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PREFÁCIO
A evolução da economia agrícola, industrial e de serviços foi exponencialmente
acelerada na segunda metade do século XX. O mundo passou por transformações que
mudaram radicalmente a forma como as pessoas vivem e trabalham, seja em suas
casas como também em suas ocupações profissionais.
No início do século XXI uma componente presente em todas as fases da
evolução econômica passou a ser considerada o ponto central do desenvolvimento: o
conhecimento. Gerir esse insumo tão precioso passou a ser o fator impulsionador da
economia no presente e fundamentalmente para o futuro.
A correta gestão e utilização do conhecimento passou a redimensionar as
estruturas de poder, o desenvolvimento econômico, a interação com a natureza, os
hábitos e gostos das pessoas, bem como a utilização de um dos principais insumos da
vida: o tempo.
A forma de geração, compartilhamento e utilização do conhecimento determina
a parcela da presença de empresas e países na participação do mercado mundial de
produtos e serviços de alto valor agregado. A gestão do conhecimento atinge a vida e
a possibilidade de sucesso continuado de pequenas, médias e grandes empresas. É o
fator que une de forma harmônica o empreendedorismo e a inovação, vitais para a
manutenção e sobrevivência das organizações em um mercado crescentemente
competitivo.
A priorização das definições das políticas e investimentos nas áreas de ciência
e tecnologia, assim como aquelas relacionadas à educação, é a chave que possibilitará
às nações entrarem e participarem desse novo mundo. A definição de políticas de
organizacional, tecnológica e humana necessária à construção do alicerce para o
desenvolvimento.
O Prêmio MERCOSUL 2017 convida os países membros e associados do Bloco
para a busca de respostas a essa demanda de âmbito mundial. A cooperação técnica,
também como uma das componentes do conceito de gestão do conhecimento, é
fundamental para o estímulo à participação desses países no novo desenho da
dinâmica das relações entre as nações, visando à promoção de um modelo de
desenvolvimento econômico, ambiental e social em padrões sustentáveis.
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Estado de longo prazo nesses setores é o caminho para garantir a infraestrutura

Ary Mergulhão Filho
Presidente da Comissão de Avaliação dos Trabalhos
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RESUMO

O Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia foi criado em 1998 pela
Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia (RECyT/MERCOSUL). Na sua
décima terceira edição, o convite à apresentação de propostas foi lançado em
outubro de 2016, por meio de parcerias que incluem o Movimento Brasil
Competitivo (MBC) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq/Brasil). O apoio institucional é do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O objetivo do Prêmio é
reconhecer e recompensar os melhores trabalhos de pesquisa que representam
contribuições potenciais para o desenvolvimento científico e tecnológico dos
países do MERCOSUL. Ele também fornece incentivos às pesquisas científicas e
tecnológicas a serem realizadas, focados no processo de integração regional entre
os países do bloco. Em 2017, “Tecnologias para a Economia do Conhecimento” foi
escolhido como tema e dividido em cinco categorias: Iniciação Científica para
estudantes do Ensino Médio até 21 anos de idade, Estudante Universitário da
educação superior sem limite de idade, Jovem Pesquisador para graduandos de
até 35 anos de idade, Pesquisador Sênior para diplomados, mestrandos,
doutorandos e doutores com idade de 36 anos ou mais, e Integração para equipes
que tenham graduados, sem limite de idade, envolvendo pelo menos dois países
diferentes. Este livro apresenta, incluindo todas as cinco categorias, os vencedores
e artigos premiados.
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ABSTRACT

The MERCOSUR Award for Science and Technology was established in
1998 by the Science and Technology Specialized Meeting (RECyT/MERCOSUR). In
its thirteenth edition, the call for submissions was launched on October 2015, by
a partnership including the Brazilian Competitive Movement (MBC) and the
National Council for Scientific and Technological Development (CNPq/Brazil). It
has the institutional support of the Brazilian Ministry of Science, Technology,
Innovations and Communications (MCTIC). The goal of the Award is to recognize
and reward the best research papers that represent potential contributions to the
scientific and technological development of MERCOSUR countries. It also provides
incentives for scientific and technological research to be carried out, focused on
the regional integration process among countries in the block. In 2017,
“Technologies for the Knowledge Economy” was chosen as theme and divided
into five categories: Scientific Initiation for students of Upper Secondary
Education up to 21 years of age, University Student for Higher Education
undergraduates with no age limit, Young Researcher for graduate scholars of up
to 35 years of age, Senior Researcher for graduate, masters, doctoral students
and doctors, who are 36 years of age or older, and Integration for teams that have
graduates, with no age limit, involving at least two different countries. This book
Honours.
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presents, including all five categories, Award winners and papers that received
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O PRÊMIO MERCOSUL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Instituído em 1998 pela Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia do
MERCOSUL (RECyT), sua missão é a de potencializar a disseminação e contribuição
para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação voltada ao desenvolvimento sustentável no âmbito do MERCOSUL, bem como contribuir para a integração
e cooperação entre estudantes e pesquisadores no campo da Ciência e Tecnologia no
âmbito do MERCOSUL.
O Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia tem como principais objetivos: a)
Reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores e
equipes de pesquisa, que representem potencial contribuição para o desenvolvimento
científico e tecnológico dos países membros e associados ao MERCOSUL; b) Incentivar
a realização de pesquisa científica, tecnológica e a inovação no MERCOSUL; c) Contribuir para o processo de integração regional entre os países membros e associados ao
MERCOSUL, mediante incremento na difusão das realizações e dos avanços no campo
do desenvolvimento científico e tecnológico no MERCOSUL.
Na primeira edição, o tema escolhido foi “Alimentos” e a cerimônia de premiação ocorreu na cidade de Brasília, Brasil.
“Meio Ambiente/Tecnologias Limpas” foi o tema escolhido para a segunda
edição em 2000, com premiação entregue na cidade de Assunção, Paraguai.
A partir da Chamada de 2004, o Prêmio passou a contar com a parceria da
UNESCO e passou a ser chamado de Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia, contemplando duas categorias: “Jovens Pesquisadores”, até 35 anos de idade, e “Integração”, para uma equipe de pesquisadores sem limite de idade, envolvendo pelo menos
dois países membros. Essa Chamada contemplou o tema “Energia” e foi patrocinada
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. A premiação foi entregue na cidade
de Brasília, Brasil.

cinada pela Petrobras e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. Essa edição
do Prêmio contemplou a categoria Iniciação Científica, destinada a alunos do Ensino
Médio, além das categorias “Jovens Pesquisadores” e “Integração”. A premiação foi
entregue na cidade de Assunção, Paraguai.
A Chamada de 2008, com o tema “Biocombustíveis”, manteve os mesmos parceiros e patrocinadores, além do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). Nessa Chamada, incluiu-se a categoria “Jovem Universitário”
voltada para estudantes universitários até 28 anos de idade. A premiação foi entregue
na cidade de Brasília, Brasil.
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A Chamada de 2006 abordou o tema “Tecnologias para Inclusão Social”, contou com a parceria da UNESCO e do Movimento Brasil Competitivo (MBC), e foi patro-
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Já a Chamada de 2009 tratou do tema “Agroindústria”, manteve os mesmos
parceiros na organização e foi patrocinada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do
Brasil. Nessa edição do Prêmio, a categoria “Jovem Universitário” passou a se chamar
“Estudante Universitário” e a não ter limite de idade. A premiação foi entregue na cidade de Montevidéu, Uruguai.
A Chamada de 2010 foi voltada para o tema “Nanotecnologia” e foi patrocinada
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina e pela Fundação Nanotecnológica Argentina (FAN). Os demais parceiros do Prêmio e as características das categorias permaneceram inalterados. A premiação foi entregue na cidade
de Buenos Aires, Argentina.
A edição de 2011 foi patrocinada pela Sangari do Brasil e pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI/Brasil), mantendo os
demais parceiros.
O tema contemplado foi “Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável” e
as categorias se mantiveram inalteradas. A premiação foi entregue na cidade de Montevidéu, Uruguai.
A edição de 2012 foi patrocinada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI/Brasil), mantendo os demais parceiros. O tema contemplado foi
“Inovação Tecnológica na Saúde”. A premiação foi entregue na cidade de Montevidéu,
Uruguai.
As edições de 2013 e 2014 foram patrocinadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI/Brasil), com o apoio da UNESCO, da Confederação
Nacional das Indústrias (CNI) e do Movimento Brasil Competitivo (MBC). Os temas
contemplados foram “Educação para Ciência” e “Popularização da Ciência”. A premiação da edição 2013 foi entregue na cidade de Caracas, Venezuela, e da edição 2014
em Brasília, Brasil.
A partir da edição de 2014, o CNPq assumiu integralmente a operacionalização
do evento, responsabilizando-se pelas etapas de divulgação, inscrição, pré-seleção
dos trabalhos e julgamento. A premiação foi entregue na cidade de Brasília, Brasil.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) é
pioneiro na concessão de prêmios no Brasil. Desde a década de 70, os prêmios do CNPq
cumprem o papel de instrumentos de divulgação e valorização da política de desenvolvimento científico e tecnológico, contribuindo para uma articulação efetiva com entidades parceiras dos setores público e privado. Os agraciados são estudantes e pesquisadores renomados, que representam as duas pontas da cadeia de produção de ciência,
tecnologia e inovação. Com temáticas, categorias e públicos variados, os prêmios incentivam a formação e o aprimoramento do quadro de pesquisadores brasileiros nas
diversas áreas do conhecimento. O CNPq concede e apoia nove Prêmios: Almirante
Álvaro Alberto; Jovem Cientista; MERCOSUL de Ciência e Tecnologia; Destaque na Ini-
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ciação Científica e Tecnológica; José Reis de Divulgação Científica; Fotografia – Ciência & Arte; Pesquisador Emérito; Menção Especial de Agradecimento; e o Prêmio
Construindo a igualdade de Gênero.
A edição de 2015, com o tema “Inovação e Empreendedorismo”, manteve suas
categorias inalteradas e contou com o patrocínio do MCTIC e apoio da Unesco, do
MBC e do CNPq. A cerimônia de premiação aconteceu na cidade de Brasília, Brasil.
Com o tema “Tecnologias para a Economia do Conhecimento”, a edição de
2017 permaneceu com suas categorias inalteradas. A Unesco deixou a organização,
mas o CNPq e o MBC permaneceram como parceiros. A premiação foi entregue na
cidade de Brasília, Brasil.
O Prêmio é organizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq/Brasil), pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC), pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina, pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do Paraguai e pelo Ministério de Educação e Cultura do
Uruguai, e conta com o apoio institucional do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil (MCTIC/Brasil).
Mesmo com todos os empecilhos em promover a aproximação econômica entre os países e as dificuldades impostas pela sua estrutura na condução de negociações
com outros países ou blocos, vale ressaltar que a cooperação científica e tecnológica
entre os Países Partes do MERCOSUL desempenha um papel crucial, pois favorece
tanto a troca de conhecimentos já existentes, quanto o desenvolvimento conjunto de
novas técnicas, nas mais diversas áreas de interesse do Bloco.
Nesse contexto, reconhece-se a importância do Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia como uma forma de incentivar essa cooperação. A cooperação técnica e científica visa estimular profissionais do presente e do futuro para o entendimento e desenvolvimento de trabalhos que privilegiem a importância das novas
tecnologias de informação, a construção de capacidades humanas, o interesse pelo
aprendizado e o desenvolvimento de novas tecnologias ligadas à transformação e ao
Esses serão fatores primordiais para a definição do papel desses países
como atores na economia mundial e na promoção de seu desenvolvimento econômico e social.
Desde a sua instituição, em 1998, foram recebidos, no total, 2.231 (dois mil
duzentos e trinta e um) trabalhos e o número total de premiados, incluindo equipes e
professores, soma 270.
Assim, o Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia se consolida, em 2017,
como um relevante mecanismo de promoção da integração regional, com oportunidades para o intercâmbio acadêmico recheado de ganhos multilaterais entre seus
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processo criativo.

países membros e associados.
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CHAMADA 2017 DO PRÊMIO MERCOSUL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Lançado de forma simultânea nos países membros e associados ao MERCOSUL, o tema definido para a edição 2017 foi “Tecnologias para a Economia do Conhecimento”. Esse tema foi escolhido pela RECyT para reforçar a importância da cooperação técnica e científica que ganha cada vez mais relevância na economia do
conhecimento, tornando-a uma prioridade para o desenvolvimento sustentável e o
estímulo à inovação.
Gerar riquezas e criar empregos vem se tornando um desafio cada vez mais
angustiante para as nações, particularmente as que ainda não conseguiram incorporar a inovação tecnológica como prática de desenvolvimento. Mais e mais se intensifica a economia baseada no conhecimento, com as novas mídias, e novos e novíssimos
produtos digitais incorporados ao dia a dia das pessoas, preenchendo esperanças.
Tudo muito mais rápido e em quantidades nunca vistas antes. Os países do bloco precisam se incluir como protagonistas nesta nova economia sem, contudo, criar uma
mania nacional pela inovação, capaz de impulsionar a competitividade de seus produtos e serviços frente aos competidores mundiais.
Com o propósito de se tornar uma economia baseada no conhecimento-aprendizagem, muitos países, especialmente os países em desenvolvimento, procuram expandir e difundir o acesso às tecnologias da informação e comunicação (TICs) com o
propósito de se beneficiar do conhecimento disponível. Dois fatores são importantes
quanto aos TICs. Primeiro, as novas tecnologias podem ser adquiridas através do comércio com países mais avançados e que possuam as tecnologias desejadas. Posteriormente, as TICs podem contribuir para uma integração mais eficiente dos mercaindustriais frente às exigências mundiais. Isso porque a TIC promove uma introdução
mais eficiente de serviços digitalizados, assegurando uma rápida disseminação das
informações.
O acesso às TICs também depende da infraestrutura que viabiliza a comunicação e a aquisição de informação. No atual estágio de desenvolvimento da sociedade, o
acesso à tecnologia da informação pode proporcionar o aumento, a eficiência e a produtividade da economia dos países.
Ao reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa sobre o tema em questão, o Prêmio MERCOSUL incen-
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tiva a difusão de conhecimentos e práticas que podem contribuir diretamente para o
desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros e associados ao bloco.
A relevância do Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia revela-se também
pela alta qualidade dos trabalhos apresentados, e pelo amplo interesse de participação
da comunidade acadêmica de todos os países, que é resultado do compromisso e do
esforço dos órgãos governamentais de C,T&I e das instituições de ensino dos países
envolvidos, incentivando seus alunos a concorrer ao Prêmio.
Com o tema “Tecnologias para a Economia do Conhecimento”, esta edição
contou com a participação de 197 trabalhos inscritos. Foram considerados os trabalhos que abordaram uma ou mais das suas seguintes linhas de pesquisa:
1. Novas tecnologias da informação e comunicação e seu potencial transformador.
2. Novos modelos de negócios na era digital – a transformação sem fronteiras.
3. Formação do profissional do futuro – construção de novas competências e
habilidades.
4. Novas tecnologias para despertar nos jovens o interesse pelo aprendizado e
desenvolvimento de novas tecnologias.
5. Ciência, inovação e criatividade para o desenvolvimento humano: as indústrias criativas na convergência digital.
O Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia foi idealizado para promover a
cooperação técnico-científica em temas de interesse da região, entre os países do
bloco e associados: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela. Nesta edição, foram convidados a apresentar trabalhos
estudantes, professores, pesquisadores e equipes de pesquisa de dez países, em cinco
categorias: Iniciação Científica, para alunos de ensino médio e técnico, incluindo educação de jovens e adultos (EJA), com até 21 anos; Estudante Universitário, voltada a
quem frequenta cursos de graduação, sem limite de idade; Jovem Pesquisador, direcionada a graduados, mestrandos, mestres, doutorandos e doutores que tenham, no
máximo, 35 anos; Pesquisador Sênior, direcionada para graduados, estudantes de
mestrado, mestres, estudantes de doutorado e doutores, que tenham 36 anos de idade ou mais; e Integração, pleiteada por equipes com representantes de mais de um
país.
São apresentados, a seguir, os trabalhos premiados nas cinco categorias.
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CATEGORIA INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 10 LUGAR
Trabalho: “ROBOX: Robótica al alcance de todos”
Autora: Ariane Pereira Denis, do Colegio Privado Campo Verde
Professor orientador: Prof. Gregorio Antonio Narváez Bareiro
País: Paraguai

CATEGORIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – 10 LUGAR
Trabalho: “Produção de filmes biodegradáveis para uso em feridas”
Autor: José Ribamar de Castro Júnior, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Professora orientadora: Drª Patrícia de Maria Silva Figueiredo
País: Brasil

CATEGORIA JOVEM PESQUISADOR – 10 LUGAR
Trabalho: “Veo, comprendo y aplico - Motivando el aprendizaje en 3D”
Autor: Ezequiel Alejandro Ortega, do Instituto Presbítero Dr. Antonio María Sáenz
Professores orientadores: López Sergio e Navarro Roxana
País: Argentina

CATEGORIA INTEGRAÇÃO – 10 LUGAR
Não houve vencedor.

CATEGORIA PESQUISADOR SÊNIOR – 10 LUGAR
Trabalho: “Preparação, caracterização e aplicações de nanopartículas doadoras de óxido
nítrico”
Autora: Amedea Barozzi Seabra, da Universidade Federal do ABC (UFABC)
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País: Brasil

17

CATEGORIA INICIAÇÃO CIENTÍFICA – MENÇÃO HONROSA
Trabalho: “SIT TO PLAY- Dispositivo móvel de adaptação ao solo para crianças cadeirantes”
Autores: Emerson da Costa Silva e Matheus Bender, da Fundação Escola Técnica Liberato
Salzano Vieira da Cunha
Professor orientador: Fábio Ricardo de Oliveira de Souza
País: Brasil

CATEGORIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – MENÇÃO HONROSA
Trabalho: “Nível de maturidade do governo eletrônico nos países do MERCOSUL”
Autor: Carlos Alberto Ramos Torres, da Universidade Federal da Integração Latino-americana – UNILA
Professora orientadora: María Alejandra Nicolás
País: Brasil

CATEGORIA JOVEM PESQUISADOR – MENÇÃO HONROSA
Trabalho: “Um sensor eletroquímico de DNA para detecção de predisposição ao câncer de
mama”
Autor: Bruno Campos Janegitz, da Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras
País: Brasil
Trabalho: “Sistema de monitoreo remoto en tiempo real del vector trasmisor de la enfermedad de Chagas”
Autor: Federico Augusto Gaona Verón, da Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Professores orientadores: Antonieta Rojas de Arias, Christian E. Schaerer y Magna M. Monteiro
País: Paraguai

CATEGORIA INTEGRAÇÃO – MENÇÃO HONROSA
Não houve vencedor.

CATEGORIA PESQUISADOR SÊNIOR – MENÇÃO HONROSA
Trabalho: “Classificação multiclasse de transtornos psiquiátricos baseada em medidas antropométricas faciais”
Pesquisadora responsável: Ariane Machado Lima, da Universidade de São Paulo (USP)
Pesquisadores colaboradores: Andrea F. Silva, Fátima L. S. Nunes, Helena Brentani, Helio
Pedrini, Mirian C. Revers, Rafael L. Testa, Thiago Nobayashi, Tuany D. Pinheiro.
País: Brasil
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CATEGORÍA

INICIACIÓN CIENTÍFICA

1º LUGAR

Autora:
Profesor orientador:
Institución:
		
Contacto:

Ariane Pereira Denis
Gregorio Antonio Narváez Bareiro
Colegio Privado Campo Verde
Concepción, Paraguay
ariane.pereira001@gmail.com
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RESUMEN
Robox, robótica al alcance de todos, es un proyecto escolar que tiene como
objetivo introducir el mundo de la robótica a niños/as y jóvenes de escuelas de
nuestra ciudad, a bajo costo y utilizando materiales reciclados.
El alto costo y poco acceso a los cursos de Robótica no debe ser impedimento para que niños/as y jóvenes del interior del país puedan aprender las
nuevas tecnologías y prepararse para los nuevos retos tecnológicos del siglo XXI.
La palabra Robox es la unión de Robótica y Box (cajas de cartón en inglés).
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ROBOX: ROBÓTICA
ROBÓTICA
AO ALCANCE
AL ALCANCE
DE TODOS
DE (ROBOX)
TODOS

1 | INTRODUCCIÓN
La Robótica une, en forma natural y espontánea, elementos tecnológicos,
mecánicos y eléctricos, generando una actividad potencialmente motivadora y
vanguardista, debido a que los niños/as y jóvenes de hoy son nativos digitales.
Pero uno de los problemas que enfrentan los niños/as y jóvenes de las escuelas del interior del país, en nuestro caso los de Concepción, es el acceso a la
enseñanza de la robótica por el alto costo de los cursos y los materiales.
Un taller de robótica educativa es sinónimo de tecnología de última generación, por esto las palabras “TECNOLOGÍA” y “ROBÓTICA” encantan por si solas a los niños/as y jóvenes de hoy, situación poco aprovechada hasta el momento en las clases formales y que constituyen el elemento central del presente
proyecto.
En países con alto nivel de desarrollo tecnológico, la robótica se inculca en
los niños desde su temprana edad, con el nivel adecuado y en forma progresiva.
Este proyecto pretende iniciar en la Robótica a los niños/as y jóvenes del
2° y 3° ciclo de las escuelas de nuestra ciudad a través de talleres, donde aprenderán a construir pequeños mecanismos básicos utilizando piezas de bajo costo
como el cartón, materiales reciclados y pequeños motores que generen el movi-
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miento que caracteriza a un robot.

23

FUNDAMENTACIÓN
En el siglo XXI, es necesario el acceso a la enseñanza de la tecnología en
las escuelas del interior, porque juega un papel fundamental en fomentar en el
niño y en el joven el interés por la ciencia. Es por ello, que el presente proyecto
consiste en introducir el conocimiento sobre el diseño y construcción básica de
robots, mediante talleres, utilizando materiales de bajo costo y fácil acceso como
el cartón y materiales reciclados de juguetes o artefactos en desuso.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Falta de acceso para los niños/as y jóvenes de escuelas de Concepción a
talleres de Robótica por el alto costo de los cursos y materiales que se utilizan.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Es posible construir robots utilizando cartones y materiales reciclados?
¿Es posible desarrollar talleres de robótica a un bajo costo en escuelas de
Concepción?

OBJETIVO GENERAL
Introducir a niños/as y jóvenes de escuelas de la ciudad de Concepción en
el mundo de la robótica a través de talleres en el cual se utilizan materiales de
bajo costo como cartón y elementos reciclados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar conceptos básicos sobre Robótica, la ciencia y la tecnología.
Generar un ambiente de trabajo donde los niños y jóvenes puedan canalizar sus
talentos particulares, fabricando robots con cartones y materiales reciclados.
Potenciar valores y capacidades personales como la disciplina, la concentración, la creatividad, el análisis y el trabajo en equipo que motivará el desarrollo de la autoestima y las relaciones interpersonales.
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ROBÓTICA
Es una disciplina que combina todas
aquellas actividades relacionadas con el estudio, diseño, construcción, operación y
mantención de robots. Es un campo de trabajo que combina diferentes disciplinas como
la Ingeniería Eléctrica, la Ingeniería Electrónica, la Ingeniería Mecánica, las Ciencias de
la Computación, las Matemáticas, la Física, la
Biología, la Neurociencias, etc.

ROBÓTICA EDUCATIVA
La Robótica Educativa es la generación
de entornos de Aprendizaje basados principalmente en la iniciativa y la actividad de los estudiantes. La robótica pedagógica se ha desarrollado como una perspectiva de acercamiento
a la solución de problemas derivados de distintas áreas del conocimiento como las matemáticas, las ciencias naturales y experimentales,

la

tecnología,

las

ciencias

de

la

información y la comunicación, entre otras.
A partir de 1975 aparece el primer uso
de la robótica con fines pedagógicos, aplicado en aquel entonces al desarrollo de
un sistema de control automatizado para un laboratorio de psicología. De estas
investigaciones emergió el concepto de encargado-robot. Durante este periodo
ca, secundaria y universitaria ha venido creciendo, tanto así que industrias como
LEGO, pionera en esta área, desarrollaron los primeros kits robóticos, para capacitación de niños y jóvenes, sin ninguna experiencia y/o conocimiento previo
sobre esta materia. Con base en esta experiencia, LEGO en la actualidad lidera el
mercado de robots educativos, cuya diversificación se extiende hasta público de
todas las edades.
La enseñanza que deja la robótica en un entorno pedagógico debidamente
planificado y controlado, permite que su incursión en etapas académicas como la
secundaria hasta llegar a la universidad, sean un hecho. Por lo que cabe agregar,
que el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta área, motiva y potencia la cre-
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de tiempo la aplicación de la robótica en la enseñanza a nivel de educación bási-
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atividad del estudiante, conectándolo directamente
con la ciencia, la tecnología y la ingeniería, donde
la física, las matemáticas y la programación, son
las bases que se fundamentan y se consolidan a
medida que el curso avanza.
La robótica es sinónimo de progreso y desarrollo tecnológico. Es por ello, que la apropiación del
conocimiento en este campo es clave, para conseguir los más altos niveles
de competitividad y productividad de un país. Por lo cual, uno de los objetivos de
la enseñanza de la robótica, es crear en los estudiantes el interés por las ciencias
y la ingeniería desde sus primeras etapas de instrucción académica; esto con el
fin de sembrar la semilla del conocimiento en esta disciplina, teniendo en cuenta que su diversificación crece constantemente, desde la industria civil y militar,
pasando por la medicina y el hogar, hasta la exploración espacial y rescate, entre
otros.

DESARROLLO DE INTELIGENCIAS
• Desarrolla su inteligencia lógica-matemática aplicando cálculos numéricos
y siguiendo patrones lógicos de programación.
• Desarrolla su inteligencia espacial trabajando la forma, el volumen, la
figura, el espacio y sus interrelaciones, permitiéndole anticipar los movimientos.
• Desarrolla su inteligencia física-cinestésica al hacer trabajos de construcción utilizando el sentido del tacto con percepción de medidas y volúmenes.
• Desarrolla su inteligencia linguística ampliando su vocabulario y emple
ando eficazmente palabras técnicas en el debate y explicación de sus trabajos.
• Desarrolla su inteligencia interpersonal mediante la socialización en trabajos colaborativos y en equipo.
• Desarrolla su inteligencia intrapersonal al reconocer por él mismo sus límites y sus potenciales a la hora de abarcar un trabajo dentro de un grupo.
• Desarrolla su inteligencia emocional al trabajar en equipo con entusiasmo,
empatía, motivación y autoconciencia de sus capacidades y manejo de sus destrezas.

DESARROLLO DE DESTREZAS Y CAPACIDADES
• Desarrolla su capacidad creativa y sus habilidades manuales y de construcción.
• Desarrolla su habilidad para resolver problemas.
• Desarrolla su capacidad de aprendizaje en forma divertida, despertando
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así su interés y curiosidad por los principios científicos y tecnológicos que rigen
el mundo que les rodea.
• Desarrollan y fortalecen su autoestima, liderazgo, tolerancia, respeto,
personalidad, responsabilidad, cooperación, concentración, habilidad mental y
su capacidad negociadora.
• Desarrolla la virtud del orden que les ayuda a ser más organizados y coordinados para lograr sus objetivos.
• Desarrolla sus habilidades comunicativas y de investigación.
• Desarrolla su capacidad analítica e interpretativa.
• Desarrolla su capacidad de análisis y síntesis, comprendiendo las relaciones causa–efecto.
• Desarrollan su capacidad para construir nuevos conocimientos, partiendo de lo concreto a lo abstracto.

