo de produção de café em modo tradicional e em modo
sustentável, considerando o estado atual de conhecimentos e práticas de
produção de café no Brasil?
No modo de produção sustentável, são englobadas as questões sociais,
ambientais e econômicas. No âmbito social, as rotinas de trabalho devem ser
humanizadas, combatendo-se o trabalho infantil e escravo, além de garantir
a segurança dos trabalhadores. No âmbito ambiental, os recursos hídricos, a
biodiversidade e a qualidade do ar devem ser preservados, os resíduos devem
ser melhores cuidados, para servirem de biofertilizantes, e também deve-se
cumprir a regulamentação do uso de fertilizantes e agrotóxicos. O modo de
produção tradicional é por meio dos seguintes métodos: inicia-se pelo
plantio, onde as sementes são mantidas em viveiros especiais e depois, as
novas mudas devem ser plantadas na primavera, a planta é irrigada,
adubada e protegida contra pragas. Em seguida, ocorre a colheita, que é
feita entre maio e agosto, existem 3 tipos de se colher: derriça, a dedo e
mecânica. Depois, vem o processamento, no qual consiste em diversas
etapas: lavagem e separação de grãos, eliminação de impurezas,
fermentação. Após esses métodos, chega-se a fábrica, onde ocorrem a
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secagem, a torra, a moagem e classificação dos grãos, no que se refere a
qualidade. Por fim, o café é colocado nas embalagens e encaixotado.
3.3 Como o modo de prepararmos o café afeta o sabor e as propriedades
nutricionais do café?
No que se refere ao modo que preparamos o café, existem diferentes formas
que pode ser feito. São elas: por meio do coador de pano, de papel, cafeteira
italiana, a prensa francesa, além da máquina de café expresso. Cada uma
delas se diferencia no que concerne a moagem do café, o tempo de preparo,
praticidade, temperatura.
3.4. Existem marcas e empresas que investem na sustentabilidade da
produção de café?
Orfeu, Native, Korin, Spressos Melitta, Cia Orgânica, Taeq.
Figura 1 - Imagens de marcas de café orgânico tiradas, dia 22/06/17, no supermercado Pão de
Açúcar.
Fonte: Autora/Arquivo pessoal.
Figura 2 - Questionário digital respondido por meio uma rede social.

Fonte: Juliana de Paula
Figura 3 - Questionário digital respondido por meio de uma rede social

Fonte: Juliana de Paula
Figura 4 - Questionário digital respondido por meio de uma rede social
Fonte: Juliana de Paula
Figura 5 - Questionário digital respondido por meio de uma rede social
Fonte: Juliana de Paul
Figura 6 - Questionário digital respondido por meio de uma rede social

Fonte: Juliana de Paula

CONCLUSÃO
Por fim, foi concluído que os impactos ambientais da produção do café são
muito maiores do que o esperado, pois engloba a terra, o ar, a água e muitos
outros elementos essenciais da natureza. Além disso, foi percebido que as
políticas públicas falham na questão da reciclagem das embalagens e das
cápsulas do café expresso.
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Para quem estudar esse tema futuramente, é recomendado que tente fazer
contato com as empresas que produzem café a fim de obter maiores
conhecimentos a respeito da história da produção. E também, que se
aprofunde na parte da reciclagem das cápsulas do café expresso, visto as
informações sobre os pontos de reciclagem são poucas.
5.

Diretrizes para Orientar Mudanças de Escolhas

• Uma alternativa sustentável é o café orgânico, livre de adubos químicos,
como fazem muitas marcas como: Orfeu, Native, Korin, Spressos Melitta, Cia
Orgânica, Taeq.
• Uma segunda alternativa é o plantio das plantas de café com espécies de
florestas, essa técnica melhora a produtividade e qualidade do grão, o que
permite uma produção orgânica.
• Como a indústria do café é bastante ativa, a emissão de gases poluentes é
comum no processo de produção. Para amenizar esses impactos, algumas
ações podem ser eficazes, como investimentos em energias:
o

Eólica.

o

Solar.

o

Biomassa animal e vegetal.

• O processo de produção de café envolve utilizar-se de um grande espaço e
do uso do solo constantemente, o que traz muitos malefícios ao meio
ambiente, como o desmatamento e a erosão. Algumas alternativas
sustentáveis são:
o

Reflorestamento.

o

Preservação das matas ciliares.

o

Reuso da palha do café como adubo.
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CONSCIÊNCIA X PRATICIDADE. COMO VOCÊ
DESCARTA O ÓLEO?
AUTORIA: LETÍCIA MOURA MENEZES
RESUMO
O atual estudo abordado é sobre o tema: Resíduos pós-consumo, cujo objetivo é
saber quais são os impactos na natureza quando há o descarte inadequado do
mesmo. O motivo para o estudo é o uso e o descarte errado que está presente na
rotina da população brasileira. O estudo foi realizado durante o período de 4
semanas. Para responder a questão-problema e alcançar esse objetivo, o método do
estudo considerou as seguintes fontes primárias, secundárias e técnicas de coleta
de dados: observação e registro de ambientes, entrevistas individuais, questionários
impressos distribuídos ao público, leis em vigor, artigos científicos e conteúdo da
internet. Os dados coletados foram analisados e geraram alguns resultados que
surpreendem quanto ao número de pessoas que fazem o descarte inadequado e não
buscam melhorar esses hábitos. Destacam-se nos resultados de entrevistas as
pessoas nas quais sabem que existe a reciclagem do óleo e sabem que há a poluição
pelo mesmo, porém continuam fazendo o descarte em lugares inapropriados.
Existem pessoas que fazem o descarte em garrafas PET e levam para reciclagem,
mas é um número menor do que deveria haver. Diante dos resultados, pode-se
concluir que deve haver uma conscientização maior por parte da população, nem
sempre o que é mais prático e fácil pode-se dizer melhor, e não é. A fauna e flora
marinha, principalmente, que sofrem com nosso descuido. O estudo contribui para
conscientizar e alertar sobre os males do óleo descartado em lugares impróprios
como pias, ralos, solo, etc. O estudo será comunicado para esse público-alvo
através de texto com imagem ou um vídeo didático para que pessoas de qualquer
idade possam desde já saber dos riscos que causamos ao meio ambiente, logo, será
disponibilizado ao público em redes sociais para o melhor uso, melhor condição de
vida, especialmente com foco na preservação do meio ambiente e na vida.
Palavras-chave: Óleo. Descarte Inadequado. Meio Ambiente. Reciclagem.
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INTRODUÇÃO
Escopo do Projeto
A pesquisa busca avaliar as propriedades e composições de um dos alimentos
consumidos diariamente no meu cotidiano. O alimento escolhido foi o óleo de
cozinha, cujo o mesmo é utilizado a todo momento para o preparo das refeições,
porém muitas vezes não sabemos dos reais riscos que o descarte inadequado pode
prejudicar ao meio ambiente. O tempo de duração do estudo será de
aproximadamente 4 semanas para o desenvolvimento e Conclusão.

Questões a responder
•

Quais os impactos causados, ao meio ambiente, pelo descarte inadequado do
óleo de soja?

•

Qual a forma correta de descartar o óleo?

•

O que é o óleo de soja?

•

Como é feita a reciclagem do óleo?

•

Quem recicla o óleo?

•

Onde recolhem para reciclagem do óleo?

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo
A pesquisa tem como público-alvo as pessoas que fazem uso contínuo de óleo, já
que é necessário para o preparo das refeições, e tem um custo relativamente mais
baixo que determinados meios alternativos (como azeite), sendo então algo muito
comum na sociedade. Além de que, neste trabalho, almeja-se, por meio das
pesquisas, gerar um relatório com imagens e textos sobre o estudo feito, com slides
para demonstrar um propósito e uma explicação para formas de descarte do óleo.
Tem como importância conscientizar os ricos que o óleo pode causar ao meio
ambiente. O objetivo é ampliar o esclarecimento dos efeitos bons e ruins,
demonstrar as melhores formas de utilização e descarte, mostrar meios para
reciclagem de óleo e podendo orientar melhores escolhas de marca e consumo,
melhorando a utilização do produto.

MÉTODO DO ESTUDO
1.1.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais
FS2: artigos científicos publicados
FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

Fontes Primárias
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x
x

x

FP1:
FP2:
FP3:
FP4:
FP5:
FP6:
FP7:
alvo
FP8:

1.2.

observação e registro de ambientes
experimentação ou observação participante
entrevistas individuais
entrevistas em grupo
diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
formulários aplicados pela equipe
questionários impressos distribuídos ao público-

x
x

x
questionários digitais disponibilizados pela internet

Instrumentos de Coleta de Dados elaborados

O formulário foi aplicado de forma presencial com público, e tiveram um total de
50 respostas em um período do dia 24 de maio ao dia 8 de junho.
A estrutura do questionário pode ser observada abaixo.
1-

Qual a forma de descarte do óleo na sua residência?

( ) Pia ( ) Ralos ( ) Bueiros ( ) Reciclagem ( ) Outros
2- Você sabe o que acontece com o óleo descartado inadequadamente?
( ) Sim ( ) Não
3- Já ouviu falar em reciclagem de óleo?
( ) Sim ( ) Não
4 – Se a resposta acima for sim, onde?
( ) Tv ( ) Jornal ( ) Trabalho ( ) Internet ( ) Outros
5- Já teve algum interesse em reciclar?
( ) Sim ( ) Não
6- Você faz ideia de quanto óleo é consumido por você e seus familiares em um
mês?
( ) 900 ml (uma lata de óleo) ( ) 500 ml (garrafa de água)
( ) 2 litros (garrafa PET) ( ) Não sei ( ) Outros
Além do questionário houve uma entrevista com total de 24 pessoas, no mesmo
tempo do questionário.
A estrutura da entrevista pode ser observada abaixo.
1- Qual sua opinião sobre o descarte do óleo?
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2- Você sabe quais são impactos causados ao meio ambiente pelo descarte
inadequado do óleo?
3-

Deixe um comentário.

RESULTADOS
1.3.

Qual a forma correta de descartar o óleo de soja?

O melhor lugar para descartar o óleo já sabemos que não são em pias e ralos,
portanto, o melhor a se fazer é guardar o óleo em uma garrada PET e procurar um
posto de recolhimento mais próximo a você ou alguém que possa fazer a reciclagem.
A garrafa PET também pode ser reciclada, por isso são as melhores opções.

1.4.

O que é o óleo de soja?

Óleos por definição, substâncias insolúveis (que não se misturam com a água). É
extraído de certas plantas ou sementes, de animais ou de minerais. O óleo pode ser
confundido com a gordura, porém há uma diferença entre eles que é o estado físico
a uma temperatura de 20°C. Quando é sólida chama-se gordura e líquida é óleo.

1.5.

Como é feita a reciclagem do óleo?

Biodisel - A transformação do óleo de cozinha em energia renovável começa pela
filtragem, que retira todo o resíduo deixado pela fritura. Depois é removida toda a
água misturada ao produto. A depender do óleo, ele passará por uma purificação
química que irá retirar os últimos resíduos. Esse óleo "limpo" recebe então a adição
de álcool e de uma substância catalisadora. Colocado no reator e agitado a
temperaturas específicas, ele se transforma em biocombustível e após o refino pode
ser usado em motores capacitados para queimá-lo.
Sabão – Para fazer barras de sabão a partir do óleo de cozinha, basta seguir a
receita abaixo:
Materiais:
●5

litros de óleo de cozinha usado
litros de água
● 200 mililitros de amaciante
● 1 quilo de soda cáustica em escama
Preparo:
●2

7.

Coloque cuidadosamente a soda em escamas no fundo de um balde.
Depois, coloque a água fervendo.
Mexa até diluir todas as escamas da soda.
Adicione o óleo e mexa.
Adicione o amaciante e mexa novamente.
Jogue a mistura numa fôrma e espere secar.
Corte o sabão em barras.

1.6.

Quem recicla o óleo?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Existem pessoas que precisam da reciclagem como renda financeira, então elas
recolhem o óleo para reciclar e vender futuramente. Além dessas pessoas, tem
restaurantes, bares e lanchonetes que também fazem essa entrega do óleo para
receberem benefícios.
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1.7.

Onde recolhem para reciclagem do óleo?

"O projeto "Posto Cidadão". A partir do dia 1º de Junho, mais 4 postos de
combustíveis de Niterói passarão a funcionar como pontos de coleta de óleo de
cozinha usado. Portando, serão 8 locais onde a população poderá fazer o descarte
do material e também levar suas garrafas pets usadas. Os novos postos de coleta
são: Auto Posto Amendoeira (Av. Roberto Silveira 205, Icaraí); Centro Automotivo
Paço de Souza (Av. Jansen de Melo, 417, Centro); Posto de Gasolina Dr. March (Rua
Dr. March, 229, Barreto) e Posto Real da Ilha (Rua Matos Pitombo, 620, Ilha da
Conceição). Já participavam do projeto: Auto Posto Ingá (Rua Tiradentes, 214 /
220, Ingá); Colina Posto de Serviços Automotivos (Av. Francisco da Cruz Nunes,
1065, em Pendotiba); Glamour Posto de Serviços (Estrada Caetano Monteiro, 3258,
Pendotiba) e Lava Rápido Americano (Alameda São Boaventura, 710, Fonseca)."
Existem prédios que recolhem o óleo de moradores, a UFF do Valonguinho tem um
posto de recolhimento de óleo, além de pessoas que já trabalham com isso.
3.6.

Resultados do questionário
Gráfico 1 - Formas de descarte de óleo em cada residência.

Quase 45% fazem descarte na pia. Quase 42% reciclam o óleo. E o restante
descartam em ralos.
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Gráfico 2 - Descarte inadequado do óleo

O resultado desse gráfico é bem próximo. 52 % sabe o que acontece com o descarte
inadequado e 48% não sabem.
Gráfico 3 - Reciclagem de óleo

Quase 90 % das pessoas já ouviram falar na reciclagem de óleo.
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Gráfico 4 - Reciclagem do óleo

17 pessoas, a maioria, disseram que viram na internet, 6 pessoas na tv e o resto em
outros.
Gráfico 5 - Reciclagem do óleo

92 % das pessoas tiveram interesse em reciclar o óleo e o restante não.
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Gráfico 6 - Consumo de óleo

A maioria (32%) não sabem quanto consomem, logo após vem o consumo de 500ml
que equivalem a uma garrafa d’água (20%), 14% usam menos do que as opções.

CONCLUSÃO
Discussão dos resultados obtidos no estudo, onde se verificam as
observações pessoais do autor. A Conclusão deve estar de acordo com a
questão inicial do estudo e verificar o quanto pode ser respondida. . Poderá
também apresentar sugestões de novas linhas de estudo.
Após terminar o estudo e responder todas as perguntas que foram apresentadas,
pude perceber que o óleo que usamos para cozinhar, dependendo da forma na qual
descartamos, é muito prejudicial ao meio ambiente. Uma alternativa a esse descarte
inadequado ainda é pouco conhecida por grande parte da população, como a
reciclagem do óleo, na qual, muitas pessoas sabem que existe, porém não sabem
onde ficam os postos de coleta e não se interessam muito no assunto, por isso o
título: consciência x praticidade.
Tive uma dificuldade para achar pessoas que fazem a reciclagem e também em fazer
a contabilidade das respostas da entrevista por conta de serem várias respostas
distintas e não darem em um gráfico.

4.

Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas

• Armazenar todo o óleo utilizado ao longo de um determinado tempo para que ele
possa ser reciclado posteriormente.
• Pesquisar locais mais pertos de sua residência que façam a coleta de óleo para
reciclagem.
• Reeducação de hábitos incorretos, como descarte de óleo por pias, ralos e bueiros,
por exemplo.
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• A mudança em hábitos alimentares também pode diminuir a quantidade de óleo
consumida por uma família, reduzindo assim, a chance de resíduos do óleo parar
nas águas poluindo o meio ambiente.
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OS MALES DO USO CONTÍNUO DO
NOTEBOOK
AUTORIA: LUCAS MATTOS CARIAS VITORINO

RESUMO
O presente estudo aborda o tema de: Tecnologias de informação,
comunicação e entretenimento. Nele se buscou responder a questão: Quais
os males do uso contínuo do notebook? O objetivo desse estudo foi
esclarecer os males que podem ser causados à saúde humana pelo uso
contínuo do notebook e despertar o interesse pelo cuidado que deve se ter ao
utilizá-lo. A razão para o estudo é que muitas pessoas que utilizam o
notebook diariamente desconhecem os males que isso pode trazer. O estudo
foi realizado durante o período de quatro semanas e em moradia própria.
Para responder a questão-problema, o método do estudo considerou as
seguintes fontes e as seguintes técnicas de coleta de dados: Conteúdo em
web sites, blogs ou redes sociais, notícias publicadas impressas ou na
internet e artigos científicos publicados.
Os dados coletados foram
analisados e geraram alguns resultados que complementam quando
comparados ao que se conhece ou é divulgado sobre o tema e o que a
literatura consultada apresenta. Destacam-se nos resultados que o uso do
notebook no colo afeta a saúde reprodutiva dos homens e também pode
causar tanto nos homens quanto nas mulheres o eritema ab igne, que são
manchas na pele que se formam devido ao contato constante com o calor
emitido pelo aparelho. Diante dos resultados, pode-se concluir que não se
deve utilizar o notebook no colo, mesmo que seu outro nome (laptop) sugira
isso (lap = colo), além de que se deve ter algumas precauções e cuidados
quando se for utilizar o aparelho, principalmente para quem o usa
frequentemente e continuamente. O estudo contribui para as pessoas que
trabalham com o notebook e precisam estar em contato direto com o
aparelho várias e várias horas do dia e em grande parte dos dias da semana,
especialmente para o público-alvo, que são as pessoas que utilizam o
aparelho frequentemente tanto no trabalho como em casa. O estudo será
comunicado para esse público-alvo na forma de relatório a ser preparado em
uma versão protótipo em julho de 2017 a ser disponibilizado ao público em
meio digital e em eventos de educação ambiental e para o desenvolvimento
sustentável, especialmente com foco na produção sustentável e consumo
consciente.
Palavras-chave: Notebook, saúde, uso contínuo.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

Meu estudo procura analisar os efeitos nocivos do uso do notebook, como os
efeitos causados nos olhos e sobre o uso do mesmo no colo. Creio que como
eu, muitas pessoas ainda não saibam o quão mal pode fazer ou não aos
olhos o uso desse eletrônico tão versátil. Além disso, existem pessoas que o
utilizam no colo pela praticidade, mas sem imaginar o quão mal isso pode
causar. O eletrônico é utilizado por mim diariamente, seja por lazer, trabalho
ou pesquisa, eu passo bastante tempo com ele. Acredito que há uma grande
quantidade de pessoas que utilizam este utensílio mesmo não tendo
conhecimento dos males do seu uso contínuo. Por estes motivos me
despertou o interesse sobre o assunto, e por quatro semanas buscarei
esclarecimento de forma objetiva sobre.
1.2.

Questões a responder

Questão principal: Quais os males do uso contínuo do notebook?
Questões secundárias: Usar notebook continuamente prejudica a saúde?
O uso do notebook no colo faz mal?
Quais as formas de evitar esses possíveis males à saúde?
Quais são as alternativas para o uso do notebook?
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O público-alvo do meu estudo são todas as pessoas que utilizam o notebook
com frequência, seja no trabalho ou em casa. Com esse estudo e pesquisa eu
espero gerar um relatório explicando os males do eletrônico em questão,
além de certas prevenções e cuidados para um uso mais consciente do
mesmo, e assim, publicá-lo em redes sociais e em um blog. O Propósito de
minha dedicação e estudo é despertar na população que tanto convive com
seu notebook, o interesse pelo cuidado que temos que ter utilizando essa
ferramenta, especialmente as pessoas que trabalham com isso, pois são as
que mais convivem com os olhos apontados para a "telinha".