TABLA 1 - PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ECONÓMICO. EN GUARANÍES
CARTONES (REUTILIZAR)

0

CUTER, TIJERAS Y REGLA METÁLICA

20.000

MOTORCITO Y CABLES FINOS (REUTILIZAR)

0

PISTOLITA Y SILICONA

16.000

PALITOS DE ASADITO

3.000

BATERÍA Y TAPITAS

0

INTERRUPTOR

4.500
43.500 G.
26 RS
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TOTAL
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
MATERIALES UTILIZADOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y RESULTADOS

Cartón y cuter

Regla de metal

Motorcito

Cable fino

Palitos de asadito y silicona
Gomitas de plata
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Palitos de helado

Batería de Celular

Interruptor

Rostro del robot

Patas del robot
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Engranajes
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Prueba y puesta en marcha del robot

RESULTADOS
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• Fabricación de cinco prototipos
• Desarrollo de tres talleres con alumnos del segundo ciclo de la institución
• Participación en la Feria Nacional de Ciencias organizado por el Conacyt en
el mes Octubre 2017, obteniendo el 3° puesto
• Ejecución del proyecto en las escuelas de la ciudad
http://innova.news/estudiantes-del-interior-del-pais-crean-robots-uti-
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lizando-materiales-reciclados/
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CONCLUSIÓN
Como mencionamos al principio la enseñanza de la robótica en las escuelas es fundamental en estos tiempos, sin embargo el acceso al mismo es muy
costoso y requiere de mucha inversión. Por eso hemos elaborado este proyecto
para ayudar a que los niños/as y jóvenes de escuelas de nuestra ciudad tengan la
misma oportunidad.
El proyecto nos exigió conocimientos de matemática, electrónica y mecánica. Utilizando materiales de bajo costo y reciclados como el cartón, pegamento,
palitos, tapitas, etc. y con la ayuda de un tutorial pudimos diseñar y construir
varios robots articulados. Luego con la ayuda de nuestro tutor elaboramos los
contenidos para el taller que será desarrollado con alumnos del 2° y 3° ciclo de
escuelas de nuestra ciudad.
Como resultado, hemos descubierto que este proyecto ayuda a reducir notablemente los costos. Por un taller de robótica que se desarrolla en la capital del
país un alumno debe abonar un promedio de 450.000 Gs., con nuestro proyecto
el gasto sería de 43.500 Gs. equivalente a un 91% de reducción del costo.
Deseamos que nuestro proyecto sea extensivo para todo el país de manera
que llegue a todos los niños/as y jóvenes de las escuelas del interior.
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RESUMO
O presente trabalho consiste em um dispositivo móvel que tem como objetivo auxiliar crianças cadeirantes a desenvolverem suas capacidades físicas,
psicológicas, cognitivas e sociais de forma mais natural, através da acessibilidade às atividades recreativas realizadas ao solo. Para isso, foi projetado um novo
produto móvel de adaptação próximo do solo, no qual é possível que a criança,
de forma autônoma, controle como, quando e onde deseja brincar, trazendo liberdade na atuação do indivíduo dentro do ambiente. O aparelho em questão
tem sua movimentação feita através do controle de um joystick pelas mãos do
utilizador, tornando mais lúdico e divertido para a criança o ato de locomover-se pelo ambiente. O sistema completo engloba o assento adaptável por usuário
e o design diferenciado do equipamento, além da possibilidade de acompanhamento pelo fisioterapeuta. A prancha de apoio para os pés é localizada na parte
frontal do dispositivo e busca viabilizar diferentes posições para as pernas do
usuário, tornando o SIT TO PLAY seguro para uso contínuo da criança. O assento adaptável do aparelho consiste em uma análise 3D do padrão das costas dos
cadeirantes e a confecção de um banco específico para cada criança, possibilitando o seguro desenvolvimento postural do indivíduo. A customização do equipamento é um aspecto relevante da pesquisa, pois é necessário que a criança
cadeirante utilize o dispositivo não por ele ser um equipamento adaptativo e,
dessa maneira, crie mais uma barreira em sua inclusão social, mas sim por parecer um brinquedo divertido e uma disrupção na hierarquia social. A viabilidade técnica do projeto foi comprovada através de testes físicos com o protótipo, a
partir dos quais se averiguou a facilidade de adaptação do usuário com o SIT TO
PLAY, a autonomia de decisões do indivíduo sobre ambiente e a facilidade para
a recreação possibilitada pelo aparelho à criança. O dispositivo traz a possibilidade de as crianças cadeirantes sentirem-se apenas crianças ao praticarem suas
atividades ao solo.
Palavras-chave: acessibilidade, criança cadeirante, inclusão, SIT TO
PLAY.
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SIT TO PLAY – DISPOSITIVO MÓVEL DE ADAPTAÇÃO
ROBÓTICA AO ALCANCE DE TODOS (ROBOX)
AO SOLO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES

1 | INTRODUÇÃO
A ideia do projeto originou-se a partir da sugestão de uma amiga do grupo
a respeito da dificuldade passada pelas crianças cadeirantes nas atividades no
solo dentro das pré-escolas. O grupo comoveu-se com a ideia e passou a investigar como são realizadas essas atividades atualmente, quais as consequências
trazidas pela maneira atual de recreação e como possibilitar ampla integração
para essas crianças dentro da sala de aula, culminando em maior aprendizado. A
partir disso pensou-se a ideia de desenvolver um dispositivo capaz de possibilitar uma maior inclusão para esses indivíduos.
Após reuniões com o professor orientador, Fábio Ricardo de Oliveira de
Souza, e com algumas psicólogas e pedagogas da Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) - Novo Hamburgo e Vida Nova (Escola de ensino fundamental e centro de atendimento especializado a criança com multideficiência),
constatou-se a necessidade de auxiliar toda a brincadeira no solo.
Atualmente a recreação no solo simplesmente não ocorre de maneira natural e segura para o desenvolvimento postural, cognitivo e social da criança,
sendo as atividades realizadas apenas com a criança arrastando-se de prono sobre o solo, ou com a criança posicionada de costas em uma parede e os brinquedos são entregues para ela, inviabilizando sua locomoção, tampouco incentivando um bom padrão postural ou autonomia para seu desenvolvimento.
Dispondo dessas novas informações, o foco do trabalho voltou-se para o
desenvolvimento de um dispositivo que trouxesse liberdade para a criança cadeimento postural da criança. Dessa maneira, o momento de recreação torna-se
inclusivo para a criança cadeirante.
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rante escolher como, onde e quando irá brincar, além de auxiliar no desenvolvi-
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1.1 JUSTIFICATIVA
Segundo o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE - 2010),
aproximadamente 1% das crianças brasileiras de 0 a 14 anos sofre de alguma
deficiência motora, que a impede de locomover-se de forma adequada e culmina
no desenvolvimento de outras complicações para a vida do indivíduo.
Segundo Tecklin (2002), as crianças têm fortes tendências em desenvolverem a autoestima, a serem aceitas socialmente, a tornarem-se habilidosas e
explorarem os limites de seu ser físico. Na escola e em várias atividades recreativas, a criança encontra-se em situações nas quais a competição e a cooperação
são fortes componentes da atividade. Existe, logicamente, um problema na integração e convívio de crianças cadeirantes com as demais, devido à necessidade
do uso de um equipamento de acessibilidade. Tomando como exemplo a hora da
recreação na maioria das pré-escolas, nas quais as crianças sentam-se ao solo e
realizam atividades locomovendo-se de forma ágil e intuitiva, é possível observar que as crianças cadeirantes não têm essa mesma oportunidade. Segundo
Dongo-Montoya (2009), os estudos de Piaget afirmam que alterações na forma
de percepção da realidade geram alterações na forma de aprendizado. Logo, o
fato de a criança cadeirante interagir com o ambiente diferentemente das outras
crianças gera, para ela, problemas no desenvolvimento cognitivo.
Dois dos principais objetivos para o desenvolvimento sustentável criados
pela Organização das Nações Unidas (ONU), que deverão ser cumpridos até o ano
de 2030, são os objetivos de assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
(ODS 4), e, também, a redução da desigualdade (ODS 10). Com isso, o projeto SIT
TO PLAY colabora para a agenda de desenvolvimento da ONU.

2 | OBJETIVO
Com esse trabalho tivemos como principal meta projetar um dispositivo
que permita que crianças com deficiência motora realizem as mesmas atividades
ao solo que outras crianças, integrando-se e desfrutando de conforto, segurança,
estabilidade e praticidade, objetivando e proporcionando as mesmas possibilidades de aprendizagem.
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3 | METODOLOGIA
3.1 CRITÉRIOS DO PRODUTO
Os critérios envolvem as rodas, que devem estar niveladas e próximas do
chão, tornando possível a utilização do produto somente em solo plano; a carga
máxima suportada de 80 quilogramas, que viabiliza a utilização do dispositivo
por crianças de três até sete anos; o assento do usuário, que deve ser adaptado de
acordo com o padrão postural do indivíduo; o cinto de segurança de quatro ou
duas pontas, que viabiliza a utilização do dispositivo tanto por crianças com o
controle de tronco parcial quanto controle de tronco completo; a locomoção, que
deve ser feita de forma acessível e intuitiva, e seu desenvolvimento deve ser realizado mesmo com limitações motoras da criança que utilizar o dispositivo; a
energia, que deve ser armazenada em baterias com autonomia suficiente para
suportar, no mínimo, uma hora de funcionamento do dispositivo até ser necessária sua recarga; a velocidade, que deve ser limitada a três quilômetros por
hora, respeitando o limite máximo permitido de sete quilômetros por hora e o
conforto do usuário, que deve proporcionar para a criança a possibilidade de
utilizar o dispositivo por mais tempo, sem o risco de prejudicar sua circulação
sanguínea . O sistema, como um todo, deve funcionar de acordo com a intenção
de movimentação do usuário.

3.2 ETAPAS DA PESQUISA
Definidos os critérios do produto, foram pesquisadas quais são as dificuldades e barreiras enfrentadas pelas crianças cadeirantes dentro das salas de aula.
Foram pesquisados, também, quais dispositivos existem atualmente no mercado
que podem ser utilizados pelas crianças nessa condição e quais suas limitações,

3.2.1 DESCRIÇÃO DO NOVO PRODUTO
O novo produto deve auxiliar as crianças cadeirantes em seus momentos
de recreação no solo, tornando possível a realização das mesmas atividades que
outras crianças ao solo. O dispositivo deve ser simples, recreativo e atrativo para
crianças, o que torna fácil a interação do usuário com o dispositivo. A movimentação deve ser realizada a partir de um joystick, que torna o momento lúdico para
o desenvolvimento de suas atividades. Para evitar a má circulação sanguínea, o
dispositivo deve contar com uma prancha de apoio para os pés, que proporciona
a alteração na posição de pernas do cadeirante. O dispositivo deve possibilitar,

PRÊMIO MERCOSUL 2017

o que tornou possível o desenvolvimento de um novo produto.

39

também, o desenvolvimento postural do usuário através do assento adaptado
para cada criança. Por último, o dispositivo deve disponibilizar uma estrutura
que comporte suas requisições.

3.2.2 ESQUELETO
Para comportar todos os subsistemas do produto, tais como bateria, motores, o assento etc., foi necessário o dimensionamento de um componente específico para essa função. Uma estrutura metálica foi soldada de acordo com as
dimensões informadas na figura abaixo.

FIGURA 1
ESQUELETO

Fonte: os autores (2017)

3.2.3 PRANCHA DE APOIO PARA OS PÉS
A prancha de apoio para os pés tem como material base a placa de fibra de
média densidade, o MDF. A prancha possui o formato arredondado para possibilitar o livre posicionamento das pernas do cadeirante, possibilitar que um profissional da saúde possa intervir nos membros inferiores da criança para alguma
correção de padrões ruins e impedir colisões com suas extremidades. O componente pode ser utilizado, também, para a recreação, tornando possível que a
criança usuária utilize o espaço para dispor de seus brinquedos. Para garantir a
proteção das crianças em volta do dispositivo, impedir colisão com objetos loca-
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lizados no local de uso e impedir que as próprias pernas do usuário possam tocar
no chão, foi colocada uma proteção de MDF ao redor de toda a extremidade da
prancha de apoio para os pés. As demais dimensões da prancha podem ser conferidas na figura abaixo.

FIGURA 2
PRANCHA DE APOIO PARA OS PÉS DE MDF

Fonte: os autores (2017)

3.2.4 ASSENTO
O assento, seguindo as recomendações técnicas do Instituto Nacional de
caso específico escolhido, adequando, assim, o dispositivo aos padrões posturais
de cada usuário; portanto, o produto possui um procedimento dividido em quatro principais etapas, para se fazer possível essa personalização. O primeiro passo foi tirar as dimensões em formato retangular das costas do usuário do produto para a confecção da malha que será utilizada para a modelagem, feita através
de uma conformação do padrão das costas do usuário com tela de viveiro metálica, devido à alta capacidade de deformação do material. Após essa etapa pronta,
é feita a digitalização, tendo, assim, o formato do assento ideal, para então ser
impresso em 3D.
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FIGURA 3
PADRÃO POSTURAL E ASSENTO

Fonte: os autores (2017)

3.2.5 MOVIMENTAÇÃO
O controle eletrônico dos equipamentos consiste no monitoramento da
intenção da criança, através de um joystick de dois eixos, cuja posição é monitorada pelo microprocessador, que interpreta os movimentos e transforma-os em
sinais digitais que são enviados para os controladores de motor. O joystick consiste em um manche com dois eixos, sendo cada um interligado a um potenciômetro, podendo-se identificar a posição do joystick em X e Y independentemente.
O controle do dispositivo por meio do joystick amplia a possibilidade de
uso do produto para crianças que não possuam controle completo dos membros
superiores, como é comum em casos de lesão medular e paralisia cerebral. Uma
cadeira de rodas genérica necessita do controle total dos membros superiores
para sua movimentação ocorrer de forma satisfatória. Utilizando a motorização
descrita acima, com apenas um dedo da mão, a criança pode locomover-se livremente.
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3.2.6 CUSTOMIZAÇÃO
A customização do produto é de suma importância devido ao objetivo
inicial de o dispositivo não ser somente um equipamento de acessibilidade, mas,
sim, um brinquedo. A criança deve querer utilizar o aparelho, pois o considera
atrativo, o que possibilita um maior poder de escolha para a criança dentro da
sociedade. Segue abaixo uma figura demonstrativa com o dispositivo antes e depois da customização.

FIGURA 4
ANTES E DEPOIS DA CUSTOMIZAÇÃO

Fonte: os autores (2017)

4 | RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 SIMULAÇÃO DA ANÁLISE ESTRUTURAL
das na estrutura dos perfis utilizados no SIT TO PLAY. No programa Autodesk
Inventor Professional 2017, foi criada uma simulação do dispositivo com base
nas configurações de forças e restrições inseridas. Essa simulação garante ao
aparelho segurança ao suportar a carga durante os testes sem risco de rompimento por esses esforços.
O deslocamento máximo que a peça obterá com uma carga de 80 quilogramas-força sendo aplicada é de 1,934mm, localizado na parte frontal do dispositivo, onde é fixado o apoio para os pés de MDF. A tensão máxima que a estrutura
sofre é de 45,64Mpa, localizado no local de fixação dos motores, que acaba por
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FIGURA 5
SIMULAÇÃO DE DESLOCAMENTO MÁXIMO E DE TENSÃO MÁXIMA

Fonte: os autores (2017)

4.2 TESTE DO PROTÓTIPO
Os testes realizados ao final da montagem do protótipo contaram com
Miguel Euzébio, 4 anos, como usuário, criança que foi acometida por lesão medular ao sofrer um acidente de carro, quando tinha 2 anos. Miguel não movimenta seus membros inferiores e possui controle parcial de tronco e membros superiores. Todo o teste foi acompanhado pela fisioterapeuta Jéssica Rodrigues e
feito com o consentimento e a supervisão da mãe e responsável por Miguel,
Tauana1.

FIGURA 6
MIGUEL EUZÉBIO, 4 ANOS

Fonte: os autores (2017)

1
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Para o teste, Miguel foi fixado no dispositivo com a ajuda da fisioterapeuta. Foi explicado para ele como funcionava a locomoção do aparelho através do
joystick. Após isso, o dispositivo foi ligado e Miguel pôde dar os primeiros comandos sozinho no SIT TO PLAY, locomovendo-se livremente pela sala e alcançando alguns objetos nos arredores da cadeira.
Observou-se, durante o teste, a facilidade de Miguel ao adaptar-se e, de
forma autônoma, escolher como, quando e onde brincar. Miguel pôde manipular
objetos distantes e interagir com o ambiente de forma livre, demonstrando conforto e praticidade ao utilizar o produto. Averiguou-se, dessa maneira, a efetividade do SIT TO PLAY ao adaptar Miguel Euzébio às atividades no solo e possibilitar uma experiência em que o próprio cadeirante teve o poder sobre sua
recreação.

5 | CONCLUSÃO
Esta pesquisa foi elaborada com o propósito de proporcionar às crianças
cadeirantes a mesma oportunidade de desfrutarem de momentos e sensações
que crianças sem nenhuma deficiência usufruem durante a recreação próxima ao
solo. A partir de pesquisas aprofundadas sobre a teoria do cognitivismo, percebeu-se o déficit de aprendizado causado às crianças cadeirantes ao não conseguirem interagir diretamente com os objetos de seu convívio, necessitando sempre de auxílio por outros indivíduos, o que não instiga o aprendizado através da
independência e autonomia.
Utilizando conceitos de acessibilidade, necessidades de autonomia por
parte das crianças cadeirantes e recomendações fisioterapêuticas, foi possível
uma idealização de um produto que suprisse a necessidade da criança de movimentar-se de forma autônoma e ter a liberdade para aprender. O dispositivo foi
ou nenhum controle de tronco, mas com controle parcial ou total de pelo menos
um dos membros superiores. A faixa etária média de utilização varia dos 3 aos 7
anos de idade e as únicas limitações para o uso do produto são a criança pesar no
máximo 80kg; possuir o controle parcial de uma das mãos para que com isso
possa manusear o joystick e controlar os movimentos do dispositivo e fazer o uso
do dispositivo em local com solo plano.
A partir de testes em software e físicos do protótipo, o projeto mostrou-se
válido, visto que a criança utilizada como referência para a projeção do dispositivo adaptou-se facilmente ao SIT TO PLAY, demonstrando interesse, dinamici-
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dade e sentindo-se confortável ao utilizar a cadeira. O dispositivo foi utilizado
como ferramenta para brincadeiras e como o brinquedo em si, demonstrando
sucesso ao integrar de forma rápida a vida da criança com lesão medular. A estética do protótipo do SIT TO PLAY demonstrou grande interesse e aprovação da
criança, tendo em vista que é necessário o entusiasmo da criança com o produto,
estimulando o uso do aparelho quando esse se assemelha a um brinquedo, e não
apenas a um dispositivo de acessibilidade.
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RESUMO
Nos últimos anos, o aumento da resistência microbiana, decorrente do
uso indiscriminado de antibióticos, e a crescente produção de lixo tornaram-se
grandes problemas de saúde pública em escala mundial. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo desenvolver filmes biodegradáveis à base de ágar incorporados com extratos de Bixa orellana L. e Psidium guajava L. nas concentrações de 1% e 2% e filmes biodegradáveis de fécula de taro incorporados com
extratos de Hibiscus sabdariffa L. e Byrsonima crassifolia (L.) Rich nas concentrações de 0,25%, 0,5%, 0,75% e 1% para avaliar sua atividade antimicrobiana. A
extração da fécula seguiu a metodologia proposta por Daiuto & Cereda (2003),
com adaptações. Assim, para confecção dos filmes, seguiu-se o sistema de casting e metodologia de Yang e Paulson (2000). Após a incorporação dos extratos,
os filmes tenderam a se apresentar amarelados, descontínuos, pouco homogêneos e quebradiços para os filmes de amido. A atividade antimicrobiana dos filmes foi avaliada utilizando o teste de difusão em discos com aproximadamente
6 mm de diâmetro frente a cepas de S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 25922 e
P. aeruginosa ATCC 27853 e C. albicans ATCC 90028 (CLSI, 2012). Após isso, realizou-se os testes que verificariam a capacidade de adesão à superfície inerte. A
superfícies testada foi o vidro e para tal utilizou-se a metodologia de Garcia-Aljaro et al. (2006), com algumas modificações. Dessa forma, foi possível inferir
que os filmes incorporados com o extrato B. orellana e P. guajava apresentaram
atividade antimicrobiana frente às cepas testadas em todas as concentrações
com halos de inibição variando de 9 a 13mm de diâmetro. Apenas os filmes de
amido nas concentrações 0,75% e 1% de extrato de B. crassifolia apresentaram
zonas de inibição para S. aureus e C. albicans. A base do biofilme de ágar foi avaliada quanto a sua capacidade de bloquear a adesão e foi possível perceber uma
redução da carga microbiana aderida ao vidro. Dessa forma, o presente trabalho
alcançou sua finalidade proposta e contribuiu para o desenvolvimento técnico-científico do Maranhão, uma vez que o projeto rendeu duas patentes para a
Universidade, são elas: BR1020170093875 e BR1020170093859.
Palavras-chave: atividade antimicrobiana; filme biodegradável; extrato
vegetal; ágar bacteriológico, fécula de taro.
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1 | INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a descoberta de antibióticos eficientes no tratamento de infecções bacterianas proporcionou um grande avanço na medicina, reduzindo consideravelmente o número de mortes causadas por doenças infecciosas.
Entretanto, o aumento crescente do uso de antibióticos tem potencializado a seleção de cepas de bactérias resistentes a esses medicamentos (SILVEIRA et al.,
2006).
Dessa forma, o uso indiscriminado de antibióticos aumenta a pressão seletiva e, também, a oportunidade de a bactéria ser exposta aos mesmos. Essa
oportunidade facilita a aquisição de mecanismos de resistência (SANTOS, 2004).
Trata-se de um processo biológico natural que surgiu com a utilização desses
fármacos no tratamento de infecções (WANNMACHER, 2004).
Segundo Santos (2004), a resistência bacteriana a antibióticos tornou-se
um grande problema de saúde pública em escala mundial, representando uma
ameaça para a humanidade. As infecções provocam 25% das mortes no mundo e
45% nos países menos desenvolvidos, o que, em parte, deve estar refletindo a
inadequação das prescrições de antibióticos (NICOLINI et al., 2013).
Sendo assim, a procura de novos agentes antimicrobianos a partir de plantas tornou-se intensa (RADULOVIC et al., 2013 & MATIAS et al., 2012), principalmente devido aos menores custos de pesquisa e provavelmente por apresentarem menor risco de efeitos colaterais e um grande potencial de efeito sinérgico
(VUUREN & VILJOEN, 2011).
e as úlceras (RODRIGUES, 2012 e GRAGNANI, 2005). Tais lesões são comumente
tratadas, visando principalmente à prevenção de infecções, com uso de curativos
oclusivos associados a antimicrobianos de uso tópico. Esses curativos, entretanto, tendem a aderir na superfície da lesão e exigem trocas frequentes, dificultando o processo de reconstituição do epitélio (HELM et al., 2012). Surgem assim os
substitutos temporários de pele, que possuem a vantagem de serem aplicados
apenas uma vez na área lesionada, não sendo necessária a realização de trocas.
Esses substitutos são utilizados com a finalidade de auxiliar na regeneração do
tecido lesionado, prevenindo a perda de líquidos e eletrólitos e o aparecimento de
infecções (OSMAN; SOUZA; DOLCI, 2007).
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Ainda referente à saúde pública, outro problema vigente é a crescente produção de lixo devido ao ritmo de produtividade da população. Nos últimos anos,
em todo o mundo se tem reconhecido a necessidade de reduzir a quantidade de
materiais plásticos desperdiçados e descartados no meio ambiente (SOARES et
al., 2002; DA RÓZ, 2003). As embalagens plásticas produzidas com os polímeros
convencionais de fonte petroquímica degradam-se muito lentamente no ambiente, pois são bastante resistentes às radiações, ao calor, ao ar, à água e ao
ataque imediato de microrganismos (ROSA et al., 2001).
Nesse contexto, a busca por desenvolvimento de tecnologia limpa vem
mobilizando cientistas e ambientalistas há algum tempo. O interesse na utilização de produtos que tenham origem vegetal e a produção de materiais plásticos
com caráter biodegradável têm se intensificado como política em diversos setores da sociedade (DA RÓZ, 2003). Os biopolímeros (polímeros naturais) de fontes
renováveis derivados de plantios de larga escala têm ganhado espaço, entre os
quais estão os polissacarídeos, as proteínas e os lipídios (PRADELLA, 2006).
Empregados de maneira a substituir o uso de polímeros sintéticos, os filmes biodegradáveis podem levar a sociedade rumo ao desenvolvimento sustentável, reduzindo, durante a produção, a emissão de dióxido de carbono e, consequentemente, os efeitos sobre o aquecimento global, bem como diminuindo a
toxicidade desses materiais (KOCHUMALAYIL et al.,2010).

2 | OBJETIVO
2.1 GERAL
Desenvolver filmes biodegradáveis para uso em feridas incorporados com
extratos de plantas com potencial antimicrobiano considerando os aspectos etnobotânicos e etnofarmacológicos.

2.2 ESPECÍFICOS
2.2.1 Realizar extração da fécula de tubérculos de Colocasia Esculenta (L.) Schott;
2.2.2 Confeccionar filmes de fécula de Colocasia Esculenta (L.) Schott pelo método
de casting incorporados com extrato de Hibiscus sabdariffa L. e Byrsonima
crassfolia (L.) Rich

2.2.3 Confecção de filme à base de ágar bacteriológico incorporado com extrato
de B. orellana L. e P. guajava L.
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2.2.4 Avaliar a atividade antimicrobiana dos filmes incorporados;
2.2.5 Analisar se os filmes foram capazes de bloquear a adesão de bactérias como
S. aureus ATCC e E. coli ATCC.

3 | METODOLOGIA
3.1 EXTRAÇÃO DA FÉCULA
A extração de amido seguiu a metodologia proposta por Daiuto & Cereda
(2003), com modificações. Os tubérculos foram lavados, descascados e cortados
em pedaços pequenos para posterior trituração em solução a 1% de ácido oxálico
e oxalato de amônia (proporção de 1:1). O material triturado foi filtrado em
sacos confeccionados com organza (abertura da malha próxima a 100
mesh) e a suspensão de amido obtida foi decantada, inicialmente, por 72 horas
a 5ºC.
Em seguida, a suspensão teve seu sobrenadante descartado e o amido assim obtido foi purificado através de lavagens sucessivas com água destilada, seco
em estufa a 45ºC e acondicionado em frascos.

3.2 OBTENÇÃO DO EXTRATO HIDROETANÓLICO
As folhas foram coletadas e limpas manualmente, foram secas em temperatura ambiente (28ºC). Posteriormente as folhas secas foram trituradas e pesadas. Em seguida, esse material foi adicionado à mistura hidroetanólica (70%
de etanol 1:4 m/v) em maceração a frio em frasco rosqueado, ao abrigo de luz à
temperatura ambiente (28ºC) por três dias com renovação do solvente a cada
24 horas e agitação ocasional segundo a metodologia proposta por Matos (2009).
A solução extrativa foi filtrada a vácuo usando funil de Buchner, o filtrado
controlada a 40ºC. O material concentrado foi levado ao freezer, adequadamente
vedado e mantido até ser liofilizado para posterior utilização nos testes. O extrato foi obtido no Laboratório de Química de Produtos Naturais (LQPN) do Departamento de Química (DEQUI) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

3.3 CONFECÇÃO DOS FILMES BIODEGRADÁVEIS DE AMIDO E INCORPORAÇÃO DOS EXTRATOS
Os filmes biodegradáveis foram preparados segundo a técnica de casting
(SOUZA et al., 2012; YAN et al., 2012; ZAVAREZE et al., 2012; TORRES et al., 2011),
que consiste na desidratação de uma solução filmogênica (SF) aplicada sobre
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placas de Petri de diâmetro de 15 cm. A concentração de amido foi de 6 g de amido / 100 g de solução filmogênica, a de glicerol foi de 20 g / 100 g de amido e
foram estudadas quatro concentrações dos extratos (0,25; 0,5; 0,75; e 1%) em
relação à solução filmogênica total.
As soluções foram submetidas à desidratação em estufa com ventilação
forçada, à temperatura de 40°C por 24 horas. Posteriormente, as placas foram
armazenadas em dessecadores com temperatura de ±21°C e umidade relativa de
54% (NaCl) durante três dias, para a retirada dos filmes.

3.4 PRODUÇÃO DO FILME BIODEGRADÁVEL DE ÁGAR E INCORPORAÇÃO DO EXTRATO
Para preparação dos filmes seguiu-se o sistema de casting (YANG & PAULSON, 2000). Pesou-se 1 g de ágar bacteriológico que foi dissolvido em 40 ml de
água destilada. Essa dissolução foi aquecida sob agitação constante por aproximadamente 20 minutos. Em seguida, acrescentou-se 3,5% de glicerol PA (em
relação à massa total do biofilme) e 0,01 g de ácido esteárico e o aquecimento foi
mantido até que o volume fosse reduzido a 30 ml. Em seguida, a solução filmogênica foi levada para autoclave por 15 minutos a 121ºC. O pH da amostra estava
entre 0 e 6.
Foi incorporada à solução filmogênica o extrato liofilizado das folhas P.
guajava e B. orellana, onde realizou-se a diluição dos mesmos nas seguintes concentrações: 0,25; 0,5; 1; 2; 3% (em relação à massa total do filme). Finalmente, a
solução foi transferida para placas de Petri e levada a estufa para secagem a
40°C durante 16h. Após isso, os filmes foram armazenados a 58% de umidade
relativa durante 48 horas.

3.5 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA IN VITRO DOS FILMES INCORPORADOS COM EXTRATO
3.5.1 MICRORGANISMOS UTILIZADOS
As amostras bacterianas utilizadas são oriundas do Laboratório de Microbiologia Clínica – Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Maranhão. Para realização dos testes de triagem (Disco de difusão em ágar) e bloqueio
da adesão de microrganismos ao vidro). Foram utilizados microrganismos padrão ATCC (ATCC - American Type Culture Collection): S. aureus (ATCC 25923),
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27883), Escherichia coli (ATCC 25922) e Candida
albicans (ATCC 90028).
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3.5.2 PREPARO DAS SUSPENSÕES MICROBIANAS
Os microrganismos foram inicialmente reativados a partir das suas culturas originais e mantidos em meio líquido BHI (Brain Heart Infusion) a 37°C por
24 horas. Posteriormente, as amostras foram cultivadas em placas de ágar nutriente a 37°C por 24 horas. Colônias isoladas foram então ressuspendidas em
2 ml de solução fisiológica (NaCl 0,9%) estéril até atingir uma turbidez equivalente a 0,5 da escala McFarland (1,5 x 108 UFC/ml).

3.5.3 TESTE DE DIFUSÃO EM ÁGAR
A avaliação da atividade antimicrobiana foi realizada utilizando a metodologia de difusão em disco descrita por Bauer et al. (1966) modificada. Assim,
preparou-se discos de 6 mm de diâmetro de cada filme a ser testado. Os discos
foram depositados sobre a superfície do meio semeado com as suspensões microbianas padronizadas de acordo com a turbidez equivalente ao tubo 0,5 da
escala de Mcfarland, em placas de Petri. As placas foram incubadas a 37˚C, por
24 horas para bactérias e 48 horas para a levedura. Após o período de incubação
foi realizada a leitura dos resultados, pela medição do diâmetro do halo de inibição formado em volta do disco. Os testes foram realizados em triplicata.

3.6 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE O FILME DE ÁGAR BLOQUEAR
OU NÃO A ADESÃO DE MICRORGANISMOS AO VIDRO
3.6.1 PREPARO DO PBS
Pesou-se 0,1650 g de KH2PO4, 0,8445 g de K2HPO4 e 8,7664 g de NaCl,
misturou-se tudo em 1 L de água destilada.

3.6.2 BLOQUEIO DA ADESÃO
priado e incubou-se em estufa bacteriológica por 24 horas para bactérias e 48
horas para fungos. Posteriormente, ressuspendeu-se os microrganismos em solução fisiológica (NaCl 0,9%) comparando com a escala de turbidez 0.5 de MacFarland. Utilizou- se placas de 24 poços, os quais foram preenchidos com 150µL
de BHI, com auxílio de uma micropipeta, em triplicata. Em seguida, adicionou-se
as lamínulas de vidro fixadas ao filme a ser testado e 50µL da suspensão microbiana, em cada poço contendo BHI. As placas foram incubadas em estufa por 3
horas a 37ºC. Passado esse tempo, cada poço foi lavado por três vezes com solução PBS (pH 7,2-7,4), corado com cristal violeta por 15min e novamente lavado
com PBS por mais três vezes. As lamínulas foram fixadas em lâminas para serem
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Semeou-se os microrganismos em placas contendo meio de cultura apro-

analisadas em microscopia de luz.
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4 | RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 FÉCULA DE COLOCASIA ESCULENTA: RENDIMENTO
Para a extração da fécula, utilizou-se 2,5 kg de tubérculos de C. esculenta,
devido ao baixo rendimento que se obtém com essa matéria-prima, visto que a
presença de mucopolissacarídeos e o tamanho reduzido dos grânulos de amido
dificultam a etapa de decantação (DAIUTO, 2005).
Após o processo extrativo, a fécula obtida apresentou peso de 191,5 g e
rendimento de 7,66% em relação à massa bruta de tubérculos. Empregando esse
método, Daiuto, Cereda & Vilpoux (2002) obtiveram rendimento superior ao
nosso (18%) na extração em tubérculos de inhame/cará (Dioscorea alata). Tal resultado pode advir do fato de o taro possuir grânulos de amido pequenos que se
perdem no processo de lavagem após o período de decantação no método utilizado. Nas páginas seguintes, tem-se a ilustração da fécula nos diferentes estágios do processo.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS FILMES
Os filmes produzidos foram avaliados de forma subjetiva, empregando-se
parâmetros estabelecidos por Gontard (1991) citados por Mali (2002). Verificou-se as seguintes características: continuidade (ausência de ruptura após secagem), homogeneidade (ausência de partículas insolúveis, bolhas de ar ou zonas
de opacidade) e manuseabilidade (possibilidade de ser manuseado sem risco de
ruptura). Com base nessa análise, as características visuais observadas se encontram na tabela 1.
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TABELA 1 - RESULTADOS DA AVALIAÇÃO SUBJETIVA DOS FILMES
DE FÉCULA DE TARO E ÁGAR HIDROSSOLÚVEL.
FORMULAÇÕES

CONTINUIDADE

HOMOGENEIDADE

MANUSEABILIDADE

f0

3

3

3

f1H

3

2

3

f2H

2

2

2

f3H

2

1

2

f4H

2

1

2

f1B

3

2

3

f2B

2

2

2

f3B

2

1

2

f4B

2

1

2

fa1P

3

3

3

fa2P

3

3

3

fa1Bi

3

3

3

fa2Bi

3

3

3

Nota: f – filmes de amido; fa – filmes de ágar; f0 – sem extrato; f1H – extrato de vinagreira a 0,25%; f2H – extrato de vinagreira
a 0,5%; f3H – extrato de vinagreira a 0,75%; f4H – extrato de vinagreira a 1%; f1B – extrato de murici a 0,25%; f2B
– extrato de murici a 0,5%; f3B – extrato de murici a 0,75%; f4B - extrato de murici a 1%; fa1P – extrato de goiabeira a 1%; fa2p
– extrato de goiabeira a 2%; fa1Bi – extrato de urucum a 1%; fa2Bi – extrato de urucum a 2%; 1 – deficiente; 2 – boa;
3 – excelente. Fonte: elaborado pelo autor

Os filmes desenvolvidos sem adição dos extratos se mostraram transparentes, com boa manuseabilidade e brilhantes. Notou-se que à medida que se
aumentava a concentração dos extratos, os filmes tornaram-se amarelados, com
bolhas e descontínuos, o que afetou sua homogeneidade, com exceção dos filmes
com base de ágar, os quais não apresentaram bolhas.
As características observadas no presente estudo foram coincidentes com
as citadas por De Araújo (2014) e Mattei (2013) para filmes de fécula de mandiofilmes se alteravam, tornando-se quebradiços e com a superfície irregular mediante o aumento da concentração de óleos essenciais incorporados. Em contrapartida, os filmes de ágar não apresentaram tais características, a única alteração foi na sua coloração devido à clorofila do extrato, mas os filmes continuaram
íntegros e estáveis.
Filmes de amido com quitosana desenvolvidos com adição de sorbitol
apresentam-se mais quebradiços que os filmes adicionados de glicerol, nas mesmas concentrações (CERVERA et al., 2004). Esse achado não foi ponto de estudo
neste trabalho, porém serviu de subsídio na escolha de glicerol como plastificante na fabricação dos filmes.
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ca e amido acetilado, respectivamente. Para Mattei (2013), as propriedades dos
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4.3 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA IN VITRO DOS FILMES
A tabela 2 apresenta os halos de inibição do crescimento do microrganismo devido à presença dos discos de 6 mm de diâmetro de cada filme confeccionado e suas devidas concentrações.

TABELA 2 - HALOS DE INIBIÇÃO (MM) FORMADOS PELA PRESENÇA DE
BIOFILMES DE ÁGAR INCORPORADOS COM EXTRATO DE BIXA
ORELLANA L. E PSIDIUM GUAJAVA L., FRENTE MICRORGANISMOS DE
INTERESSE CLÍNICO PELO MÉTODO DE DIFUSÃO EM ÁGAR.
MICRORGANISMOS

B.U. 1%

B.U. 2%

B.G. 1%

B.G. 2%

**C+

*C-

S. AUREUS ATCC
25923

10

12

9

10

12

0

E. COLI ATCC 25922

11

13

9

12

14

0

P. AERUGINOSA
ATCC 27853

0

9

0

9

11

0

(*) Base do biofilme; (**) Cloranfenicol 0,02 mg/ml; B.U. 1%: Biofilme Urucum a 1%; B.U. 2%: Biofilme Urucum a 2%;
B.G. 1%: Biofilme Goiabeira a 1%; B.G. 2%: Biofilme Goiabeira a 2%. Fonte: elaborado pelo autor

De acordo com a tabela 2, foi possível inferir que os filmes biodegradáveis
incorporados com o extrato B. orellana e P. guajava apresentaram atividade antimicrobiana frente às cepas testadas em todas as concentrações, com exceção da
cepa de P. aeruginosa ATCC que não apresentou halo de inibição em presença dos
filmes na concentração de 1%, para os dois extratos. A base do filme também foi
testada para avaliar seu potencial antimicrobiano, porém a mesma não promoveu a inibição do crescimento de nenhuma das cepas.
Em um estudo feito por Sucena (1982) para a análise qualitativa de bactérias que acometem infecções em queimaduras e ferimentos, dois recursos são
amplamente utilizados: a técnica com coleta por uso de swab e, mais especificamente, a biópsia de pele. No intermédio da análise microbiológica realizada com
a técnica swab, o Staphylococcus aureus foi o microrganismo mais frequentemente encontrado nas lesões por queimadura, seguido de Pseudomonas aeruginosa e
Escherichia coli (Gonella, 2016).
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TABELA 3 - VALORES MÉDIOS DOS HALOS DE INIBIÇÃO (MM) FORMADOS
PELA PRESENÇA DO BIOFILME DE AMIDO FRENTE AS CEPAS TESTADAS NA
PRESENÇA DE EXTRATOS DE H. SABDARIFFA E B. CRASSIFOLIA.

INÓCULOS

EH*
0,25%

EH
0,5%

EH
0,75%

EH
1%

EB**
0,25%

EB
0,5%

EB
0,75%

EB
1%

S. AUREUS
ATCC 25923

–

–

–

–

–

–

6,4

8,7

E. COLI
ATCC 25922

–

–

–

–

–

–

–

–

C. ALBICANS
ATCC 90028

–

–

–

–

–

–

7,4

10,3

Nota: (*) EH - extrato de H. sabdariffa; (**) EB - extrato de B. Crassifolia. Fonte: elaborado pelo autor

Ao comparar os resultados (tabela 3) obtidos neste trabalho com os estudos realizados por De Araújo (2014), pode-se afirmar que os filmes com extrato
de B. crassifolia obtiveram resultados melhores em relação ao extrato alcoólico de
própolis em diferentes concentrações (0,5%, 0,75% e 1%) frente a S. aureus.
Os filmes contendo extrato de H. sabdariffa não apresentaram atividade
inibitória frente às cepas testadas. Uma alternativa seria o aumento na concentração do extrato na formulação, apesar de estudos indicarem que concentrações
acima de 1% acarretam mudanças drásticas nas propriedades funcionais dos filmes (DE ARAÚJO, 2014).

4.4 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE O FILME DE ÁGAR BLOQUEAR
OU NÃO A ADESÃO DE MICRORGANISMOS AO VIDRO
Combater os biofilmes patogênicos inclui diferentes estratégias, como a
prevenção da formação do biofilme, sua modulação e erradicação de biofilmes já
perfícies e a modificação das mesmas (ALVIN et al, 2013; RENNER &WEIBEL,
2011). Dessa forma, na figura 1a, a seguir, percebe-se que as cepas de E.coli ATCC
foram capazes de aderir ao vidro, sendo classificado como controle positivo. Na
figura 1f, onde havia apenas a base do biofilme, foi possível perceber uma redução da carga microbiana aderida ao vidro. Assim, é plausível afirmar que o filme
formulado sem extrato foi capaz de bloquear parte da adesão bacteriana.
Diante disso, a perda da pele enquanto barreira física contra agressões
externas expõe o doente queimado aos microrganismos e, consequentemente, a
infecções que podem colocar o doente em risco de vida (Tortora, 2000; Church et
al., 2006). As causas dessas infecções em queimados incluem bactérias Gram
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formados. A prevenção pode ser feita pela inibição da adesão bacteriana nas su-
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positivas, como espécies de Enterococcus e Gram negativas, como é o caso de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, entre outras (Church et al., 2006). Dessa maneira, os filmes incorporados com os extratos podem ser utilizados no tratamento de queimados, prevenindo a adesão de microrganismo e ajudando na
reconstrução do tecido lesionado.
Na figura 2a, percebe-se que as cepas de S. aureus ATCC aderiram à lamínula de vidro, sendo caracterizado como controle positivo. Na figura 2f, onde
havia apenas a base do biofilme sem extrato, notou-se a não adesão do microrganismo ao vidro e dessa forma foi possível inferir que a base do filme foi capaz
de bloquear a adesão das cepas ao vidro.

FIGURA 1
BLOQUEIO DA ADESÃO DAS CEPAS DE E.COLI ATCC AO VIDRO EM PRESENÇA DE
FILMES INCORPORADOS COM OS EXTRATOS DE B. ORELLANA E P. GUAJAVA, O
FILME SEM EXTRATO (BASE) E DOS EXTRATOS BRUTOS.

(A)

(B)

Figura 1: 1a – Controle positivo de adesão de E. coli ao vidro; 1b– Biofilme sem extrato (base)
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FIGURA 2
BLOQUEIO DA ADESÃO DAS CEPAS DE S. AUREUS ATCC AO VIDRO EM PRESENÇA
DE FILMES INCORPORADOS COM OS EXTRATOS DE B. ORELLANA E P. GUAJAVA, O
FILME SEM EXTRATO (BASE) E DOS EXTRATOS BRUTOS.

(A)

(B)

Figura 2: 2a – Controle positivo de adesão de S. aureus ao vidro; 2b - Biofilme sem extrato (base)

5 | CONCLUSÃO
É possível afirmar que a produção dos filmes incorporados com extratos é
viável e apresenta resultados satisfatórios em relação à sua finalidade proposta
neste trabalho e para o desenvolvimento técnico-científico do Maranhão, uma
vez que o projeto rendeu duas patentes para a Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), sendo elas: BR1020170093875 e BR1020170093859 (anexas).
Foi observada atividade antimicrobiana para filmes de ágar com extrato de
B. orellana e P. guajava. Entretanto as películas com as concentrações 1% dos extendo atividade apenas na concentração de 2%. Não foi observada atividade antimicrobiana para filmes de amido com extrato de H. sabdariffa.
Entretanto as películas com as concentrações 0,75% e 1% do extrato de B.
crassifolia foram inibitórias, porém em menor proporção quando comparadas
com a atividade dos extratos puros. Os filmes incorporados com extrato foram
capazes de bloquear a adesão das cepas de E. coli ATCC e S. aureus ATCC ao vidro.
A base dos filmes também apresentou essa finalidade. Entretanto, para as cepas
de E.coli a base conseguiu reduzir a carga microbiana aderida ao vidro e para as
cepas de S. aureus foi capaz de bloquear totalmente a adesão.
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tratos não foram capazes de inibir o crescimento das cepas de P. aeruginosa ATCC,
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Apesar de se obter bons resultados na fabricação dos filmes de fécula de
taro, alguns desafios são encontrados, como o método de obtenção (casting) que
se constitui um processo demorado, além da cor e o aroma característicos de
cada extrato ao se incorporar nos filmes. Percebe-se, também, que a matriz utilizada afeta a atividade antimicrobiana dos princípios presentes nos extratos.
Assim, novas pesquisas tornam-se necessárias para aprimorar os conhecimentos a respeito das interações entre os extratos e o biofilme.
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RESUMO
A pesquisa indaga sobre o nível de maturidade do governo eletrônico
(e-gov) em quatro membros plenos do MERCOSUL, especificamente, Argentina,
Brasil, Paraguai e Uruguai. A problemática da pesquisa versa sobre a capacidade
que os governos possuem para colocar em prática as diretrizes de e-gov através
de websites governamentais. Os objetivos específicos do trabalho versam sobre:
i) Coletar e sistematizar as diretrizes e planos nacionais de e-gov na Argentina,
Brasil, Paraguai e Uruguai; ii) Analisar os portais de governo nacionais dos países sob análise. Em termos gerais, considera-se que o uso mais intensivo e
avançado das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) propicia eficiência na administração pública ao economizar recursos para atingir os objetivos, assim como, processos mais transparentes e participativos. Em última instância, a sociedade civil pode participar mais ativamente na elaboração de
políticas públicas e o Estado pode aprimorar suas funções específicas ao desenvolver o governo eletrônico. Em linhas gerais, com relação às considerações
finais da pesquisa foi percebido que o governo eletrônico do Brasil e do Uruguai
apresenta um nível maior de maturidade quando comparado com Argentina e
Paraguai.
Palavras-chave: governo eletrônico, MERCOSUL, diretrizes governamentais de governo eletrônico, transparência pública, participação política.
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1 | INTRODUÇÃO
O governo eletrônico como tema e prática tem ocupado um importante
espaço no âmbito das reformas dos Estados latino-americanos, tanto na modernização da gestão pública quanto na relação Estado-cidadania (RUDIEGUER,
2002; DUJISIN; VIGÓN, 2004; CHAHIN et al., 2004). Nos seus primórdios, na década de 1990, estava orientado à concepção de transferência de atividades comerciais da internet ao âmbito da administração pública. No decorrer dos anos,
o conceito foi adquirindo maior complexidade ao incluir uma interfase entre administração pública, políticas públicas e internet. Em última instância e-gov refere-se ao uso intensivo que as instituições governamentais fazem das TICs
(Tecnologias da Informação e Comunicação), tanto nas relações que o Estado
mantém com os cidadãos, usuários e empresas do setor privado quanto nas relações dos diversos níveis do setor público (KAKABADSE et al., 2003 FINQUELIEVICH, 2005 SEIFERT, CHUNG, 2009). A literatura aponta três dimensões do e-gov:
prestação de serviços ao cidadão (e-administração), ampliação dos processos democráticos (e-democracia) e dinamização dos processos de elaboração de políticas públicas (e-governança) (SANCHEZ, 2003).
O objetivo da pesquisa versa sobre a análise das políticas públicas de governo eletrônico na Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Especificamente, buscou-se coletar e sistematizar as diretrizes e planos nacionais de e-gov nesses
países. Assim como apresentar uma análise de conteúdo dos portais do Executivo
nacional dos países. A problemática diz respeito à capacidade que os governos
justifica-se pela necessidade de limitar nosso objeto de estudo e, especialmente,
por nosso interesse em contrastar o uso da Internet por quatro membros plenos
do MERCOSUL. São países que geograficamente fazem fronteira, possuem características institucionais similares, tais como sistemas presidencialistas com instrumentos de intervenção do Executivo na produção legislativa e sistemas bicamerais. Cabe destacar que os quatro países integram o “Open Government
1

Discente do curso de graduação Ciências Econômicas – Economia, Integração e Desenvolvimento da Universidade

Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. A pesquisa contou com financiamento de bolsa IC-UNILA.
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Partnership”3, uma iniciativa multilateral, cujo objetivo é fomentar a participação
da sociedade civil e melhorar a qualidade de resposta dos governos aos cidadãos.
Essas iniciativas fazem parte de um conjunto de ações políticas dos Estados que,
na prática, deveriam resultar em planos de investimentos orientados a dotar
cada sistema político desses países de um caráter mais dialógico, participativo e
transparente. E, ainda, o Uruguai ingressou no mês de fevereiro de 2017 no “D7”,
grupo criado em 2014 que inclui os países mais digitalizados do mundo, integrado por: Coreia do Sul, Estônia, Israel, Nova Zelândia, Reino Unido e Canadá. O
objetivo do grupo versa na cooperação mútua com o intuito de aprimorar o governo eletrônico. Especificamente, busca-se que governos digitais sejam cada
vez mais eficientes e ágeis.4
Justifica-se a presente pesquisa por entendermos que o potencial transformador da utilização da Internet pelos governos refere-se a um processo que,
em teoria, visa à eficiência dos governos na prestação de serviços públicos, a
publicização da gestão e a transparência dos atos governamentais. Paralelamente, espera-se que os cidadãos possam exercer uma cidadania mais ativa munidos
do acesso à informação pública. De igual forma, as iniciativas de e-gov com alto
grau de maturidade poderiam impactar significativamente nas economias dos
países. Essas dimensões convergem em desafios que os estados de democracias
ocidentais enfrentam na contemporaneidade. Por um lado, a criação de espaços
mais deliberativos e, por outro, a capacidade de dar resposta às demandas que a
sociedade civil manifesta por meio desses canais.

3
4

Para mais informações, consultar: https://www.opengovpartnership.org/
Para mais informações, consultar: https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/6937/1/agesic/el-gobierno-digital-de-

uruguay-es-reconocido-a-nivel-mundial.html
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2 | METODOLOGIA
A metodologia consistiu em três momentos básicos. O primeiro momento
iniciou-se com o levantamento bibliográfico e a revisão de literatura. Tivemos
como intuito situar o problema em relação a outros trabalhos pertinentes a nossa problemática. Consultamos livros, revistas eletrônicas, teses, dissertações e
artigos sobre internet e instituições públicas. O segundo momento versou sobre
a coleta e análise das diretrizes nacionais de governo eletrônico dos três países,
com o propósito de elencar os princípios de ação em cada programa de e-gov.
Para tal fim, construiu-se uma planilha com as seguintes variáveis:
Início do processo de governo eletrônico: ano em que começou o desenvolvimento e implementação de e-governo no nível federal (decretos, projetos de Lei,
regulamentos, etc.);
Normativas: referem-se ao documento analisado, apontando qual regulamentação foi utilizada como referência para o mapeamento das diretrizes de
e-gov;
Estrutura governamental: instituições públicas responsáveis ou organismos
privados que possuem a responsabilidade do desenvolvimento e implementação
de políticas de governo eletrônico;
Responsabilidade dos órgãos governamentais: refere-se às responsabilidades dos organismos responsáveis pelo processo de implementação;
Princípios norteadores: referem-se aos princípios gerais dos regulamentos,
isto é, às concepções de desenvolvimento de governo eletrônico;
Princípios de eficiência do Estado: áreas ou setores da administração pública
a serem beneficiadas com as ações;
cípios de eficiência de curto ou de longo prazo;
Mecanismos digitais: Referem-se ao desenvolvimento de dispositivos digitais (sites, redes sociais, etc.) a serem implementados;
Nível de maturidade do governo digital: refere-se ao nível de desenvolvimento do governo eletrônico do país.
O terceiro momento consistiu na análise dos portais dos executivos nacionais dos países: Argentina: https://www.argentina.gob.ar/; Brasil: http://www.
brasil.gov.br/; Paraguai: https://www.paraguay.gov.py/ e Uruguai: https://por-
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tal.gub.uy/ durante os meses de maio e junho do ano de 2017 até janeiro de 2018.
Foi utilizada a técnica qualitativa de análise de conteúdo. Consiste num procedimento clássico de análise de textos com o intuito de construir categorias analíticas (BARDIN, 1996). Na análise, foram consideradas cinco dimensões e um total de 31 variáveis, cada uma respondendo a critérios de iniciativas de e-gov com
um alto grau de maturidade. Cada variável foi classificada conforme três critérios
e pesos: i. Completo ou satisfatório: peso 2; ii. Incompleto ou insatisfatório: peso
1; e iii. Difícil localização ou inexistente: peso 0. As cinco dimensões e suas variáveis foram construídas a partir da literatura (BRAGA, 2007; BRAGATTO 2007;
YOUNGBLOOD, et al., 2012):
1. Navegabilidade: refere-se ao primeiro contato que o usuário de internet
possui com o website. E, especificamente, diz respeito a mecanismos que possibilitam tornar a navegação mais adequada para diferentes públicos.
2. Informações governamentais: avalia as informações gerais acerca do país,
os representantes e instituições governamentais, informações sobre programas
sociais e sobre legislação, a presença de notícias sobre fatos decididos e também
a decidir, e informações sobre inclusão digital e infraestrutura tecnológica para
atendimento da população.
3. Serviços governamentais: indica a disponibilidade de informações sobre
serviços públicos tanto online como off-line.
4. Accountability: a variável considerada foi “Dados Abertos”, que se refere
aos dados públicos do governo quando são disponibilizados para que qualquer
agente possa acessá-los, utilizá-los, modificá-los e utilizá-los livremente, para
qualquer finalidade (RUEDIGER, 2017);
5. Participação: visa detectar a presença de informações acerca de mecanismos de participação da sociedade civil (audiência pública, referendo e plebiscito público, etc.), assim como a existência de sondagens e consultas públicas
principalmente na modalidade online.