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
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FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao
público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

RESULTADOS
1.5.

Usar notebook continuamente prejudica a saúde?

O uso contínuo do notebook pode sim prejudicar a saúde dependendo da
maneira e do quanto se utiliza o mesmo. Pois ao se utilizar o aparelho, é
muito provável que se desenvolva alguns gestos viciosos, como a má postura
(ilustrada na figura 1) que leva a vários efeitos negativos à saúde, a
aproximação inadequada dos olhos na tela, ao se focar muito no monitor por
estar fazendo algum trabalho ou vendo algum vídeo de lazer e
entretenimento e ficar com os olhos abertos sem piscar por um período
inadequado, não lubrificando os olhos e os deixando secos e também o uso
do notebook no colo. Além de ser comum por falta de conhecimento ou
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descaso o uso inadequado do aparelho, como utiliza-lo com o brilho do
monitor muito alto ofuscando a vista ou com o brilho muito baixo,
dificultando a leitura e posicionando o eletrônico em um local com uma
iluminação inadequada, com a luz refletindo no monitor.
Figura 9 - Imagem ilustrando a má postura ao se utilizar o notebook.

Fonte: Blog Reliza

1.6.

O uso do notebook no colo faz mal?

O uso do notebook no colo faz mal, é aconselhável que não se o utilize dessa
maneira, mesmo o aparelho tendo o nome também de laptop (lap = colo)
existem vários malefícios em utilizá-lo dessa maneira, como o eritema ab
igne (figura 1), que de acordo com Girald et al. (2011) é uma lesão na pele
causada pela exposição prolongada ao calor que o notebook emite. “A causa
do eritema ab igne na face dorsal das coxas, que serve como superfície de
apôio para o laptop, é o contato direto da radiação infravermelha produzida
no aquecimento dos computadores com a pele. A temperatura para induzir o
eritema ab igne varia de 43 a 47°C.”(GIRALD et al., 2011). Além desse
problema o uso do notebook no colo também afeta a saúde reprodutiva dos
homens, o jornal eletrônico G1 (2010) fala sobre o urologista Yelim Sheynkin,
que fez um estudo sobre o assunto e determinou que depois de apenas 10 ou
15 minutos, a temperatura dos escrotos já estão em uma temperatura
prejudicial. O G1 (2010) também aponta que mesmo que não se apoie o
notebook sobre os escrotos e se apoie nos joelhos, é necessário deixar os
joelhos fechados para utilizar o notebook dessa forma, e isso já aumenta a
temperatura dos escrotos em 2,5 graus. Por esses motivos não é
recomendado utilizar o notebook no colo.
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Figura 10: Eritema ab igne

Fonte: http://saude-joni.blogspot.com.br

1.7.

Quais as formas de evitar esses possíveis males à saúde?

As formas de se evitar esses problemas são exatamente as diretrizes para
orientar mudanças de escolhas, um tópico que será mostrado mais à frente.
1.8.

Quais são as alternativas para o uso do notebook?

As alternativas para o uso do notebook variam de pessoa por pessoa, mas se
é recomendado que se utilize procurando manter a coluna numa posição
confortável e com os olhos a uma distância confortável para os olhos, mesmo
que seja difícil as vezes manter a coluna numa posição correta, deve-se ter
cuidado e se auto policiar quanto a isso.

CONCLUSÃO
Ao analisar os resultados obtidos com o estudo, pode-se perceber que o
notebook é uma ferramenta que pode sim causar danos à saúde, porém, é
possível utilizar o aparelho de maneira saudável apenas tendo atitudes de
precaução e cuidado ao usá-lo. É ainda mais importante ter essas
precauções se o indivíduo trabalha com o notebook e tem costume de ficar
várias horas ao dia na frente da “telinha”, em primeiro lugar é altamente
recomendado não usar o notebook no colo, e em segundo, ter cuidado com a
postura que se fica por várias horas. Em Conclusão pode-se dizer que o
notebook é um aparelho muito útil, com os resultados desse estudo não
pode ser dito que é necessário parar de utilizá-lo, e para futuros estudos fica
a recomendação sobre os efeitos que o campo eletromagnético do notebook
pode causar em gestantes, bebês ou crianças de ate 3 anos.
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Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas
• Uso moderado do aparelho;
• Reduzir pela metade as luzes do ambiente, também é aconselhável
posicionar sua estação de trabalho de forma que a luz entre lateralmente no
ambiente;
• Não utilizar no colo, se não houver alternativa, evite utilizá-lo por muitas
horas;
• Como relata Visão Lazer (2012): pisque com frequência, dessa forma,
lubrifica os olhos e evita crises de olho seco e irritação ocular, também alivia
a vista cansada;
• Como relata Visão Lazer (2012): diminua o brilho, pois assim diminui o
cansaço da vista;
• Se trabalhar diariamente com um notebook procure
oftalmologista pelo menos uma vez ao ano para um check-up;

visitar

um

• Manter a coluna numa posição confortável e com os olhos a uma distância
confortável para os olhos, mesmo que seja difícil as vezes manter a coluna
numa posição correta, deve-se ter cuidado e se auto policiar quanto a isso.
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SABONETES ANTIBACTERIANOS: IMPACTOS
NA SAÚDE HUMANA
AUTORIA: LUIZ FERNANDO DA COSTA PETERSEN

RESUMO
O presente estudo está situado no tema de higiene pessoal e buscou
responder a questão-problema: Qual o efeito do uso de sabonetes
antibacterianos na saúde humana? A razão para o estudo é conhecer a
composição química dos sabonetes antibacterianos a fundo e seus efeitos
colaterais. O estudo foi realizado durante o período de 4 semanas na internet
e através de entrevistas pessoais. Para responder a questão-problema, o
método do estudo considerou as seguintes fontes primárias, secundárias e
técnicas de coleta de dados: entrevistas individuais, questionários digitais
disponibilizados pela internet, conteúdo em websites, blogs ou redes sociais,
artigos científicos publicados, notícias publicadas impressas ou na internet.
Os dados coletados foram analisados e geraram alguns resultados que
confirmam quando comparados ao que se conhece ou é divulgado sobre o
tema e o que a literatura consultada apresenta. Diante dos resultados, podese concluir que as substâncias triclosan e triclocarban podem causar câncer
de pele , fígado, e alterações hormonais. O estudo contribui para alertar a
população sobre os riscos da utilização desse produto, e sobre as
substâncias
nocivas
encontradas
nos
sabonetes
antibacterianos
especialmente para o público-alvo de consumidores. O estudo será
comunicado para esse público-alvo na forma de um relatório textual, um
blog onde será possível ver o trabalho criado, e as fontes de pesquisa que
foram utilizadas e links para as mesmas para quem se interessar em se
aprofundar no assunto, e em redes socIais (facebook,whatsapp,vk) a ser
preparado em uma versão protótipo em julho de 2017 a ser disponibilizado
ao público em meio digital e em eventos de educação ambiental e para o
desenvolvimento sustentável, especialmente com foco na produção
sustentável e consumo consciente.
Palavras-chave: Sabonetes antibacterianos. Higiene pessoal.Saúde humana.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

O estudo busca a composição dos sabonetes antibacterianos e como os
mesmos atuam na pele e no organismos de forma geral. O produto é
utilizado diariamente por minha e outras famílias, mas não conhecemos a
sua composição química a fundo e seus efeitos colaterais. O estudo final
descreve o que é o produto e seus componentes, detalhando o que são e
como nosso organismo reage em contato com os mesmos, em diferentes
prazos de utilização. A pesquisa será realizada em aproximadamente quatro
semanas, nos ambientes do meu cotidiano e também através de consultas
online.
1.2.

Questões a responder

Questão principal: Qual o efeito do uso de sabonetes antibacterianos na
saúde humana?
Seria realmente o sabonete antibacteriano o mais saudável para o consumo
humano?
Estudo de algumas substâncias presentes nesses sabonetes e qual o
impacto delas no organismo ?
Qual a influência da mídia na venda desses sabonetes antibacterianos?
Por que esté sabonetes foram proibidos em outros países como Estados
Unidos e Canadá e praticamente não houve divulgação no Brasil ? Qual o
argumento para não serem proibidos aqui no Brasil?
Quais os outros meios que podem ser utilizados no lugar dos sabonetes
bacterianos e qual o melhor para a saúde humana?
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O estudo tem como público-alvo as famílias que compram regularmente e
fazem uso cotidiano dos sabonetes antibacterianos, sendo algo muito
comum no bairro e conhecidos do círculo social que frequento. Espera-se
gerar, a partir do estudo, um relatório textual sobre o estudo realizado, além
de um blog onde será possível ver o trabalho criado e as fontes de pesquisa
que foram utilizadas e links para as mesmas para quem se interessar em se
aprofundar no assunto.O propósito do estudo é ampliar o esclarecimento
sobre possíveis efeitos à saúde, entendendo o que causa cada substância,
desta forma podendo orientar a busca por novas escolhas de compra e
consumo de outros produtos que possam substituí-lo e, assim, melhorar o
bem estar e saúde do público-alvo.

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
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Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

x

FS2: artigos científicos publicados

x

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

x

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais

x

FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao
público-alvo

x

FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet
1.5.

Instrumentos de Coleta de Dados elaborados

No dia 10/05/2017 criou-se um questionário online com 3 perguntas sobre
os sabonetes antibacterianos. Este questionário se encerrou em
05/06/2017, obtendo 857 respostas. Foram feitas entrevistas individuais
presencias com 8 pessoas, e 2 entrevistas individuais onlines com
produtoras de sabonetes artesanais, incluindo questões da produção dos
sabonetes artesanais e o que as levou a esta escolha. As entrevistas foram
feitas de 03/06/2017 a 05/06/2017.
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Questionário online:
1- Que tipos de sabonetes utiliza com maior frequência ?
2- Já utilizou sabonetes antibacterianos?
3- Já sentiu algum efeito colateral ao utilizar sabonetes antibacterianos?
Entrevista individual presencial :
1- O que sabe sobre sabonetes antibacterianos ?
2- Por que *usa ou * não usa sabonetes bactericidas? Se usa, com que
frequência e para quais tipos de higiene (todo o corpo?, as mãos? partes
íntimas? o rosto? o cabelo? os pés?).
3-Conhece ou está informado sobre possíveis riscos à saúde?
Entrevista individual online com produtoras de sabonetes artesanais:
1- O que sabe sobre sabonetes antibacterianos ?
2- Por que *usa ou * não usa sabonetes bactericidas? Se usa, com que
frequência e para quais tipos de higiene (todo o corpo?, as mãos? partes
íntimas? o rosto? o cabelo? os pés?).
3- Conhece ou está informado sobre possíveis riscos à saúde?
4- Como é o modo de produção?
4-

O que a levou a essa escolha?

RESULTADOS
3.1. Estudo de algumas substâncias presentes nesses sabonetes, e qual o
impacto delas no organismo ?
De acordo com a Food and Drug Administration - FDA (2017) as substâncias
Triclosan e Triclocarban são as principais ingredientes ativos presentes nos
sabonetes antibacterianos, como os da marca Protex. Segundo a FDA (2014)
os principais efeitos são: aumento do risco de tumores no fígado e câncer de
pele; aumento da resistência bacteriana; e alterações hormonais
(tireóide,estrogênio e androgênio).De acordo com Yueh (2014) mostra que o
Triclosan prejudica a contração muscular nas células, segundo
Cherednichenko (2012) o estudo mostra que o Triclosan promoveu o
crescimento de tumores cancerígenos em ratos de laboratório.De acordo com
UNITED STATES/Environmental Protection Agency (2014) o triclosan produz
irritação nos olhos e na pele, podendo causar cancêr de pele, de acordo com
estudos feitos utilizando o método de Buehler. Segundo Rose (
3.2. Seria realmente o sabonete antibacteriano o mais saudável para o
consumo humano?
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De acordo com a Food and Drug Administration - FDA (2017) a melhor
alternativa para a higiene pessoal é o bom e velho “sabão simples e água”.
Conforme Aiello, Larson e Levy (2007) existem potenciais riscos à saúde
causados pela resistência às substâncias presentes nesses sabonetes.
Segundo Kim et al. (2015), sabonetes antibacterianos contendo
triclosan(0,3%),não são mais efetivos que sabonetes comuns na redução da
contaminação bacteriana quando usados no cotidiano de nossas vidas. De
acordo com Perencevich os sabonetes antibacterianos pesquisados tem
benefícios documentados limitados e evidências laboratoriais experimentais
que sugerem possíveis efeitos adversos no surgimento de resistência
antimicrobiana, o uso antibacteriano do consumidor deve ser questionado.
3.3. Qual a influência da mídia na venda desses sabonetes antibacterianos?
Por que esté sabonetes foram proibidos em outros países como Estados
Unidos e Canadá e praticamente não houve divulgação no Brasil ? Qual o
argumento para não serem proibidos aqui no Brasil?
No site da marca colgate existe o vídeo do sabonete Protex informam que se
a higiene da pele não for feita corretamente, segundo eles, podemos ter
muitas doenças causadas por bactérias como a pneumonia,diarreia, fere
tifóide. Colgate (2016). Ou seja, a propaganda é tendenciosa, passando a
ideia que as bactérias são sempre maléficas para a saúde humana, e que só
o protex “pode salvar”. Diversos comerciais que passam em rede nacional,
informam que este sabonete acaba com 99,9% das bactérias, o que também
é uma informação ilusória. A FDA no dia 2 de Setembro proibiu a venda de
sabonetes antibactérianos no país, pois além não terem se mostrado mais
efetivos que os sabonetes comuns, aumentam a resistência bacteriana e
estão associados ao desenvolvimento de cancêr, como mostra o estudo feito
Cherednichenko (2012) o estudo mostra que o Triclosan promoveu o
crescimento de tumores cancerígenos em ratos de laboratório. De acordo
com a Anvisa(2016) se tem conhecimento sobre o risco do uso destas
substâncias presentes nos sabonetes, está sendo estudada a necessidade de
revisão da regulamentação.
3.4 Quais os outros meios que podem ser utilizados no lugar dos sabonetes
bacterianos e qual o melhor para a saúde humana?
O sistema imunológico de cada um é diferente, portanto cada pessoa pode
se adaptar melhor a um sabonete do que ao outro, mas como o mostrado
nesse trabalho, sabonetes antibacterianos não trazem benéficios, e além
disso podem causar alterações hormonais, cancêr de figádo e de pele, como
mostrado nos estudos citados. De acordo com a eCycle (2014) alguns
sabonetes podem causar alergia na pele devido a substâncias presentes nas
fragrâncias como o Butilfenil e os compostos orgânicos voláteis(VOCS),
portanto é recomendado consultar um dermatologista para saber qual é o
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sabonete adequado para a sua pele. Uma das alternavitas é produzir o
próprio sabonete de forma artesanal ou consumir de empresas de sabonetes
orgânicos que evitam utilizar essas substâncias na composição. O site dicas
de mulher, por exemplo tem uma matéria onde cita 21 receitas para produzir
o próprio sabonete.
3.5. Resultados dos Gráficos
Figura 1. Imagem do resultado da primeira pergunta do questionário online sobre
sabonetes antibacterianios (Que tipos de sabonetes utiliza com maior frequência?)

Fonte: O próprio autor do estudo.

Figura 2. Imagem do resultado da segunda pergunta do questionário online
sobre sabonetes antibacterianios (Já utilizou sabonetes antibacterianos ?)

Fonte: O próprio autor do estudo.

Figura 3. Imagem do resultado da terceira pergunta do questionário online
sobre sabonetes antibacterianios (Já sentiu algum efeito colateral ao utilizar
sabonetes antibacterianos?)
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Fonte: O próprio autor do estudo.

3.6.

Resultados das entrevistas individuais pessoais

A maioria das pessoas entrevistadas não sabiam dos riscos dos sabonetes
antibactérianos para a saúde humana e acreditavam que este produto era o
mais aconselhavel para ser utilizado.
3.7.

Resultado das entrevistas com as produtoras de sabonetes artesanais

Nas entrevistas, foi possível aprender como produzir o sabonete de forma
artesanal, e o que as levaram a tomar essa escolha, e também foi respondido
que já sentiram efeitos colaterais provocados pelos sabonetes
antibacterianos, e por isso resolveram buscar uma forma mais natural de
utilização dos sabonetes, e além disso virou uma parte da fonte de renda
delas.

CONCLUSÃO
Com os resultados obtidos foi possível observar os efeitos nocivos dos
sabonetes antibacterianos, e desta forma responder a questão principal
deste estudo que é: Qual o efeito do uso de sabonetes antibacterianos na
saúde humana?. Foram esclarecidos os efeitos colaterais que causam as
substâncias presentes nos sabonetes antibacterianos, tendo como foco o
triclosam e o triclocarban e seus efeitos nocivos a saúde. Também foi
constatada a manipulação das informações pela mídia, como por exemplo o
comercial do sabonete protex, que mostra um cenário catastrófico a saúde
que pode ser causado se não utilizamor o sabonete, cenário no qual diversos
estudos,mostram ser fora da realidade.Também foi constatado que a Anvisa
mesmo sabendo da proibição dos sabonetes antibacterianos pelo FDA nos
Estados Unidos,não divulgou nenhum comunicado de alerta sobre o
ocorrido, o que nos leva a contestar a confiabilidade dos nossos órgãos
fiscalizadores, já que estes sabonetes continuam sendo vendidos
normalmente em território brasileiro. Foram mostradas novas alternativas de
consumo de sabonetes e também de produção do mesmo, o que nos leva a
alternativas melhores para a saúde humana de forma geral. Novas linhas de
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estudo podem ser feitas em quais outros efeitos nocivos causam as
substâncias presentes nos sabonetes antibacterianos e qual o risco destas a
curto e a longo prazo.
Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas
• Pesquisar sobre os efeitos nocivos à saúde humanos causados pelos
componentes dos sabonetes antibacterianos (EX: Triclhosan e Triclocarban).
É de grande importância pesquisar o que causam essas substâncias que se
encontram em diversos produtos de higiene, que teve como foco nesse
estudo os sabonetes antibacterianos.É póssivel encontrar informações sobre
essas substâncias na internet de modo geral, e principalmente em sites onde
se encontram artigos científicos como o scielo, portal capes,etc..
• Comprar sabonetes que não sejam antibacterianos. Não sabendo a fundo
que efeitos as substâncias presentes nos sabonetes antibacterianos podem
causar é recomendado evitar o uso. Como esse produto já foi proibido nos
Estados Unidos e no Canadá é altamente recomendável não utilizalo.Portanto é
recomendável comprar sabonetes que não sejam
antibacterianos.
• Procurar ver na hora da compra se os sabonetes não possuem as
substâncias Triclosan e Triclocarban e outras substâncias nocivas à saúde.
Diversos estudos que foram citados nesse trabalho por exemplo, mostram
que essas substâncias causam alterações hormonais e podem causar cancêr
de fígado e de pele, portanto sabonetes com esses componentes devem ser
evitados.
• Produzir o sabonete de forma artesanal. Se for possível, produzir o próprio
sabonete é uma ótima alternativa, já que controlamos as substâncias que
colocamos nos sabonetes, portanto temos maior controle sobre os efeitos que
elas podem nos causar.
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BATOM:
ÍCONE DA BELEZA OU VILÃO DA SAÚDE?
AUTORIA: MARCELLE GOMES

RESUMO
O presente estudo está situado no tema de Cosmética, Estética e saúde e
buscou responder a questão-problema: “Quais os efeitos causados na saúde
humana pelo uso do batom?” Com o objetivo de informar ao publico alvo as
consequenciais do uso diário do batom. A razão para o estudo é a falta de
conhecimento sobre os produtos de beleza que usamos no nosso dia a dia. O
estudo foi realizado durante o período de quatro semanas e na internet, com
a minha família e pessoas próximas. Para responder a questão-problema
alcançar esse objetivo, o método do estudo considerou as seguintes fontes
primárias, secundárias e as seguintes técnicas de coleta de dados: conteúdo
em blogs, web sites, artigos científicos publicados e legislação vigente. Os
dados coletados foram interpretados, analisados e geraram alguns
resultados que sugerem que há questões e dúvidas quando comparados ao
que se conhece ou é divulgado sobre o tema e o que a literatura consultada
apresenta. Destacam-se nos resultados que os batons possuem metais
pesados em sua composição. Diante dos resultados, pode-se concluir que o
uso excessivo de batom pode ser prejudicial a saúde. O estudo contribui
para informar especialmente para o público-alvo de maquiadoras, modelos, e
mulheres que usam batom todos os dias. O estudo será comunicado para
esse público-alvo na forma de texto em redes sociais a ser preparado em
uma versão protótipo em julho de 2017 a ser disponibilizado ao público em
meio digital e em eventos de educação ambiental e para o desenvolvimento
sustentável, especialmente com foco na produção sustentável e consumo
consciente.
Palavras-chave: Beleza; Saúde; Atenção.
.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

Durante o estudo que desenvolvi busquei informar sobre os componentes
dos batons e seus possíveis riscos à saúde humana, pois são produtos
presentes na vida de mulheres de diferentes meios, da maquiadora, dona de
casa, estudante, crianças e até no meu próprio cotidiano. O motivo do
estudo se deve ao fato de não ser muito divulgado sobre os possíveis riscos
dos componentes do batom, onde vemos mulheres utilizando o produto
diariamente sem saberem destes danos. O estudo será realizado num
período de 4 semanas, onde será feita a pesquisa principalmente através da
internet.
1.2.

Questões a responder

Quais os efeitos causados, na saúde humana, pelo uso diário de batom? O que é e
quais são os tipos de batom? Quais os benefícios e malefícios gerados pelo uso de
batom? Qual a importância do uso de batom? Quais as melhores alternativas para
o uso de batom?

1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O publico alvo são as modelos, maquiadoras, mulheres mais vaidosas e também as
mães, que as vezes deixam as filhas usarem batons para adultos, ou seja, as
consumidoras do batom. O objetivo do estudo é esclarecer sobre os efeitos e
possíveis intoxicações que o batom pode causar quando usado de maneira
excessiva, além de alertar ao público-alvo sobre os riscos em questão, buscando
uma melhora na vida das consumidoras do produto estudado.

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais
FS2: artigos científicos publicados

x

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor

x

FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
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FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante

x

FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários
público-alvo

impressos

distribuídos

ao

FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

RESULTADOS
1.5. Quais os efeitos causados, na saúde humana, pelo uso diário de
batom?
A maior parte dos batons que estão hoje no mercado de cosméticos, tem em
sua composição metais pesados (como chumbo e magnésio), que são
bioacumulantes, ou seja, não são degradados por nosso corpo, sendo então
acumulativo em nosso organismo. Esses metais são os responsáveis por a
pigmentação e formação de diversas cores.
Os batons vendidos no mercado são testados e liberados pela ANVISA e FDA,
pois afirmam que esses metais até 0,1 ppm em sua composição não é
prejudicial a saúde. Como podemos observar na tabela abaixo, muitos dos
batons mais usados, possui mais que 0,1 ppm de chumbo na composição.

179

Metais como, por exemplo, o chumbo, em grande quantidade no nosso corpo
pode causar alterações em nosso organismo como, por exemplo, a redução
da produção de hemoglobina na medula óssea, diminui a eliminação de
substâncias tóxicas pelo fígado. Em crianças pode causar alterações no
sistema nervoso, atrapalhar no aprendizado e crescimento. É valido
ressaltar, que alguns especialistas defendem que esses metais não são
seguros em nenhuma quantidade.
1.6.

O que é e quais são os tipos de batom?

Hoje em dia existem diversos tipos de batom e com diversas finalidades,
dentre eles estão, batons cintilantes, matte, cremosos, gloss, acetinado,
envernizados, hidratantes, antienvelhecimento e com filtro solar.
1.7.

Quais os benefícios e malefícios gerados pelo uso de batom?

Os fabricantes de batons atualmente estão acrescentando as suas fórmulas
hidratação, nutrição, e ingredientes que protegem os lábios do sol, vento e ar
frio. Visando aumentar seus benefícios. Já os malefícios foram citados acima
(acumulação de metais pesados no organismo). É importante ressaltar que é
mais danoso no público infantil.
1.8.

Qual a importância do uso de batom?
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Desde que as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, o
batom é visto como mais que um acessório, onde as mesmas mantêm o uso
não só pelos benefícios aos lábios como proteção, e sim para incrementar o
seu visual com tons e aromas, além da durabilidade dos mesmos. Antes da
proteção, o batom se tornou um status perante a sociedade em que muitas
mulheres para estarem arrumadas usam habitualmente como peça
fundamental para o dia a dia, além da segurança e imponência que sentem
quando bem encaixado potencializando desempenho social, profissional e
melhora na autoestima.
1.9.

Quais as melhores alternativas para o uso de batom?

• Uso da maneira correta
• Batom de Beterraba
Figura 11 - Imagem Batom de Beterraba.

Fonte: http://www.revistabemfeminina.com.br/conteudo/feliz-dia-do-bato

• Batom de Gelatina

181

Figura 2 - Imagem Batom de Gelatina

Fonte: http://lacodecabelo.blogspot.com.br/2012/08/tutorial-batom-po-desuco.html
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• Batom Orgânico
Figura 3 - Imagem Batom Natural e Orgânico

Fonte: http://www.beautyinforlife.com/2013/03/beleza-verde-alvacosmeticos-organicos.html

CONCLUSÃO
Discussão dos resultados obtidos no estudo, onde se verificam as
observações pessoais do autor. A Conclusão deve estar de acordo com a
questão inicial do estudo e verificar o quanto pode ser respondida. . Poderá
também apresentar sugestões de novas linhas de estudo.
Com o estudo feito foi possível esclarecer duvidas a respeito dos benefícios e
malefícios do batom a saúde. O mercado de cosmético mundial possui uma
infinita cartilha de tipos de batom que podem trazer benéficos como
hidratação, proteção. Podendo ter outros benefícios como melhorar a
autoestima feminina ou movimentar o mercado de trabalho.
Porém, não final do estudo pude concluir que, o que diferencia o batom de
ser o vilão da saúde de o ícone da moda, é a maneira que é usada, a
frequência e a idade.
Durante o estudo surgiram algumas questões que não puderam ser
analisadas a fundo, como, a composição do batom infantil e os níveis de
metal pesado que são considerados permitidos em crianças menores de 10
anos.
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Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas
• Usar o batom de maneira correta
o
Especialistas recomendam a reaplicação do batom em no máximo 3x
ao dia, pois ingerimos o batom ao comermos, ao bebermos algo, ao passar a
língua nos lábios.
o
O ideal é retirar o batom ao fazer atividades onde ocorre risco do
mesmo ser ingerido
• Usar gelatina de morango como batom
o
Depositar o pó da gelatina misturado com água sobre os lábios dará
um tom levemente avermelhado. Porém não sairá ao fazer as refeições ou
beber água.
• Batom de beterraba com calda de açúcar
o

É uma mistura de beterraba e caldo de açúcar.

o
Esse truque é um usado pela ex-candidata a presidência, Marina da
Silva.
• Batom orgânico e natural
o
Uma empresa alemã criou um batom que é 100% orgânico e só contem
produtos naturais, e é vendido no Brasil. Esse tipo de batom possui
ingredientes como vitamina E, óleo de rícino, óleo de semente de damasco e
manteiga de cacau. Não tem presença de metais pesados em sua
composição. Já existem diversas marcas de batons orgânicos no mercado,
porém é necessário verificar sua composição antes da compra.
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SUCO DE CAIXINHA: CONSUMO DE RISCO
AUTORIA: MARIA CLARA ERTHAL ALHANATI

RESUMO
O presente estudo aborda sobre o tema: Água, Minerais e Aditivos Químicos
e tem como objetivo saber quais são os impactos na saúde que o sódio
industrial pode causar. A razão para o estudo se refere ao sódio, que está
presente na maioria dos alimentos produzidos pela indústria e nos últimos
dez anos é quase impossível que este não seja ingerido por nós nas refeições
diárias. O estudo foi realizado durante o período de 4 semanas e pela
internet. Para responder a questão-problema e alcançar esse objetivo, o
método de estudo considerou as seguintes fontes primárias, secundárias e
técnicas de coleta de dados: questionários digitais disponibilizados pela
internet, artigos científicos publicados, livros e capítulos de livros publicados
e notícias publicadas impressas ou na internet. Os dados coletados foram
analisados e geraram alguns resultados que complementam quando
comparados ao que se conhece ou é divulgado sobre o tema e o que a
literatura consultada apresenta. Destacam-se nos resultados que o benzoato
de sódio é encontrado em produtos como refrigerantes, sucos
industrializados, geleias e afins, ele é usado como conservante químico por
ter propriedades antimicrobianas. É por isso que esse tipo de sódio é
encontrado nos sucos de caixinha, além disso, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) recomenda um consumo máximo de 2000 mg (2g) de sódio por
pessoa ao dia, o que equivale a 5 g de sal. Diante dos resultados, pode-se
concluir que se consumo de sucos industrializados se manter nos domicílios
dos brasileiros todos os consumidores quando se tornarem idosos vão sofrer
com problemas de retenção de líquidos nas células e problemas de
circulação, fazendo com que o coração tenha que fazer mais força para
bombear o sangue para o resto do corpo, assim provocando Hipertensão
Arterial Sistêmica (HAS), doenças cardiovasculares, hipernatremia, pressão
alta, problemas renais e pode-se desenvolver também neoplasias (tumor). O
estudo contribui para conscientizar e alertar sobre os males do sódio no
suco de caixinha especialmente para o público-alvo composto de pais que se
preocupam com a saúde de sua família, unidades de saúde, influenciadores
de mídias, órgãos de saúde do governo, estudantes, profissionais da saúde e
da área alimentícia. O estudo será comunicado para esse público-alvo na
forma de cartilha digital com textos e imagens bem chamativas a ser
preparada em uma versão protótipo em julho de 2017, será disponibilizada
ao público em meio digital e em eventos de educação ambiental e para o
desenvolvimento sustentável, especialmente com foco na produção
sustentável e consumo consciente.
Palavras-chave: Sódio. Suco de caixinha. Saúde.
186

187

INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

O estudo busca conhecer a quantidade de sódio consumido nos sucos de
caixinhas industrializados na minha residência e de várias outras famílias.
O sódio está presente na maioria dos alimentos produzidos pela indústria e
nos últimos dez anos é quase impossível que estes não sejam ingeridos por
nós nas refeições diárias. O estudo será elaborado em um período de 4
semanas. A pesquisa procura expor a quantidade de sódio absorvido por um
indivíduo ao tomar o líquido e esclarecer o quão prejudicial ele pode ser.
1.2.

Questões a responder

Questão-Problema: Quais são os impactos causados, na saúde humana, pelo
sódio dos sucos de caixinha?
Qual é a função do sódio no suco de caixinha?
Qual é a quantidade média (%) de sódio usado no suco de caixinha?
Qual é a dose diária máxima de sódio recomendável?
Quais são as alternativas para o consumo de sucos?
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O estudo tem como público-alvo pais que se preocupam com a saúde de sua
família, unidades de saúde, influenciadores de mídias sendo as digitais ou
não, órgãos de saúde do governo, estudantes, profissionais da saúde e da
área alimentícia; em geral todos que consomem o suco, sendo este em
demasia ou não, e que se preocupam com o bem-estar próprio e do próximo.
Tem-se o objetivo de gerar a partir desse estudo um relatório textual. Ao
final uma apresentação geral em PowerPoint dos dados recolhidos durantes
o estudo do tema e durante o questionário digital. Tendo como propósito
levar o conhecimento ou a expansão deste sobre os possíveis males da
quantidade exagerada de sódio inserido nos sucos de caixa, somado a isso, o
projeto tem como um dos objetivos fazer com que o público-alvo diminua o
consumo desse item, evitando assim, problemas de saúdes futuros e
proporcionando o bem-estar.

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais
FS2: artigos científicos publicados
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X

FS3: livros e capítulos de livros publicados

X

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao
público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

1.5.

X

Instrumentos de Coleta de Dados elaborados

O formulário foi aplicado de forma virtual para o público de algumas redes
sociais como o Facebook e o Whatsapp, tiveram um total de 105 respostas
em um período do dia 25 de Maio a 1 de Junho.
A estrutura do questionário pode ser observada abaixo.
Questionário:
1.

Sódio no suco de caixinha industrializado

( ) 0 a 2 vezes na semana
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( ) 3 a 5 vezes na semana
( )Mais de 5 vezes na semana
2. Sabe o motivo do uso de sódio no suco de caixinha?
( ) Sim
( ) Não
3. Tem interesse em saber o motivo?
( ) Sim, quero saber o que estou consumindo.
( ) Não, não tenho curiosidade.
( ) Não, pois sei o que estou consumindo.

RESULTADOS
Quais são os impactos causados, na saúde humana, pelo sódio dos sucos de
caixinha?
A abundância de sódio provoca retenção de líquidos nas células e prejudica
a circulação fazendo com que o coração tenha que fazer mais força para
bombear o sangue para o resto do corpo, assim provocando Hipertensão
Arterial Sistêmica (HAS), doenças cardiovasculares, hipernatremia, pressão
alta, problemas renais (ALVES, 2010). Pode-se desenvolver também
neoplasias (tumor). (SILVA, 2013 apud ROSSI, 2010).
Qual é a função do sódio no suco de caixinha?
O sódio em sua composição usada no cotidiano, não foi encontrada, este que
é o cloreto de sódio (NaCl), essa substância só foi usada no suco de caixinha
juntamente com outros elementos. Descobriu-se que o benzoato de sódio é
encontrado em produtos como refrigerantes, sucos industrializados, xarope,
geleias e afins, ele é usado como conservante químico por ter propriedades
antimicrobianas.( RABELO, 2014 apud CHIPLEY, 2010)
Segundo Festugato (2011) o glutamato de sódio é um realçador de sabor
(glutamato monossódico), ele é usado em alimentos industrializados como o
mate, café preto, chocolate, defumados, pimenta e chá preto. E reforçando
sobre o benzoato de sódio, este é um dos conservantes mais utilizado em
alimentos, é classificado como bacteriostático e fungistático que atua
inibindo o crescimento do microrganismo nos alimentos mantendo a sua
característica inicial por um tempo maior.
Qual é a quantidade média (%) de sódio usado no suco de caixinha?
Pesquisando algumas marcas pode-se perceber que a quantidade de sódio
varia,por isso, logo após a coleta de dados os reuni em uma tabela e foi
calculada as médias de cada marca considerando o sabor de cada produto.
Tabela 1. Exposição da quantidade de sódio do suco da marca Del Valle em
uma porção de 200ml.
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Marca

Sabor

Del Valle

DEL
VALLE
FRUT 55 mg
LIMÃO
DEL VALLE AÇAÍ COM 10 mg
BANANA
DEL
VALLE
KAPO 9,8 mg
LARANJA
24,6 mg

Média

Quantidade de sódio

Na tabela 1 percebe-se que o DEL VALLE FRUT LIMÃO é o que mais tem
sódio (55mg) e o DEL VALLE AÇAÍ COM BANANA e DEL VALLE KAPO
LARANJA tem quase a mesma quantidade de sódio, em torno de 10 mg.
Tabela 2. Exposição da quantidade de sódio do suco da marca AdeS em uma
porção de 200ml.
Marca

Sabor

Quantidade de sódio

AdeS

AdeS Morango

19 mg

AdeS
Vitamina
Morango

de 165 mg

Média

67,6 mg

Na tabela 2 percebe-se que o AdeS Vitamina de Morango tem mais de 8 vezes
o valor de sódio do AdeS Morango.
Tabela 2. Exposição da quantidade de sódio do suco da marca Purity em
uma porção de 200ml.
Marca

Sabor

Quantidade de sódio

Purity

Purity Néctar Uva Zero

18 mg

Purity Néctar Uva

8 mg

Média

13 mg

Na tabela 3 percebe-se que o Purity Néctar Uva Zero tem mais que o dobro
de sódio do que no Purity Néctar Uva tem.
Qual é a dose diária máxima de sódio recomendável?
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um consumo máximo de
2000 mg (2 g) de sódio por pessoa ao dia, o que equivale a 5 g de sal, mas os
brasileiros atualmente consomem mais do que o dobro desta quantidade
(BUZZO et al., 2014)
Quais são as alternativas para o consumo de sucos?
Para evitar o consumo desse produto sugiro a ingestão de sucos naturais
feitos na hora e sem aditivos de substâncias químicas como conservante, o
consumidor pode fazer em casa com frutas frescas ou pode ser comprado na
rua, esse novo modo de consumo é bem acessível economicamente já que no
mercado Hortifruti por 4,00 reais você consume 300 ml de suco natural da
fruta.
Resultados do questionário
Após encerrar a coleta de dados no questionário virtual teve-se tal resultado:
Gráfico 1 - Gráfico com a Distribuição de Respostas – Frequência do
consumo de suco de caixinha

No gráfico 1 pode-se observar que a maioria das pessoas tem um consumo
regular de 0 a 2 vezes na semana e poucas consomem mais de 5 vezes na
semana.
Gráfico 2 - Gráfico com a Distribuição de Respostas – Se sabem ou não do
motivo pelo qual usam o sódio no suco industrializado.

192

No gráfico 2 pode-se observar que mais de 80% do público não sabe o motivo
pelo qual é usado o sódio no suco de caixinha, poucas sabem, menos de
17%.
Gráfico 3 - Gráfico com a Distribuição de Respostas – Se tem interesse em
saber o motivo pelo qual o sódio é usado nos sucos de caixinhas.

No gráfico 3 pode-se observar que mais de 85% do público tem interesse em
saber o motivo de usarem o sódio no suco industrializado.