2.1 IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES DE GOVERNO ELETRÔNICO
NA ARGENTINA, BRASIL PARAGUAI E URUGUAI
A evolução dos processos de implementação de governo eletrônico nos
países membros do MERCOSUL (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) não se
deu de forma uniforme, muito pelo contrário, evidenciam-se diversos momentos de avanços e retrocessos. No caso do Paraguai, houve alguns planos de modernização do Estado nos anos de 1997 e 1998, com os decretos 1028/1997 e
20660/1998. Contudo, só foi em 2002 que, junto com a Associação Latino-Ame-
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ricana de Integração (ALADI), o Governo do Paraguai desenvolveu o primeiro
Plano Nacional de Desenvolvimento da Sociedade da Informação.
A proposta de Governo Eletrônico do plano considerou três programas
fundamentais: 1) Inventário das TICs no Estado Paraguaio; 2) Gestão do Estado
online; e 3) Cidadão online. O intuito era incorporar o uso das TICs na gestão pública para melhorar os serviços, aumentar os níveis de transparência e promover
maior coesão social. Essa etapa inicial foi apenas de caráter experimental, dada
uma série de limitações na própria infraestrutura tecnológica do país, e a resistência cultural nas esferas política e burocrática do país (DI MARTINO, 2008).
Outras iniciativas foram levadas adiante em anos posteriores (por exemplo, o decreto N° 11407 de 2007, regulamentando o Sistema de Informação de
Provedores do Estado (SIPE), para melhorar a transparência e a divulgação pública de contratações e licitações). Entretanto, foi somente a partir da promulgação da Lei N° 4017 de Firma Digital no ano 2010, e principalmente da Lei N° 4989
para a criação da Secretaria Nacional de Tecnologias da Informação e Comunicação (SENATICs) em 2013, que o Estado Paraguaio adotou uma posição firme em
prol da implementação efetiva de iniciativas de governo eletrônico.
A estratégia de trabalho da SENATICs (órgão de maior responsabilidade
das iniciativas de e-governo)5 envolve três eixos principais: infraestrutura, democratização da tecnologia e segurança digital. Recentemente, foi promulgado o
decreto N° 5323, que regulamenta a criação do Comité de Coordenação e Interoperabilidade para o e-governo, com a responsabilidade de recomendar medidas
necessárias para melhorar a eficiência através de tecnologias de integração adotadas em todas as entidades dos diferentes níveis do Estado.
No que diz respeito ao caso da Argentina, há como antecedente um plano
de modernização do Estado, o decreto N° 103/01 promulgado no ano de 2001 pela
Presidência da República. Porém, foi o decreto N° 378 do ano de 2005 que criou o
sivo das TICs para oferecer melhores serviços ao cidadão, aperfeiçoar a gestão
pública, garantir a transparência, reduzir os custos de trâmites, gerar novos espaços de participação e favorecer a integração da produção argentina com o
mercado global.
Essa primeira fase atingiu alguns dos objetivos do plano, por exemplo,
estabeleceu-se um portal de governo com guia de trâmites, criou-se a firma di5

A SENATICS é composta por: a) Despacho do Ministro, b) Secretaria Geral, c) Auditoria Interna, e) Direções e outras

dependências necessárias. Ao mesmo tempo, conta com órgãos secundários específicos: Direção de Políticas Padrões,
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gital, e estabeleceram-se alguns padrões de interoperabilidade (MONTARCÉ,
2006). Em 2016 fica revogado o decreto N° 103/01, sendo promulgado o decreto
N° 434 como novo plano de modernização do Estado, adotando novos parâmetros e diretrizes da moderna administração pública. De forma geral, o plano consiste em aumentar a incorporação de TICs no Estado, na simplificação de procedimentos, a reengenharia de processos e dar acessibilidade de informação para o
cidadão. Seguidamente, destaca-se a criação do Ministério da Modernização6 na
Argentina no ano de 2016, sendo o órgão impulsionador das reformas de gestão
pública e do desenvolvimento de tecnologia aplicada à administração pública.
Finalmente o decreto N° 434 propõe a adoção de ferramentas “atuais” nas agendas de governo, sendo elas: redes sociais, aplicativos móveis e políticas de governo aberto.
No que diz respeito ao Uruguai, existe, como antecedente ao processo e
implementação de uma política mais uniforme de e-gov, o Decreto Nº 225 de
2000 que criou o Comitê Nacional para a Sociedade da Informação (SI). O Comitê teve como intuito criar as condições para a definição de uma política nacional
que propicie o desenvolvimento da SI no país. Igualmente, o Decreto N° 261 de
2001 que ampliou as funções do Comitê Executivo para Reforma do Estado. Especialmente, no que se refere à política de prestação de serviços aos cidadãos.
Seguidamente, no ano de 2005, foi criada a “Agência para o desenvolvimento do Governo Eletrônico” (Agesic) (art. 72 da Lei Nº17.930) e seu funcionamento foi regulamentado pelo Decreto N° 205 de 2006. A agência, diretamente
ligada ao Executivo Nacional, lidera o desenvolvimento do Governo Digital no
país. Dentre os objetivos estratégicos da Agesic, destacam-se alavancar o governo aberto, facilitar o relacionamento com o Estado, simplificar tramites e melhorar os serviços, assim como contribuir para uma alfabetização digital. O foco
de atuação está orientado em quatro eixos principais: governo digital, sociedade
da informação, governo aberto e inovação7. A estratégia de política digital no
Uruguai consta de três etapas: etapa de institucionalização e implementação
2006-2010; etapa de expansão 2011-2015; e a etapa de transformação 20162020.
Com relação ao Brasil, pode-se mapear o início do processo de e-gov com
o decreto de 3 de abril de 2000, que criou uma comissão interministerial com a
6

Sua estrutura orgânica contempla as Secretarias de: Tecnologia e Cybersegurança, País Digital, Gestão e Inovação

Pública, Modernização Administrativa, Governo Digital e Aberto. Também, conta com a Direção Nacional de Gestão da
Informação e Suporte, e a Direção Nacional de Sistemas de Administração e Firma Digital.
7
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finalidade de examinar e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas com
as novas formas de interação eletrônica no Estado. No mesmo ano, foi lançado o
“Livro Verde”, uma pesquisa que incorporou as metas de implementação do
“Programa Sociedade da Informação”, desenvolvido pelo Ministério de Ciência e
Tecnologia. O objetivo do programa foi integrar, coordenar e fomentar ações
para a utilização de TICs, de forma a contribuir para a inclusão social de todos os
brasileiros na nova sociedade e, ao mesmo tempo, contribuir para que a economia do país tenha condições de competir no mercado global (CATARINO, 2001).
No entanto, foi a partir do decreto N° 8638 de 18 de outubro de 2000 que
se criou o Comitê Executivo de Governo Eletrônico (CEGE), com o objetivo de
formular políticas, estabelecer diretrizes, coordenar e articular as ações de implantação do e-governo. É responsabilidade do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão fornecer o apoio técnico-administrativo necessário ao funcionamento do CEGE, por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação (STIC). Desde abril de 2017, segundo o decreto N° 9035, os departamentos correspondentes à STIC, que trabalham em conjunto com o CEGE, são:
Governo Digital (DGD) e Relacionamento e Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação (DRGTIC). Segundo o próprio decreto, as competências do
DGD giram em torno da implantação de ações referentes a: prestação de serviços
públicos por meios digitais, disponibilização de dados e informações, promoção
da transparência e participação da sociedade, e atividades referentes à política de
software público do país. Assim, ao DRGTIC compete a gestão de serviços de
TICs, agindo no atendimento das demandas de soluções, e principalmente de
apoio estratégico para todas as secretarias e departamentos do Ministério.
Além de tudo, é importante destacar também como normativa vigente o
decreto N° 8638 de 15 de janeiro de 2016, que institui a política de governança
digital, com três propósitos fundamentais: gerar benefícios para a sociedade meestimular a participação da sociedade na formulação e monitoramento das políticas e serviços públicos digitais; e finalmente assegurar a obtenção de informações pela sociedade de forma simples e segura.
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2.2 PRINCÍPIOS DE AÇÃO, FONTES DE FINANCIAMENTO, ADESÃO A
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E PRINCIPAIS MECANISMOS
DIGITAIS
O processo de implementação de governo eletrônico nos países analisados
apresenta algumas semelhanças e analogias no seu desenvolvimento. Porém,
não todo programa de governo digital espera o mesmo resultado, e não necessariamente os processos são compatíveis entre si, nem são implementados com a
mesma intensidade (VILLORIA, RAMÍREZ, 2013). Não é somente a utilização de
TICs na administração pública que determina os resultados das políticas de
e-gov, existem diversos fatores que influenciam essa interação entre tecnologia
e instituições públicas. A continuação se descreve brevemente a análise das diretrizes dos países.
Com relação à Argentina, utilizaram-se para o estudo o Plano de Modernização do Estado (Decreto N° 434) e o boletim oficial de e-governo da Rede de
Governo Eletrônico de América Latina e o Caribe (emitido em julho do ano 2016).
Os princípios de ação do governo eletrônico podem ser resumidos da seguinte
forma: a) Orientação da Administração Pública ao serviço dos cidadãos, mediante uma gestão transparente e canais efetivos de comunicação, participação e
controle cidadão; b) Uso das TICs para responder com maior celeridade e efetividade às demandas da sociedade; c) Criação de estruturas simples e focadas no
serviço cidadão, refletidas no cotidiano e articuladas com programação orçamentária, reengenharia de processos, monitoramento da gestão e rendição de
contas por resultados; d) Profissionalização e hierarquização dos servidores do
Estado, através do reconhecimento da carreira pública e do mérito, orientando a
capacitação em função da criatividade e inovação.
É visível, no caso da Argentina, que a proposta de governo eletrônico tem
ênfase no controle dos outputs, ou seja, parece preocupada principalmente com
os resultados. Isso é característico das iniciativas influenciadas pela chamada
“Nova Gestão Pública” (NGP), onde têm protagonismo as recompensas ligadas à
medida do rendimento e a eficiência, afastando-se da gestão centralizada burocrática que é mais preocupada com o controle dos processos (CRIADO, 2002). Por
último, não foi possível encontrar informações sobre a fonte de financiamento
do governo eletrônico do país.
No caso do Paraguai, a análise dos princípios foi baseada na Lei N° 4989 e
no documento oficial emitido pela SENATICs “Acciones y Proyectos 2014-2015”,
este último incorpora informações referentes à situação das TICs no país (a brecha digital), o marco legal e institucional do e-governo, e os eixos de ação do
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processo. É importante mencionar que, segundo o último Índice Mundial de governo eletrônico apresentado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em
20168, o Paraguai teve um desempenho destacado e foi colocado na posição 95 do
ranking, depois de estar na posição 122 no ano de 2014 e permanecer acima dos
100 desde o ano de 2008. Tal índice incorpora a conectividade, os serviços online,
níveis educacionais com o intuito de verificar em que medida o país está utilizando as TICs para promover a inclusão da cidadania. Apesar disso, o país ainda
apresenta dificuldades no que diz respeito ao acesso à Internet por parte da população (AHCIET, 2015; CEPAL, 2015).
Os princípios de ação são: a) Proteção de direitos dos usuários e garantir a
qualidade-eficiência no serviço público; b) Promoção do acesso às TICs; c) Promoção do desenvolvimento de conteúdos, prestação de serviços e massificação
do e-governo; d) Desenvolvimento de maior capacidade de conexão, transporte
e segurança na rede; e) Busca de cobertura para zonas de difícil acesso e população vulnerável; f) Incentivos e desenvolvimento de pesquisas em TICs e inovação, visando contribuir para o crescimento econômico, difusão da cultura paraguaia e melhorar a qualidade de vida. A principal fonte de financiamento dessa
proposta são as doações e legados, o produto das vendas de serviços desenvolvidas pela SENATICs, e o Fundo Nacional de Tecnologias na Educação.
No que diz respeito aos princípios de ação do Brasil, estes foram analisados principalmente desde os decretos vigentes que foram citados anteriormente
no estudo, e desde um documento emitido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no ano de 2016, titulado “Estratégia de Governança Digital da
Administração Pública Federal (EGD) 2016-19”. A EGD define detalhadamente os
objetivos estratégicos, metas e indicadores da política de governança digital do
país, tem validade até o ano de 2019. Tais princípios são: a) Acesso à informação:
fomentar a disponibilização e o uso de dados abertos; a promoção da transpainformação e o sigilo das informações dos usuários; b) Prestação de Serviços: a
expansão e inovação na prestação de serviços digitais, e o uso da tecnologia para
melhorar a governança e a gestão pública; também a universalização do uso e
acesso aos serviços digitais, e a integração de: dados, processos, sistemas, serviços e infraestrutura; c) Participação Social: fomento da colaboração no ciclo das
políticas públicas e o aprimoramento da interação direta entre governo e socie-

8

Consultar: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/
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rência e publicidade à aplicação dos serviços públicos, garantindo a segurança da
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dade civil.
Em relação ao financiamento da iniciativa de governo eletrônico no Brasil,
este corresponde ao Orçamento Fiscal para o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, destinado ao Programa Democracia e Aperfeiçoamento
da Gestão Pública. É importante ressaltar que o site do Ministério conta com uma
ferramenta online que permite visualizar, por ano, quantidade e ações específicas, as diversas dotações orçamentárias que recebem os órgãos competentes à
gestão das políticas de e-governo.
No que diz respeito ao caso do Uruguai, o site da Agesic foi uma das fontes
utilizadas para a pesquisa junto com a normativa já mencionada. Os princípios
que norteiam a estratégia são: a) impulsionar o uso intensivo das TICs nas políticas de transformação social; b) criar valor público mediante serviços que satisfaçam as demandas cidadãs; c) desenvolver uma estratégia interconectada de
serviços cidadãos; d) atingir a integração digital dos diversos órgãos do Estado.
Dentre esses princípios, cabe destacar o assessoramento ao Poder Executivo na
formulação de políticas sobre a Sociedade da Informação e o Conhecimento; promover um melhor uso das TICs no Estado; elaborar normas, recomendações técnicas e procedimentos com relação ao governo eletrônico, dados abertos e ino(A)

vação da informática.
Dentre os quatro países do bloco analisados, o Uruguai é o único a integrar
o seleto grupo de países mais digitalizados do mundo, o grupo “D7”. Esses países
apontam para a cooperação mútua para o desenvolvimento da conectividade, a
cidadania digital, o governo aberto, códigos abertos e governo centrado nas pessoas9. Ainda, com relação ao Índice Mundial de Governo Eletrônico da ONU, o Uruguai ocupa a 34ª posição no ranking e a primeira na América Latina.
Outro fato importante a ser destacado é que os quatro países pertencem a
duas organizações internacionais: a primeira é a REDGEALC, que reúne as autoridades de e-governo da região e presta cooperação no desenvolvimento das estratégias nacionais de governança digital (o site é http://redgealc.org). A segunda
delas é a “Alianza para el Gobierno Abierto”10, trata-se de uma iniciativa multilateral composta por governos de 75 países que trabalham em conjunto com a sociedade civil para aumentar a participação cidadã, incrementar a transparência e
combater a corrupção. O site da organização apresenta os compromissos assumi-

9

Consultar: https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/6937/1/agesic/el-gobierno-digital-de-uruguay-esreconocido-a-

nivel-mundial.html
10

80

Confira www.opengovpartnership.org

NÍVEL DE MATURIDADE DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS PAÍSES DO MERCOSUL

dos por cada país membro, o status deles e o prazo estimado para sua realização.
Seguidamente, são destacados os principais mecanismos digitais de cada
país estudado. Os mecanismos utilizados pela Argentina são: a) Portal Argentina:
é o portal oficial do Estado, seu foco é fornecer informação para a cidadania, referente a trâmites, serviços e estrutura do Estado; b) Portal de Dados Abertos: o
portal pretende oferecer dados abertos dos diversos âmbitos da administração pública, em formatos digitais para serem utilizados e distribuídos pela cidadania.
No caso do Brasil, os mecanismos digitais mais relevantes são: a) Identidade Digital do Governo (IDG): é um modelo com normas e diretrizes padrões para
portais governamentais; b) Portal de Serviços: é a plataforma centralizada que
facilita o acesso a serviços públicos federais para cidadãos e empresas; c) Novo
Portal Brasil: é a plataforma que contém conteúdo dos ministérios e secretarias do
Governo Federal, com notícias diárias e serviços para o cidadão; d) Portal Brasileiro de Dados abertos: plataforma centralizada para acesso a dados abertos governamentais; e) Portal do Servidor: oferece informações e notícias importantes para
os servidores públicos; f) Participa.br e Dialoga Brasil: são ambientes online de
discussão organizados em comunidades temáticas para que a sociedade civil debata e colabore na melhora das políticas públicas e programas de governo.
O e-gov do Uruguai conta com alguns mecanismos digitais como: a) Portal
Uruguay: plataforma centralizada como ponto de acesso único para informações,
trâmites e serviços governamentais (atualmente o portal está sendo atualizado e
a nova versão se encontra em fase beta); b) ID Uruguay: uma plataforma de autenticação, centralizada, que cria contas de usuário para acessar todos os serviços digitais do Estado, além de permitir a validação da assinatura eletrônica; c)
Portal de Dados Abertos: plataforma centralizada para acesso a dados abertos
governamentais; d) Salud.uy: é a principal iniciativa de e-saúde no Uruguai e
promove o uso intensivo das TICs no setor; importantes avanços, como as
No contexto do Paraguai, os principais mecanismos digitais são: a) Portal
Paraguay, é o portal único do Estado, onde a cidadania também obtém informação das instituições públicas e diversos trâmites e serviços públicos; b) Gestão de
Documentos online GDL2G: é um serviço que possibilita a gestão e obtenção online de documentos requeridos por instituições públicas e incorpora um sistema
de interoperabilidade governamental; c) Portal de Dados Abertos: plataforma
centralizada para acesso a dados abertos governamentais.
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videoconsultas médicas, estão sendo desenvolvidos.
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2.3 ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS PORTAIS DOS EXECUTIVOS
NACIONAIS DOS PAÍSES
Na dimensão “Navegabilidade” verificou-se se o site possui padrões e ferramentas de navegação que estimulem a permanência do usuário. Os resultados
por países foram os seguintes:

TABELA 1 - DIMENSÃO NAVEGABILIDADE
NAVEGABILIDADE

ARGENTINA

BRASIL

PARAGUAI

URUGUAI

MECANISMOS DE
BUSCA

2

2

2

2

MECANISMOS DE
AJUDA

1

2

2

1

MAPA DO SÍTIO

1

2

2

2

PÁGINA EM OUTRO
IDIOMA

0

2

1

2

LINK DE VOLTA
PARA PÁGINA
(A)
PRINCIPAL VISÍVEL

2

2

2

1

ACESSIBILIDADE

1

2

1

1

ESTATÍSTICA DE
NAVEGAÇÃO

0

0

2

0

CRÉDITOS PARA
GESTORES DO SITE

2

2

2

2

MÉDIA

1,125

1,75

1,75

1,375

Fonte: autores (2017)

Os quatro países tiveram resultados similares, contudo, apenas o Brasil e
o Uruguai apresentaram o site em outro idioma. Apesar de o Uruguai contar com
certificados de acessibilidade, o Brasil apresentou maior quantidade de ferramentas, que no caso da Argentina estiveram ausentes, tais como “ajuste de contraste”, “ampliação da letra” e “atalhos para navegação simples”. No caso do
Paraguai, evidenciaram-se ferramentas básicas de acessibilidade e foi o único a
apresentar estatísticas de navegação. Os mecanismos de ajuda do Brasil e Paraguai incorporam interação através de redes sociais. No caso do Paraguai e Uruguai é possível realizar um seguimento de consultas ou requerimentos.
A segunda dimensão analisada foi “Informações Governamentais”. Os resultados foram os seguintes:
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INFORMAÇÕES DO
GOVERNO

ARGENTINA

BRASIL

PARAGUAI

URUGUAI

CARACTERÍSTICAS
DO SISTEMA
POLÍTICO

2

1

1

1

INFORMAÇÃO DO
MAPA DE ESTADO

2

2

2

2

CONTATOS DOS
OCUPANTES DE
CARGO

2

1

2

2

INFORMAÇÕES DO
ESTADO: ECONOMIA

1

2

0

1

INFORMAÇÕES DO
ESTADO: EDUCAÇÃO

1

2

1

2

INFORMAÇÕES DO
ESTADO: CULTURA

2

2

0

2

INFORMAÇÕES DO
ESTADO: SEGURIDADE SOCIAL

1

2

1

2

INFORMAÇÕES DO
ESTADO: TURISMO

2

2

1

2

INFORMAÇÕES DO
ESTADO: INFRAESTRUTURA

0

2

0

2

INFORMAÇÕES DO
ESTADO: MEIO
AMBIENTE

0

2

0

2

INFORMAÇÕES DO
ESTADO: RELAÇÕES
EXTERIORES

1

1

0

2

POLÍTICAS PÚBLICAS GOVERNAMENTAIS

1

1

2

1

NOTÍCIAS GOVERNAMENTAIS

1

2

2

2

MÉDIA

1,23

1,69

0,92

1,77

(A)

Fonte: autores (2017)

Os sites do Uruguai e do Brasil oferecem informações atualizadas (semanalmente) e completas em quase todas as variáveis analisadas. Argentina possui
algumas dessas informações, mas precisam ser mais atualizadas e visíveis. No
caso do Paraguai, precisa incorporar mais informações governamentais. Somente o site argentino oferece informações específicas e bem detalhadas sobre o funcionamento do seu sistema político.
A terceira dimensão estudada foi “Serviços Governamentais”, que descreve a disponibilidade de informações sobre serviços públicos tanto online como
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TABELA 2 - DIMENSÃO DE INFORMAÇÕES GOVERNAMENTAIS

off-line. Os resultados encontrados foram os seguintes.
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TABELA 3 - SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS
SERVIÇOS

ARGENTINA

BRASIL

PARAGUAI

URUGUAI

DELIVERY INFORMATIVO: INSERÇÃO DE
DADOS PELO USUÁRIO E OBTENÇÃO DE
INFORMAÇÃO (DÚVIDAS E RECLAMOS)

1

2

2

2

CADASTRO DE
CONTA DE USUÁRIO

2

0

0

2

DELIVERY IMEDIATO
DE INFORMAÇÕES:
(A) ATENDIMENTO
ONLINE INSTANTÂNEO

0

0

0

0

DELIVERY BUROCRÁTICO I: INÍCIO DE
TRÂMITES E SERVIÇOS VIA REDE

2

2

2

2

DELIVERY BUROCRÁTIVO II: OPERAÇÃO COMPLETA DE
SERVIÇOS VIA REDE

0

1

0

2

APLICATIVOS DE
SERVIÇOS

2

2

2

2

MÉDIA

1,17

1,17

1,00

1,67

(A)

Fonte: autores (2017)

Brasil, Paraguai e Uruguai apresentam um melhor delivery informativo, no
sentido que permitem maior interação por parte do usuário ao solicitar informações. De fato se testou o serviço de atendimento via consulta nos quatro países,
e apenas no caso dos três mencionados se obteve resposta, contudo, o prazo de
resposta foi maior que uma semana, à exceção do Uruguai. Nenhum dos portais
tem atendimento online instantâneo. Nos quatro países é possível iniciar trâmites via Internet, mas somente Uruguai e Brasil oferecem alguns trâmites completos totalmente online, destacando-se a possibilidade de entrega em domicílio
(Uruguai). Todos os portais apresentaram um catálogo de aplicativos de serviços
para diversos dispositivos.
A quarta dimensão abordada é “Accountability”, refere-se à prestação de
contas por parte do governo. O resultado foi 1, ou seja, incompleto ou insatisfatório para os quatro países. São oferecidos dados em formato aberto, e sob licença aberta. Estão organizados nos respetivos sites, por categorias e diversos con-
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juntos (os quatro utilizam a tecnologia Ckan, que é referência em nível mundial).
Nesse quesito, o Brasil apresenta um número maior de conjuntos de dados (5.190
na data do estudo), grande parte é fornecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No caso da Argentina, Paraguai e Uruguai, a quantidade
de conjuntos de dados é bem menor. O que foi percebido ao manipular alguns dos
dados é que não estavam facilmente entendíveis, ou seja, houve problemas de
usabilidade. Assim, para que um cidadão possa utilizá-los precisa, no mínimo,
de conhecimentos técnicos de software para manipulação de dados (exemplo:
Excel, Stata, R, etc.), somente em alguns casos são apresentados em formato PDF,
onde o usuário comum poderia, pelo menos, acessar e visualizar o conteúdo.
Então, não só se avaliou a quantidade e disponibilidade de dados, como também
sua usabilidade.
A última dimensão abordada foi “Participação”. Os resultados obtidos foram os seguintes:

TABELA 4 - PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃO

ARGENTINA

BRASIL

PARAGUAI

URUGUAI

INFORMAÇÕES
ACERCA DE MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

1

2

0

2

EXISTÊNCIA DE
SONDAGEM

0

1

1

2

CONSULTAS PÚBLICAS

1

2

0

1

MÉDIA

0,67

1,67

0,33

1,67

(A)

Principalmente o Brasil apresenta enlaces a mecanismos maduros e consolidados de consultas públicas nos diversos espaços de governo (agências reguladoras, ministérios, conselhos, fundações e empresas públicas), um exemplo é
o portal participa.br que oferece a possibilidade de participação em consultas públicas sobre diversas temáticas. No caso do Uruguai, existem suficientes informações sobre os diversos mecanismos de participação civil, porém, precisa dinamizar as consultas públicas online. No caso da Argentina, estão sendo
implementadas as primeiras consultas públicas online em parceria com a “Alianza para el Gobierno Abierto” (AGA), porém, evidenciou-se a participação quase
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Fonte: autores (2017)

85

nula por parte dos cidadãos. Por último, no caso do Paraguai, estão contempladas
iniciativas de consulta pública, mas nenhuma delas ainda foi posta em prática.
Realizou-se a somatória das médias de cada dimensão analisada por país,
com o propósito de descrever o diferencial no nível de maturidade nas iniciativas
de e-governo entre os três países estudados. O resultado da Argentina foi: 5,19;
do Brasil: 7,28; do Paraguai: 5,07; e do Uruguai: 7,48. Indicando que o Uruguai e
o Brasil têm um diferencial no seu nível de maturidade se comparado com os
outros dois países, sendo que essa diferença se deve essencialmente pela dimensão de participação e informações governamentais, e especificamente na dimensão de serviços no caso do Uruguai.
Para finalizar a análise, fez-se a estimativa do nível de maturidade do
governo eletrônico. Para isso, utilizou-se um estudo da Comissão Econômica
para América Latina (CEPAL) que investiga sobre esse nível em termos teóricos.
Esse pode ser entendido pelo grau de complexidade que a proposta de governo
eletrônico vai adquirindo no seu processo evolutivo (CEPAL, 2011). À medida que
a iniciativa vai avançando, mudanças tecnológicas e culturais vão aparecendo.
Assim, o marco de avaliação das iniciativas de e-governo consiste em cinco etapas de desenvolvimento:
(A)

1) Presença Emergente: o país assume o compromisso de desenvolver o go-

verno eletrônico, mas oferece apenas informações básicas na Internet;
2) Presença ampliada: cresce a quantidade de sites governamentais, e se
fornece interação através de meios mais sofisticados (busca na web e interação
via e-mail);
3) Presença Interativa: há uma presença significativa de organizações do
governo na web, e se oferecem serviços com interação mais avançada, por exemplo: preenchimento e envio de formulários eletrônicos;
4) Presença Transacional: são oferecidas transações completas e seguras,
tais como: obtenção de visto, passaportes, certidão de nascimento e de óbito,
pagamento de taxas, tributos, multas, etc.;
5) Integração Total: implica acesso instantâneo a serviços de forma integrada, os usuários não percebem as fronteiras entre os diversos serviços.
A partir do estudo das cinco etapas anteriores, refletiu-se sobre o nível de
maturidade no qual os países analisados poderiam se localizar. Em princípio,
considera-se que a iniciativa de governo eletrônico da Argentina e do Paraguai
possa ser classificada no nível da chamada Presença Interativa. No e-governo do
Brasil, há evidências de trâmites online completos, então, a iniciativa está se
aproximando da fase de Presença Transacional. No caso do Uruguai, é possível
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considerá-lo de forma plena no nível da Presença Transacional, pois há evidências de trâmites de natureza civil (mais complexos) totalmente online, por
exemplo, a emissão de certidão de nascimento, óbito ou matrimônio, permitindo
a entrega em domicílio e emissão express do documento.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa indagou sobre o nível de maturidade do governo eletrônico em quatro membros plenos do MERCOSUL (Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai). Para isso, foram coletadas e sistematizadas as diretrizes e os planos
nacionais de e-gov nesses países. Assim, foi realizada uma análise de conteúdo
dos portais nacionais desses países. Cabe esclarecer que o objetivo do trabalho
não foi mapear todas as experiências de websites governamentais dos três níveis
da federação desses países. Optou-se pelos portais nacionais pelo fato de esses
serem os websites que, em tese, poderiam viabilizar as ações, metas e princípios
que as próprias regulamentações informam. Principalmente, esses portais viabilizam conteúdo informado pelos executivos nacionais desses sistemas presidencialistas.
A evolução dos processos de implantação de e-gov nesses países do MERCOSUL não ocorreu de forma similar. Em parte, há que destacar que o Brasil começou a desenvolver uma política de e-gov já nos primórdios da primeira década
do ano 2000. No entanto, a experiência do Uruguai tem conseguido importantes
avanços em menos tempo e perfila-se a atingir suas metas propostas para 2020.
O papel das instituições internacionais voltadas para o e-gov, especialmente nos
últimos anos, tem sido bastante significativo no desenvolvimento das iniciativas
de dados abertos, principalmente na Argentina e Paraguai.
A análise de conteúdo dos portais revelou que o portal do Uruguai (7,48)
está mais bem colocado (inclusive em concordância com o último relatório de
ça, o Paraguai (5,01). O destaque do Uruguai diz respeito, principalmente, à sua
capacidade de entrega de serviços totalmente online, perfilando seu avanço ao
próximo grau de maturidade. No caso do Brasil, destacam-se os espaços de participação e informação sobre os diversos setores da administração pública.11 No
caso da Argentina, percebeu-se um importante avanço a partir de 2015, mas
ainda precisa aumentar a quantidade de serviços públicos online e, sobretudo,