CONCLUSÃO
Após concluir o estudo e responder todas as perguntas que foram propostas,
percebi que o suco de caixinha industrial que eu, meus amigos e minha
família consumiam é um perigo por conter um alto teor de sódio que pode
gerar doenças cardiovasculares, pressão alta, problemas renais e até gerar
tumores. As consequências do consumo excessivo de sódio é um fato
desconhecido por grande parte da população pelo que eu pude perceber nos
dados recolhidos no questionário virtual e não é amplamente divulgado pelas
mídias por conta dos grandes empresário donos das fábricas de
industrializados.
Tive uma pequena dificuldade para encontrar sobre o composto cloreto de
sódio, ele inteiramente puro em sucos de caixinhas, este vinha
acompanhado de outras substâncias químicas e por isso tinha um nome
diferenciado. Por conta desse fato, sugiro para novos estudos tratar a
questão levantada anteriormente.
Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas
• Evitar ao máximo a ingestão de sucos de caixinha industriais
• Procurar consumir suco natural de casa feito com frutas orgânicas de
preferência
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• Caso não tenha disponibilidade de tempo ou material, consumir suco
natural de mercados.
Ex: O Hortifruti tem um preço em conta
Figura 1 - Imagem de visita ao Hortifruti Santos

Fonte: Página juicysantos
15/11/2014 em Santos por Flávia Saad
Imagem 1 teve como referência o mercado Hortifruti, sendo este usado como
exemplo de suco natural a ser consumido
Sempre procurar se informar sobre o produto que está consumindo e suas
substâncias.
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ALISAMENTOS CAPILARES: VOCÊ SABE O QUE
ESTÁ COLOCANDO NO SEU CABELO?
AUTORIA: MARIA THERESA XAVIER DOS SANTOS

RESUMO
O presente estudo está situado no tema de Cosmética, Estética e Saúde e
buscou responder quais são os efeitos, na saúde, causados pela utilização
dos alisamentos químicos no cabelo com o objetivo de orientar melhor a
compra e utilização do produto para bem-estar do público-alvo. A razão para
o estudo é a utilização do formaldeído, que está presente na maioria dos
alisamentos capilares produzidos no mercado, hoje em dia, e que é
manuseado por cabeleireiros e pessoas que querem ter o “cabelo perfeito”. O
estudo foi realizado durante o período de 4 semanas e na internet. Para
responder a questão-problema, o método do estudo considerou as seguintes
fontes primárias, secundárias e as seguintes técnicas de coleta de dados:
questionários digitais disponibilizados pela internet, conteúdo em websites,
blogs ou redes sociais e artigos científicos publicados. Os dados coletados
foram analisados e geraram alguns resultados que complementam quando
comparados ao que se conhece ou é divulgado sobre o tema e o que a
literatura consultada apresenta. Destacam-se nos resultados que o
formaldeído é encontrado em diversos alisamentos capilares e é usado para
conservar os produtos, por essa razão que a Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) recomenda o uso máximo de 0,2% de formol na
composição dos alisamentos. Diante dos resultados, pode-se concluir que se
os alisamentos capilares continuarem a ser manuseados sem a verificação
da quantidade de formol na composição do produto, poderão trazer casos de
queda capilar, irritação à pele e até câncer no aparelho respiratório, por
inalação do produto. O estudo contribui para a conscientização sobre os
malefícios do formol nos alisamentos químicos especialmente para o públicoalvo composto de profissionais da área da estética (cabeleireiros), adultos e
crianças que utilizam os alisamentos capilares. O estudo será comunicado
para esse público-alvo na forma de folder a ser preparado em uma versão
protótipo em julho de 2017 a ser disponibilizado ao público em meio digital e
em eventos de educação ambiental e para o desenvolvimento sustentável,
especialmente com foco na produção sustentável e consumo consciente.
Palavras-chave: Cabelo. Alisamentos capilares. Saúde.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

O estudo visa conhecer substâncias utilizadas na composição de
alisamentos químicos que são utilizados em tratamentos capilares para
diminuir o volume ou alisar cabelos cacheados e crespos. O produto é
utilizado regularmente por alguns integrantes da minha família e já foi
utilizado por mim há algum tempo atrás, porém não se tem conhecimento da
composição do produto e dos riscos à saúde que podem ser causados pela
aplicação inadequada do produto em casa. O estudo descreverá a
composição do produto e os ingredientes presentes na composição que
podem causar algum efeito na saúde humana. O tempo de duração do
estudo será de quatro semanas.
1.2.

Questões a responder

Questão-problema: Quais são os efeitos, na saúde, causados pela utilização
dos alisamentos químicos no cabelo?
Questões secundárias:
Quais são modalidades de alisamento químico e composição dos produtos
dessas modalidades?
Como é o processo de alisamento químico durante a preparação e aplicação
do produto?
Quais os cuidados de quem recebe alisamento químico durante a aplicação?
Quais os cuidados de quem manipula e aplica o alisamento químico durante
a aplicação?
Quais os possíveis efeitos na saúde durante e após a aplicação do
alisamento químico?
Quais as alternativas para quem quer evitar ou reduzir riscos com o uso de
alisamento químico nos cabelos?
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O estudo tem como público-alvo as pessoas que compram e fazem uso
regularmente de alisamentos capilares, sendo algo muito utilizado por
familiares e conhecidos no bairro onde resido. A partir da pesquisa, é
esperado criar e divulgar em redes sociais um relatório sobre o assunto
estudado. O objetivo do estudo é ampliar o conhecimento que se tem acerca
de substâncias presentes na composição do produto que são nocivas à
saúde e os riscos que podem ser causados pela utilização inadequada. A
depender dos resultados, pode-se orientar melhor a compra e utilização do
produto para bem-estar do público-alvo.
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MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao
público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

1.5.

Instrumentos de Coleta de Dados elaborados
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X

Para complementação do estudo foi elaborado um questionário em meio
virtual, com o tema Alisamento Capilar, direcionado para o público de redes
sociais como o Facebook e o WhatsApp, que obteve um total de 395
respostas no período do dia 23 de Maio ao dia 2 de Junho de 2017.
Segue abaixo a estrutura do questionário:
1-

Você faz uso ou já utilizou alisamento capilar?

( ) Sim
( ) Não
2- Qual/quais tipo(s) de alisamento capilar você costuma utilizar?
( ) Escova progressiva
( ) Escova definitiva
( ) Escova inteligente
( ) Relaxamento
( ) Alisamento fotônico
( ) Alisamento japonês
( ) Nenhum
( ) Outro
2-

Com que frequência você utiliza alisamentos capilares?

( ) Todo mês
( ) A cada 3 meses
( ) A cada 6 meses
( ) Uma vez por ano
( ) Eventualmente
( ) Nunca
3Você sabia que alguns alisamentos costumam ter formol, que aplicado
em grandes quantidades pode causar câncer?
( ) Sim
( ) Não
4Você já teve interesse em pesquisar sobre os alisamentos capilares?
(composição, perigos, alternativas, entre outros)
( ) Sim
( ) Não
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RESULTADOS
1.6. Quais são modalidades de alisamento químico e composição dos
produtos dessas modalidades?
Segundo Varela (2007), as modalidades dos alisamentos químicos podem se
dividir em duas classes, a depender dos ativos químicos do produto, são
elas: alisantes com os hidróxidos metálicos (sais metálicos) e alisantes com o
tioglicolato de amônia.
Segundo a ANVISA, os princípios ativos dos principais alisamentos químicos
são:
• Tioglicolato de Amônia
No alisamento com o tioglicolato sua concentração dependerá do pH da
amônia, na maioria dos casos é utilizada uma solução de 7,5 e 11% em pH
entre 9 e 9,3, a concentração do tioglicolato deve ser escolhida de acordo
com a textura do cabelo e em função da adição da amônia.
• Hidróxidos
Os alisantes a base de hidróxidos funcionam pelo processo de lantionização,
onde as ligações de dissulfeto são convertidas em ligações de lantionina e
quando o alisante é retirado dos fios o cabelo ainda possui pH elevado.
Entre os hidróxidos temos o Hidróxido de Sódio, que também é conhecido
como soda cáustica, e é considerado um dos alisantes mais potentes
utilizados em concentrações que variam de 5 a 10 %, em pH alcalino de 09 a
14% e o Hidróxido de Guanidina que utiliza dois ativos em sua composição:
o hidróxido de cálcio que é misturado com carbonato de guanidina formando
daí o Hidróxido de guanidina considerado o mais ameno.
• Formol
É uma solução de Formaldeído que é proibida pela Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) como alisamento capilar. Seu uso só permitido em
alisamentos capilares na forma de conservante do produto, tendo 0,2% como
limite máximo de uso permitido pela Anvisa.
1.7. Como é o processo de alisamento químico durante a preparação e
aplicação do produto?
Varela (2007) recomenda que antes de submeter os cabelos ao processo de
alisamento é necessário tomar algumas medidas quanto à preparação e
aplicação do produto:
• Seguir as instruções do fabricante quanto ao tempo de ação do produto,
intervalo de utilização, proteção da pele e couro cabeludo no rótulo do
produto.
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• Analisar se o tipo de cabelo é recomendado para o alisamento que deseja
aplicar.
• Analisar o histórico de outras químicas no cabelo.
• Analisar se a última química aplicada no cabelo é compatível com a nova
química que irá ser aplicada.
• Procurar um profissional especializado para direcionar o alisamento mais
adequado para o tipo de cabelo.
1.8. Quais os cuidados de quem recebe alisamento químico durante a
aplicação?
Durante a aplicação do produto também é preciso tomar medidas como:
• Fazer o teste da mexa para verificar a resistência do cabelo.
• Proteger o couro cabeludo e a pele como indicado no rótulo do produto.
• Ficar atento a possíveis reações alérgicas
irritabilidade) ao produto durante o processo.

(coceira,

ardência

ou

1.9. Quais os cuidados de quem manipula e aplica o alisamento químico
durante a aplicação?
Assim como o profissional que trabalha com alisamentos químicos, a pessoa
que o utiliza na sua própria casa deve ficar atenta ao número de registro da
Anvisa no rótulo do produto e não deve adicionar formol ao alisamento.
De acordo com a ANVISA os alisamentos químicos devem conter
obrigatoriamente o número de registro ou o número de processo da Anvisa
na embalagem externa. O número de registro começa pelo número 2 e terá 9
ou 13 dígitos (exemplo: 2.3456.9409 ou 2.3456.9409-0001), o número de
processo começa pelo número 2 e terá 15 ou 17 dígitos (exemplo
25351.111111/2016-11 ou 25000.225577/96-66).
1.10. Quais os possíveis efeitos na saúde durante e após a aplicação do
alisamento químico?
Alguns alisamentos químicos além de trazer o tão esperado cabelo liso
podem trazer alguns problemas se forem utilizados de maneira inadequada,
como queimaduras graves no couro cabelo, quebra dos fios e queda dos
cabelos.
Algumas pessoas ainda utilizam o formol com alisante para obter o “cabelo
perfeito”, com rapidez e baixo custo, porém além de ser proibido o formol
pode trazer reações irreversíveis. A ANVISA alerta sobre reações como:
• Irritação à pele, com vermelhidão, dor e queimaduras, quando entra em
contato com a pele.
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• Irritação, vermelhidão, dor, lacrimação e visão embaçada, quando em
contato com os olhos.
• Câncer no aparelho respiratório, dor de garganta, irritação do nariz, tosse,
diminuição da frequência respiratória, irritação e sensibilização do trato
respiratório podendo levar ainda ao edema pulmonar e pneumonia, quando
inalado.
• Hipersensibilidade, reação alérgica, debilitação da visão e aumento do
fígado, quando entra em contato frequente ou prolongado.
• Aparecimento de câncer na boca, nas narinas, no pulmão, no sangue e na
cabeça, quando entra em contato prolongado por inalação ou exposição ao
produto, pois é considerado cancerígeno pela OMS (Organização Mundial de
Saúde).
No caso da escova progressiva, o formol poderá ainda causar queda dos
cabelos.
1.11. Quais as alternativas para quem quer evitar ou reduzir riscos com o
uso de alisamento químico nos cabelos?
Atualmente existem alternativas para quem evitar ou reduzir os danos dos
alisamentos químicos no cabelo. Uma das alternativas é a utilização dos
chamados alisamentos éticos, que segundo o Portal G1 (2017), são opções
mais seguras para quem quer alisar os fios. Eles têm o princípio ativo
regulamentado e reconhecido pela Anvisa. São eles: hidróxido de sódio,
tioglicolato de amônio, tioglicolato de AMP e cisteamina de sódio.
1.12. Resultados do questionário
Com base no questionário foi possível observar os seguintes resultados:
Gráfico 5 - Utilização de alisamento capilar

Nessa pergunta foram obtidas 394 respostas, das quais 80% das pessoas
respondentes afirmam que já fizeram ou fazem utilização de alisamentos
capilares.
Gráfico 6 - Tipos de alisamentos capilares mais utilizados
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Nessa pergunta foram obtidas 521 respostas e observa-se que 50% das
pessoas costumam utilizar a escova progressiva para alisar o cabelo. É um
dado para se ter atenção, pois a Escova Progressiva não é registrada pela
Anvisa por ser um procedimento adotado pelos cabeleireiros, apenas os
produtos para alisamento capilar são registrados pela Anvisa. Isso não
impede que o cabeleireiro utilize o formol na Escova Progressiva sem o
conhecimento da pessoa que receberá a aplicação do produto.
Gráfico 7 - Frequência de utilização do alimento capilar

No Gráfico 3, observa-se que 24% das 389 pessoas que responderam ao
questionário utilizam os alisamentos capilares a cada 3 meses, que é o
intervalo recomendável para a aplicação de novas químicas ao cabelo.
Gráfico 8 - Conhecimento de alisamentos com formol
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Com base no Gráfico acima é possível observar que 95% das 392 pessoas
que responderam a pergunta acima do questionário sabem que os
alisamentos costumam ter formol.
Gráfico 9 - Interesse em pesquisar sobre alisamentos capilares

No Gráfico 5 é possível observar que das 393 pessoas que responderam a
pergunta acima no questionário, 44% não tiveram interesse em pesquisar
sobre a composição dos alisamentos capilares, os perigos deles, ou
alternativas de alisamentos capilares.

CONCLUSÃO
A partir do estudo foi possível concluir que muitas pessoas não se
interessam em pesquisar sobre a composição dos alisamentos químicos por
falta de conscientização e, por isso acabam tendo queda capilar, e em alguns
casos extremos podem apresentar o surgimento de câncer nas vias
respiratórias, na boca ou no sangue.
Foi observado que mesmo com a proibição do uso de formol como alisamento
capilar pela Anvisa, muitas pessoas ainda recorrem ao produto para alisar
os fios e acabam tendo reações que podem ser irreversíveis.
Com os dados analisados e a pesquisa concluída, é sugerido que apresentem
mais informações quanto ao uso do formol como alisante e que cartilhas e
folders sejam feitos e divulgados coma intenção de conscientizar o público
que utiliza o produto.
2.

Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas

• Utilizar químicas menos agressivas à saúde e ao cabelo, como os
alisamentos éticos;
• Consultar o profissional da área para melhor orientação do alisamento a
ser utilizado;
• Verificar o rótulo dos produtos e observar se possuem o número de registro
da Anvisa e se o produto está na validade;
• Aceitar o cabelo natural e se informar sobre o tipo o de cabelo, os produtos
que podem ser usados para pentear e penteados que podem ser utilizados.
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SOBERANIA ARTIFICIAL
AUTORIA: MARIANA BRUM DE LUCCA FERREIRA

RESUMO
O presente estudo trata no tema de Alimentos, Bebidas e Saúde e buscou
responder a questão-problema “como é o processo de criação e produção das
carnes bovinas da marca Friboi?”. A razão para o estudo é o surgimento de
informações sobre a empresa Friboi estar vendendo aos seus consumidores
carnes estragadas com maior quantidade de ácido ascórbico para mascarar
o aspecto físico da carne. O estudo foi realizado durante o período de quatro
semanas e na internet. Para responder a questão-problema, o método do
estudo considerou as seguintes fontes primárias, secundárias e técnicas de
coleta de dados: formulários, conteúdos em websites, blogs ou redes sociais,
notícias publicadas impressas ou na internet. Os dados coletados foram
analisados e geraram alguns resultados que sugerem que há questões e
dúvidas quando comparados ao que se conhece ou é divulgado sobre o tema
e o que a literatura consultada apresenta. Destacam-se nos resultados que
a Friboi foi denunciada por cometer inúmeros crimes ambientais, o excesso
do ácido ascórbico encontrado na carne bovina da marca Friboi pode causar
problemas para a saúde e a Friboi não cria o seu próprio gado. Diante dos
resultados, pode-se concluir que o que a empresa Friboi alega contradiz com
fatos relatados em jornais e sites. O estudo contribui para informar a
população em geral especialmente para o público-alvo de consumidores de
carne Friboi. O estudo será comunicado para esse público-alvo na forma de
relatório textual a ser preparado em uma versão protótipo em julho de 2017
a ser disponibilizado ao público em meio digital e em eventos de educação
ambiental e para o desenvolvimento sustentável, especialmente com foco na
produção sustentável e consumo consciente.
Palavras-chave: Crime ambiental. Produção bovina. Saúde humana.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

O estudo que pretendo desenvolver é sobre o modo de produção bovina da
marca Friboi e seus diversos impactos ambientais. Recentemente, fomos
bombardeados com informações revoltantes sobre as péssimas condições
das carnes consumidas por nós, brasileiros. Os grandes veículos de
informação divulgaram alguns nomes de empresas pecuárias brasileiras
acusadas de vender alimentos estragados para a população e a corporação
Friboi se encontrava nessa declaração. Durante esse período de descobertas,
me surgiu um questionamento: se os grandes produtores negligenciam a
saúde de seus clientes, será que eles respeitam o meio ambiente e os
animais? No final dessa pesquisa, espero explicar os grandes problemas
ambientais causados pela produção em massa desses produtos e a
despreocupação com os animais. Além disso, também pretendo mostrar o
papel que podemos exercer para tentar solucionar essa exploração exagerada
dessas grandes empresas, como a Friboi, em relação ao meio ambiente e aos
bovinos. O processo levará aproximadamente quatro semanas para ser
concluído, e o local de investigação será pela internet.
1.2.

Questões a responder

Questão principal: Como é o processo de criação e produção das carnes
bovinas da marca Friboi?
O que a empresa que produz a marca Friboi informa aos consumidores sobre
o processo de criação e produção das carnes bovinas dessa marca?
O que os meios de comunicação vêm divulgando sobre fatos relacionados à
marca Friboi e que podem revelar outros dados sobre o processo de criação e
produção das carnes bovinas dessa marca?
Há marcas para buscarmos como alternativa sustentável, para quem se
alimenta de carne bovina?
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O público-alvo que desejo atingir, através de relatórios textuais são os
consumidores de produtos bovinos da marca Friboi, a fim de conscientizálos sobre o que acontece por baixo dos panos durante o processo de
produção desses alimentos e suas consequências. Também almejo orientálos a efetuar escolhas e ações alternativas para que, futuramente, possamos
dar fim a esses problemas. Tais informações serão divulgadas nas redes
sociais, para que todos possam ter acesso fácil aos dados.

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
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Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

x

FS2: artigos científicos publicados

x

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

x

FS5: legislação em vigor

x

FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários
público-alvo

impressos

distribuídos

x
ao

FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet
1.5.

Instrumentos de Coleta de Dados elaborados

No dia 05/06/17 foi feita uma entrevista contendo seis perguntas, pelo
correio eletrônico, com o Sr. Walter Caetano, um dos responsáveis pela
empresa Korin.
Entrevista Individual por correio eletrônico:
1-

Como surgiu a Korin?
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2Por que as pessoas devem consumir carne orgânica e qual a diferença
dessa carne para a convencional?
3Quais as consequências que a Operação Carne Fraca teve para a
empresa Korin?
4O que comprova a qualidade da carne orgânica- sustentável? Existe
algum órgão regulador?
5Quais as medidas tomadas pela Korin para diminuir o impacto
ambienta causado pela pecuária?
6Quais as vantagens de se consumir a carne Korin, mesmo elas sendo
mais caras?

RESULTADOS
1.6. O que a empresa que produz a marca Friboi informa aos consumidores
sobre o processo de criação e produção das carnes bovinas dessa marca?
De acordo a empresa Friboi (2017), o gado é adquirido de modo terceirizado,
através da compra de animais criados em fazendas filiadas à corporação.
Para garantir que o rebanho venha de origem sustentável a firma monitora
os fornecedores envolvidos para averiguar se os mesmos estão seguindo a lei
e não estão cometendo nenhum crime ambiental. É possível verificar a
origem das carnes da empresa a partir do sistema de rastreabilidade, as
informações dos produtos são disponibilizadas no sistema da Friboi.
Segundo a companhia Friboi (2017) após a aquisição dos bovinos, eles são
mantidos presos em instalações localizadas em suas fábricas onde os
animais são tratados com um sistema de aspersão que além de garantir o
bem-estar animal mantém a higiene do ambiente e há também a presença de
um supervisor de curral, responsáveis por cuidar dos animais.
Não há muitas informações a cerca do modo de produção bovina dessa
marca. De acordo com o Ministério da Agricultura (2017) a lei permite o uso
do ácido ascórbico nas carnes em quantidades limitadas.
1.7. O que os meios de comunicação vêm divulgando sobre fatos
relacionados à marca Friboi que podem revelar outros dados sobre o
processo de criação e produção das carnes bovinas dessa marca?
Segundo o jornal El País Brasil (2017) a empresa Friboi está sendo
investigada na Operação Carne Fraca, junto com diversas outras empresas
produtoras de carnes, por irregularidades encontradas em seus produtos,
desde o uso excessivo da água para aumentar o peso da carne ao uso do
ácido ascórbico para disfarçar carne estragada, alterando o seu aspecto
físico (essa substância ácida possui uma função conservante). De acordo
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com o Ministério da Agricultura (2017) é permitido a utilização desse ácido
em pequenas doses, porém, as quantidades encontradas nas carnes
excediam a quantidade admitida. Segundo o site R7 (2017) essa substância,
em grandes quantidades, favorece o surgimento de cálculo renal, podendo
causar até mesmo câncer. Conforme o site Natue (2016) o consumo
exagerado do ácido ascórbico inibe a ação do anticoagulante Varfarina,
aumentando o risco do surgimento de trombos nos vasos sanguíneos e
também prejudica o aparelho gastrointestinal podendo causar vômitos e
sensibilidade no aparelho digestivo. Porém, segundo a Friboi (2017), os
funcionários da empresa seguem padrões de qualidade especificados para o
peso, padrão de refile, coloração com a presença de um supervisor para
garantir que as normas e leis estão sendo respeitadas.
Apesar de a companhia informar, em seu site oficial, que tem o
compromisso
de garantir uma origem sustentável de seus produtos,
bem-estar animal, informações divulgadas pelo Repórter Brasil contradizem
esses dados.
De acordo com o Repórter Brasil (2016), foram encontrados sinais de maustratos aos animais, submetidos a chutes, socos, choques, tapas, entre
outras situações nas fazendas fornecedoras de gado da Friboi, localizadas
através do sistema da própria empresa. Além disso, de acordo com o site
Vista-se (2014), a Friboi foi multada por crimes ambientais. Após uma
fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, foi
encontrado um cemitério de animais, mantido de forma ilegal na fábrica
Friboi de animais que morreram durante o transporte do gado e o invés de
serem descartados e incinerados, foram enterrados, essa ação, além de
desrespeitar a lei, colocou em risco o Rio Araguaia, localizado próximo à
fábrica. De acordo com Cleber Fabiano, diretor regional da Sema-MT, o
incinerador da unidade não estava em funcionamento durante um período
prolongado, ou seja, essa prática ilegal ocorria há algum tempo. Também,
segundo o Repórter Brasil (2017), a empresa Friboi adquiriu gado de
fazendas que praticaram desmatamento ilegal no Sul do Pará. Tal crime
ambiental foi descoberto pelo próprio Ibama que observou a ocorrência de
um esquema de manipulação dos documentos de certificação de origem do
rebanho. Tais informações a cerca dos crimes ambientais são contraditórios
com as informações feitas pela Friboi, pois ela afirma em seu site oficial não
adquirir animais de fornecedores envolvidos com desmatamento.
1.8. Há marcas para buscarmos como alternativa sustentável, para quem
se alimenta de carne bovina?
Existe no Brasil, uma pequena variedade de carnes orgânico-sustentáveis.
Apenas três empresas investem nesse mercado, sendo elas a Korin, Walmart
e Carrefour. De acordo com a rede de mercado Walmart (2015), houve uma
união com a TNC (The Nature Conservancy), uma ONG que trabalha em
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escala global para a conservação do meio ambiente, para a produção de uma
carne bovina sustentável. Para garantir a sustentabilidade de seu produto, o
Walmart monitora constantemente as fazendas de criadouras da Amazônia.
Segundo o Carrefour (2016) a corporação também iniciou o seu processo de
produção bovina sustentável e possui o selo de comprovação da RAS (Rede
de Agricultura Sustentável) em suas carnes bovinas sustentáveis. Conforme
a companhia Korin (2015), a empresa é uma das pioneiras no mercado
orgânico-sustentável brasileiro e realiza uma produção de carne alternativa
sem o uso de agrotóxicos e antibióticos, certificado pela Certified Humane
Brasil, WQS (World Quality Services) possuindo selos de certificação
orgânica em todos os seus produtos orgânicos.
1.9.

Resultado de entrevista

Segundo o Sr, Walter Caetano (2017), a empresa Korin que opera desde
1994 possui uma filosofia que busca o equilíbrio entre o uso dos recursos
naturais e a preservação do meio ambiente na produção de alimentos. Há
um enorme cuidado com o solo, portanto, a companhia rejeita o uso de
agrotóxicos e adubos químicos, muito utilizados nas produções
agropecuárias por mais que tais substâncias prejudiquem bastante o solo.
De acordo com o entrevistado, os animais são criados soltos e não recebem
hormônios e antibióticos, sua alimentação é 100% vegetal, livre de
agrotóxicos, ureia e transgênicos. Na produção de bovinos (machos) apenas
nos últimos meses de vida os animais são alimentados com grãos orgânicos
certificados em complemento à pastagem para engordarem. Além do bemestar animal, o trabalho da Korin é sustentável, desde o manejo do solo até a
valorização das culturas locais. O Sr. Walter Caetano alerta que o que
comprova realmente a qualidade orgânica-sustentável do produto são os
certificados obtidos por auditoria.

CONCLUSÃO
Com os resultados obtidos foi possível entender o modo de criação do gado
da empresa e desta forma, responder parcialmente a questão principal desse
estudo que é: Como é o processo de criação e produção das carnes bovinas
da marca Friboi? Infelizmente não há dados explicitando o modo de
produção da corporação Friboi, apenas informações que o ácido ascórbico
pode ser utilizado em pequenas quantidades para melhorar o aspecto do
produto. Foram esclarecidos os efeitos colaterais do uso excessivo do ácido
ascórbico (encontrado em grandes quantidades nas carnes das empresas
investigas na Operação Carne Fraca, inclusive a Friboi) que pode causar
doenças como câncer, cálculos renais e diversos outros problemas
gastrointestinais. Durante o estudo foi possível perceber as contradições
entre as informações divulgadas pela própria empresa Friboi e os veículos de
comunicação. A corporação alega ser contra o desmatamento ilegal,
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violações de leis ambientais, mas foi multada recentemente por ambas
situações, pondo em risco a confiabilidade e a credibilidade da empresa.
Foram mostradas no estudo alternativas de consumo e produção de carnes
bovinas que visam à preservação do meio ambiente, a sustentabilidade e
melhores para a saúde humana. Novas linhas de estudo podem ser
realizadas a partir do aprofundamento nas questões dos selos de certificação
dos produtos orgânico-sustentável, especialmente os requisitos que as
empresas devem cumprir para recebê-los e também uma investigação mais
aprofundada para descobrir o processo de produção das carnes Friboi.
2.

Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas

• Pesquisar sobre o tratamento e a origem do gado da empresa
É de grande importância se informar sobre a origem e o tratamento do gado
que está sendo consumido. É necessário que toda a população pratique um
consumo consciente, pois muitas das vezes, a ignorância faz com que aja
uma transigência de atos extremamente maldosos como maus tratos aos
animais e até mesmo trabalho escravo.
• Buscar saber se o que a corporação informa aos consumidores é verdade
Ter confiança na empresa é necessário, ela deve informar fatos verídicos aos
seus consumidores, por lei (por mais que muita das vezes isso não ocorra
como pudemos observar ao longo do estudo), mas também é dever do
consumidor procurar se informar sobre a empresa, assim há uma
aproximação com o consumo consciente e consequentemente o fim da
submissão do consumidor em relação às grandes empresas.
• Se informar sobre a aparência da carne adulterada, tomar cuidado e
observar o aspecto dela antes de comprá-la
Como foi observado durante esse estudo, a população brasileira por muito
tempo consumiu carnes adulteradas com substâncias causadoras de
inúmeras doenças graves, ao serem utilizadas em excesso. Deve-se atentar a
qualidade do produto antes de comprá-lo já que a qualidade do alimento que
consumimos e a saúde humana estão altamente ligadas. É possível
encontrar mais informações a cerca das características das carnes
adulteradas em artigos científicos e sites que informam sobre a Operação
Carne Fraca.
• Pesquisar sobre os impactos que a produção de carne bovina causa no
ambiente e buscar alternativas mais sustentáveis
O uso de agrotóxicos e antibióticos na produção agropecuária, além de
prejudicar o meio ambiente também prejudica a saúde humana. Cabe aos
indivíduos procurar alternativas menos danificadoras ou lutar para que as
grandes empresas pecuárias pratiquem um modo de produção menos
prejudicial como pratica a empresa Korin.
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Apêndice

3.1. Apêndice A – Entrevista com Sr. Walter Caetano, um dos responsáveis
pela empresa Korin
Realizada dia 5 de junho de 2017
COMO SURGIU A KORIN?
A Korin foi fundada em 1994 em São Paulo. Segue a filosofia da Agricultura
Natural de Mokiti Okada. Essa filosofia busca o equilíbrio entre o uso dos
recursos da natureza e a preservação do meio ambiente. Hoje a KORIN está
presente em todos os estados brasileiros, através de lojas próprias ou via
redes varejistas e restaurantes. Alguns dos princípios da KORIN são:
respeito ao consumidor, preocupação com a saúde, respeito ao meio
ambiente, ética e integridade, qualidade, valorização do produtor, inovação,
espiritualidade, pioneirismo, responsabilidade social, trabalho em equipe.
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PORQUE AS PESSOAS DEVEM CONSUMIR CARNE ORGÂNICA E QUAL A
DIFERENÇA DESSA CARNE PARA A CONVENCIONAL?
São inúmeros os benefícios da carne orgânica, não só para a saúde, mas
também em relação ao meio ambiente. A carne orgânica KORIN é
proveniente de animais criados soltos, sem receber antibióticos, hormônios,
com alimentação livre de uréia e de transgênicos. Alimentam-se de
pastagens nativas, no Pantanal. Somente nos últimos meses de vida é que
recebem grãos para engorda. Esses grãos são certificados. Isso se traduz em
saúde para o animal e para quem consome sua carne. Todo nosso trabalho é
sustentável, com manejo de solo, desenvolvimento do produtor local
aumentando sua renda, valorizando a cultura local e desenvolvendo esse
mesmo local. Todo nosso trabalho é certificado e fiscalizado pelos órgãos
competentes.
QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS QUE A OPERAÇÃO CARNE FRACA TEVE PARA
A EMPRESA KORIN?
Nós, da KORIN, tivemos um aumento na demanda por nossas carnes e
ganhamos muita visibilidade nesse momento. Internamente, tal fato nos
levou a aumentar ainda mais nosso controle e foco na qualidade de nossos
produtos.
O QUE COMPROVA A QUALIDADE DA CARNE ORGÂNICA-SUSTENTÁVEL.
EXISTE ALGUM ÓRGÃO REGULADOR?
O que comprova a qualidade não só da carne orgânica-sustentável como
também de todos os demais itens orgânicos certificados são as certificações
obtidas em um sério processo de auditoria. No nosso caso, temos os selos de
produtos livres de antibióticos, de bem estar animal e de orgânicos para os
produtos que tem essa característica. Fora todos os outros prêmios
atribuídos à empresa, como compromisso com a sustentabilidade,
empreendedor Brasil, dentre outros.
QUAIS AS MEDIDAS TOMADAS PELA KORIN PARA DIMINUIR O IMPACTO
AMBIENTAL CAUSADO PELA PECUÁRIA?
A Korin já trabalha no modelo sustentável, com manejo de solo e respeito
aos animais. Faz parte de nossa filosofia. A atividade orgânica é por si só
sustentável bem diferente da tradicional. E temos sempre a preocupação
com o pequeno produtor, em relação a sua capacitação e desenvolvimento
técnico e financeiro.
QUAIS AS VATANGENS DE SE CONSUMIR A CARNE KORIN, MESMO ELAS
SENDO MAIS CARAS?
Saúde, sabor diferenciado, preservação ambiental e principalmente a
consciência de fazer sua parte no mundo através de um consumo consciente
e responsável.
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COMO O HÁBITO DE FAZER TRILHAS PODE
INFLUENCIAR NA MUDANÇA DE
PERSPECTIVA DO HOMEM EM RELAÇÃO A
NATUREZA
AUTORIA: MARIANA PORTUGAL GOMES TEIXEIRA

RESUMO
O presente estudo está situado no tema de hábitos, experiências e
comportamento, e, buscou responder a questão-problema: Como o hábito de
fazer trilhas pode influenciar na mudança de perspectiva do homem em
relação a natureza com o objetivo de entender como essa aproximação pode
influenciar em mudanças de hábitos do cotidiano, formando pessoas com
alto grau de sensibilidade, satisfação e cuidado com o meio. A razão para o
estudo é reaproximar os indivíduos da natureza, em especial da
biodiversidade da mata atlântica, propiciando a ele uma leitura sensível,
mais consciente e menos destrutiva, por meio de experiências diretas
(trilhas). O estudo foi realizado durante o período de 19 de maio a 22 de
junho no Parque Nacional da Serra dos órgãos. Para o visitante do parque
obter uma consciência de preservação, visando uma relação harmônica com
a natureza, deve-se desenvolver um trabalho de educação ambiental, o
método do estudo considerou as seguintes fontes de observação e registro de
ambientes, conteúdo em websites e redes sociais e as seguintes técnicas de
coleta de dados: analise do lugar e dados referentes a visitação do parque.
Os dados coletados foram analisados e geraram alguns resultados que
complementam quando comparados ao que se conhece ou é divulgado sobre
o tema e o que a literatura consultada apresenta. Destacam-se nos
resultados que para se obter um alto grau de consciência ambiental o
visitante precisa de um prévio contato com a educação ambiental, por mais
que a sensação de bem-estar e contemplação possam gerar o cuidado com o
meio. Diante dos resultados, pode-se concluir que o hábito de fazer trilha
associado ao trabalho de educação ambiental realizado pelo Parnaso, o
indivíduo pode sim, construir uma relação ambiental harmônica. O estudo
contribui para fortalecer a importância do trabalho que os servidores
realizam de educação ambiental especialmente para o público-alvo dos
visitantes da unidade de conservação. O estudo será comunicado para esse
público-alvo na forma de cartilha a ser preparado em uma versão protótipo
em julho de 2017 a ser disponibilizado ao público em meio digital e em
eventos de educação ambiental e para o desenvolvimento sustentável,
especialmente com foco na produção sustentável e consumo consciente.
Palavras-chave: Educação ambiental; Trilha; Consciência
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

O
estudo
buscou
entender
a
construção
da
consciência
ambiental/manutenção das áreas de preservação a partir do hábito de fazer
trilha no Parque Nacional das Serras dos Órgãos. Levando em consideração
a importância do contato homem-natureza, e, como isso pode influenciar na
mudança de comportamento daqueles que possuem o hábito de realizar
atividades na área de preservação, como, fazer trilhas. A pesquisa foi
realizada com a observação da área em questão e uma breve análise dos
servidores, colaboradores e frequentadores. Visando sempre a relação
harmônica de cuidado para com a natureza e benefícios para o corpo e
mente daqueles que realizam tais atividades. O período de duração do
estudo foi de aproximadamente 4 semanas.
1.2.

Questões a responder

Como o hábito de fazer trilhas pode influenciar na mudança de perspectiva
do homem em relação a natureza?
Como o parque nacional da serra dos órgãos trabalha com a educação
ambiental dos visitantes?
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O estudo tem como público alvo os frequentadores do parque nacional da
serra dos órgãos com o objetivo de realizar atividades ao ar livre, dando
ênfase aqueles que faze m trilhas. E inegável o crescimento do turismo
ecológico, mas o foco em questão perpassa a geração selfie, o estudo busca o
amadurecimento da consciência ambiental e o quanto o contato com a
natureza pode influenciar em mudanças de hábitos do cotidiano, formando
pessoas com alto grau de sensibilidade, satisfação e cuidado com o meio.

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados
FS3: livros e capítulos de livros publicados

X

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
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FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes

X

FP2: experimentação ou observação participante

X

FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao
público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

RESULTADOS
1.5. Como o hábito de fazer trilhas pode influenciar na mudança de
perspectiva do homem em relação a natureza?
Para alcançar o objetivo de estreitamento de laços do homem em relação a
natureza é necessário ligar o hábito de fazer trilhas a educação ambiental.
Porque por mais que a sensação de bem-estar, deslumbre e todos os
benefícios que a atividade pode proporcionar ao visitante, deve-se trabalhar
o senso crítico que a educação ambiental fornece. Sob um olhar particular,
identifiquei três tipos de visitantes do parque: o good vibes, o humano-selfie
e aquele que apenas foi, sem muito entusiasmo. O primeiro, chamado de
good vibes é aquele indivíduo que já tem uma relação mais harmoniosa com
o ambiente, diferente do segundo, aquele que é viciado em likes e está ali
somente para preencher as lagunas de suas redes e enaltecer seu egodigital, e, por último, aquele que foi apenas para acompanhar alguém ou
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está ali perdido. Pode-se assim identificar a necessidade de um
acompanhamento dos servidores do parque, voltados à educação ambiental,
para que todos os frequentadores da unidade possam entrar em equilíbrio
com a natureza.
"Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida
e sua sustentabilidade." (Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº
9795/1999, Art 1º.).
“A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade
intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento

individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os
outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a
finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. ”
(Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, Art. 2°.)

1.6. Como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos trabalha com a educação
dos visitantes?
O parque nacional da serra dos órgãos é uma unidade de conservação que
abrange os municípios de Guapimirim, Magé e Teresópolis. A sede em
Teresópolis, ond o estudo foi realizado é a mais visitada da região, como
mostra o gráfico abaixo. Logo, podemos identificar a sua relevância na
educação ambiental.
Figura 1 - Gráfico das visitações das sedes do PARNASO (2010-2016).
Fonte: Conparnaso
A educação ambiental está prevista nas políticas desta unidade, como indica
no site: “Conservar o remanescente da Mata Atlântica em seu domáio,
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incluindo os recursos naturais, a biodiversidade e a paisagem, promovendo a
visitação de qualidade, a educação ambiental, a pesquisa e a disseminação
de conhecimentos”. São realizados palestras, cinedebates-chamados de
ecofilmes, teatros infantis, entre outras ações que fomentam a educação
ambiental dos visitantes de toda faixa-etária. Além do trabalho desenvolvido
dentro da unidade, o parque conta com alguns projetos de extensão que
visam a comunidade local através de ações nas escolas. O que contribui para
a formação de indivíduos mais conscientes e responsáveis para com o meio.