11

Destacam-se experiências no Brasil como os orçamentos participativos digitais e a própria consulta do Marco Civil

da Internet (MCI).
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e-gov da ONU), seguido do Brasil (7,28), Argentina (5,19) e, com pouca diferen-
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melhorar a participação. No caso do Paraguai é prioridade avançar na redução da
brecha digital de acesso à internet. Contudo, evidenciaram-se vários avanços
com a SENATIC, principalmente um significativo aumento da presença do Estado
paraguaio na web.
Existem, portanto, diversos impactos potenciais das reformas de governo
eletrônico sobre as economias. No âmbito do MERCOSUL, a integração digital por
meio de diretrizes de e-gov comuns e marcadas pela interoperabilidade poderia
reduzir drasticamente os custos de transação e comunicação entre os países
membros. Outro dos potenciais impactos positivos do e-gov sobre as economias
é a influência da informação transparente, confiável e aberta no cálculo do risco-país, e consequentemente sobre a captação de investimento estrangeiro direto. Em relação à mitigação da pobreza, os programas de transferência de renda
condicionados têm sido mais eficientes e mais bem focalizados a partir da implementação de TICs; por exemplo, o programa “Bolsa Família do Brasil” (dado
o tamanho e descentralização do país, a interoperabilidade facilitou a interação
do nível federal com os níveis locais e regionais, permitindo melhores resultados) (CEPAL, 2013, p. 96).
Em relação ao nível de maturidade das iniciativas de e-gov analisadas, em
princípio, considera-se que a iniciativa da Argentina e do Paraguai deve ser classificada no nível da chamada “Presença Interativa”. O Estado desses países oferece presença na rede dos diversos âmbitos da administração pública e, de fato,
é possível interagir através de formulários, e é possível iniciar alguns trâmites
online (exemplo: reservar citas, consultar expedientes, etc.). É importante destacar que em ambos os países estão sendo desenvolvidos alguns trâmites completos online. Recomenda-se a dinamização da participação através de consultas
públicas online, e um maior investimento na produção de dados abertos que sejam legíveis e utilizáveis pela população em geral.
O caso do Brasil apresentou um nível maior de maturidade, principalmente no que diz respeito à questão da participação online. Existem todas as informações dos diversos mecanismos de participação no portal brasileiro (apesar de
não estar visíveis facilmente, nem ter suficiente promoção destas como há de
outras informações na página principal). Igualmente, no e-governo do Brasil, há
evidências de trâmites online completos e seguros (exemplo: inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF -, obtenção da Licença de Importação - LI -,
pagamentos de tributos e encargos para trabalhadores domésticos - eSocial -,
entre outros). Isso quer dizer que o país está evoluindo para a fase de “Presença
Transacional”, no entanto, precisa incorporar a realização de trâmites em outras
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áreas do Estado, além de processos que requeiram um maior grau de complexidade para serem feitos totalmente online.
A iniciativa do Uruguai pode ser classificada no nível de “Presença Transacional”, destacando-se sua alta capacidade para oferecer trâmites totalmente
online. Além disso, foi detectada uma alta capacidade do Estado para cumprir
com os objetivos da política de e-gov e espera-se que o país consiga atingir o
nível da “Integração Total” para o ano de 2020, como consta em sua estratégia
digital.
No âmbito dos dados abertos, o Brasil possui um conjunto de datasets mais
amplo do que os outros três países, contudo, foi detectada a dificuldade de trabalhar os dados, esse fato também foi constatado no estudo de Ruediger (2017).
Eventuais melhorias nessa questão podem incidir no nível de maturidade dos
quatro países de forma positiva. Por último, sugere-se a realização de outros
estudos sobre o e-gov dos executivos estaduais e municipais para perceber em
que medida esses processos apresentam similitudes e diferenças com relação às
políticas federais e, também, pesquisas que visem medir relações de impacto
entre o grau de maturidade do e-gov e o crescimento e a modernização das eco(A)
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RESUMEN
El siguiente proyecto propone brindar una estrategia didáctica que sirva
de complemento a la explicación de ciertos contenidos de matemática que se
dictan en la escuela secundaria básica y superior en Argentina.
Se observa en diferentes ámbitos educativos que al explicarse temas en el
eje de geometría, se hace necesaria la implementación de una herramienta adecuada, práctica y concreta, para producir en los alumnos interés sobre el contenido que se trabaje.
Este trabajo mostrará que utilizando efectos visuales (como la holografía)
el alumno se siente atraído por los contenidos y puede visualizar, interactuar,
comprender y mediante el debate entre pares, sacar sus propias conclusiones.
El tipo de investigación que se lleva a cabo es experimental y aplicado, ya
que busca el conocimiento para la práctica y estudia una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines
prácticos.
Se busca que los alumnos puedan relacionar los contenidos, adquirirlos
de forma significativa y que no les resulte algo inútil o apartado de la realidad.
Para ello se eligió un contenido de cada año de la educación media Argentina y se trabajó de manera en que el holograma estuviera vinculado al contenido a desarrollar según el diseño curricular vigente.
Los contenidos se desarrollan de forma ordenada y organizada para que
se facilite la comprensión de los mismos, cada uno acompañado de una planificación y actividades de integración.
De esta manera se intentó validar la hipótesis de trabajo y lograr que esta
herramienta sea de utilidad en una clase de matemática.
A su vez, se confeccionaron dos carpetas físicas y una carpeta virtual,
donde se registran paso a paso el proceso de la investigación desde su comienzo
y sus matices, como además todos los datos que se recolectaron en el proceso de
implementación.
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1 | INTRODUCCIÓN
La matemática es una ciencia fundamental para el desarrollo intelectual
de los estudiantes. Su razonamiento lógico y ordenado les permite desarrollar
habilidades que usarán durante toda su vida.
En palabras del diseño curricular Argentino para segundo año:
“La matemática cuenta con una fuerte significatividad social por ser considerada de utilidad casi universal. Si bien como ciencia constituida, la Matemática tiene carácter formal, organización axiomática y naturaleza deductiva, en su
génesis no están ausentes ni la intuición, ni el pensamiento conjetural ni las
aproximaciones inductivas. Una gran parte de los conceptos matemáticos nacieron como respuesta a preguntas surgidas de problemas, algunos vinculados con
otras ciencias. Los problemas le han dado origen y son ellos los que le dan valor
al aprendizaje de la Matemática. Presentar las nociones matemáticas como herramientas para resolver problemas ayuda a los alumnos/as a encontrar sentido a
esas nociones” (Diseño curricular para 2°año | Matemática, P293)
El diseño curricular nos señala la importancia de que el alumno encuentre
sentido a las nociones matemáticas. Que pueda vincularse estos conceptos a la
vida cotidiana mediante la resolución de problemas es un desafío que atraviesa a
esta ciencia y a los docentes que la enseñan.
Es por ello que la utilización del holograma y su aplicación en la enseñanza de contenidos matemáticos, de geometría más específicamente, pueden abrirAl utilizar la holografía se introducirá el tema de manera atractiva y original. Pero, ¿qué características tiene un holograma?
El holograma es un resultado del proceso holográfico. Al mirar un holograma el espectador tiene la impresión de ver desde diferentes ángulos, a través
de una placa de vidrio, un objeto realmente existente. Dicho holograma refleja las
zonas de luz y sombra, y la textura del material resulta visible, lo que acrecienta
la impresión de relieve. En realidad, el objeto no existe en la placa holográfica,
pero crea la ilusión óptica de su presencia ya que el holograma envía al espectador ondas luminosas idénticas a las que refleja un objeto real. (Serra Toledo,
2009:14)
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nos muchos caminos de entendimiento de esta rama de la matemática.
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Es por estas características que el holograma puede convertirse en una
herramienta muy útil a la hora de enseñar, y si es así… ¿Por qué no utilizarla?.

1 PROBLEMA
El primer inicio de la propuesta fue conversado con docentes allegados, de
instituciones educativas públicas y privadas, que cuentan con vasta experiencia,
como los primeros agentes en indicarnos los temas en los cuales les gustaría
contar con una herramienta adecuada, práctica y concreta, para producir en los
alumnos una intención o interés sobre el contenido que están trabajando.
Así mismo, al tener contacto con diferentes alumnos en el corto lapso de
experiencia profesional, se constató que los temas para los cuales los docentes
están interesados en incorporar una herramienta tecnológica no varían de
aquellos en los que el alumnado tiene mayores inconvenientes.

2 HIPÓTESIS
La motivación intrínseca que produce la utilización de hologramas, como
complemento de la clase áulica de matemática, genera un aprendizaje significativo y un mayor interés de los contenidos.

3 OBJETIVOS
- Utilizar las Tic´s como mediador entre enseñanza y aprendizaje.
- Generar una herramienta tecnológica concreta y aplicable dentro del
aula que motive a los alumnos.

4 JUSTIFICACIÓN
En el siglo XVII Juan Amos Comenio, considerado el padre de la pedagogía,
dio principios de una educación basada en los sentidos. Buscaba la motivación en
los alumnos y estaba convencido de que la educación cumplía un rol fundamental para el desarrollo de las personas. Desde ese momento se puede entender que
para que un alumno se sienta motivado, el docente también deberá estarlo.
En las siguientes líneas se planteará las nuevas corrientes que sigue la
educación actual sobre la motivación en el aprendizaje.
María Cristina Rinaudo, en las últimas décadas, ha plateado algunas características que debe poseer un ambiente favorable para la motivación y el
aprendizaje. Entre ellas señaló:
- Los estímulos a la participación activa de los alumnos en un contexto en
donde ellos puedan construir y trabajar activamente.
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- El apoyo mediante las actividades, donde los alumnos puedan poner en
práctica lo aprendido.
- El desarrollo de la autonomía y las capacidades necesarias para que los
alumnos puedan desarrollarse de manera correcta a nivel social y profesional.
Estos ambientes favorables deberán generar situaciones realistas y desafiantes donde los alumnos entren en conflicto y busquen la respuesta más conveniente. El alumno pasa a ser un estratega de sus propias oportunidades. “(…)
Las percepciones de los estudiantes sobre el ambiente de aprendizaje pueden entenderse como el resultado de la interacción entre comportamientos, rasgos individuales y
las influencias del ambiente (…)” (Martín, Paolini, Rinaudo; 2005: 214). Por esta razón, es un desafío del docente presentar un espacio de aprendizaje donde el
alumno, sobre todo, se sienta cómodo. En segundo lugar, que los contenidos a
trabajar se puedan relacionar con la realidad y el contexto social en donde están
insertos los alumnos.
Actualmente, nos encontramos en una época, en donde los docentes deben
capacitarse constantemente, ya que los alumnos varían su foco de atención continuamente. Un alumno, así mismo, se sentirá motivado además si el docente le
transmite dicha motivación. “(…)No hay combinación más perfecta que un alumno motivado para aprender y un profesor amante de su materia, con buenas
herramientas para la enseñanza.” (Revista electrónica de motivación y emoción,
s.f, 5)
Por esta misma razón, como se mencionó anteriormente, los contenidos a
trabajar tienen que resultar entretenidos para los estudiantes con el fin de que
ellos mismo los quieran incorporar en sus propias vidas.
Dentro de las motivaciones, se pude discriminar la motivación extrínseca
y la motivación intrínseca. La primera hace referencia a la motivación “tempotenido en particular. Dicha motivación es la que se espera lograr en los procesos
de enseñanza.
Por otro lado, David Ausubel (1918-2008), psicólogo y pedagogo estadounidense y autor de la Teoría del Aprendizaje Significativo valora la experiencia
que tiene el educando en su mente y señala las ventajas que tiene este tipo de
aprendizaje:
- Produce una retención más duradera de la información.
- Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los anteriores de forma significativa.
- La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en
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ral”, mientras que la última se refiere a la motivación “personal” hacia un con-
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la memoria a largo plazo.
Si el alumno se encuentra motivado tanto por el docente, como por la escuela y la familia, genera en sí un proceso que activa, dirige y mantiene una
conducta en particular. En otras palabras asimila lo que se le están diciendo y lo
incorpora a su vida.
Para medir la propuesta sobre la resolución de trabajos, se tomará como
referencia el sistema de valoración PISA por sus siglas en inglés Programme for
International Student Assessment. Donde hace referencia a la capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas.
Por lo tanto, para no generar un sistema de evaluación binaria de uso tradicional la cual se califica en “aprobado” o “desaprobado” según su alcance numérico del 1 al 10, esta medida internacional de evaluación toma valores intermedios, donde hay agentes que si bien no alcanzaron el nivel de aprobación, son
potenciales a lograrlo.

5 METODOLOGÍA
5.1 DESARROLLO: El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en alumnos
de secundaria básica y superior en dos establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como privada, ya que los contenidos
se encuentran dentro de la planificación del diseño curricular argentino correspondiente a dichos años.
Dentro de los recursos que se utilizaron para la realización de la investigación, se encuentran en forma común a todos los años:
- Aula convencional de clases distribuida de una forma diferente a la tradicional para la mejor apreciación del holograma
- Dispositivo de creación propia a gran escala que genera el holograma
- Los videos a reproducir con opción de pausar, adelantar o retrasar, programado y secuenciado para ser adaptado a cualquier plan de clases
- Acetato para el armado individual de la pirámide truncada
- Se entregaron a cada alumno apuntes correspondientes a la unidad que
contaron con ejercicios explicativos y de integración para el estudio de la misma
y corroborar los resultados obtenidos. De esta manera se pretendió observar si la
estrategia fue exitosa o no.
Luego en primer y segundo año: cuerpos geométricos hechos en escala con
cartulina. En sexto año un libro ilustrativo del triángulo de Sierpiński.
La investigación es empírica ya que se trabaja con hechos que experimentamos de manera directa. Es una investigación de campo y las observaciones son
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directas.
El proyecto se centró en la motivación que genera la aplicación de nuevas
tecnologías, y la aceptación por parte de los estudiantes al momento de aprender
geometría.
Se llevó a cabo durante el periodo escolar del ciclo 2017, en el Instituto
nuestra Señora de Monte Grande (gestión privada) el cual se dictó como un taller, de dos módulos para cada año (con excepción de tercer año), haciendo un
total de cinco encuentros, impartido en 2 días. Como parte de un plan de clases
aplicado a cada contenido en específico, obteniendo críticas que será medidor de
motivación. Luego se implementó en la escuela secundaria Básica nº 24 Almirante Brown, Burzaco, (gestión pública) para sumar críticas, y obtener porcentajes sobre la resolución de las situaciones problemáticas planteadas que acompañan la secuencia didáctica. También dictado como taller, se trabajó en la
mayoría de los años (con excepción de quinto año), haciendo un total de 8 encuentros impartido en 3 días.
Los temas propuestos para cada año fueron:
1° año: Geometría y magnitudes → Cuerpos.
Figuras regulares 2° año: Geometría y magnitudes → Perímetro, área y
volumen
3° año: Geometría y magnitudes → Transformaciones en el plano
4° año: Geometría y Álgebra → Lugar geométrico: Parábola
5° año: Geometría y Álgebra → Semejanza. Razón entre áreas y volúmenes
de cuerpos semejantes
6° año: Geometría y Álgebra → Noción de fractal
Al finalizar cada taller, se llevó material pre-armado, para realizar una
incluyó una breve explicación de porqué se produce el efecto de holograma en su
interior.
Medidas y construcción de la pirámide truncada holográfica para utilizar
en el celular.
Además, se creó una página web al estilo “blog” en el cual se encuentra
sub-dividido en pestañas conteniendo una breve explicación de cada año y el
video con el cual se trabajó en el taller para que los alumnos puedan compartirlo,
comparar resultados o simplemente verlo nuevamente.
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pirámide truncada a cada alumno (en este caso lo armamos con acetato), y se
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Tiempo estimado: entre 10 y 20 minutos dependiendo del año.

5.2 EN BUSCADOR DE GOOGLE:
“Veo comprendo y aplico” en los resultados de búsqueda aparecerá la página del
blog en los primeros lugares.

5.3 O CON EL SIGUIENTE CÓDIGO QR
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5.4 ESTRATEGIA DIDÁCTICA:
Antes de comenzar es pertinente aclarar que todas las imágenes utilizadas
en los talleres se mostraron en forma de hologramas con el dispositivo diseñado
para ser utilizado en cualquier establecimiento y visto por toda el aula.

5.5 METODOLOGÍA PARA PRIMER AÑO DE E.S.B.
Saberes previos: Noción de figuras planas.

A continuación se pregunta a los

Se pregunta a los alumnos:

alumnos:

¿Qué se puede observar?

• ¿Qué figuras planas se pueden

Alumno:

reconocer en cada una de las imáge-

• Se observan pirámides y dados

nes?

Docente:

Alumno:

• ¿Qué tipos de figuras planas se pue-

• Se ven triángulos, hexágonos,

den observar en dichas imágenes?

cuadrados, pentágonos y circunfe-

Alumno:

rencias.

• En las pirámides se pueden observar

Docente:

triángulos y en los cubos cuadrados.

• Luego se presentan las siguientes

Docente:

imágenes en tres dimensiones:

• A continuación se muestran los siguientes cuerpos en forma de hologramas:
• Estas imágenes ¿Qué representan?
Alumno:
• Estas imágenes representan cuerpos
geométricos
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Docente: Se presentan a los alumnos las siguientes imágenes:
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Docente:

Alumno:

• Se escribe en el pizarrón:

• No está formado por cuadrados, no

• En una primera instancia se muestra

es un cubo. Está formado por rectán-

a los alumnos un cubo:

gulos y cuadrados
Docente:
• Este cuerpo se lo conoce como “prisma de base rectangular”
Se escribe en el pizarrón:

Se pregunta a los alumnos:
¿Por cuál figura plana está compuesto

A través del dialogo y ejemplos se re-

dicho cuerpo?

afirma el concepto de paralelismo

Alumno:

Docente:

• Está compuesto con cuadrados.

• Se presenta a los alumnos otros

Docente:

cuerpos geométricos para descubrir

• Luego se continúa preguntando:

cómo se los denota y sus característi-

¿Cuántas caras y cuántos vértices tie-

cas principales.

ne el cuerpo que observan?

Se muestra el siguiente prisma penta-

Alumno:

gonal y se pregunta:

• Tiene seis caras y ocho vértices.
Docente:
• ¿Este cuerpo también tiene seis caras y ocho vértices, también es un
cubo?

¿Qué figura componen a dicho cuerpo?
Alumno:
• Este cuerpo está compuesto por cinco rectángulos y dos pentágonos.
Docente:
• ¿Cómo son estos pentágonos? ¿Son
paralelos?
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Alumno:

Docente:

• Los pentágonos son paralelos.

• Luego se presenta a los alumnos los

Docente:

siguientes poliedros:

• Se indica a los alumnos que dichos

Se aclara a los alumnos que un polie-

cuerpos en donde sus bases son para-

dro es un cuerpo geométrico cuyas

lelas y poligonales se los denomina

caras son planas.

prismas.
• En este caso, ¿Cómo va a ser dicho
prisma?
Alumno:
• El prisma va a ser pentagonal, ya que
sus bases son pentágonos.

¿Por cuál figuras están compuestos

Se presentan a los alumnos el cilindro

cada uno de estos poliedros?

y la pirámide:

Alumno:
• El primero está formado por triángulos, el segundo por pentágonos y el
último también por triángulos.
Docente:
• ¿Cuántas figuras componen a dichos
cuerpos?

guntas.
Docente:
• ¿Cuál es un prisma? ¿Por qué figuras
están compuestos?
Alumno:
• Cilindro: Está compuesto por dos
circunferencias y un rectángulo, tiene
tres caras y ningún vértice, y es un
prisma.
• Pirámide: Está compuesto por cuatro triángulos y un cuadrado, tiene
cinco caras y cinco vértices. Y no es un
prisma

Alumno:
• - El primero está compuesto por
ocho triángulos, el segundo por doce
pentágonos y el último por veinte triángulos.
Docente:
• Se indica a los alumnos que el primer cuerpo recibe el nombre de octaedro, el segundo es un dodecaedro y el
último es un icosaedro.
Se pregunta a los alumnos:
Si se van agregando más caras a estos
cuerpos, ¿A qué cuerpo geométrico se
asemeja?
Alumno:
• Cuantas más clases se agregan se
asemejan a una esfera.
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Luego se realizan las anteriores pre-
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Docente:

¿Quién dijo que la Geometría y la co-

• Una vez que se finaliza la puesta en

cina no tienen nada que ver?

común, se indica a los alumnos que
dichos cuerpos se los clasifica como
cuerpos platónicos, ya que el mismo
Platón realiza una descripción de
ellos:
“El fuego está formado por tetraedros; el
aire, de octaedros; el agua, de icosaedros;
la tierra de cubos y como aún es posible
una quinta forma, Dios ha utilizado ésta,
el dodecaedro pentagonal, para que sirva

Busca en la cocina los utensilios que

de límite al mundo”

tengan la forma de los siguientes
cuerpos (por lo menos uno de cada

A continuación se presentan a los

uno), y después anótalos en la línea de

alumnos objetos de la vida cotidiana y

puntos:

realiza una lluvia de ideas sobre la

Alumnos:

(A)

cantidad de cuerpos que los componen:

Luego se presenta a los alumnos la siguiente actividad:
¡Qué Cuerpitos!
A la hora de hacer regalos artesanales
y llenar y rellenar todos tipos de cajas
y recipiente, conocer los cuerpos y sus
volúmenes puede sacarnos de varios
aprietos
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Metodología para segundo año de E.S.B

Saberes previos:

• Cuerpos geométricos.
• Área de figuras planas.

¿A qué cuerpo se asemeja cada uno de

Docente:

las imágenes?

• ¿Cómo se puede calcular el área, en-

Alumno:

tonces del cubo?

• El dado se asemeja a un cubo, la car-

Alumnos:

pa a una pirámide y la rueda a un ci-

• Se puede sumar el área de todos los

lindro.

cuadrados que forman al cubo.

Nuevamente se vuelve a preguntar a

Docente:

los alumnos:

• Se indica a los alumnos que se llama

¿Por cuáles figuras está compuesto

área lateral a la suma de las áreas de

cada uno de estos cuerpos?

todas las caras laterales y área total a

Alumno:

la suma de las áreas de todas las caras.

• El cubo está compuesto por cuadra-

Se muestra a los alumnos, a través de

dos, la pirámide está compuestas por

los hologramas, algunas de las fór-

cuatro triángulos y el cilindro por dos

mulas para hallar el área de algunos

circunferencias y un rectángulo.

cuerpos geométricos, entre otros se

Docente:

encuentran:

Luego se pregunta:
• ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Escribir la fórmula del área de
un cuadrado.
Alumno:
• Se multiplican la base por la altura.
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Docente: Se presenta a los alumnos los siguientes objetos de la vida cotidiana:
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A continuación se presenta a los

Docente:

alumnos la siguiente actividad:

A continuación se presenta a los
alumnos la siguiente actividad:
Escriban el nombre del cuerpo que
corresponde a cada desarrollo. Calculen, en cada caso el área lateral y el
área total.

Actividad:
1) ¿Qué figura geométrica forma la
cara lateral de la lata?
2) ¿Cuáles son las medidas de la figura
que forma la cara de la lata?
3) ¿Cuál es el papel más adecuado

Alumno:
a) Prisma hexagonal Área lateral:
Área de las bases:

para forrar la cara lateral de la lata?
Alumno:
1) Forma un rectángulo.
2) El rectángulo tiene 15 cm de alto y
la base corresponde al perímetro de la
circunferencia que es π.2.r

lo que es

igual a 20π ≅ 62,83
3) El papel que se ajusta más es el primero.
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Área total:
Ar= 72cm2 + 20,4cm2
Ar = 92,4cm2
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b) Pirámide con base cuadrada:

Debido a que los alumnos no manejan
correctamente el concepto de volumen se indica a los alumnos que el volumen de un cuerpo geométrico es el
espacio que este ocupa.
y se muestran en el holograma varias
imágenes con sus respectivas fórmulas de volumen para cada cuerpo

Área total:
Ar = 44cm2 + 16cm2
Ar = 60 cm2
Docente:
Una vez que se finaliza con la puesta
en común de las actividades, se pregunta a los alumnos:
¿Cómo se calcula el volumen de estos
cuerpos?

Docente:
A través del holograma se muestra a
los alumnos las distintas fórmulas
para calcular el volumen de distintos
cuerpos geométricos así como la similitud que hay en el volumen de
cuerpos con diferente superficie:

Saberes previos:

• Ángulos.
• Concepto de rotación.
• Concepto de simetría.
• Noción de segmento y mediatriz
• Concepto de traslación

Docente: Se muestra a los alumnos un reloj, el
cual sus agujas giran en sentido contario.
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Metodología para tercer año de E.S.B
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Luego se pregunta:
¿Qué les llama la atención de este re-

Se muestra a los alumnos las siguien-

loj?

tes rotaciones (Se aclara que todas es-

Alumno:

tas imágenes muestran el movimiento

• Que las agujas giran en sentido con-

a través del holograma):

tario.
Docente:
• Dialogando con los alumnos se observa que algunos instrumentos que
se utilizan todos los días tienen un
sentido, este sentido es contrario al de
los ángulos, ya que en ellos sus amplitudes van a ser positivas cuando

Podemos decir que cuando una figura

están hacia la izquierda. Mientras que

gira con respecto a un punto fijo y un

el reloj o por ejemplo los ejes carte-

ángulo determinado la figura está re-

sianos de las abscisas, entre otros,

alizando un movimiento llamado ro-

tienen un sentido positivo hacia la

tación.

derecha.

¿Cuál es el punto fijo en cada figura?

Se presenta a los alumnos una breve

Alumnos:

reseña histórica donde se hace hinca-

• Es el vértice del ángulo exterior a la

pié en que los ángulos son positivos

figura

cuando toman el sentido anti- hora-

Docente:

rio haciendo referencia a la salida y

• El punto fijo se denomina centro de

puesta del sol.

rotación. Y este puede pertenecer a la
figura de análisis, o ser exterior.
Se pregunta a los alumnos:
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En la siguiente figura ¿Qué ángulo de-

En la siguiente figura ¿qué ángulo de-

bemos rotarla para que coincida con-

bemos rotar para que coincida consigo

sigo misma?

mismo?
Alumno:
1. Para que coincida consigo mismo
tiene que rotar con un ángulo de 60°
Docente:
• A continuación se presenta a los

Alumnos:

alumnos videos donde se muestran

• La figura debe rotar 90° para que

translaciones.

coincida consigo misma
Docente:
• Se pide a los alumnos que dibujen un
cubo sobre un par de ejes cartesianos
y que lo roten 90°
Docente:
siguiente actividad:
Rotación:
• Una rotación es una transformación
que asocia a cada punto del plano una
imagen de acuerdo a un punto fijo llamado centro de rotación “o” y a un
ángulo denominado ángulo de giro
que transforma todo punto a en otro
a’ tal que

Se aclara a los alumnos que se llama
traslación de una figura, al movimiento de los vértices en referencia a
la dirección, módulo y sentido de un
vector traslación. Transformando un
punto p en p’.
Luego se les da la siguiente consigna,
la cual también es resuelta en el pizarrón:
1. Aplicamos la traslación a un trapecio abcd, con la cual, debemos aplicar
la traslación a cada una de los puntos
por separado que forman el trapecio
a’b’c’d =Tv (abcd).
Alumno:
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• Luego se presenta a los alumnos la
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Docente:

Docente:

• Luego se muestra a los alumnos las

• Como último se muestra a los

siguientes transformaciones:

alumnos el siguiente video:

Se muestra que estas transformaciones correspondes a una simetría axial

Donde se puede observar una com-

respecto de un eje de simetría, la cual

posición de transformaciones. En

es la transformación de todo punto p

este caso es una composición de dos

en un punto p' tal que el eje es me-

isometrías o movimientos. Se produ-

diatriz del segmento pp'.

ce una Simetría Axial con respecto al
eje “E” seguida de una traslación según el vector

(A)

Metodología para cuarto año de E.S.B

• Análisis de funciones.
• Polinomios.
Saberes previos:

• Resoluciones de ecuaciones se
segundo grado.

Docente: A través del holograma se muestran las siguientes imágenes a
los alumnos:
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Se pregunta:

Teniendo en cuenta esto, se pregunta

¿Reconocen algunas de estas imáge-

a los alumnos:

nes?

El coeficiente “a” está multiplicando

Alumno:

a una variable, ¿Qué grado tiene di-

• Un puente, ópticas de autos.

cha variable?

Docente:

Alumno:

• La primera corresponde al puente de

• El coeficiente “a” está multiplican-

Sandö en Suecia, la segunda a una co-

do a una variable con grado dos.

cina solar y la última a la óptica de un

Docente:

auto.

• Se indica a los alumnos que a dicho

Docente:

término se lo va a llamar término

• ¿Qué tienen en común todas estas

cuadrático de la función.

imágenes?

Luego se pregunta nuevamente:

Alumno:

El coeficiente “b” está multiplicando

• Todas las imágenes presentan una

a una variable, ¿Qué grado tiene di-

curva.

cha variable?