CONCLUSÃO
Conclui-se então que para estabelecer uma conexão real entre o homem e a
natureza, o hábito de realizar trilhas deve estar entrelaçado à educação
ambiental fornecida pelas unidades de conservação. Visto que, só assim os
indivíduos terão uma percepção crítica e trabalharão de maneira
transformadora para com a natureza. Por outro lado, num próximo estudo,
deve ser trabalhado com maior profundidade a visão particular dos
frequentadores do parque para um maior entendimento da perspectiva dos
mesmos.
2.

Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas

Recomenda-se um trabalho de educação ambiental para que o visitante
construa uma visão poliperceptiva, crítica e consciente sobre a natureza,
visando a preservação e sustentabilidade.
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OS IMPACTOS DE UMA SOCIEDADE
MOTORIZADA
AUTORIA: PEDRO MARCUS SANTOS HEIZER

RESUMO
O presente estudo aborda o tema de poluição do ar e buscou responder a
questão-problema: Quais os riscos à saúde humana da poluição causada por
veículos e com o objetivo de que a população tenha total conhecimento das
substâncias que saem dos automóveis, visando a conscientização dos
mesmos, para com pequenas atitudes, diminuir este índice. A razão para o
estudo é movida pelo desejo em informar ao público-alvo o quão prejudicial à
saúde humana a poluição causada por veículos pode vir a ser. O estudo foi
realizado durante o período de 4 semanas e no bairro de Icaraí. Para
alcançar esse objetivo, o método do estudo considerou as seguintes fontes e
as seguintes técnicas de coleta de dados: FP1(observação e registro de
ambientes), FP7(questionários distribuídos ao público-alvo), FS2(artigos
científicos) e FS5(legislação em vigor).
Os dados coletados foram
interpretados e geraram alguns resultados que
complementam quando
comparados ao que se conhece ou é divulgado sobre o tema e o que a
literatura consultada apresenta.
Destacam-se nos resultados que o
programa PROCONVE que foi adotado pelo governo foi um sucesso, pois
conseguiu reduzir em até 90% as emissões para veículos leves. Diante dos
resultados, pode-se concluir que medidas governamentais podem sim
funcionar, desde que aplicadas de maneira correta. O estudo contribui para
entender melhor o comportamento de alguns desses poluentes como o
Ozônio e o Material Particulado, que foram retratados nos gráficos feitos com
horário de pico e meses com maior índice, especialmente para o público-alvo
de Icaraí. O estudo será comunicado para esse público-alvo na forma de
slide com gráficos e informações sobre os poluentes a ser preparado em uma
versão protótipo em julho de 2017 a ser disponibilizado ao público em meio
digital e em eventos de educação ambiental e para o desenvolvimento
sustentável, especialmente com foco na produção sustentável e consumo
consciente.
Palavras-chave: Poluição. Veículos. Saúde.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

O estudo que irei desenvolver visa a análise da excessiva poluição causada
por veículos no bairro de Icaraí e suas consequências para a saúde dos que
habitam a região. Os veículos são utilizados diariamente pela população e
este número vem crescendo cada vez mais. A motivação do estudo está no
desejo de informar ao público o quão prejudicial à saúde humana a poluição
emitida pode vir a ser. O estudo descreverá as características de cada gás
emitido, sua composição, origem e quais os danos à saúde humana. A
duração do estudo será de 4 semanas, e o local de estudo será pela internet
e livros.
1.2.

Questões a responder

Quais os riscos a saúde humana da poluição causada por veículos.
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O público-alvo de meu estudo serão os usuários dos veículos que transitam
diariamente no bairro de Icaraí e os moradores do mesmo. Espero, após o
estudo, realizar um relatório textual e um power point com curiosidades
sobre os gases emitidos e informações por meio de Estações Meteorológicas
da quantidade de gás emitido no local do estudo. O propósito do estudo é
que a população local tenha total conhecimento das substâncias que saem
dos automóveis, visando a conscientização dos mesmos para tentar, com
pequenas atitudes, diminuir a poluição que nos cerca.

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais
FS2: artigos científicos publicados

x

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor

x

FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
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Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes

x

FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao
público-alvo

x

FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

1.5.

Instrumentos de Coleta de Dados elaborados

O questionário realizado foi focado no público-alvo do estudo, que são os
moradores do bairro de Icaraí (Niterói). Foram feitas 3 perguntas claras,
diretas e objetivas a ser respondida pelos mesmo.
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RESULTADOS
3.1. Gráficos de Poluentes
Através do portal online do Inea (Instituto Estadual do Ambiente), que
disponibiliza dados da concentração de alguns poluentes em estações, os
dados fornecidos foram transformados em gráficos. A estação do Caio
Martins, que mede a concentração de Ozônio, exibe um valor médio a cada
hora de todos os dias do ano. Já a estação localizada no Centro, que mede a
concentração de Material Particulado, não apresenta dados de todos os dias
do ano, entretanto é necessário a sua presença neste estudo para analisar
seu comportamento.
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Gráfico 1 - Estação do Caio Martins de concentração de Ozônio: Média
Mensal

Fonte: Inea
Gráfico 2 - Estação do Caio Martins de concentração de Ozônio: Total de um
dia

Fonte: Inea
Gráfico 3 - Estação do Caio Martins de concentração de Ozônio: Horários de
pico em Novembro
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Fonte: Inea
Gráfico 4 - Estação do Centro de concentração de Material Particulado

Fonte: Inea
Para todos os gráficos feitos, existe uma barra com o Padrão Conama, que
são concentrações de poluentes que acima (ou próximo) a este limite poderão
afetar a saúde humana, a segurança e o bem-estar da população (CONAMA
05/89).
O Padrão Conama para a concentração de Ozônio é de 80 partes por bilhão,
e por exemplo no no dia 5 de Dezembro de 2012, relatado no Gráfico 2, este
limite foi superado 4 vezes, e ficou próximo do limite 3 vezes.
Já as Partículas Inaláveis tem como padrão 150 microgramas por metro
cúbico de ar, e segundo o Conama 03/90, este valor não pode ser excedido
mais de uma vez por ano, e como o gráfico 4 nos mostra, este valor foi
excedido 2 vezes por ano. Já segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS) o máximo permitido é ainda menor: 50 microgramas por metro cúbico
de ar, e este valor é excedido em todos os 37 dias do ano em que foram
medidos as concentrações.
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3.2. Nocividade de cada poluente
O Ozônio tem como efeitos a saúde humana o agravamento dos sintomas de
asma, bronquite, enfisemas e de doenças cardiovasculares. Em um cenário
de longo tempo de exposição ele pode causar a redução na capacidade
pulmonar, desenvolvimento de asma e redução da expectativa de vida
(Ministério do Meio Ambiente, 2017).
Já o Material Particulado que é, de maneira geral, um conjunto de poeiras e
fumaças, são matérias de tamanho muito reduzido. Seus principais efeitos
segundo o Ministério do Meio Ambiente são: Câncer respiratório, inflamação
de pulmão e agravamento dos sintomas de asma.

CONCLUSÃO
Portanto, é evidente que a população, de maneira geral, está bastante
exposta a não só os poluentes em que o estudo se focou (Ozônio e Material
Particulado), mas também diversos outros que os veículos emitem como
Monóxido de Carbono, Dióxido de Nitrogênio, Hidrocarbonetos, Dióxido de
Enxofre e Aldeídos. Programas adotados pelo governo como o PROCONVE Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores,
conseguiu reduzir em até 90% a emissão para veículos leves, entretanto,
muito ainda precisa ser feito pois o número de pessoas que morrem devido a
exposição a poluentes continua elevado, sendo o Brasil o 17º nesse quesito.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) cerca de 92% da população
mundial respira ar poluído.
2.

Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas

• Ações governamentais (como o PROCONVE)
• Investir em Transportes de Massa (Metrô e corredores de ônibus)
• Cada consumidor fazendo a manutenção adequada de seu veículo, pode
reduzir em até 20% a emissão dos gases do Efeito Estufa
• Campanhas de conscientização
• Se possível, utilize a bicicleta
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL NUTRITIVO DA
COUVE FOLHA PARA A SAÚDE HUMANA
AUTORIA: RENATA SIRIMARCO DA SILVA RIBEIRO

RESUMO
A má alimentação da população pelo consumo de alimentos
ultraprocessados é um dos fatores que leva ao aumento de diversas doenças.
Frente a essa realidade, se faz necessária a mudança dos hábitos
alimentares e o aumento do consumo de frutas, verduras e legumes. O
presente estudo aborda a couve, tema central deste trabalho, por ser um
vegetal comercializado que poderia ser utilizado como fonte de nutrientes
pelo seu fácil acesso para a população em geral. O objetivo do estudo foi
levantar a origem da couve, definir a couve – relatando seu nome científico e
variedades -, investigar seu potencial nutritivo, sobretudo em relação aos
níveis de proteína. O estudo foi realizado durante o período de 4 semanas.
Para alcançar estes objetivos, a metodologia aplicada foi o levantamento
bibliográfico de fontes secundárias para a coleta: Almeida (2009), Brasil
(2015), Carvalho (2006), Martins (2006), Monteiro (2009), Novo (2009), NEPA
(2011), Rigo (2010). Os dados foram analisados e geraram alguns resultados
que confirmam e complementam quando comparados ao que se conhece e ao
que é divulgado sobre o tema. Destacam-se nos resultados que: A couve é
considerada uma hortaliça funcional, a qual foi introduzida no Brasil a
partir da chegada dos portugueses. Pertencente a família Brassicaceae, se
chama Brassica oleracea var. acephala e apresenta mais de 4 variedades.
Apresenta valores significativos de Proteínas, Fibras, Ferro, Magnésio e
Potássio. Para o Cálcio e Vitamina C, é uma verdura rica nestes nutrientes,
apresentando os maiores índices quando comparados ao brócolis e ao
espinafre. Tanto as folhas da couve quanto os talos apresentam proteína, se
fazendo necessária a utilização integral da couve para aumentar o
rendimento do alimento. O brócolis cru apresenta maior nível de proteína e o
espinafre refogado apresenta maior índice de proteína, quando comparados
com a couve e esta apresenta os maiores níveis de fibras alimentares quando
comparada ao espinafre e ao brócolis. Diante dos resultados, pode-se
concluir que há a necessidade de uma refeição equilibrada, inserindo novos
alimentos para que seja possível chegar a estes níveis ideais de consumo
para indivíduos adultos, garantindo o fornecimento de todos os nutrientes.
As principais formas de uso da couve-manteiga no Sudeste do Brasil se dão
pelo seu consumo cru, refogada ou como ingrediente de sopas. A chegada
dos portugueses foi um marco inicial para o cultivo e consumo de diferentes
“iguarias”, como a couve aqui no Brasil, tendo assim forte impacto na
construção do hábito alimentar brasileiro. O estudo contribui para o maior
entendimento deste alimento, especialmente para o público-alvo de
consumidores. O estudo será comunicado para esse público-alvo na forma
de cartilha a ser preparado em uma versão protótipo em julho de 2017 a ser
disponibilizado ao público em meio digital e em eventos de educação
ambiental e para o desenvolvimento sustentável, especialmente com foco na
produção sustentável e consumo consciente.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

O avanço da globalização e da industrialização influenciaram o modo de vida
de grande parte da população, o que levou à uma modificação do padrão
sociocultural no que diz respeito ao maior consumo de alimentos
processados com alto teor de açúcares, sal e gordura. Desta forma,
observamos que a má alimentação, atrelada à diminuição do consumo de
frutas e hortaliças e ao padrão sedentário, leva ao aumento de doenças como
obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares.
Frente a esta realidade, nos deparamos com a necessidade urgente de
melhorar a qualidade da alimentação da população em geral, por meio da
oferta e da informação nutricional de alimentos mais saudáveis para que
haja o aumento dos níveis de consumo de proteínas, vitaminas, minerais,
carboidratos e fibras, as quais são substâncias químicas com funções
especificas em nosso organismo que garantem o seu funcionamento. Sendo
assim, se faz necessária a ingestão de alimentos variados e ricos nestes
nutrientes (Martins 2006).
A couve folha é uma verdura comercializada em feiras, hortifruti e em
grandes redes de mercados. Por ser um alimento de fácil acesso, a couve
poderia ser utilizada como uma boa fonte de nutrientes, enriquecendo assim
as refeições da população em geral. Além disso, indivíduos vegetarianos assim como eu-, necessitam de uma gama de nutrientes e mais
especificamente de proteína, que não pode ser de origem animal.
1.2.

Questões a responder

O estudo em questão propõe responder se a couve é - de fato -, uma boa
fonte de proteína de origem vegetal, expondo assim o teor de proteína que
este vegetal apresenta e contextualizando a importância da proteína para o
funcionamento do nosso organismo, sobretudo para um indivíduo
vegetariano. Além disso, responder quais são os outros nutrientes que a
couve possui e que são de suma importância para o nosso organismo. Outra
questão a ser respondida é, o que é este vegetal chamado couve: seu nome
científico, suas variedades e sua origem.
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O público alvo em questão é a população brasileira em geral. Neste caso, os
indivíduos podem ser divididos em dois grupos: os que consomem a couve,
mas que não sabem o valor nutricional deste vegetal; e os que não
consomem a couve. Desta forma, o estudo se faz necessário para ambos os
grupos que terão, a partir desta análise, as informações nutricionais e
científicas necessárias para entender como é extremamente importante o
consumo de alimentos de origem vegetal - sobretudo a couve -, para o
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funcionamento do nosso organismo, contribuindo assim para a redução de
riscos de doenças. Ao final do estudo, será preparada uma cartilha
informativa com os dados acima citados, além dos principais modos de
preparo da couve para o dia a dia, incentivando ainda mais o consumo deste
alimento.

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

XX

FS2: artigos científicos publicados

XX

FS3: livros e capítulos de livros publicados

XX

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

XX

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao
público-alvo
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X

FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

RESULTADOS
1.5.

Tópico 1 (ou questão 1)

Durante esta primeira semana, levantei algumas informações pertinentes a
couve. Primeiramente, em relação a identificação botânica, a couve folha (ou
couve mandeita) pertence à família botânica Brassicaceae e se chama
Brassica oleracea var. acephala, sendo uma das variedades da espécie
Brassica oleracea, a qual engloba outras verduras como brócolis, repolho e a
couve-flor.
Além disso, pude entender, a partir da leitura de Carvalho et al (2006), que
ela é considerada uma hortaliça funcional: ela não só oferece uma cor verdeescura e uma textura folhosa ao prato, como também disponibiliza
nutrientes importantes vitaminas e minerais, fibras, proteínas e
carboidratos -, reduz os riscos de doenças. No caso da couve, ela apresenta
substâncias - como o selênio - que melhoram a imunidade e protege contra
doenças cardiovasculares.
1.6.

Tópico 2 (ou questão 2)

A partir da leitura do artigo no Blog Come-se, pude observar as diferentes
variações da própria couve-folha, com inúmeras diversidades morfológicas. A
couve mais conhecida popularmente é a couve-manteiga. As variedades
registradas são: manteiga São José, manteiga ribeirão pires IAC, manteiga
Jundiaí e manteiga verde crespa. Há também espécies híbridas, onde as
folhas podem ter coloração verde-clara ou escura, bordas lisas ou rendadas.
Já o valor nutricional do talo da couve é abordado no artigo de Monteiro
(2009), considerado uma parte não convencional da própria hortaliça, mas
que também pode ser consumida e que contém propriedades. No artigo em
questão, a autora coloca que as folhas da couve são verdes, mais escuras
quando mais novas e podem amarelar com o envelhecimento. No caso do
talo fresco, este apresenta valores significativos de carboidratos, proteínas,
fibras, Ferro, Cálcio e Magnésio quando comparados aos valores das folhas
frescas (Tabela1).
Tabela 1. Valores médios de rendimento (%), calorias (Kcal), carboidratos
(CHO), proteínas (Prot), lipídeos (Lip), fibras, vitamina C (Vit C), ferro (Fe),
cálcio (Ca), potássio (K) e umidade (U) em polpa, flor, folha ou talo de couve
por 100 g do vegetal fresco.
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O artigo de Almeida (2009) conta um pouco da história da couve aqui no
Brasil com a chegada dos portugueses, os quais trouxeram consigo o cultivo
de hortaliças como couves, espinafre, alface, brócolis, entre outros. Foi a
partir de então que a população brasileira começou a utilizar estes vegetais
vindos do Velho Mundo.
Outro artigo interessante, o qual aborda a importância de uma alimentação
nutritiva e equilibrada na infância; quais são os alimentos saudáveis e quais
propriedades eles possuem, dando ênfase aos legumes e verduras.
1.7.

Tópico 3 (ou questão 3)

Não respondido
1.8.

Tópico 4 (ou questão 4)

Nestas semanas de pesquisa, através de artigos científicos, Livros,
dissertações e textos de divulgação científica, pude concluir e levantar
algumas questões:
➢
A couve é uma hortaliça folhosa que apresenta um grande espectro
nutricional, o que colabora com o fato de ser considerada um alimento
funcional.
➢
A couve não só apresenta vitaminas em suas folhas, como pensamos,
mas também nos talos. Desta forma, estas partes do vegetal pode ser
utilizada na alimentação ao invés de ser descartada, o que evita o
desperdício de alimentos.
➢
A couve não é um vegetal nativo do Brasil: foi introduzida no Brasil e a
sua "cultura" foi e é disseminada até hoje em diferentes regiões do nosso
país.
Através destas questões, percebi que a gastronomia tradicional do nosso
país está relacionada com o cultivo e a alimentação da couve, como por
exemplo, a feijoada e o caldo verde. Além disso, pude perceber que a couve
refogada é bastante utilizada, mas que há outras formas de utilização, não
tão convencionais.
Para vegetarianos, como eu, que necessitam de uma maior diversidade de
alimentos no cardápio, ela deveria ser utilizada semanalmente por toda essa
nutrição. Desta forma, pensei em uma cartilha de divulgação para informar
a população sobre a couve folhosa, em relação ao seu potencial nutritivo,
suas partes comestíveis e receitas práticas a serem inseridas no dia a dia.
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CONCLUSÃO
As hortaliças, em geral, apresentam grande diversidade de cor, tamanhos e
formas. Segundo Novo (2010), a cor verde das folhas da couve deve-se à
presença de clorofila e sua intensidade está diretamente relacionada com a
concentração do pigmento. Desta forma, a couve-manteiga é a variação mais
procurada pelos consumidores em diferentes regiões do país por possuir
folhas verde-claras, tenras, lisas ou pouco onduladas, com nervuras verdes
bem claras e consequentemente, é a couve mais encontrada em feiras livres,
mercados e hortifrutis. Entretanto, as características morfológicas da couvemanteiga variam de região para região e algumas apresentam folhas mais
escuras e menos macias, as quais apresentam baixa aceitação pelos
consumidores. Se faz necessário, então, a divulgação da forma da folha e
suas respectivas variações de cores para a melhoria da identificação deste
vegetal com tantas variações.
Analisando os valores nutricionais resultantes do trabalho de Monteiro
(2009) em 100 gramas de vegetal fresco, pode-se concluir que a couve-folha
apresenta uma grande variedade nutricional em relação as outras hortaliças
do estudo. Contudo, apresenta níveis baixos quando comparada as
recomendações diárias para um indivíduo adulto: valores de proteína (50g),
vitamina C (45mg), ferro (14mg) e cálcio (1000mg) e os valores de caloria
(2000 Kcal), carboidrato (300g), lipídeo (55g), fibra (25g) e potássio (4700g).
Desta forma, observamos a necessidade de diversificar nossa alimentação,
inserir novos legumes, grãos, verduras e cereais – não só ingerir apenas a
couve como fonte de nutrientes de origem vegetal -, para que seja possível
chegar a estes níveis ideais de consumo para indivíduos adultos.
Com relação aos níveis de proteína da couve-folha, conclui-se que suas
folhas apresentam um nível significativo e que ocorre uma diferença
significativa em relação ao rendimento entre a parte não convencional (o
talo) e a parte convencional (as folhas). Com isso, se o talo for descartado, o
aproveitamento do vegetal será menor que 50%. Ou seja, se faz necessária a
utilização integral da couve em nossa alimentação para aumentar o
rendimento do alimento e os níveis proteicos que seriam ingeridos pelo
consumidor (Figura 1). Martins (2006) coloca a importância da ingestão de
proteínas, as quais são nutrientes importantes para a construção e
manutenção dos tecidos, formação de enzimas e hormônios.
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Figura 1 - Valor médio do rendimento em relação ao peso g/100g da parte
convencional e não convencional por vegetal fresco.

Comparando os resultados de Monteiro (2009) com a publicação do Núcleo
de Estudos e Pesquisas em Alimentação (2011), pude observar algumas
alterações nos valores nutricionais das partes convencionais de diversas
hortaliças e infelizmente não pude concluir tais motivos, mas achei
pertinente ao estudo demonstra-las a fim de achar uma Conclusão. (Tabela
2).
Tabela 2 - Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível:
Centesimal, minerais, vitaminas e colesterol.
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Neste mesmo trabalho, relacionando os teores nutricionais de proteína da
couve com o espinafre e o brócolis, outras hortaliças verde-escuras de 100
gramas de suas partes comestíveis, foi possível concluir que o brócolis cru
apresenta maior nível de proteína (3,6 g) e o espinafre refogado apresenta
maior índice de proteína (2,7g). Contudo, assim como o artigo de Monteiro
(2009), pode-se concluir que a couve é uma boa fonte por conta de seus
níveis significativos de proteína também. Porém, não menos importante, a
couve apresenta a maior composição de fibra alimentar – tanto em sua forma
refogada quanto crua -, em relação as hortaliças acima. Para o Cálcio e
Vitamina C, é uma verdura extremamente rica nestes nutrientes,
apresentando os maiores índices quando comparados ao brócolis e ao
espinafre. No caso do Ferro e do Potássio, todos os vegetais em questão
apresentam valores altos, sendo assim fontes importantes e devem ser
consumidos também.
A partir do texto de Almeida (2009) é possível entender que a chegada dos
portugueses foi um marco inicial para o cultivo e consumo de diferentes
“iguarias”, como a couve. Segundo o autor, as hortaliças europeias já
estavam largamente difundidas no Brasil em 1585, o que demonstra como a
troca de saberes em relação a cultura gastronômica foi ampla, tanto das
Américas para o Velho Mundo quanto do Velho Mundo para as Américas e
além disso, como foi importante para a construção do hábito alimentar
brasileiro e da cozinha típica. A publicação do Ministério da Saúde de 2015,
por sua vez, coloca que as principais formas de uso da couve-manteiga no
Sudeste do Brasil se dão pelo seu consumo cru em sucos e saladas, refogada
(junto com a feijoada) ou como ingrediente de sopas (caldos verdes). O
consumo cru da couve em saladas foi uma novidade para mim, pois fui
apresentada a este vegetal na forma refogada junto a feijoada e ao feijão
tropeiro.
Relacionando estas informações com as de Almeida (2009), observamos que
este alimento introduzido no Brasil foi e ainda é considerado um alimento
regional, tendo assim sua identidade culinária agregada a identidade
sociocultural da população sobretudo em relação a tradição do ato de comer.
Sendo assim, se faz necessária a maior preservação da simbologia, da
história e consequentemente da gastronomia tradicional de localidade do
país.
2.

Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas

Frente aos resultados e conclusões do trabalho, em minha percepção de
estudante e consumidora, acho pertinente e extremamente importante a
maior divulgação do que nós comemos. Sendo assim, pensei na produção de
uma cartilha que seria utilizada como guia alimentar para a população
brasileira, a qual seria divulgada em grupos de alimentação no Facebook e
também em feiras orgânicas do meu bairro (Icaraí e Grajaú)
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Esta cartilha abrangeria:
• Nome científico e popular da couve
• Variedades e a mais consumida: Como identificar a couve-manteiga
• Porque consumir: Afinal, qual a finalidade dos nutrientes?
• Formas de consumo e... NÃO AO DISPERDÍCIO!
• Receitas nutritivas e rápidas com a couve

FONTES CONSULTADAS
ALMEIDA, Domingos P. F. A Influência Lusa na Olericultura Brasileira.
Revista da Associação Portuguesa de Horticultura, Lisboa, n. 98, p.21-27,
2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento
de Atenção Básica. Alimentos Regionais Brasileiros. 2. ed. Brasilia, 2015.
484p.
CARVALHO, Patrícia G B de; MACHADO, Cristina Maria; MORETTI, Celso
Luiz;
FONSECA,
Maria
Esther.
Hortaliças
como
alimentos
funcionais. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 24, n. 4, p.397-404, 2006.
KINUPP, Valdely Ferreira; BARROS, Ingrid Bergman Inchausti. Teores de
proteína e minerais de espécies nativas, potenciais hortaliças e frutas.
Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 28, n. 4, p.846-857, 2008.
MARTINS, Adão Luiz Castanheiro; BEVILACQUA, Helen Elisa Cunha de
Rezende; SHIRAKI, Juscelino Nobuo; NÓBREGA, Eduardo Lanzoni; FAGIOLI,
Daniela; VELLOZO, Eliana Pereira; SILVA, Rosmari; NAKAYAMA, Vera Lúcia
Tioma. HORTA: CULTIVO DE HORTALIÇAS. São Paulo: Secretaria Municipal
do Verde e Meio Ambiente Programa de Agricultura Urbana e Periurbana,
2006. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em 14 maio
2017.
MONTEIRO, Betânia de Andrade. Valor nutricional de partes convencionais e
não convencionais de frutas e hortaliças. 2009. 62p. Tese (Doutorado) –
Curso de Ciências Agronômicas UNESP, Botucatu.
MORE: Mecanismo online para referências, versão 2.0. Florianópolis: UFSC
Rexlab, 2013. Disponível em: <http://www.more.ufsc.br/>. Acesso em 16 de
maio de 2017.
NOVO, Maria do Carmo de Salvo Soares; PRELA-PANTANO, Angélica;
DEUBER, Robert; TORRES, Roseli Buzanelli; TRANI, Paulo Espíndola;
BRON, Ilana Urbano. MORFOLOGIA DE FOLHAS DE COUVE DO BANCO

240

DE GERMOPLASMA DO INSTITUTO AGRONÔMICO. Campinas: Instituto
Agronômico de Campinas, 2010. 27p.
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação - NEPA/UNICAMP. Tabela
brasileira de composição de alimentos – TACO. 4. ed. Campinas:
NEPA/UNICAMP,
2011.
161p.
Disponível
em:
<http://www.unicamp.br/nepa/taco>. Acesso em 10 de maio de 2017.
PEREIRA, Emmanuel Moreira; LEITE, Daniela Dantas de Farias; PORTO,
Raíssa Marques; MAGALHAES, Welliton Barros; OLIVEIRA, Maria Isabel
Valentim; FIDELIS, Vanessa Ribeiro de Lima. Caracterização físico-química
de hortaliças tipo folha comercializadas no Brejo Paraibano. Agrotec: Revista
Agropecuária Técnica, v. 37, n. 1, p.19-22, 2016.
RIGO, Neide. Couves e Couves. 2010. Disponível
se.blogspot.com.br/>. Acesso em: 10 de maio 2017.

241

em: <https://come-

BATATA: ALIMENTO E SAÚDE
AUTORIA: RODRIGO CAPUTO EVARISTO DA SILVA
RESUMO
A intenção deste estudo é a de promover um objetivo de demonstração diante do
impacto alimentar da batata em nossa saúde. Neste estudo irei fazer uma
investigação por meio da internet utilizando sites de pesquisas, conteúdo em
websites, blogs ou redes sociais, artigos científicos publicados, questionários
digitais disponibilizados pela internet e notícias publicadas impressas ou na
internet. Os resultados encontrados tiveram relação com o entendimento do
alimento batata em seus nutrientes, melhores e piores modos de preparo, se
deparando com as consequências dessas vertentes, além do estudo do seu cultivo e
história. Nesse sentido, o tubérculo batata é indicadíssimo em sua devida
proporção, assado/cozido, orgânico e com sua casca. Seus tipos e variedades
podem ser escolhidos de acordo com seu objetivo de obtenção nutritiva e de gosto.
Palavras-chave: Batata:Saúde nutritiva. Assar, Cozer ou Fritar. Com casca ou sem.
Tipos de batata. Cultivo da Batata.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

Neste projeto pretendo desenvolver um estudo acerca da batata e como ela
impacta na nossa saúde.Faz-se claro que a nossa alimentação é um
componente de extrema importância para o nosso viver saudável e,por
isso,venho trazer uma maior articulação e discussão sobre o assunto. Neste
estudo irei fazer uma investigação por meio da internet utilizando sites de
pesquisas. A intenção deste estudo é a de promover um objetivo de
demonstração diante do impacto alimentar da batata em nossa saúde. Esse
projeto tem um tempo de duração de 5 semanas.
1.2.

Questões a responder

Quais os benefícios e/ou malefícios da batata na saúde humana? O que é batata,
quais os seus tipos e nutrientes? Como é feito o cultivo? Na história humana, como
a batata foi sendo introduzida e disseminada? Que modos de preparo afetam as
suas propriedades, seja em benefícios ou malefícios? Qual a porção adequada e
modos de preparar de batata para diversos perfis de pessoas, seja por idade ou
sintomas que possam ser beneficiados ou prejudicados? A batata é melhor ser
consumida com ou sem a casca? E a batata orgânica comparada com o modo
tradicional de produção de agronegócios com uso de agroquímicos: quais as
diferenças em benefícios e riscos para a saúde?

1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O público-alvo deste estudo são as pessoas que consomem a batata. Por meio deste
estudo, buscarei a divulgação de informações sobre o consumo da batata, com a
necessidade de permanecer saudável diante de todos os males como:agrotóxicos,
insumos químicos, conservadores entre outros. Por fim, pretendo incentivar uma
consciência coletiva e gerar uma prosperidade de saúde do público alvo. Pretendo
fazer a divulgação dos resultados através das redes sociais (facebook, por exemplo).

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais
FS2: artigos científicos publicados
FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
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x
x
x

FP2:
FP3:
FP4:
FP5:
FP6:
FP7:
alvo
FP8:

1.5.

experimentação ou observação participante
entrevistas individuais
entrevistas em grupo
diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
formulários aplicados pela equipe
questionários impressos distribuídos ao públicoquestionários digitais disponibilizados pela internet

x

Instrumentos de Coleta de Dados elaborados

O consumo da batata
• A batata é melhor consumida com ou sem a casca?
• Você acha a batata muito importante na sua dieta alimentar?
• Quais modos de preparo da batata você prefere?
• Qual tipo de batata você prefere?
• Se tiver outro tipo, fale aqui.
• Qual a batata mais comum na sua mesa?
Foram respondidas no total de 35 respostas aplicados de modo virtual por um
formulário no ponto inicial do estudo para a sua base/modelo.

RESULTADOS
1.6.

Batata, seus tipos e nutrientes

O tipo de batata mais comum,de preferência dos envolvidos é a inglesa (em
maior número) e a baroa. A minha pesquisa será em cima dessas maiorias
escolhidas. A Batata é rica em K - nutriente que torna a artéria mais elástica
e portanto auxilia na prevenção de acidentes vasculares e previne câimbras.
Tomar suco do caldo da batata crua alivia dor no estômago; tipo de
cozimento que melhor conserva os nutrientes da batata é o à vapor e a
batata com pele. Batata não engorda. O que engorda é o óleo ou os alimentos
que a acompanham.
1.7.

O cultivo

Para a plantação de batatas, podem ser utilizadas as batatas que estão à venda
num supermercado, no entanto, a plantação por sementes permitir-lhe-á obter
batatas mais saborosas. Como tal, deve deslocar-se a um viveiro ou loja de
sementes para saber qual é o tipo de batata que melhor se vai adaptar ao seu
jardim e adquirir as respetivas sementes. Para que as batatas possam crescer de
uma maneira saudável, a terra necessita de ser adubada com cerca de um mês de
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antecedência. Pode utilizar uma cobertura de raízes de plantas com terra, estrume
ou palha, ou todo o tipo de fertilizantes orgânicos. Assim, a terra do seu jardim
estará o mais fértil possível e terá todos os nutrientes necessários para que a
plantação possa ser efetuada. As sementes devem ser colocadas na terra de forma
separada, com cerca de 30 centímetros de profundidade e devem estar cobertas
com terra e estrume, palha ou composto. Depois da plantação das sementes, deve
regar a terra com alguma regularidade para que a batata se possa desenvolver. Em
apenas algumas semanas, os resultados saltarão à vista, pois os brotos da batata
começaram a crescer diretamente da terra. As batatas demoram aproximadamente
entre 14 a 16 semanas a amadurecer e quando começam a ganhar flor é sinal que
estão quase prontas a serem colhidas. Quando as plantas começam a ficar secas e
amarelas, a colheita está pronta a ser realizada, pois os tubérculos alcançaram o
seu desenvolvimento máximo.

1.8.

A batata foi sendo introduzida e disseminada

A batata foi introduzida na Europa antes de 1520 sendo responsável pela primeira
revolução verde no velho continente: os ingleses incendiavam os trigais e matavam
os porcos criados pelos irlandeses, levando o povo à miséria, entretanto a batata
resistia ao pisoteamento das tropas, às geadas e ficavam armazenadas no solo. A
difusão da batata em outros continentes ocorreu através da colonização realizada
pelos países europeus, inclusive no Brasil. Inicialmente era cultivada em pequena
escala em hortas familiares, sendo chamada de batatinha, assim como na
construção de ferrovias ganhou o nome de batata inglesa, por ser uma exigência
nas refeições dos técnicos vindos da Inglaterra.
Pesquisadores da história da alimentação apontam duas razões básicas para o êxito
e a disseminação da batata: o valor energético / ausência de colesterol e o fato de
possuir sabor e cheiro pouco acentuado, possibilitando centenas de combinações
que resultam em sabores diferentes.
Nutricionistas da FAO(Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura)afirmam que uma dieta composta de batata e leite poderia suprir, em
caráter de emergência, todos os nutrientes de que o organismo humano precisa
para se manter.
Atualmente a batata é o 4º alimento mais consumido no mundo, após arroz, trigo e
milho.

1.9. Modos de preparo afetam as suas propriedades, seja em benefícios ou
malefícios.
Triste acreditar que algo tão delicioso como a batata frita seja, na verdade, quase
um veneno para o nosso corpo. E esse cuidado não deve ser tomado somente por
pessoas que estão de dieta. De acordo com os nutricionistas, as batatas fritas são
prejudiciais nos seus diversos formatos: desde a batata pré-frita e congelada até aos
salgadinhos industrializados, passando pela versão descascada, cortada e frita em
casa. conservação das batatas industrializadas (pré-fritas, servidas em redes de
fast-food ou do tipo salgadinho) depende, em alguns casos, das gorduras trans
(formadas pelo processo de hidrogenação dos óleos vegetais). Em excesso é capaz de
aumentar o mau colesterol e baixar o nível de bom colesterol (HDL), além de estar
associado à incidência de cancro e doenças cardiovasculares. O sódio é outro
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ingrediente muito existente nas receitas de batatas industrializadas e que faz mal
se houver abuso. “A conservação delas é feita com sal e gordura”. Em quantidade
excessiva, esse ingrediente pode levar ao aumento de pressão arterial, aumentando
o risco de infarto, AVC (acidente vascular cerebral), insuficiência renal e cardíaca,
doenças neurológicas, aneurisma, problemas respiratórios e retenção de líquidos. O
Consumo de alimentos fritos, como a batata frita, podem diminuir a fertilidade
tanto de homens, quanto de mulheres. Estudos desenvolvidos no Instituto
Sapientiae, em São Paulo, revelam que pacientes que modificaram seus hábitos
alimentares durante o tratamento de fertilização duplicaram suas chances de
engravidar. No caso dos homens, a produção de esperma foi maior para os que
reduziram drasticamente o consumo de fast food. As batatas fritas contêm gordura
trans e uma perigosíssima substância cancerígena, a acrilamida, que se forma
quando a batata branca é aquecida em alta temperatura. Além disso, os níveis de
acrilamida são ainda mais elevados nas versões congeladas das batatas, aquelas
que podem ser compradas em supermercados, já fatiadas e prontas para fritar.

1.10. A porção adequada e modos de preparar de batata para diversos perfis
de pessoas, seja por idade ou sintomas que possam ser beneficiados ou
prejudicados
A quantidade de batata ideal para cada pessoa,uma vez que só pode ser
analisada a partir do estudo do peso, dieta alimentar, e a variação de gasto e
ganho de massa por dia, por exemplo. modos de preparo observados,que em
sua maioria foram os métodos de fritar ou assar/cozer deram empate! 50 %
para cada.
1.11. Consumida com ou sem a casca
A batata é melhor consumida com casca. A diferença é pequena,porém será
de bastante importância para a sua reflexão na saúde. Com a casca os seus
nutrientes não são perdidos e mantidos dentro do alimento.
1.12. Orgânica comparada com o modo tradicional
A principal diferença entre o cultivo orgânico e o cultivo convencional encontra-se
na utilização de fertilizantes, agrotóxicos e pesticidas para a otimização do processo
de produção agrícola. Além do uso de agrotóxicos, uma diferença entre os dois tipos
de cultivo é a prática das monoculturas, em que o agricultor faz o plantio de uma
única espécie - o que prejudica a recuperação e manutenção do solo. A agricultura
convencional, por se valer de mecanismos e tecnologias artificiais para a proteção
da lavoura, é considerada muito agressiva tanto ao meio ambiente quanto à saúde
humana.

CONCLUSÃO
Em geral o estudo apresentou questões importantes para os consumidores desse
alimento, fazendo assim uma porta de ajuda para uma mudança no cotidiano de
escolhas. Além disso, eu aprofundaria mais o estudo sobre esse alimento e suas
diversas propriedades, variedades, influências e utilidades. Porém levaria um tempo
maior para um estudo assim.
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Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas
• Evitar comer as batatas industrializadas frita,principalmente as que sao pré-fritas
congeladas, servidas em redes de fast-food ou do tipo salgadinho.
• Dar preferência para os modos de preparo como a batata cozida ou assada com a
casca.
• Tentar consumir esse alimento voltada para a produção orgânica.
• Ter em mente que existem diversos tipos de batata bem saudáveis e nutritivas
para sua escolha.