Docente:

Alumno:

• Se indica a los alumnos que dicha

• El coeficiente “b” está multiplican-

curva se la conoce con el nombre de

do a una variable con grado uno.

parábola. A continuación se presenta

Docente:

a los alumnos la siguiente actividad:

• Se indica a los alumnos que a dicho
término se lo va a llamar término li-

Una

función

neal de la función.

cuadrática es aquella que puede escri-

Luego se pregunta nuevamente:

birse como una ecuación de la forma:

El coeficiente “c”, ¿Está multiplicando a alguna variable?
Alumno:
• Este término no está multiplicando
a ninguna variable.
Docente:
• Se indica a los alumnos que a dicho
término se lo va a llamar término independiente de la función.
A continuación se pide a los alumnos
que completen la fotocopia entregada con los términos
trabajados.
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Función Cuadrática:
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Alumno:

Docente:

• Luego se indica a los alumnos que

• Se cuestiona a los alumnos:

realicen la actividad que continúa en

¿Qué sucede si el término cuadrático

las fotocopias:

es igual a 0? Escribir la ecuación de la
función.

Ejemplo:

Alumno:
Y= 0 x2 – 5x + 2
Y = -5 X + 2
Docente:

Tabla de valores:

• ¿Qué tipo de función es la que

Antes de comenzar, se aclara a los

hallaron?

alumnos que en la tabla coloquen

Alumno:

valores negativos y positivos.

• La función hallada es una función
afín.
Docente:
• Dichas construcciones también se
muestran a través del holograma para
que los alumnos realicen la corrección y
además puedan sacar conclusiones:
-Se presentan a los alumnos la siguiente actividad:

Alumno:

Graficar las siguientes funciones en
un mismo par de ejes cartesianos
junto a la función y=x2
a) Y=(x+1)2 b) Y= (x-2)2
Antes de comenzar se aclara a los
alumnos que desarrollen el cuadrado
del binomio que se les presenta en
cada ejercicio.
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Docente:

¿Qué sucede con la función respecto a

• A dicho desplazamiento se lo cono-

la función Y = X ?

ce con el nombre de desplazamiento

Alumno:

vertical, el cual se produce sobre el

• La función se desplaza sobre el eje de

eje de las ordenadas. Cuando a la va-

las abscisas.

riable x se le suma o resta un valor

Docente:

después de ser elevada al cuadrado,

• A dicho desplazamiento se lo conoce

este valor es el desplazamiento ver-

con el nombre de desplazamiento

tical. Si al a variable x se le suma un

horizontal, el cual se produce sobre

valor, el desplazamiento es hacia ar-

el eje de las abscisas. Cuando a la va-

riba, en cambio si se le resta un va-

riable “x” se le suma o resta un valor

lor, el desplazamiento es hacia abajo.

antes de ser elevada al cuadrado (x-

Seguido de esto se presenta a los

1)², este valor es el desplazamiento

alumnos la siguiente actividad:

horizontal. Si a la variable se le suma

2. Graficar las siguientes funciones

un valor, el desplazamiento es hacia

en un mismo par de ejes cartesianos:

la izquierda sobre el eje de las absci-

a) y = x2

sas, en cambio si se le resta un valor,

b) y = -x2

el desplazamiento es hacia la dere-

Alumnos:

cha sobre el eje de las abscisas.

• Se pregunta a los alumnos:

Luego se presenta a los alumnos la si-

¿Qué sucede cuando el término cua-

guiente actividad:

drático es negativo? ¿Y cuándo es po-

1. Graficar las siguientes funciones en

sitivo?

un mismo par de ejes cartesianos jun-

Alumnos:

to a la función Y= x2 :

• Cuando el término cuadrático es

a) y = x + 1

negativo la función tiene sus ramas

b) y = x - 3

hacia abajo. Mientras que cuando el

Se pregunta a los alumnos:

término cuadrático es positivo la

¿Qué observan?

función tiene sus ramas hacia arriba

Alumnos:

Docente:

• Se observa que la función se despla-

• Se indica a los alumnos que el signo

za sobre el eje de las ordenadas.

del término cuadrático determina la

2

(A)

2

2

concavidad de la función. Si dicho
coeficiente es positivo la función es
cóncava hacia arriba, mientras que
se si es negativo va a ser cóncava hacia abajo.
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Se pregunta a los alumnos:
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Metodología para quinto año de E.S.B

• Semejanza de figuras y cuerpos.
Saberes previos:

• Concepto de área.
• Concepto de volumen.
• Concepto de proporción

Docente: Se presentan a los alumnos, a través del holograma, varias imágenes de objetos que sean semejantes y de algunos que no lo son, por ejemplo

Después de dialogar con los alumnos,

Docente:

se pregunta: ¿Cómo son estas imáge-

Se muestra, a través del holograma,

nes?

el criterio que acaban de nombrar los

Alumno:

alumnos:

• Las imágenes son parecidas Docente
Mientras los alumnos observan distintas imágenes, se anota en el pizarrón aquellas características que ellos
ven similares. Luego se pregunta:
Estas imágenes “parecidas”, ¿Cómo
se las puedo llamar correctamente?
Alumnos:
• Las imágenes son semejantes.
Docente:

De la misma manera el área de dos

• ¿Cuándo dos figuras son semejantes?

figuras también puede ser semejan-

Alumnos:

te. Se pregunta a los alumnos:

• Para que dos figuras sean semejantes los lados homólogos tienen que
ser perpendiculares y sus ángulos

¿A qué se hace referencia cuando se
habla del área de una figura?

congruentes.
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Alumno:

Docente:

• Es una unidad de medida, es un con-

• A continuación se pregunta a los

cepto métrico que asigna una medida

alumnos:

a la superficie

¿A qué se hace referencia cuando se

Docente:

habla de volumen de un cuerpo?

• Se pregunta a los alumnos:

Alumno:

¿Qué grado va a tener la unidad de

• Se hace referencia al lugar que ocu-

medida una vez que se obtiene el área

pa el cuerpo en el espacio.

de una superficie?

Docente:

Alumnos:

• Nuevamente se pregunta:

• Va a estar elevado al cuadrado.

¿Qué grado va a tener la unidad de
medida una vez que se obtiene el vo-

1. Calcular la razón de las siguientes

lumen de un cuerpo?

figuras:

Alumnos:
• Va a estar elevado al cubo.
Docente:
Así también, va a estar elevada al
cubo la razón de semejanza entre dos
cuerpos semejantes. Luego se presenta a los alumnos, por medio del
holograma, la siguiente imagen:

Alumnos:
1. Área primera figura:
A1 = 14cm . 10cm
A1 = 140cm2

A2 = 7cm . 5cm
A2 = 35cm2

Seguido, se plantea la siguiente actividad:

Razón de semejanza:

2. Hallar la razón de semejanza de
los siguientes cuerpos:
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Área segunda figura:
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Alumnos:

Volumen del segundo cuerpo:

2. Volumen del primer cuerpo:

V2 = 2cm . 1,12cm . 1cm

V1 = 4cm . 2,24cm . 2cm

V2 = 2,24cm3

V1 = 17,92cm3
Razón de semejanza :

Metodología para sexto año de E.S.B

Saberes previos:

• Trigonometría

Docente: A través del holograma se muestran las siguientes imágenes con movimientos de repetición a los alumnos
Se pregunta:

Al realizarlo, se presenta a los alum-

• ¿Qué les llama la atención en las si-

nos una breve reseña histórica donde

guientes imágenes?

se hace hincapié en el matemático

Alumno:

Benoît Mandelbrot y su historia con

• Son figuras geométricas que se repi-

el origen de fractales.

ten infinitamente

Este sostuvo que los fractales, en
muchos aspectos, son más naturales, y por tanto mejor comprendidos intuitivamente por el hombre,
que los objetos basados en la geometría euclidiana, que han sido suavi-

Docente:
• Se indica a los alumnos que dicha
imagen con repetición infinita se la
conoce con el nombre de fractal. Se
pide que pasen 3 alumnos al pizarrón
a dibujar, un árbol, una montaña y
nubes.
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zados artificialmente.
“Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son
círculos, y las cortezas de los árboles no
son lisas, ni los relámpagos viajan en
una línea recta” (Mandelbro, 1977:14
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Docente: Se les presenta otras imáge-

Se le entrego a cada alumno una hoja

nes donde se aprecia la relación de

cuadriculada n°6 y se presenta la si-

fractales con el cuerpo humano, y con

guiente actividad:

la naturaleza.

Realizar un triángulo equilátero de
84cm de perímetro
Alumno:
84cm / 3 = 28cm es la medida de
cada lado
Docente:
Hallar la altura del triángulo equilá-

A través de la siguiente reseña histó-

tero para realizarlo

rica:

Alumno:

El triángulo de Sierpinski

Teorema de Pitágoras:

Es un fractal que surge de repetir el

(28cm)2 = (14cm)2+ h2

mismo proceso, hasta el infinito, a

784cm2= 196cm2 + h2 h=√784 cm2 +

partir de un triángulo equilátero. El

196 cm2

proceso consiste en dividir el triángu-

h= 24,25cm

lo de partida en 4 semejantes uniendo

Docente:

los puntos medios de los lados del tri-

• Dibujar el fractal siguiendo los pa-

ángulo inicial. Luego eliminamos el

sos del triángulo de Sierpinski

triángulo central y volvemos a repetir

Alumno:

el proceso con cada uno de los otros
triángulos equiláteros que nos han
quedado. Así una y otra vez, y otra
más, y otra, hasta el fin de los tiempos

PRÊMIO MERCOSUR 2017

y más allá.
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Docente:

Docente:

Calcular su perímetro cuando el tri-

• Calcular su área cuando el triángulo

ángulo de Sierpinski tiende al infinito

de Sierpinski tiende al infinito

Alumno:

Alumno:

Análisis

à Perímetro

(iteracción)

• análisis à área (iteracción)

Perímetro (1) = 3.a
Perímetro (2)= 3 . 3a = 9a

Área (1) =

Perímetro (3) = 3 . 3 . 3
Perímetro (4) = 3 . 3 . 3 .3
Perímetro (5) =
P(1) <P(2) < P(3) < P(4) < P (5) ………
Conclusión: a medida que aumente la
iteracción aumenta el valor del perímetro, si este tiende a infinito, su perímetro también tenderá a infinito.

Área (2) =
Área (3) =
Área (4) =
Área (5) =
A(1) > A(2) > A(3) > A(4) > A (5)
Conclusión: a medida que aumente la
iteracción disminuye el valor del área,
si este tiende a infinito, su área tenderá a cero.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS
Construcción:

Implementación en segundo año:
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Implementación en primer año:
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Implementación en tercer año:

Implementación en cuarto Año:

Implementación en quinto año:
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Implementación en Sexto Año:

6 ANÁLISIS
Se logró la resolución de las actividades planteadas. Por medio de dichaestrategia escogida se logró incentivar a los alumnos en la materia matemática,
específicamente en el área de geometría, con ello se logró una mejor comprensión de los temas propuestos, logrando integrar los saberes previos con los nuevos
contenidos.
A través de las opiniones realizadas tanto por los profesores y alumnos de
los diversos cursos, podemos notar que la inclusión de nuevas tecnologías llamó
notablemente su atención. Es un gran incentivo a la hora de aprender temas nuevos sobre la materia, y/o complementar conceptos, ya que se sintieron motiva-
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dos e interesados en el tema enseñado y en la manera en que fue presentado.
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7 RESULTADOS

TABLA 1 - TABULACIÓN SOBRE MOTIVACIÓN EN LAS
DOS ESCUELAS DE IMPLEMENTACIÓN
AÑO

CRÍTICAS
NEGATIVAS

NO
CONTESTA

TOTAL DE
ALUMNOS

1RO

18

2

5

25

2DO

16

1

6

23

4TO

20

1

4

25

5TO

16

0

4

20

6TO

16

1

2

19

TOTAL ESCUELA
DE APLICACIÓN 1

86

5

21

112

(A)

122

CRÍTICAS
POSITIVAS

1° B

16

0

6

22

1° A

23

1

5

29

2° A

22

0

3

25

2° B

15

0

5

20
22

2° C

18

0

4

3° A

19

1

2

22

4° A

18

2

4

24

6° A

12

0

5

17

TOTAL ESCUELA
DE APLICACIÓN 2

143

4

34

181

TOTAL

229

9

55

293
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CURSO

(A)

LOGRADO

PARCIALMENTE
LOGRADO

NO LOGRADO

TOTAL DE
ALUMNOS
29

1° A

21

6

2

1° B

20

0

2

22

2° A

18

2

5

25
15

2° B

15

0

0

2° C

20

1

0

21

3° A

20

1

3

24

4° A

21

2

3

26

6° A

12

4

4

20

TOTALES

147

16

19

182
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TABLA 2 - RESOLUCIÓN DE TRABAJOS PROPUESTOS, BASADO EN
VALORACIÓN PISA, EN ESCUELA DE APLICACIÓN NÚMERO 2
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8 CONCLUSIÓN
La aplicación de nuevas tecnologías, en la enseñanza de conceptos matemáticos, específicamente en el área de geometría genera en el alumno una motivación intrínseca, la cual deriva en un mayor interés de los contenidos.
Se logró integrar saberes previos con los nuevos contenidos, lo que generó
una manera correcta y autónoma en la resolución de las situaciones problemáticas planteadas.
La originalidad y creatividad en las clases de geometría, en este caso utilizando el holograma, juegan un papel muy importante a la hora de que el alumno incorpore el conocimiento de forma atractiva.
Los datos recolectados, se diferencian entre la motivación generada y la
realización correcta de los ejercicios. Aunque se utilizaron distintos elementos
para su tabulación, claramente se observa una aproximación entre los valores
obtenidos y bastantes elevados de la media, por lo cual se valida que un alumno
motivado genera un mejor aprendizaje.
La utilización del dispositivo visual diseñado especialmente para utilizarse en cualquier establecimiento, puede aplicarse en otras áreas y niveles de estudio por lo llamativo que resulta, y por la autonomía con la que cuenta el docente en el momento de diseñar, según lo planificado y la capacidad de interacción
que posee.
Por todo lo mencionado, y luego de haber presentado el proyecto con el
dispositivo funcionando en varios eventos locales, me incentiva a compartir con
la comunidad educativa la propuesta.
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RESUMO
A detecção de mutações relacionadas à predisposição ao câncer tem sido
uma importante ação para a prevenção e determinação do perfil genético de
cânceres. Mutações relacionadas ao câncer de mama são amplamente conhecidas por sua associação ao histórico familiar, no entanto, o acesso a testes genéticos caracterizando a presença dessas mutações ainda é limitado. Aqui, descreve-se um sensor label-free de DNA para detectar a mutação historicamente
conhecida como 185delAG. Relacionada à predisposição ao desenvolvimento de
câncer de mama e ovário, essa mutação localiza-se no gene de BRCA 1 (breast
cancer 1) e foi inicialmente reportada em populações Ashkenazi. Baseado na hibridização de sequências DNA e na espectroscopia de impedância eletroquímica
(EIS), o sensor foi capaz de distinguir entre a sequência mutada e não mutada
que diferem pela deleção de um par AG ou complementar TC. Utilizando uma
fita simples de DNA de 25 bases modificada com grupamento tiol na extremidade 5’ (HS-ssDNA) como sequência-sonda imobilizada em um eletrodo de ouro,
foi possível realizar estudos de hibridização para uma sequência de DNA complementar à sequência-sonda, à sequência-teste. Os estudos foram executados
com [Fe(CN)6]4- como sonda redox, resultando em um sensor de DNA com baixo
limite de detecção de 0,15 nmol L-1, em uma faixa linear entre 1 a 200 nmol L-1.
Esse sensor de DNA mostra desempenho eletroquímico relevante, podendo ser
uma interessante alternativa na distinção entre genes BRCA 1 mutados e não
mutados.
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1 | INTRODUÇÃO
A detecção de mutações associadas à susceptibilidade ao câncer pode ser
útil não apenas para avaliação do risco de desenvolvimento de um câncer, mas
também para determinar o perfil genético de um câncer a fim de definir o melhor
tratamento. Em se tratando do câncer de mama, diversas mutações hereditárias
vêm sendo relacionadas como fatores de risco ao desenvolvimento desse câncer,
muitas dessas mutações associadas aos genes supressores de tumor, BRCA 1 e
BRCA 2 (Abeliovich et al., 1997; Walsh et al., 2006), ambos envolvidos nos processos de reparo do DNA e também na recombinação homóloga (Scully et al., 1997).
O gene BRCA 1, em particular, codifica uma proteína de 1.863 aminoácidos envolvida na estabilidade genômica (Chen et al., 1996). Mutações nesse gene são descritas por serem fortemente relacionadas à síndrome familiar do câncer de mama
e seu início precoce (Eeles, 2000).
A mutação conhecida como 185delAG (c.68_69delAG ou 187delAG), uma
deleção de uma adenina (A) e uma guanina (G), foi primeiramente relatada em
populações de judeus Ashkenazi e é um exemplo importante de mutação associada ao câncer de mama. Assim, muitas populações, além dos judeus Ashkenazi,
têm sido examinadas para determinar a prevalência e penetrância da mutação
185delAG, revelando significativa incidência em diversas populações, além de
outras mutações BRCA relatadas tanto para o câncer de mama como para o de
ovário (Couch et al., 1997; Papelard et al., 2000; Mullineaux et al., 2003). Associada ao aumento dos riscos de desenvolvimento de câncer de mama e ovário, anáanos em população Ashkenazi, após a Diáspora (Laitman et al., 2013). Uma vez
que o câncer de mama figura entre as principais mortes por câncer em mulheres,
a fácil detecção dessas mutações desempenha um importante papel na prevenção
do câncer e no aconselhamento genético.
Métodos atuais tais como sequenciamento (Morgan et al., 2010; Kang et al.,
2016), eletroforese capilar (Tian et al., 2000) e mutagênese sítio-dirigida por
meio de PCR (Rohlfs et al., 1997) ainda requerem pessoal altamente treinado e
são relativamente caros, portanto, dificilmente acessíveis. Para tornar testes genéticos mais acessíveis, sensores de DNA têm oferecido um método simplificado
para detectar mutações específicas relacionadas a tipo de cânceres ou no estudo
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lises de haplótipos revelaram que essa mutação originou-se há cerca de 1.200
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de histórico familiar (Janegitz et al., 2014; Brazaca et al., 2017). Diversas plataformas têm sido desenvolvidas para alcançar melhores resultados através da amplificação de sinal ou da melhoria analítica das interfaces biológicas (Park e Park,
2009). Em relação aos sensores de DNA não marcados, medidas de impedância
são frequentemente usadas devido a sua simplicidade e eficácia para estudar as
propriedades das interfaces modificadas. Ademais, a acumulação de um indicador redox pode ser facilmente monitorada em cada passo por mudanças na resistência de transferência de carga pela técnica de espectroscopia de impedância
eletroquímica.
Neste trabalho, descrevemos o desenvolvimento de um sensor de DNA
para detecção do gene BRCA 1 mutado, especificamente para a mutação 185delAG. Espectroscopia de impedância eletroquímica foi usada para a detecção e investigação de todas as etapas de fabricação do sensor de DNA usando ferri/ferrocianeto ([Fe(CN)6]4-/3-) como sonda redox. Sequências sintéticas de DNA foram
usadas para construir e testar os sensores, bem como para otimizar seu tempo de
hibridização. Sensores de DNA label-free oferecem vantagens sobretudo porque
são de fácil fabricação e com baixo custo quando comparados aos sensores marcados.

1.1 O GENE BRCA1
Tanto o gene BRCA1 quanto o gene BRCA2 são genes supressores de tumor
capazes de produzir proteínas supressoras de tumor que auxiliam nos mecanismos de reparo do DNA evitando o aparecimento de mutações somáticas que podem levar ao aparecimento do câncer.
Localizado no cromossomo 17, braço longo (q), região 2 banda 1 (17q21), o
gene BRCA1 codifica uma fosfoproteína que é parte de um complexo de proteínas
reparadoras de fita dupla (BRCA1 breast cancer 1, early onset [Homo sapiens (human)]. , 2009). Assim, mutações ocorridas nesse gene podem ser fatores de risco
ao desenvolvimento de câncer, sendo que, em populações judaicas Ashkenazi, há
a prevalência de duas mutações no gene BRCA1, 185delAG e 538insC. Essas mutações, entretanto, também se apresentam em frequência significativa em populações não-Ashkenazi e, principalmente, em pacientes com câncer de mama
(Bar-Sade et al., 1998; Papelard et al., 2000).
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FIGURA 1
HETERODÍMERO FORMADO ENTRE OS DOMÍNIOS BRCA1 E BARD RING. ESTRUTURA
OBTIDA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (PDB ID 1JM7).

2 | PROBLEMA
Mulheres portadoras de mutações nocivas no gene BRCA1 apresentam
cerca de 65% mais chances de desenvolver câncer de mama e 39% de desenvolver câncer de ovário (Antoniou et al., 2003), se comparadas a mulheres não portadoras. Além disso, o câncer de mama figura entre os cânceres que leva ao maior
número de mortes junto com o câncer de pulmão, seja em países desenvolvidos
ou em desenvolvimento. Entretanto, entre mulheres, ainda é o câncer que mais
leva à morte. Com isso, aliar uma detecção precoce ao acesso e avanço a tratamentos pode reduzir esses números de maneira significativa, como já é observado em países da Europa Ocidental e Estados Unidos se comparados a países meé essencial para a prevenção do câncer e detecção precoce que, aliados ao aconselhamento genético, são ferramentas importantes para auxiliar no monitoramento de pacientes de risco elevado de desenvolvimento de câncer.

3 | JUSTIFICATIVA
Os métodos atuais de detecção de mutações ainda são complexos e exigem
laboratórios especializados e muito bem equipados para esse tipo de teste, além
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nos desenvolvidos (Jemal et al., 2010). A detecção de predisposições, por sua vez,
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de pessoal capacitado. Assim, formas de simplificar esses testes e torná-los mais
acessíveis à população em geral podem ser determinantes na redução de casos de
morte por câncer, além da definição de tratamentos mais efetivos e específicos
para cada paciente, podendo até reduzir gastos com saúde pública.
A fim de facilitar o processo de detecção de mutações genéticas, os métodos eletroquímicos são uma alternativa muito viável já que podem ser facilmente miniaturizados e apresentam grande potencial analítico, sendo a espectroscopia

de

impedância

eletroquímica

(EIS)

a

técnica

adequada

a

esse

desenvolvimento.

4 | OBJETIVOS
4.1 OBJETIVOS GERAIS
Desenvolver um sensor de DNA sem marcação de sequência em eletrodo
de ouro usando espectroscopia de impedância eletroquímica a fim de eliminar o
passo de eletroforese em gel e analisar o produto da reação em cadeia da polimerase (PCR, do inglês polimerase chain reaction) na detecção da mutação 185delAG
localizada no gene BRCA1.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Planejamento das sequências de DNA: o planejamento adequado das
sequências de DNA a serem aplicadas no desenvolvimento do sensor é fundamental para garantir resultados confiáveis. Os passos envolvidos são determinação do sítio onde ocorre a mutação, estudo de sequências, análise de formação de
estrutura secundária e análise da formação de homodímeros e heterodímeros. As
análises são realizadas com auxílio da ferramenta OligoAnalyzer 3.1 e Blastn.
- Otimização dos parâmetros de desenvolvimento: as concentrações de
sequência-sonda, sequência-teste e 2-mercaptoetanol são otimizadas para um
melhor desempenho do sensor, além do tempo de imobilização e tempo de hibridização para obter melhor sensibilidade e reprodutibilidade.
- Determinação da performance analítica do sensor: definição de parâmetros
analíticos como faixa linear, limite de detecção, seletividade, repetibilidade e
reprodutibilidade. A seletividade foi testada contra sequências de diferentes níveis de complementaridade, sendo essas sequências de baixa complementarida-
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de parcial e de elevada complementaridade, isto é, o equivalente a um gene
BRCA1 que não apresente a mutação.

5 | METODOLOGIA
5.1 MATERIAIS
Os experimentos eletroquímicos foram realizados em solução tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH 7,0) composto de uma mistura de fosfato de sódio dibásico
(Na2HPO4) e fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4) contendo K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] na concentração de 5,0 mmol L-1. Todos os reagentes foram adquiridos
da Sigma-Aldrich. As superfícies dos eletrodos de ouro foram limpas através de
dois métodos bem estabelecidos: i) imersão em solução conhecida como “piranha” (3:1 v/v H2SO4:H2O2) e ii) ciclagem potencial em ácido sulfúrico. Ambos
H2SO4 e H2O2 foram adquiridos da Synth (Brasil).

5.2 OLIGONUCLEOTÍDEOS
As sequências de DNA foram adquiridas da Invitrogen (Life Technologies)
e projetadas para evitar a formação de hairpin e homodímeros. Sequências de
DNA foram alinhadas contra sequências do banco de dados National Center for
Biotechnology Information (NCBI) usando o Basic Local Alignment Search Tool
(Blast) para evitar repetição de sequências em regiões não relevantes, prevenindo contra resultados falso-negativos. Todos os oligonucleotídeos foram purificados usando HPLC para remoção de qualquer oligonucleotídeo incompleto. Os
oligonucleotídeos secos foram ressuspensos em tampão Tris-EDTA (TE) e congelados para uso posterior. Ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) foi obtido
da Sigma-Aldrich e Tris-HCl da Hexapur®. As sequências de DNA empregadas
sDNA), ACGTCTTTTAGAATCACAGGGTAGA como DNA-alvo (tarDNA) e ACGTCTTTTAGAATCTCACAGGGTAGA como sequência não complementar (ncDNA)
(Tabela 1).
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foram HS-(CH2)6-TGCAGAAAATCTTAGTGTCCCATCT como DNA-sonda (HS-s-
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TABELA 1 - SEQUÊNCIAS DE DNA UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DE
SENSOR DE DNA PARA A MUTAÇÃO 185DELAG

-

Os oligonucleotídeos tarDNA e ncsDNA correspondem a um segmento de
um gene BRCA 1 mutado e um não mutado, respectivamente. HS-ssDNA é inteiramente complementar ao tarDNA. A água usada para preparo de todas as soluções e lavagem dos eletrodos foi purificada através do sistema Milli-Q (18,3 MΩ
cm, Millipore, Bedford, MA).
Usando uma cela eletroquímica de três eletrodos composta por um eletrodo de referência (RE) Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1), um eletrodo contra (CE) de platina e um eletrodo de trabalho (WE) de ouro (modelo CHI 101, 2mm de diâmetro),
todos os experimentos foram conduzidos por um potenciostato/galvanostato
Autolab PGSTAT 12 Eco Chemie à temperatura ambiente usando software GPES.
As medidas de pH foram executadas em pHmêtro HANNA Instruments® modelo
pH 21.

5.3 PLANEJAMENTO DAS SEQUÊNCIAS DE DNA
Para o planejamento das sequências de DNA, o sítio de ocorrência da mutação foi localizado no éxon 2 (destacado a seguir) do gene BRCA1 utilizando o
NCBI Reference Sequence NM_007294.3.
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FIGURA 2

A ferramenta OligoAnalyzer 3.1 foi empregada a fim de verificar o conteúdo de guanina-citosina (conteúdo GC) e a formação de estruturas secundárias do
tipo hairpin, além de realizar análises quanto à formação de homo e heterodímeros. Evitou-se que o sítio da mutação estivesse próximo às extremidades 3’ ou 5’
para reduzir a probabilidade de formação de heterodímeros, contudo, ainda avaliamos possíveis heterodimerizações utilizando o OligoAnalyzer 3.1. Todas as
possíveis combinações de HS-ssDNA com tarDNA apresentaram baixa probabilidade de formação, exceto o alinhamento exato de todas as bases pareando com
o seu complemento reverso, como se esperava. Para combinações de HS-ssDNA
com ncsDNA, duas combinações apresentaram maiores chances de ocorrência
de heterodímeros, contudo buscou-se minimizá-las. Quanto à formação de hoocorrência de tal evento.
Ainda, para melhora do passo de hibridização, o conteúdo GC foi mantido
entre 40 e 60% para as sequências HS-ssDNA, tarDNA e ncDNA, especialmente
em torno de 40% já que regiões ricas em GC podem levar à formação de estruturas secundárias bastante estáveis, e.g. hairpin. Análises quanto à presença de
hairpin foram realizadas para todas as sequências e não foi identificada a formação de nenhuma estrutura.
Tanto o tarDNA quanto o ncDNA foram alinhados contra a base de
sequências NCBI mais especificamente a coleção de nucleotídeos (nr/nt) usando
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modímeros, nenhuma das sequências apresentou probabilidade significativa de
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Blastn com os parâmetros padrões do algoritmo. O resultado do alinhamento
indicou que não há sequências que poderiam levar a respostas de falso positivo
no caso de amostras reais, resultando em 100% de cobertura do alinhamento
apenas para o gene BRCA1 e complementariedade parcial de até 80%.
Filmes de amido com quitosana desenvolvidos com adição de sorbitol
apresentam-se mais quebradiços que os filmes adicionados de glicerol, nas mesmas concentrações (CERVERA et al., 2004). Esse achado não foi ponto de estudo
neste trabalho, porém serviu de subsídio na escolha de glicerol como plastificante na fabricação dos filmes.

5.4 PREPARAÇÃO DO SENSOR DE DNA
Os eletrodos de ouro (Figura 3) foram limpos por imersão em solução piranha (3:1 v/v, H2SO4:H2O2) e posteriormente lavados com água. Após limpos,
foram submetidos a ciclos de 0 a 1800 mV (vs Ag/AgCl) a uma velocidade de 300
mV s-1 (25 ciclos) e 100 mV s-1 (25 ciclos) em ácido sulfúrico 0,1 mol L-1. Novamente, eletrodos foram lavados com água e secos com fluxo brando de N2.

FIGURA 3
REPRESENTAÇÃO ELETRODO CILÍNDRICO DE OURO

O preparo do sensor envolveu três etapas: imobilização da sequência DNA-sonda (HS-ssDNA) no eletrodo, bloqueio das superfícies de ouro e organização da
monocamada através de incubação em solução de 2-ME 1,0 mmol L-1, e finalmente,
interação dos oligonucleotídeos livres complementares e não complementares com a
sequência-sonda, como representado na Figura 4.
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As sequências de DNA-alvo e não complementar foram testadas contra o sensor para detectar a presença ou ausência de eventos de hibridização nas concentrações
até 1,0 µmol L-1 em ([Fe(CN)6])-3/-4 5,0 mmol L-1 preparadas em tampão fosfato 0,1
mol L-1 (pH 7,0) com um tempo de hibridização de 12 horas, exceto quando indicado.
Na primeira etapa, após a limpeza do eletrodo de ouro, a sequência HS-ssDNA foi imobilizada na superfície do eletrodo de ouro por imersão do eletrodo em solução HS-ssDNA 100 nmol L-1. Devido a modificação com tiol ao final da extremidade
5’, as cadeias de DNA adsorvem-se fortemente ao ouro e assumem uma conformação
vertical. O eletrodo foi lavado com tampão fosfato (pH 7,0) 0,1 mol L-1 e seco em fluxo
brando de N2 para remoção das moléculas de DNA não adsorvidas. Para reduzir adsorções de DNA não específicas, o eletrodo foi imerso em solução 2-ME 1,0 mmol L-1 por
uma hora e novamente lavado com tampão fosfato e seco. O 2-ME evita que as longas
cadeias de DNA bloqueiem/cubram a superfície de ouro alinhando as cadeias carbônicas através das interações de van der Waals. A interação do HS-ssDNA com os oligonucleotídeos livres, DNA mutante ou não mutante, configura a etapa final. O eletrodo
com a monocamada de HS-ssDNA+2-ME foi imerso em solução de oligonucleotídeos
livres 200 nmol L-1, complementar (tarDNA) ou não complementar (ncsDNA) à sonda ou à captura imobilizada por 12 horas, exceto quando indicado.
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FIGURA 4
REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA PREPARAÇÃO DO SENSOR DE DNA EM
ELETRODO DE OURO. DNA-SONDA FOI IMOBILIZADA ATRAVÉS DE LIGAÇÃO OURO/
TIOL POR IMERSÃO DO ELETRODO EM HS-SSDNA 100 NMOL L-1 POR 1 HORA. AS
SEQUÊNCIAS DE DNA ADSORVIDAS FORAM ALINHADAS USANDO 2-ME 1,0 MMOL
L-1 (1 HORA DE IMERSÃO).
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6 | RESULTADOS E ANÁLISES
A técnica de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica foi usada para
verificar as propriedades eletroquímicas da biointerface do eletrodo, responsável
por diferenciar as cadeias de DNA complementares das cadeias não complementares. Cada etapa da preparação do sensor foi investigada a fim de verificar a
eficácia na montagem das monocamadas a partir da imobilização do DNA sob a
superfície de ouro, para que ocorra interação dos oligonucleotídeos livres com o
sensor. Otimizações foram realizadas quando necessário.
A Figura 5 compara as etapas da montagem do sensor de DNA para o eletrodo antes e depois da adsorção em HS-ssDNA 100 nmol L-1 e depois da interação do tarDNA 200 nmol L-1 com o sensor de DNA.

FIGURA 5
DIAGRAMAS DE NYQUIST DAS ETAPAS DO SENSOR COM A SONDA DE DNA
CAPTURA (HS-SSDNA) NA CONCENTRAÇÃO DE 100 NMOL L-1 IMOBILIZADAS NO
ELETRODO DE OURO E DNA COMPLEMENTAR (TARDNA) 200 NMOL L-1 PARA
HIBRIDIZAÇÃO (DSDNA) E TEMPO DE HIBRIDIZAÇÃO DE 12 HORAS. TODAS AS
ETAPAS FORAM EXECUTADAS EM ([Fe(CN)6])-3/-4 5,0 MMOL L-1 EM MEIO DE TAMPÃO
FOSFATO 0,1 MOL L-1 (PH 7,0). INSERÇÃO: GRÁFICOS DE NYQUIST DO ELETRODO
DE OURO E HS-SSDNA NA REGIÃO DE ALTA FREQUÊNCIA.
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O eletrodo limpo apresentou baixa resistência a transferência de carga (Rp)
ao passo que, após a imobilização do HS-ssDNA, um aumento é observado, o que
é evidenciado na inserção da Figura 5. Após o recobrimento do eletrodo com a
formação da fita dupla de DNA, um aumento significante da resistência à transferência de carga é evidente.

6.1 OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE HIBRIDIZAÇÃO
Como previamente descrito, o tempo de hibridização afeta a sensibilidade
do sensor de DNA. A hibridização foi avaliada entre 2 e 12 horas e, para superar o
problema da evaporação da gota (Figura 6), 30 µL de cada solução foram colocadas em um microtubo de 2 mL e a superfície do eletrodo foi submersa nesse
volume, prevenindo a evaporação da gota.

Foram obtidos diagramas de Nyquist para os tempos de hibridização de 2;
4; 6; 8 e 12 horas (Figura 7). A resistência de transferência de carga (Rp) aumentou com o tempo. Comparando os valores de Rp para 2 e 12 horas de hibridização
com os valores de Rp do eletrodo HS-ssDNA+2-ME, evidenciou-se uma resposta
3,5 vezes maior, que foi escolhida como padrão para os estudos descritos posteriormente, relativos a cobertura de tiol, desempenho analítico e seletividade.
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FIGURA 6
REPRESENTAÇÃO DA SUBMERSÃO DO ELETRODO
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FIGURA 7
(A) DIAGRAMAS DE NYQUIST E (B) TRANSFERÊNCIA DE RESISTÊNCIA DE CARGA
NORMALIZADA (ESCALA MIN-MAX) PARA TEMPOS DE HIBRIDIZAÇÃO DE 2, 4, 6, 8 E
12 HORAS USANDO 100,0 NMOL L-1 HS-SSDNA E 200,0 NMOL L-1 DSDNA EM 5,0
MMOL L-1 ([Fe(CN)6])-3/-4 PREPARADO EM TAMPÃO FOSFATO 0,1 MOL L-1 (PH 7.0).
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6.2 EFEITO DO RECOBRIMENTO COM TIOL
Uma monocamada de captura devidamente orientada e carregada homogeneamente é essencial para a efetividade do sensor de DNA. Além da coadsorção
através do grupo tiol das sequências de DNA modificadas com tiol, as cadeias de
DNA podem adsorver, não especificamente, através de grupos amina nas bases
nitrogenadas do DNA. A respeito disso, foi realizado um estudo complementar do
uso de moléculas de tiol de cadeia curta para montar uma monocamada de tiol a
fim de evitar interações não específicas de ssDNA e alinhar cadeias de DNA utilizando 2-mercaptoetanol (2-ME).
Para verificar a eficácia do recobrimento da superfície do eletrodo de ouro
com 2-ME, quanto à imobilização e hibridização de HS-ssDNA, dois conjuntos
de experimentos foram executados: comodificação e pós-modificação com 2-ME
em referência ao HS-ssDNA. Na comodificação, o eletrodo foi imerso por uma
hora em uma solução contendo HS-ssDNA (100 nmol L-1) e 2-ME (1,0 mmol L-1)
concomitantemente, enquanto na pós-modificação o eletrodo foi primeiro imerso em uma solução de HS-ssDNA (100 nmol L-1) por uma hora, enxaguado com
tampão fosfato (pH 7,0) e seco com fluxo brando de N2, e após, imerso em solução de 2-ME (1,0 mmol L-1). Uma comparação dos dois conjuntos de experimentos revelou o valor de Rp (n=3) 1,4 vezes maior para o caso da pós-modificação,
comparado ao da comodificação. Isso pode ser resultado de uma variação da
densidade da sonda de DNA na superfície. Valores maiores de Rp sugerem que um
maior número de moléculas de DNA foram imobilizadas na superfície do eletrodo, indicando um grau de hibridização mais elevado.

6.3 EFEITO DO RECOBRIMENTO COM TIOL
O sensor de DNA foi avaliado sob um intervalo de concentrações de tarDNA para estabelecer seu desempenho analítico. As condições experimentais usaOs valores de resistência de transferência de carga (Rp) revelaram uma faixa linear de 1 a 200 nmol L-1, limitada pela saturação do sensor de DNA. A equação da
regressão linear foi Rp (kΩ.cm2) = 1575,58 + 7,68 [tarDNA] (nmol L-1) com R2 =
0,995 (n = 4) como pode ser visto na Figura 8. O sensor exibiu um limite de detecção de 0,15 nmol L-1 (calculado utilizando a relação: 3 vezes o desvio padrão
do branco/inclinação da curva analítica).
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das foram 12 horas de hibridização e intervalo de concentração de 0 a 1 μmol L-1.
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FIGURA 8
(A) DIAGRAMAS DE NYQUIST DO SENSOR DE DNA COM SEQUÊNCIA-TESTE
(TARDNA) NAS CONCENTRAÇÕES 1, 10, 50, 100, 150 E 200 NMOL L-1 COM
SEQUÊNCIA-SONDA A 100 NMOL L-1 (B) GRÁFICO DA RESISTÊNCIA DE
TRANSFERÊNCIA DE CARGA (Rp) VERSUS DSDNA COM RESPOSTA DE SATURAÇÃO
EM 0,5 E 1,0 MOL L-1.
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1000

O desempenho analítico exibido pelos sensores aqui desenvolvidos é comparável a outros sistemas apresentados na literatura – para sensores de DNA
label-free. Além disso, a simplicidade e o baixo limite de detecção do sistema do
sensor de DNA aqui descrito são qualidades a se destacar. Como exemplificado na
Tabela 2, eletrodos de carbono modificados com nanomateriais (Wang et al.,
2011; Luo et al., 2013; Sultan et al., 2014) apresentaram desempenho similar ao
sistema apresentado neste trabalho.

TABELA 2 - COMPARAÇÃO DE PERFORMANCE ANALÍTICA DE ALGUNS
TRABALHOS DA LITERATURA DESENVOLVIDOS PARA PROPÓSITOS
SEMELHANTES AO ELETRODO PROPOSTO

SENSOR DE
DNA

MÉTODO
ELETROQUÍMICO

FAIXA LINEAR
(NMOL L-1)

LIMITE DE
DETECÇÃO
(NMOL L-1)

EIS

0.001-10

0.267

ApG/GCEa
Poly(Py-co-PAA)/GCEb
MnO2-Nm/GCPEc
rGO/GCE
Au
a

EIS
DPV

2 - 200
37.5-1500

0.98
1.31

EIS

–

0.0001

EIS

1-200

0.15

REFERÊNCIA
LUO ET AL.
(2013)
PENG ET AL.
(2007)
SULTAN ET AL.
(2014)
WANG ET AL.
(2011)
THIS PAPER

ApG = 1-aminopyrene/graphene

b

Poly(Py-co-PAA) = Copolymer of PAA with Py; Py = Pyrrole; PAA = 3-pyrrolylacrylic acid)

c

MnO2-Nm/GCPE = manganese(IV) oxide nanomaterial modified glassy carbon paste composite electrode

6.4 SELETIVIDADE
parcialmente complementares à sequência-sonda relativa à mutação. Uma das
sequências é o equivalente ao trecho do gene BRCA1 sem a presença da mutação,
isto é, sem a deleção do par AG e representada na Tabela 1 como ncDNA. Também
foi testada uma sequência de 25 bases de baixa complementaridade. A comparação dos valores de Rp (n=3) do sensor de DNA antes e depois da interação com a
sequência ncDNA nas concentrações de 25 e 60 nmol L-1 (Figura 8), ambos dentro
da faixa linear do sensor de DNA, e com a sequência de baixa complementaridade na concentração de 100 nmol L-1 indica a ausência de eventos de hibridização,
uma vez que as variações de Rp não excederam 5%. Esses resultados demonstraram um processo seletivo crucial para a eficiência do sensor de DNA label-free.
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Para verificar a seletividade do sensor de DNA, foram testadas sequências
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FIGURA 9
(A) DIAGRAMAS DE NYQUIST E (B) RESISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA
DO SENSOR DE DNA ANTES E DEPOIS DA INTERAÇÃO COM SEQUÊNCIA NÃO
COMPLEMENTAR (ncsDNA) A SEQUÊNCIA-SONDA A 25 E 60 NMOL L-1.
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6.5 REPRODUTIBILIDADE
A reprodutibilidade do sensor de DNA foi avaliada utilizando três eletrodos. A preparação do sensor foi executada como previamente demonstrado na
sessão de metodologia e a concentração do DNA-alvo testada foi de 75 nmol L-1,
uma concentração compreendida na faixa linear da curva analítica. Para cada
eletrodo, quatro valores de Rp foram obtidos, conduzindo a um desvio padrão
relativo de 5,2%.

7 | CONCLUSÃO
Neste trabalho, planejamos efetivamente sequências de DNA e desenvolvemos um sensor eletroquímico de DNA específico para a mutação 185delAG baseado em análises bioinformáticas e termodinâmicas. O sensor de DNA label-free
foi capaz de detectar concentrações no intervalo de nanomols apresentando um
baixo limite de detecção, comparável a outros sistemas descritos na literatura.
Além disso, esse sensor foi capaz de distinguir entre sequências parcialmente
complementares e a sequência totalmente complementar, dando destaque à distinção entre a sequência sem a deleção e apresentando deleção das duas bases
adenina e guanina ou complementar timina e citosina. Em outras palavras, o
dispositivo foi capaz de identificar com precisão a presença ou ausência da mutação 185delAG no gene BRCA1. Embora apenas a mutação 185delAG tenha sido
abordada, essa plataforma pode ser facilmente estendida para outras mutações.
Ademais, a ótima resposta com um sensor label-free com eletrodos não modificados reitera a importância do uso de sequências de DNA bem desenhadas conduzindo a um melhor desempenho analítico.
É importante ressaltar que o trabalho aqui descrito já foi publicado em
37-42, sob o título “A label-free electrochemical DNA sensor to identify breast cancer
susceptibility”, em julho de 2017, DOI: 10.1016/j.microc.2017.03.011 de autoria de
Laís Ribovski, Bruno Campos Janegitz e Valtencir Zucolotto. Ainda, o trabalho
está registrado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) sob o
protocolo BR 10 2016 003449-3 tendo como inventores Laís Ribovski, Bruno
Campos Janegitz e Valtencir Zucolotto.
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RESUMEN
Este proyecto establece un sistema de monitoreo basado en una red inalámbrica energéticamente sostenible para lograr la detección remota y en tiempo real de la vigilancia entomológica en una localidad con presencia histórica de
Triatoma infestans y otros triatominos en áreas domésticas y peridomésticas. Las
trampas con sensores se han instalado dentro de las casas y en gallineros. Sensores fotoeléctricos infrarrojos fueron utilizados para detectar la entrada de estos insectos a una trampa, que contiene un cebo de feromonas. Una vez que se
detecta el insecto, la información se recopila y se transmite a un servidor en
Internet que lo almacena en una base de datos, donde un software muestra la
información del monitoreo y emite alertas que pueden enviarse a los responsables de la toma de decisiones de salud. El sistema se instaló en veinte casas en
una región pobre del Chaco Paraguayo, mostrando resultados alentadores. Se
emitieron más de 2.600 alertas durante un período de 10 meses, la mayor cantidad de detecciones ocurrió cuando la temperatura oscilaba entre 20 ° C y 34 °
C y la precipitación era de 0 o menos de 4 mm. Los sensores detectaron una
cantidad importante de presencia de triatominos que confirman el uso potencial
de este sistema para hacer el monitoreo del vector de la enfermedad de Chagas
en regiones endémicas, con bajas densidades de población espacial durante los
períodos secos y cálidos.
Palabras clave – Chagas, triatoma; monitoreo; sensor; fotoeléctrico
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1 | INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Chagas es una enfermedad desatendida y supone un
problema social y sanitario importante en la generalidad de los países de América Latina. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de
Chagas es la tercera enfermedad tropical más importante a nivel mundial en
cuanto a morbilidad y mortalidad, detrás de la Malaria y la Esquistosomiasis,
presentándose en primer lugar cuando se hace referencia sólo a América Latina
[WHO, 2015].
La enfermedad de Chagas es una enfermedad endémica en la mayoría de
los países de América Central y América del Sur. Está directamente ligada a la
pobreza y a las condiciones de vida de la población rural, aunque se empieza a
hablar de su urbanización, siguiendo los fenómenos migratorios de las zonas
rurales hacia las grandes ciudades.
Actualmente no hay una vacuna contra esta enfermedad, y los tratamientos disponibles no son los más adecuados debido a que son tratamientos con
importantes efectos secundarios, de duración muy larga, y muy poco efectivos en
las fases latente y crónica. Estos hechos hacen que el método más eficaz para
prevenir la enfermedad de Chagas en la América Latina sea el control vectorial.
En la mayoría de los países latinoamericanos, la enfermedad de Chagas
también es conocida como tripanosomiasis americana [Acosta et al., 2002; Clayton et al 2010], siendo causada por el parásito Trypanosoma cruzi, cuyo insecto
Triatoma infestans o comúnmente llamado vinchuca, su principal vector en gran
2008].
El control vectorial hace difícil la sostenibilidad y la efectividad necesarias
para interrumpir la transmisión del Trypanosoma cruzi, en ciertas zonas especialmente aisladas y con elevados niveles de pobreza, como la zona del Gran Chaco,
región que comprende Argentina, Bolivia y Paraguay. Esta región registra los
mayores niveles históricos de infección humana por Trypanosoma cruzi, causando
afecciones cardíacas asociadas, de transmisión al neonato y de infestación doméstica por el T. infestans. Esta región del Gran Chaco, con poblaciones rurales
dispersas y de limitada accesibilidad, junto con su gran diversidad ambiental,
biológica, étnica y cultural representa un reto a la hora del control y de la vigi-
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parte de América del Sur y el principal en la región del Gran Chaco [Gurtler et al,
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lancia vectorial del insecto transmisor.
En Paraguay, el Programa Nacional de Control de la Enfermedad de Chagas trabaja activamente para eliminar el T. infestans de las casas y sus alrededores mediante controles químicos con insecticidas. Existe un sistema de vigilancia
entomológica que establece la búsqueda activa del vector en las viviendas, por el
personal de salud o por la denuncia de sus moradores, para identificar aquellas
viviendas re-infestadas por el vector luego de las campañas masivas del rociado
químico, sin embargo, la reinfestación es rápida en estas zonas chaqueñas, las
búsquedas activas no son frecuentes y los habitantes perciben la presencia de los
insectos cuando ya están instalados nuevamente en sus viviendas [Rojas de Arias
et al., 2012].
Con el pasar de los años, la ciencia ha logrado el desarrollo de técnicas de
control de insectos mediante feromonas [Bosa et al., 2008; Salas, 2008]. Fontan
et al., 2002 mostraron que aldehídos alifáticos y benzaldehído atraen a los insectos T. infestans en ensayos en laboratorio.
Una alternativa para la realización del control vectorial consistió en desarrollar una trampa pegajosa (cinta adhesiva en el interior), en la cual se introduce una bolsita de polietileno conteniendo un tipo de feromona que atrae a la
vinchuca con resultados bastante alentadores [Rojas de Arias et al., 2012].
En apoyo a este trabajo de base, Aquino et al., 2012 elaboraron un emisor
de feromona que presenta velocidad de liberación lenta, empleando pastillas porosas de caolín (en reemplazo de la bolsita de polietileno) y otros, cuyos resultados fueron exitosos en laboratorio.
Las trampas pegajosas con las pastillas de lenta liberación para atrapar a
las vinchucas atraídas por la feromona fueron instaladas en 20 viviendas precarias de comunidades indígenas, una vasta región, de semi-árida a semi-húmeda
y con muy baja densidad de población, a más de 450 km de la capital, Asunción
(Chaco Central).
A continuación, se presenta un proyecto que se ha iniciado varios años
atrás, que ha involucrado a muchas instituciones (algunas quedaron por el camino, otras siguen) y que acaba de pasar con éxito los desafíos de las primeras pruebas de campo, enfrentando actualmente nuevos desafíos de expansión y mejoras.

154

SISTEMA DE MONITOREO REMOTO EN TIEMPO REAL DEL VECTOR
TRASMISOR DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

2 | PROBLEMA
El proceso de reinfestación de vinchucas en las viviendas una vez desalojadas con insecticidas es rápido en el Chaco, por lo tanto, se requiere de un dispositivo que detecte tempranamente su presencia [Rojas de Arias et al., 2012].
Las visitas para revisión de las viviendas se hacen cada 6 meses debido a
las distancias y a los costos de desplazamiento, así que el proceso de reinfestación no puede ser detenido a corto plazo y el gasto operativo es muy alto.
La detección manual del insecto por hora/hombre es bajísima, mientras
que una trampa permanente tiene más chances de atrapar vinchucas cuando las
densidades son bajas. Al comienzo de la reinfestación las densidades son bajas y
una visita cada seis meses por una hora tiene pocas chances de detectar su presencia.
Una detección en tiempo real abarataría los costos del Programa de Control, ya que los desplazamientos en el Chaco son enormes y se requiere personal,
viáticos, vehículos y combustible, y así se tendría en forma específica donde está
ocurriendo el evento.
Los principales desafíos para una solución tecnológica en un ambiente
hostil para dispositivos electrónicos, como lo es en el Chaco, son que puedan
resistir a altas temperaturas ambiente y ocasionales cambios bruscos a heladas,
exceso de polvo muy fino, otros insectos y la falta de energía eléctrica constante.
Si bien ya en el 2011, con apoyo de nuestro grupo se ha realizado un diseño
de laboratorio de un sistema de detección automatizado de reinfestación por T.
infestans [Montero, 2011], el cual manejaba bien el concepto de detección, el mismo no pudo llevarse a la práctica en el campo, por dificultades en el tamaño de
los dispositivos y falta de practicidad del modelo para un ambiente hostil como
bado con éxito en los laboratorios de la Facultad Politécnica de la Universidad
Nacional de Asunción.
Actualmente, las primeras pruebas de campo con sensores básicos en red
e inalámbricos arrojaron buenos resultados. No obstante, se necesitan mejorar
los métodos de atracción de los insectos a las trampas, los métodos de detección
y aplicar optimizaciones energéticas.
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el Chaco. En 2012, se pudo mejorar dicha propuesta de automatización y fue pro-
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3 | JUSTIFICACIÓN
Este proyecto pretende proveer un sistema de detección automática en
tiempo real de una potencial reinfestación por T. infestans, basada en una red
inteligente e inalámbrica de sensores remotos, que serán instalados en las viviendas que pudieran estar infestadas con vinchucas o que presionan con infestarla.
Estudios sobre comportamiento de estos vectores han demostrado que las
principales fuentes de atracción de estos insectos son el calor y el CO2, cuando
buscan alimento [Barrozo y Lazzari 2004]; por lo tanto, los sensores propuestos
conforman un sistema electrónico inteligente puesto que tratarán de imitar el
comportamiento de un ser vivo, calentándose a una temperatura similar a la del
cuerpo humano y emanando CO2 solo por las noches (ya que estos insectos son
nocturnos y buscan su hospedero durante el sueño), midiendo y registrando en
todo momento variables físicas de interés, tales como: la temperatura y la humedad, utilizando además dispositivos de lenta liberación de atractivos (feromonas sexuales) como cebos.
Una trampa térmica que simule el calor de un hospedero es interesante e
innovador y además tendría otras potenciales aplicaciones, en vectores de otras
enfermedades como por ejemplo en mosquitos.
La propuesta tiene alcance regional pues un producto de este tipo puede
escalarse y ser accesible a nivel de la región, y si es exitoso puede usarse en 18 de
los 21 países de América Latina donde la enfermedad de Chagas es endémica. La
mayoría de los países luchan por controlarla y se requieren herramientas de detección precoz como la ideada para evitar la instalación del vector nuevamente
dentro de las viviendas.

4 | OBJETIVO
4.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar en una comunidad indígena un sistema de monitoreo remoto de detección de presencia de Triatoma infestans

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diseñar un sistema de monitoreo de T. infestans empleando trampas cebadas con sensores fotoeléctricos y comunicación inalámbrica
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• Diseñar un sistema de comunicación vía Internet para la alerta remota y
en tiempo real de la presencia del insecto en la comunidad
• Construir la electrónica necesaria y robusta para la detección del ingreso
de T. infestans a la trampa y reporte de la información
• Desarrollar un sistema de provisión de energía eléctrica ininterrumpida
al sistema electrónico
• Montar las trampas en una red de sensores en la comunidad indígena
seleccionada para el monitoreo remoto
• Desarrollar una interfaz web para el centro de monitoreo de alerta temprana de reinfestación por T. infestans

5 | METODOLOGÍA
5.1 INTRODUCCIÓN
En esta sección se muestran los materiales utilizados y se explican las
metodologías realizadas para la instalación de la plataforma de monitoreo de T.
infestans mediante la red inalámbrica de sensores fotoeléctricos.

5.2 DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO
El área de trabajo para el desarrollo de esta investigación se encuentra en
la localidad Nivaclé de Tiberia a 404 Km de Asunción, la cual pertenece al distrito de Loma Plata, del departamento de Boquerón. Éstas y otras comunidades de
la zona son originalmente cazadores y recolectores con un limitado acceso a ingresos económicos familiares. Los trabajos transitorios son gracias a los menonitas, los cuales los aceptan como recolectores de las siembras, como peones de
las estancias o como ayudantes en la limpieza o cocina en algunos casos. Los
to fueron altos (en torno a 30 %), si bien se desconocen resultados de infección
humana, la misma se presume elevada, ya que la infección natural de los triatominos capturados en estudios anteriores en estas localidades osciló entre el 2 y
el 23 % [Rojas de Arias et al., 2012].
Tiberia es una pequeña localidad de 55 viviendas y 446 habitantes. Pertenecen a la familia lingüística Mataco Paraguayo y la lengua hablada en la comunidad es Nivaclé (98 %), Español (1,3 %) y Guaraní (0,4 %). Tienen capacidad
legal y el promedio de los años de estudio es 2,9. Las principales ocupaciones de
la comunidad son el agricultor (35,3 %), artesano (21,2 %), trabajador agrícola
(16,6 %) y vendedor ambulante (6,5 %). Las comunidades también cazan y pes-
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niveles de infestación de triatominos de las viviendas que precedieron al proyec-

157

can capibaras, armadillos, cerdos salvajes, conejos pequeños y otros. Son colectores de palmito, algarrobo, “jata’i” pera espinosa, “jakarati’a”. Cultivan la patata dulce, sandía, calabaza, ajonjolí, maíz. La artesanía se realiza en lana,
algodón, karaguatá, hojas de palma, plumas y otras [CEDIC/FP-UNA, 2017].
La mayoría de las personas viven en casas con paredes de tronco o adobe
sin revoque (pared francesa), barro o mezclas de ambos materiales (ver figura 1).
Los techos son en su mayoría de zinc en un intento de resolver el grave problema
de la escasez de agua de la región. Las comunidades recolectan el agua de los
tejados a través de canaletas precarias conectadas a contenedores de agua. Los
suelos son predominantemente de tierra. Luego de un rociado químico masivo
realizado por el Programa de Control de Vectores durante el año 2015, Tiberia
presentó una infestación general a T. infestans de 23,6%, y 36,4% a otras especies
de triatominos [Rojas de Arias et al., 2012].