FONTES CONSULTADAS
http://omeujardim.com/artigos/como-plantar-batatas
http://uenf.br/Uenf/Downloads/LMGV_5207_1338297102.pdf
http://www.abbabatatabrasileira.com.br/site/?id_BAT=3
http://www.coisasdaterra.com/conselhos-de-jardinagem/frutas-e-legumes/asdiferentes-variedades-de-batatas/
http://minhamarmitatem.com.br/tipos-de-batatas-e-o-que-voce-pode-fazer-comelas/
http://organomix.com.br/blog/2013/02/qual-e-a-diferenca-entre-a-batata-inglesaa-doce-e-a-baroa/
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CREME DENTAL, VOCÊ REALMENTE CONHECE
O QUE CONSOME?
AUTORIA: THUILY FELIPE DA FONSECA

RESUMO
O presente estudo aborda o tema de Higiene Pessoal e buscou responder a
questão problema: De acordo com a diversidade de cremes dentais, o que
entra em sua composição com o objetivo de conhecer os componentes dos
cremes dentais em geral e alertar sobre os componentes do produto
auxiliando o usuário na hora de escolher o seu produto ideal. A razão para o
estudo é que apesar do uso constante, muitos não fazem ideia dos
componentes e nas suas ações no organismo. O estudo foi realizado durante
o período de dois meses e foi realizado nas localidades: Universidade Federal
Fluminense e na minha residência. Para responder a questão problema e
alcançar esse objetivo, o método do estudo considerou as seguintes fontes e
as seguintes técnicas de coleta de dados: Conteúdos de websites, notícias
publicadas, legislação em vigor e a experimentação participante. Os dados
coletados foram interpretados, analisados e geraram alguns resultados que
quando comparados ao que se conhece ou é divulgado sobre o tema e o que
a literatura consultada apresenta. Destacam-se nos resultados que apesar
da gama de saberes a respeito dos cremes dentais e de seus componentes,
muitos que o utilizam nem sequer fazem ideia de alguns componentes como
por exemplo o hidróxido de sódio. Diante dos resultados, pode-se concluir
que apesar dos cremes dentais serem de grande ajuda na higiene bucal,
alguns de seus componentes podem ser prejudiciais se forem usados de
maneira irregular na hora da escovação. O estudo contribui para alertar a
todos a respeito do uso inadequado do creme dental e também de que há
sim um meio alternativo de creme dental de fácil produção como é o caso do
creme dental feito com aloe vera/babosa especialmente para o público-alvo
que são as famílias que fazem uso deste produto.
Palavras-chave: Higiene, técnicas, conteúdos.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

O meu estudo tem o objetivo de conhecer os componentes dos cremes
dentais em geral, este produto é utilizado diariamente na maioria das
residências inclusive na minha, é utilizado também em consultórios
odontológicos. O creme dental é utilizado na intenção de manter uma boa
saúde bucal e um hálito fresco, apesar do seu uso contínuo, muitos não
sabem ao certo sobre seus componentes, o desconhecimento desses mesmos
componentes pode desencadear uma reação alérgica capaz de afetar até a
parte neurológica do usuário. Quando for completado o estudo, poderemos
saber o certo a origem de seus componentes assim como os seus benefícios e
malefícios para o organismo e os processos que passam até chegar ao
produto final (creme dental) e estarem disponíveis para o uso. O tempo
estimado para a realização do estudo é de aproximadamente quatro
semanas.
1.2.

Questões a responder

De acordo com a diversidade de cremes dentais, o que entra em sua
composição?
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

O estudo é direcionado às famílias que utilizam o creme dental com a
intenção de manter uma boa saúde bucal e um hálito fresco. O resultado
que espero gerar com o meu estudo é o de um relatório juntamente com uma
planilha do Excel com informações numéricas sobre o produto, como:
percentual do componente no produto, possibilitando a outra pessoa o
acesso a este conhecimento. O objetivo do estudo é alertar sobre os
componentes do produto auxiliando o usuário na hora de escolher o seu
produto ideal.

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias

Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados
FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
249

X

FS5: legislação em vigor

X

FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante

X

FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao
público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

RESULTADOS
3.1. De acordo com a diversidade de cremes dentais, o que entra em sua
composição?
Sistemas abrasivos
Sistemas abrasivos são utilizados para garantir a remoção de manchas nos
dentes, porém o efeito colateral deste produto é o desgaste da estrutura
dentária. Os abrasivos mais usados são carbonato de cálcio, sílica hidratada,
pirofosfato de cálcio, dióxido de silício, óxido de magnésio, metafosfato de
sódio insolúvel, óxido de alumínio, fosfato dicálcio di-hidratado, fosfato
dicálcio anidro, fosfato tricálcico, perlita e silicatos.
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Detergentes
A utilidade dos detergentes no creme dental é amenizar a tensão superficial
da pasta, permitindo que o produto entre nas fissuras do dente permitindo
assim a remoção dos detritos da superfície dentária. O mais utilizado é o
lauril sulfato de sódio (LSS). Outro detergente encontrado nas formulações
dos dentifrícios é o Cocoamidopropil Betaine, menos irritante que o LSS para
a mucosa bucal.
Flavorizantes
Os flavorizantes são óleos com sabor que permitem um efeito refrescante.
Eles fornecem um sabor diferente ao creme dental, este é o responsável pelo
hálito refrescante que fica após a escovação. O efeito colateral feito por ele é
a gengivoestomatite, que se apresenta com sintomas de queimação na
mucosa oral. Os flavorizantes que estão presentes com maior frequência nas
formulações são eucalipto, canela, menta e hortelã.

Solventes
Os solventes presentes na fórmula dos cremes dentais são a água e o álcool.
Eles são responsáveis pela solubilidade dos componentes da fórmula,
proporcionando a fluidez do dentifrício.
Umectantes
O umectante tem o papel de impedir o rápido ressecamento ele faz isso
retendo a umidade melhorando assim o aspecto e a consistência do
produto. Exemplos de umectantes usado na formulação dos dentifrícios são:
glicerina, sorbitol e polietilenoglicol.
Aglutinantes
Os aglutinantes impedem a separação dos componentes o que proporciona
estabilidade do produto ao longo do tempo. A carboximetilcelulose, a
metilcelulose, a goma de xantana e a carragenina são exemplos de
aglutinantes presentes nos dentifrícios.

Edulcorantes
O edulcorante elimina o sabor desagradável provocado pelos abrasivos e
corrige o sabor amargo e irritante proporcionado pelos detergentes. O
edulcorante mais utilizado é a sacarina sódica.
Conservantes
A alta taxa de água nas formulações dos dentifrícios líquidos acarreta
frequentemente em invasão por microrganismos, sendo necessário o uso de
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conservantes, os mais utilizados são: os benzoatos, formaldeídos e os
parabenzenos.
Fluoretos
O flúor que é usado nas fórmulas dos dentifrícios é considerado a principal
razão do combate a cárie. As principais formas de flúor usadas nos cremes
dentais são o fluoreto de sódio (NaF), o monofluorfosfato de sódio (MFP) e o
fluoreto estanhoso (SnF2).Segundo a ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância
Sanitária) o teor de 1500ppm (0,15%) de flúor é a concentração máxima
permitida em qualquer formulação de dentifrício. Dentifrício com menores
quantidades de flúor (cerca de 500ppm) estão disponíveis no mercado com o
intuito de reduzir os riscos de fluorose dentária.
Anticálculos
Os cremes dentais com anticálculo interferem apenas no mecanismo de
formação do cálculo dentário. Resultados positivos de redução de cálculo
foram observados nos dentifrícios contendo pirofosfatos, gantrez ou zinco.
Gráfico 10 - Composição Química dos Dentifrícios – Fonte: O autor do estudo

CONCLUSÃO
Após a discussão dos tópicos abordados acima torna-se possível observar
que apesar de parecer algo simples e sem grande significância no nosso
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cotidiano, o uso dos cremes dentais pode causar/causa grandes impactos na
saúde bucal de acordo com o uso irregular do mesmo. Podemos observar
também uma sofisticação nos nomes dos componentes o que de certa forma
dificulta no reconhecimento do usuário acerca do que se encontra presente
no produto desejado, esse desconhecimento por parte do usuário pode fazer
com que o mesmo ingira um componente que possa lhe causar mal.
Outro ponto a ser destacado é que o meio de produção dos cremes dentais
evoluiu muito desde 1873 e isso tudo se deu graças a esforços dos cientistas
e dentistas de todo o mundo. É possível observar também que a escolha de
um creme dental adequado é essencial para uma higiene bucal adequada.
Ainda resta a dúvida de que qual a porcentagem correta de cada componente
em cada marca o que seria uma recomendação para um estudo próximo.
Para que possa ser respondido este questionamento o ideal seria uma
conexão com alguma pessoa física da marca estudada.
Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas
Recomenda-se aos que estão interessados em realizar uma mudança no seu
cotidiano que consultem ao seu dentista qual a melhor opção para a sua
saúde bucal. Aos que queiram deixar de lado o uso dos dentifrícios
convencionais, existem alguns meios alternativos de fazer a escovação, como
por exemplo: uma receita a base do pó de juá.
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SUPLEMENTOS ALIMENTARES:
QUAIS EFEITOS CAUSAM NA SAÚDE HUMANA?
AUTORIA: WILCEVANDA DE OLIVEIRA FREITAS

RESUMO
O presente estudo aborda os suplementos alimentares no tema de saúde
humana e buscou responder quais os efeitos causados, na saúde humana,
pelos suplementos alimentares, com o objetivo de alertar os consumidores,
sobre os possíveis perigos no consumo indiscriminado destes alimentos. A
razão para o estudo é esclarecer os que fazem uso destes aditivos, e os que
pretendem usar suplementos alimentares, sobre estes produtos e
consequências de sua utilização, levando a um consumo mais consciente. O
estudo foi realizado durante o período de quatro semanas no Brasil. Para
alcançar esse objetivo, o método do estudo considerou as seguintes fontes
secundárias (conteúdo em website, blogs ou redes sociais; artigos científicos
publicados; livros e capítulos de livros publicados; notícias publicadas
impressas ou na internet; editais, normas e outros documentos oficiais) e as
seguintes técnicas de coleta de dados: levantamento de dados,
sistematização e sua análise. Os dados coletados foram interpretados e
geraram alguns resultados que sugerem que há questões e dúvidas quando
comparados ao que se conhece ou é divulgado sobre o tema e o que a
literatura consultada apresenta.
Destacam-se nos resultados que os
suplementos alimentares não possuem princípios ativos, portanto não
podem ser usados para fins terapêuticos, que seu uso excessivo pode
provocar doenças, como: cálculo renal, inchaço, acne, envelhecimento
precoce, aumento de peso e câncer nos testículos. Diante dos resultados,
pode-se concluir que fazer uso de suplementos alimentares, sem consultar
um médico, pode trazer danos a saúde. O estudo contribui para questionar
se o uso de suplementos alimentares é necessário, e para alertar a todos,
especialmente para o público-alvo, de que buscar soluções rápidas para
atingir um corpo ideal ou mais disposição, pode resultar em prejuízos a sua
saúde; além de dolo em seu consumo, pois inúmeros suplementos
alimentares têm sido reprovados pela Anvisa (Agencia Nacional de Vigilância
Sanitária), por não conterem a composição química descrita em seus rótulo .
O estudo será comunicado para esse público-alvo, na forma de um texto e
também uma apresentação em Power Point a serem preparados em uma
versão protótipo em julho de 2017 a ser disponibilizado ao público em meio
digital e em eventos de educação ambiental e para o desenvolvimento
sustentável, especialmente com foco na produção sustentável e consumo
consciente.
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Palavras-chave: suplementos alimentares; saúde humana e consumo
consciente.
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INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo do Projeto

Este trabalho trata de suplementos alimentares, como o whey protein, que
são vendidos livremente como alimentos, mas que trazem em suas fórmulas,
componentes nocivos a saúde.busco com este estudo, alertar os
consumidores acerca da necessidade de buscar mais informações, já que
alguns destes produtos, vistos como forma de conseguir mais disposição e
bem-estar, podem levar a danos a saúde.
1.2.

Questões a responder

Busco com está pesquisa responder como questão principal, quais os efeitos
causados, na saúde humana, pelos suplementos alimentares.Também
tratarei da necessidade , ou não, do uso dos suplementos alimentares e a
quem estes produtos estão direcionados.
1.3.

Público-alvo, resultados esperados e contribuição/propósito do estudo

Busco com este trabalho o esclarecimento dos consumidores que fazem uso
indiscriminado dos suplementos alimentares, como whey protein, por
considerá-los inofensivos. Desta forma, as pessoas que usam suplementos
alimentares, devem se precaver quanto ao que estão consumindo, pois
podem haver químicas e misturas nada saudáveis neles, principalmente nos
suplementos comprados no exterior, via internet, que não passam por uma
fiscalização rigorosa. Meu trabalho analisar os aditivos, e alertar quanto aos
possíveis perigos que representa fazer uso de suplementos alimentares. E
minha pesquisa analiso a origem dos suplementos alimentares, o porque do
crescimento do consumo, além de resultados das fiscalizações feitas pela
Anvisa (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) e Inmetro(Instituto
Nacional de Metrologia,Qualidade, e Tecnologia), nestes produtos.Faço
também alguns comentários sobre as portarias que regulamentam a
elaboração e venda dos suplementos alimentares.

MÉTODO DO ESTUDO
1.4.

Técnicas adotadas em fontes secundárias e primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

x

FS2: artigos científicos publicados

x

FS3: livros e capítulos de livros publicados

x

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

x
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FS5: legislação em vigor

x

FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais

x

FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao
público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

RESULTADOS
1.5. Origem dos suplementos alimentares e razão do crescimento do
consumo
O whey protein foi descoberto há 3000 anos atrás. Foi durante muito tempo
eliminado pela indústria de laticínios, sendo só no séc.20 reconhecido como
suplemento alimentar, e o custo / benefício da produção deste aditivo tem
sido um dos seus principais atrativos (SMITHERS,2008).
Outros suplementos alimentares também tiveram seus usos ampliados a
partir do séc.20, com o isolamento de substâncias e a propaganda de um
corpo mais definido e saudável.
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O
website
da
Abenutri
(Associação
Brasileira
de
Produtos
Nutricionais),afirma que em 2014 existiam cerca de 10.000 pontos de venda
de suplementos alimentares em São Paulo ,sendo
o Whey protein
responsável por 60% das vendas,ou seja, ele é o suplemento alimentar de
maior consumo no país.
1.6.

Como são definidos os suplementos alimentares?

Segundo a Anvisa(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), os suplementos
alimentares são definidos como alimentos, portanto não tem nenhum
princípio terapêutico.Assim não pode ser atribuído a eles a capacidade de
aumentar a massa muscular, emagrecer, rejuvenecer, etc.
Os alimentos que segundo a Anvisa têm função terapêutica são os alimentos
funcionais como ômega3, aveia,entre outros.
A Anvisa tem denunciado o uso de propagandas enganosas em relação aos
suplementos alimentares, informando ao público que isto é considerado
irregularidade, pois atinge o direito do consumidor.(portaria Anvisa).
No entanto em uma pesquisa realizada pela Abenutri(Associação Brasileira
de Empresas de Produtos Nutricionais) entre brasileiros acima de 17 anos,
foi verificado:
Figura1. Tabela Abenutri-www.abenutri.org.
Você faz uso de algum suplemento
alimentar?

sim

54%

não

36%

1.7. Suplementos alimentares e os problemas que podem causar na saúde
humana
No entanto, um consumo tão grande destes suplementos tem preocupado os
médicos e levado especialistas a se aprofundarem mais neste assunto.
Assim foi verificado, por médicos, que o uso excessivo de suplementos
alimentares podem causar doenças como:
Problemas renais, pois com o excesso de proteína o rins é obrigado a
trabalhar mais,o pode, a longo prazo levar a um quadro de insuficiência
renal ou cálculo renal.Segundo os médicos,uma pessoa acima de 18 anos
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precisa em média de 1,0 a 1,4 de proteínas grama por quilo, e isto é
facilmente consumido em sua dieta diária.
De acordo com uma endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo,
a whey protein tem cerca de 25 a 30 gramas de proteína , o que pode levar
facilmente ao consumo excessivo desta substância.(citado em VEJA,2014).
Inchaço, algumas ao consumir suplementos alimentares acreditam esta
ganhando massa magra, mas na verdade estão inchando devido ao mal
funcionamento dos rins.
Acne, já que a proteína do leite favorece a incidência deste tipo de problema,
principalmente o whey protein.
Envelhecimento precoce,pois as bactérias presentes no intestino modificam
seu funcionamento na presença excessiva de proteínas,liberando grande
quantidade de radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento.
Aumento de peso, já que uma grama de proteína e carboidratos tem o
mesmo valor calórico, e em excesso vira gordura acumulada.
O excesso de suplementos alimentares pode causar também câncer nos
testículos ,segundo pesquisa,pois leva a produção exagerado de hormônios
que acumulados podem danificar o tecido deste órgão. (conforme
SMITHERS,2008).
Diante deste quadro, é preocupante o resultado da pesquisa apresentada na
revista bem-estar, onde a maioria dos consultados, relatam fazer uso de
suplementos alimentares sem consultar um especialista, consequentemente
usando quantidades de aditivos alimentares que podem ser perigosas.
Figura 2 - (www.revista bemestar.abril.br)

Outra questão a ser apontada diz respeito ao conteúdo dos suplementos.Em
verificação feita pelo Inmetro(Instituto Brasileiro de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia) muitos apresentavam irregularidades, como no caso do
suplemento whey protein da marca VOXX,que continha mais de 300% de
carboidratos em sua composição.(Inmetro,2014)
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Nesta avaliação do Inmetro, das 15 marcas analisadas,14 foram
reprovadas,sendo 11 marcas devido ao rótulo, pois continham substancias
em quantidades não relatas em seus rótulos.
É importante ressaltar que o uso de nutrientes como proteína de soja, ou
cafeína, como foi encontrado em algumas marcas que deveriam ser 100%
whey protein, podem trazer prejuízo à saúde das pessoas que são alérgicas a
estas substancias.
1.8. Suplementos alimentares: quem deve usar e outros usos para o whey
protein
De acordo com os médicos o suplemento alimentar deve ser usado por
atletas profissionais, pessoas gravemente debilitadas, ou com alguma
insuficiência alimentar. Sendo sempre necessário consultar um especialista
antes de iniciar o uso de um suplemento alimentar.
Outro uso que vem sendo dado ao Whey protein ligado a alimentação é como
espessante e emulsificante na produção de pães enriquecidos com
quantidades seguras deste aditivo.
Em outras pesquisas o whey protein vem sendo utilizado na fabricação de
invólucros de cápsulas, já que é facilmente absorvido pelo organismo
humano.

CONCLUSÃO
Segundo os textos que analisei os suplementos alimentares devem ser
usados com precaução, pois podem levar a danos a saúde. Outra questão a
ser ressaltada é que habitualmente, uma alimentação saudável é o suficiente
para o consumo calórico diário da maioria das pessoas.
Desta forma, os suplementos devem ser utilizados sob orientação
profissional por atletas profissionais, pessoas debilitadas e com insuficiência
de nutrientes, conforme esclarecido pelos especialistas.
É interessante também ressaltar o fato dos suplementos alimentares não
terem princípios ativos, portanto não podem aumentar a musculatura,
emagrecer, etc.
Muitas são as pessoas que buscam saúde e boa forma de maneira rápida
nos suplementos e são iludidas com as promessas presentes em rótulos e
propagandas destes aditivos. Busquei com este artigo esclarecer questões,
ligadas, sobretudo a saúde humana, para que os consumidores façam uso
destes produtos com mais informações e cuidados.
Diretrizes para Orientar Mudanças nas Escolhas
• Alimentação saudável e equilibrada;
• Exercícios físicos visando saúde e boa forma a longo prazo;
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• Ler a composição dos suplementos alimentares descritas no rótulo;
• Consultar um médico antes de iniciar o consumo de um suplemento
alimentar.
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