FIGURA 1
SITIO DE ESTUDIO: VIVIENDA INDÍGENA TÍPICA DEL ÁREA DE ESTUDIO EN EL
CHACO PARAGUAYO
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5.3 MATERIALES
Como información preliminar se procedió a la recopilación de la información del sitio de estudio, tales como la distribución de las viviendas, las trampas
empleadas anteriormente, distancias, lugar de instalación del Concentrador, conexión a Internet y acceso a la red eléctrica.

5.3.1 VIVIENDAS
Las 55 precarias viviendas se encuentran separadas entre sí por aproximadamente 100 metros. Sin embargo, solo se cuenta con 20 trampas con sensores,
por lo que fueron elegidas 20 viviendas por los especialistas, basados en su situación sociocultural (capacidad de alojar a las trampas electrónicas sin inconvenientes) y también por su historial de infestación por T. infestans, para el ensayo
de campo. La distancia máxima entre una vivienda y el Concentrador sería, por
tanto, de 600 metros aproximadamente.
Cada vivienda seleccionada cuenta con un gallinero, éste fue el lugar elegido para colocar las trampas, por ser el sitio en el que más apariciones de T.
infestans han habido últimamente.

5.3.2 EL CONCENTRADOR
En el centro de la comunidad se encuentra una iglesia, a la que llega electricidad de la red de distribución, motivo por el cual fue el sitio elegido para colocar el tablero del Concentrador en un punto elevado (más de 4 metros, ver figura 2) con el objetivo de tener visibilidad directa a todas las trampas en un radio
de al menos 1.000 metros.
El Concentrador consiste en un tablero hermético empotrado a una columna de madera. Aloja placas electrónicas, fuentes de alimentación, baterías y
sistemas de refrigeración. Así también, sostiene una pequeña estación meteoroLa electrónica incorporada permite la comunicación inalámbrica con la
red de sensores (trampas) y conexión a Internet mediante GPRS y envío de mensajes de textos (SMS) mediante la red celular.
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lógica.
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FIGURA 2
CONCENTRADOR: GABINETE A PRUEBA DE AGUA E INSECTOS, INSTALADO POR
UNA COLUMNA JUNTO CON UNA PEQUEÑA ESTACIÓN METEOROLÓGICA.
CONTIENE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE PROVISIÓN DE ENERGÍA
ININTERRUMPIDA, MÓDULOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN POR RF, GPRS
Y SMS, ENTRE OTROS.

5.3.3 TRAMPAS
Como se puede apreciar en la figura 3, las trampas consisten en cajas rectangulares de cartón simple y de tono amarillo con dimensiones aproximadas de
10 x 10 cm. Contienen tres agujeros para la entrada de los insectos y cintas adhesivas impregnadas en el interior para la captura. Estas trampas fueron probadas
con éxito en numerosas ocasiones en diferentes experimentos de laboratorio y de
campo.
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FIGURA 3
TRAMPA ADHESIVA Y QUÍMICAMENTE CEBADA, UTILIZADA PARA LA
VIGILANCIA DE VECTORES DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS. (A), ASPECTO
EXTERNO; (B), T. INFESTANS ATRAPADOS EN EL PEGAMENTO ENTOMOLÓGICO
DENTRO DE UNA TRAMPA; (C), INSTALANDO LA TRAMPA.

5.4 MÉTODOS
5.4.1 DETECCIÓN DEL INSECTO
La vinchuca es detectada sólo cuando ingresa a la trampa mediante sensores fotoeléctricos infrarrojos, que miden la variación de la intensidad de la luz
cuando un objeto pasa por debajo mismo de algún fotosensor.
Los fotosensores deben ser calibrados empleando objetos similares a los T.
infestans principalmente en tamaño y color. Esto es importante ya que el sensor
fotoeléctrico infrarrojo detecta el ingreso del insecto a la trampa mediante la

5.4.2 INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
El centro de monitoreo remoto de la plaga debe poder observar que se ha
producido una reinfestación en la zona de vigilancia, es decir, cuando las trampas detecten la presencia del insecto. Como el método de detección mencionado
anteriormente es por variación de la intensidad de la luz, no se puede tener certeza de que lo que ingresa a la trampa sea o no T. infestans. Sin embargo, en la
misma se han encontrado prácticamente sólo T. infestans mediante inspección
in-situ; por tanto, gracias al cebo atractivo, es altamente probable que la trampa
con sensores este reportando el ingreso del T. infestans.

PRÊMIO MERCOSUR 2017

reflexión de la luz infrarroja [Gaona et al., 2014].
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La trampa reporta su activación (ingreso del insecto a la trampa) por medio de una comunicación inalámbrica en una red en malla (nodos intermedios y
dispositivos finales) que se comunican entre sí en forma inteligente, esto significa que las trampas eligen el mejor camino para llegar al Concentrador, que es
el dispositivo encargado de retransmitir la información de las trampas a un servidor remoto en Internet, quien lo almacena en una base de datos para su posterior despliegue en el centro de monitoreo.

5.4.3 CEBO
Las feromonas son compuestos orgánicos emitidos por los insectos, son
mensajeros químicos que provocan una respuesta en otros individuos de su misma especie, obligándolos a optar por un tipo de comportamiento determinado
[Simon, 1994; Blanco, 2004]. Existen varios tipos de feromonas entre ellas las
sexuales, de agregación, trazadores, de alarma, disuasorias, etc., según sea el
tipo de reacción que provocan [Simon, 1994]. Estas feromonas son utilizadas por
los insectos para modificar su comportamiento ya sea si el fenómeno sea de apareamiento (feromona sexual), de búsqueda de alimento (feromona trazadora),
para agrupación de individuos en colonias (feromona de agregación), o para la
estimulación de huida o defensa (feromona de alarma), entre otros. Para el caso
específico de los triatominos, donde algunas especies son vectores de la enfermedad de Chagas, se ha citado a la estridulación (acción de producir sonido mediante la fricción de ciertas partes del cuerpo) como un posible mecanismo de
comunicación entre los sexos de T. infestans. Entre otros mecanismos de interés
está el olfativo, que involucra a las feromonas, mecanismo de por sí de comunicación más intraespecífico en insectos, si los comparamos con otras alternativas
como son la visión y el sonido [Manrique, 2010].
A partir de estudios realizados con diferentes materiales (hidroxiapatita,
caolín, vidrio pírex y vidrio ámbar), se emplearon gránulos porosos de caolín
como sistemas de liberación lenta de benzaldehído para las trampas atrayendo a
T. infestans, ya que este fue el que presentó mejores resultados durante los ensayos de liberación por pesaje y ensayos con vinchucas en laboratorio [Aquino et
al., 2012].

5.4.4 FUENTE DE ENERGÍA
Las trampas se alimentan de una fuente de energía eléctrica solar y baterías (ver figura 4), a modo de garantizar su operación durante el día, la noche,
días lluviosos o días nublados. Además, este método facilita enormemente la
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instalación en gallineros o viviendas sin instalación eléctrica.
El Concentrador se alimenta de la red eléctrica de la comunidad y además
cuenta con baterías para provisión ininterrumpida de energía cuando ocurren los
cortes frecuentes, pero de corta duración, en la zona.

FIGURA 4
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA CON CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
INSTALADAS EN EL GALLINERO.

En la figura 5, se presenta un esquema del sistema electrónico conformado
por trampas con sensores en una red y un Concentrador. Cada conjunto de red de
sensores y Concentrador corresponden a zona de vigilancia en un radio de 2 km
aproximadamente. Las trampas son alimentadas por celdas fotovoltaicas y baterías, mientras que el Concentrador es alimentado por el servicio local de provisión de electricidad o también por celdas fotovoltaicas y baterías.
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FIGURA 5
ESQUEMA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN EN TIEMPO REAL
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5.5.1 TRAMPA CON SENSORES
En el esquema básico de la figura 6, se pueden observar cuatro sensores
fotoeléctricos infrarrojos conectados a un microcontrolador basado en un Microchip® PIC12F1822, que alerta al módulo de transmisión por radiofrecuencia; y
este por turnos informa sobre una eventual detección. Una vez que se detecta un
ingreso, el Concentrador reporta al centro de monitoreo a través de Internet.
Cada trampa fue preparada para trabajar en la intemperie, previendo condiciones climáticas agresivas usando botellas de agua de 10 litros vacías y cortadas
para cubrir la trampa y la batería de ión-litio, como se muestra en la figura 7, que
luego fue reemplazada por un módulo hermético de suministro de energía ininterrumpida por medios de celdas fotovoltaicas.
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FIGURA 6
ESQUEMA BÁSICO EN VISTA SUPERIOR DE UNA TRAMPA CON SENSORES
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5.5.2 EL CONCENTRADOR
Se encuentra en el centro de la comunidad y consiste en un gabinete para
componentes electrónicos (esquematizado en la figura 8): que contiene la entrada de voltaje alterno, dos interruptores de circuito, un sistema de alimentación
ininterrumpida (UPS), una fuente conmutada de corriente continua, un módulo
de comunicación programable por radiofrecuencia (RF), un microcontrolador
primario basado en Arduino, un módulo de memoria Ethernet y SD, un módulo +
teclado LCD de pantalla, un módulo GPS / GPRS, sensores e interfaces para la
estación meteorológica portátil. También tiene un sistema especial de refrigeración con filtro para insectos y polvos, y también es resistente al agua.

FIGURA 7
GALLINERO TÍPICO CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA LAS TRAMPAS CON
SENSORES (MEDIA BOTELLA OSCURA) Y BATERÍAS (MEDIA BOTELLA BLANCA).

El sistema debe operar con las siguientes características: (1) Interfaz de usuario a través del módulo de pantalla LCD-Teclado. (2) comunicación GPRS y mensaje de texto (SMS) con los servidores en Internet. (3) Registro de eventos en la
memoria SD. (4) Interacción con el UPS para determinar la fuente de alimentación.
(5) Lectura de sensores de temperatura interior y exterior, presión atmosférica, humedad, dirección y velocidad del viento, cantidad de lluvia caída. (6) Comunicación
inalámbrica a través de RF con trampas ubicadas en las viviendas.
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5.5.3 INTERFAZ DE MONITOREO
La aplicación web se ha desarrollado en PHP con la base de datos PostgreSQL. Ambos alojados en los servidores del centro de monitoreo de datos accesibles desde Internet. Permite un monitoreo en línea, así como, tener una imagen
de histograma automático relacionada con los datos registrados en un rango de
tiempo previamente especificado. Los informes pueden tener la siguiente información de las trampas: problemas de suministro eléctrico, número de detecciones por día y por trampas. Desde la estación meteorológica: dirección y velocidad
del viento, humedad relativa, cantidad de lluvia, presión atmosférica, temperatura interna y externa.

5.5.4 SISTEMA DE COMUNICACIÓN
El módulo de RF es el XBee-PRO 2,4 GHz (protocolo IEEE 802.15.4) con configuraciones de modo enrutador para nodos intermedios y nodos externos como
modo de dispositivo final. De esta manera, una trampa (nodo) que se encuentra lejos
del centro de la comunidad puede llegar hasta el Concentrador por intermedio de los
enrutadores y de varias maneras, formando una red inteligente de sensores. Dado
que se utilizan 64 bits de direccionamiento en el módulo de RF, es posible tener suficiente número de trampas.
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FIGURA 8
GALLINERO TÍPICO CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA LAS TRAMPAS CON
SENSORES (MEDIA BOTELLA OSCURA) Y BATERÍAS (MEDIA BOTELLA BLANCA).
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5.5.5 PROVISIÓN DE ENERGÍA
Desde el punto de vista del suministro de energía, las comunidades se
clasificaron en electricidad suministrada o no. En las comunidades sin suministro de energía eléctrica inicialmente solo se usaron baterías para trampas con
sensores. Durante los primeros 6 meses, las trampas funcionaron con baterías de
iones de litio de 90 amperios-hora (Ah), que fueron reemplazadas mensualmente. En los últimos 4 meses, las baterías relativamente grandes y pesadas han sido
reemplazadas por un sistema de suministro de energía solar ininterrumpido, con
baterías pequeñas que se recargan automáticamente por las células fotovoltaicas. Los módulos fueron monitoreados en todo momento.
Se probaron dos topologías de conexión entre las células fotovoltaicas y
los circuitos internos. La primera topología mostrada en la figura 9 emplea un
esquema de conexión de células fotovoltaicas de 20 vatios, que genera una corriente continua pero voltaje variable relativo a la luz solar de 0 a 20 voltios, que
se regula a 5 voltios por medio del convertidor reductor. Luego, el módulo inteligente cargador de ion de litio paralelo de 3 celdas genera el voltaje y la corriente adecuados para la carga de la batería y el suministro de energía de la trampa.
Por lo tanto, debe reajustarse a 3,3 voltios por medio del convertidor elevador/
descendente.

FIGURA 9
SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA. PRIMERA TOPOLOGÍA PROBADA.
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Una limitación observada en la primera topología fue el corte de la fuente
de alimentación con el agotamiento de la batería. Esto es predecible que ocurra
cuando tiene largos períodos de falta de luz solar adecuada. Sin embargo, en la
configuración de la primera topología, los módulos del convertidor no se reinician una vez que se restaura la energía solar, permaneciendo permanentemente
apagada.
La segunda topología que se muestra en la figura 10 emplea un convertidor
único y un módulo de cargador llamado MPPT (Maximun Power Point Tracking,
por sus siglas en inglés) que aprovecha la energía de las células fotovoltaicas de
manera más eficiente. Esta topología resultó ser la más segura para el esquema
de conexión entre las células fotovoltaicas y la batería, pero se deben usar paneles de al menos 20 vatios para que pueda funcionar en días muy nublados y continuos. De esta forma, la batería podría agotarse después de un par de días sin luz
solar adecuada, y cuando vuelva a haber buena luz solar, las trampas con sensores se reiniciarán automáticamente.
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FIGURA 10
SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA. SEGUNDA TOPOLOGÍA PROBADA.
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5.5.6 SISTEMA INFORMÁTICO
El sistema tiene cuatro aplicaciones (software). El primero lee los archivos
meteorológicos y los presenta gráficamente. El segundo lee los archivos de detección de T. infestans y los presenta gráficamente (ver ejemplo en la figura 11); El
tercero escribe información meteorológica en la base de datos, y el cuarto es una
aplicación web que interactúa con la base de datos al mostrar la información en
gráficos, incluyendo tablas, mapas y facilitando la modificación de las variables
de configuración.

FIGURA 11
EJEMPLO DE REPORTE AUTOMÁTICO OBTENIDO CON EL SISTEMA. CORRESPONDE AL
NÚMERO DE DETECCIONES POR TRAMPA CON SENSORES EN UN MES.

5.5.7 MONITOREO METEOROLÓGICO
Los valores ambientales se obtuvieron de una estación meteorológica ubicada en la localidad. La aplicación web recibe todas las variables meteorológicas
aproximadamente cada 30 segundos y las registra en la base de datos, lo que
permite generar informes gráficos y permitir un análisis comparativo con las
detecciones de los sensores. También es posible indicarle a la aplicación que genere los informes a partir de la copia de seguridad realizada en el chip de memoria del Concentrador.
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6 RESULTADOS
6.1 CAMPO DE DETECCIONES
La Tabla 1 muestra la cantidad de eventos de ingresos detectados de T.
infestans y otras especies secundarias de triatominos como Triatoma sórdida que
ocurrieron entre los meses de septiembre de 2016 y junio de 2017. Se puede observar que el número de detecciones varía con el mes, desde el invierno (septiembre-2016) al invierno (junio-2017). El número total de detecciones fue 2.612,
donde el período más activo fue entre los meses de septiembre y enero. Dado que
otros insectos pueden activar las alarmas accidentalmente, la detección sigue los
criterios introducidos en [Gaona et al., 2014]. El software activa una bandera de
precaución en caso de detectar un ingreso del insecto. Solo después de 30 minutos de inactividad (ausencia de detecciones), la bandera se desactiva para pasar
de nuevo a la posición de “espera” para la próxima activación (próxima detección). Con esto se pudo evitar detectar al mismo insecto más de una vez.

TABLA 1 - DETECCIONES DE T. INFESTANS POR MES.

406

OCTUBRE

796

NOVIEMBRE

305

DICIEMBRE

323

ENERO

347

FEBRERO

112

MARZO

181

ABRIL

73

MAYO

62

JUNIO

7

TOTAL

2612

PROMEDIO DE DETECCIONES POR MES

261,2

PROMEDIO DIARIO

9,78
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6.1.1 MONITOREO METEOROLÓGICO
En el período analizado, octubre fue el mes más prolífico en términos de
detecciones. En este período de tiempo, el personal de campo de control realizó
una corroboración in situ cuando se produjo la activación de la alarma. Los resultados más importantes en este período de análisis son: la verificación de que las
detecciones tienen una fuerte correlación con T. infestans u otra actividad de especies de triatominos dentro o alrededor de las trampas con sensores. Por lo
tanto, en una situación de monitoreo normal (sin la verificación del personal
experto), si se activan varias trampas, significará una alta actividad de triatominos, con una alta probabilidad de ser una fuerte presión para instalar un nuevo
proceso de infestación.
En el período de servicio de casi 300 días de las trampas con sensores, la
cantidad de cortes de energía en la comunidad se mantuvo en un promedio de 2
cortes por día. Las detecciones de T. infestans potenciales se promediaron un poco
menos de 10 por día. Es importante observar que el promedio de las detecciones
de T. infestans con el transcurso de los meses fue decreciente. Parte de esto puede
deberse al calor del verano, o podría deberse a la disminución del poder de atracción del cebo. Esto último posiblemente se deba al aumento sustancial de la temperatura ambiente de la estación del año o al agotamiento del atrayente en el
sistema de liberación lenta.

6.1.2 HALLAZGOS METEOROLÓGICOS
Las tablas 2 y 3 muestran medidas de humedad relativa, precipitación y
temperatura (todos los valores corresponden a promedios diarios) así como también el número de detecciones en periodos de dos meses diferentes. Los días
fueron elegidos de acuerdo con el mínimo y máximo de cada magnitud y el mínimo y el máximo de las detecciones.
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TABLA 2 - DETECCIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA DE T. INFESTANS CON RELACIÓN CON
LA HUMEDAD RELATIVA, CANTIDAD DE LLUVIA CAÍDA Y TEMPERATURAS ENTRE
LOS MESES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2016. * MENOR CANTIDAD DE
DETECCIONES, ** MAYOR CANTIDAD DE DETECCIONES, *** MAYOR PROMEDIO
DE HUMEDAD RELATIVA, **** TEMPERATURA PROMEDIO MÁS ALTA

DÍA
23/09
30/09
03/10
16/10
26/10

NÚMERO DE
DETECCIONES

PROMEDIO DE

PROMEDIO DE

PROMEDIO DE

HUMEDAD

CANTIDAD DE

TEMPERATURA

RELATIVA

LLUVIA CAÍDA

AMBIENTAL

11

60 % - 70 %

47 **

20 % - 30 %

5

89 % ***

35

APROX. 20 %

3*

APROX. 50 %

MENOS QUE
4 MM O 0 MM
MENOS QUE
4 MM O 0 MM
4,84 MM
MENOS QUE 4
MM O 0 MM
ENTRE 4 Y
4,5 MM

APROX. 20 °C
APROX. 25 °C
ENTRE 15 °C Y
20 °C
34,79 ºC ****
APROX. 20 °C

TABLA 3 - DETECCIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA DE T. INFESTANS CON RELACIÓN CON LA
HUMEDAD RELATIVA, CANTIDAD DE LLUVIA CAÍDA Y TEMPERATURAS ENTRE LOS
MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016. * MAYOR CANTIDAD DE DETECCIONES,
** MAYOR PROMEDIO DE HUMEDAD RELATIVA, *** MAYOR PROMEDIO DE CANTIDAD
DE LLUVIA CAÍDA, **** MAYOR PROMEDIO DE TEMPERATURA AMBIENTE

02/11
07/11
08/11
15/11
24/11

NÚMERO DE
DETECCIONES

PROMEDIO DE

PROMEDIO DE

PROMEDIO DE

HUMEDAD

CANTIDAD DE

TEMPERATURA

RELATIVA

LLUVIA CAÍDA

AMBIENTAL

7

33.38% **

9

APROX. 20 %

1

APROX. 30 %

0

20 % - 25 %

MENOS QUE 4
MM O 0 MM

15 °C - 20 °C

MENOS QUE 4

30 °C - 35 °C

MM O 0 MM

****

MENOS QUE 4
MM O 0 MM
APROX 6 MM
MENOS QUE 4

20 °C - 25 °C
20 °C - 25 °C

47 *

15 % - 20 %

40

15 % - 20 %

28/11

0

20 % - 25 %

12,64 MM ***

15 °C - 20 °C

19/12

1

APROX. 20 %

APROX. 5 MM

20 °C - 25 °C

25/11

MM O 0 MM
MENOS QUE 4
MM O 0 MM

APROX. 25 °C
25 °C - 30 ° C
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Comparando las tablas 2 y 3, se puede observar que el número de actividad
de triatominos aumenta sustancialmente cuando la precipitación es mínima, la
humedad relativa es menor del 30 % y la temperatura es menor de 30 ºC. Por el
contrario, cuando la temperatura es alta, el número de detecciones disminuye
considerablemente.

6.1.3 CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El suministro de energía eléctrica del proveedor local es solo para el concentrador, ya que las trampas se energizaron inicialmente con baterías y más
tarde con energía solar.
La cantidad excesiva de cortes de energía (528 cortes en 10 meses), tal y
como se detalla en la Tabla 4, fueron en su mayoría de corta duración (de 5 a 10
minutos), pero a veces durante más tiempo (más de 20 minutos). Esta información se obtuvo del análisis del archivo LOG del chip de memoria, que es un archivo en el que se registran todos los eventos del sistema electrónico en el Concentrador. Para determinar si hubo un corte de energía, el sistema usa la señal
utilizada para la advertencia audible del UPS (el pitido), y si pasan 30 segundos,
solo allí se considera un corte. Luego, el UPS alimentará los circuitos durante 5
minutos y, enseguida se apagará todo el sistema hasta que se restablezca la alimentación eléctrica de la red.

TABLA 4 - REPORTE DE CORTES DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL
CONCENTRADOR.

CORTE DE ENERGÍA

174

SEPTIEMBRE

19

OCTUBRE

69

NOVIEMBRE

79

DICIEMBRE

74

ENERO

21

FEBRERO

87

MARZO

112

ABRIL

27

MAYO

16

JUNIO

24

TOTAL

528

PROMEDIO MENSUAL

52,80

PROMEDIO DIARIO

1,98
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7 CONCLUSIONES
Después de diez meses funcionando correctamente, la trampa autónoma,
conformada en un sistema de monitoreo de red de sensores en malla inalámbrica, ha demostrado una robustez ambiental en el Chaco. El sistema permite detectar rápidamente la presencia de T. infestans dentro de la trampa con sensores
y también su distribución geográfica y temporal de las zonas de vigilancia. También es importante señalar la información que se recabó, ya que es la primera vez
que se obtienen datos meteorológicos en línea al mismo tiempo que el comportamiento del insecto y su intento de invadir lugares donde antes estaba controlado por insecticida, dando nuevos conocimientos sobre este importante proceso
dinámico. El análisis adicional de datos espera correlacionar todas las variables
recogidas, como los datos ambientales, en relación con el proceso de reinfestación o repoblación de T. infestans. El sistema presentado tiene la posibilidad de
ser regionalmente escalable en países de América Latina donde la vigilancia de
vectores de la enfermedad de Chagas es una prioridad en áreas endémicas (18 de
21 países de América). El sistema es accesible en términos de costos y es una
herramienta para la detección temprana de infestaciones por T. infestans y otras
especies de triatominos y, en consecuencia, la prevención a través de un sistema
de vigilancia entomológica de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas.
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RESUMO
O radical livre óxido nítrico (NO) desempenha importantes ações em diversos processos biológicos em mamíferos como, por exemplo, o controle da
vasodilatação, a resposta imunológica, a inibição da agregação plaquetária, a
comunicação celular e a cicatrização cutânea. O NO também é reconhecido como
molécula-chave em diversos processos fisiológicos em plantas, incluindo a
quebra da dormência e a germinação das sementes, o crescimento das raízes, a
floração, a regulação do crescimento do tubo polínico, a fotossíntese, o controle
da abertura e fechamento dos estômatos e as respostas aos estresses abióticos
(como déficit hídrico e salinidade). Por ser um radical livre, doadores de NO são
administrados em diversas aplicações. Dentre eles, destacam-se os S-nitrosotióis (RSNOs), os quais se decompõem espontaneamente liberando o NO, essa
decomposição pode ser catalisada pela luz na região do visível. Trabalhos na literatura e trabalhos anteriores do grupo da proponente revelaram que a combinação de nanotecnologia com os RSNOs representa uma estratégia promissora
para viabilizar o uso terapêutico do NO. Nesse contexto, o principal objetivo do
projeto é a síntese e caracterização de nanopartículas (i) à base de polímeros
biocompatíveis (poli-láctico-co-glicólico, quitosana e policaprolactona); e (ii) à
base de nanopartículas ferromagnéticas (Fe3O4@quitosana) contendo os RSNOs.
O projeto ainda prevê estudos cinéticos de liberação térmica e fotoquímica de
NO a partir dos nanomateriais preparados, a avaliação da citotoxicidade dos
mesmos, incluindo a avaliação dos mecanismos de toxicidade, e aplicações dos
materiais em plantas sob estresse abiótico. Espera-se contribuir na escalada de
desenvolvimento de materiais biocompatíveis doadores de NO com grande impacto em aplicações biomédicas e em agricultura.
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1 | INTRODUÇÃO
O radical livre óxido nítrico (NO) desempenha importantes ações nos sistemas biológicos. Em mamíferos, o NO é o fator de relaxamento derivado do
endotélio, atuando no controle da pressão arterial (Ignarro et al., 1987). Além de
molécula-chave no sistema cardiovascular, diversos trabalhos demostraram que
o NO regula importantes processos biológicos, como a citotoxicidade mediada
por macrófagos, a broncodilatação, a modulação da neurotransmissão, a inibição
da adesão de plaquetas e da agregação de neutrófilos, a promoção e aceleração da
cicatrização cutânea, as ações tumoricidas, entre outras (Bonadavida e Gardan,
2015; Castro et al. 2016; Ignarro, 2000; Magierowski et al. 2015; Raju et al. 2015).
Além das conhecidas ações do NO em mamíferos, devido a sua natureza difusiva
e sua capacidade de participação na comunicação intercelular, o NO também desempenha importantes ações na fisiologia das plantas (Farnese et al. 2016; Santisree et al. 2015; Seabra et al. 2914[a]). Trabalhos recentes demonstraram que a
aplicação de doadores exógenos de NO em plantas é responsável pelo desenvolvimento e crescimento das mesmas, pois o NO atua na quebra da dormência das
sementes, na germinação das sementes, no crescimento das raízes, na floração,
na regulação do crescimento do tubo polínico, na fotossíntese, no metabolismo
das plantas e morte celular, no controle da abertura e fechamento dos estômatos
e nas respostas aos estresses abióticos (como déficit hídrico e salinidade) e bióticos (como infecções causadas por insetos-praga, fungos, bactérias, vírus e nematoides) (Corpas e Barroso, 2015; Farnese et al. 2016; Santisree et al. 2015; Seabiológicas do NO em mamíferos e em plantas.
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FIGURA 1
REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS DIVERSAS AÇÕES BIOLÓGICAS
DO NO EM MAMÍFEROS E EM PLANTAS.

Fonte: os autores (2017)

Sabe-se que, no meio biológico, o NO pode desempenhar suas funções
através de reações com metais de transição, hemeproteínas, proteínas e enzimas
que contêm o centro ferro-enxofre em reações conhecidas como nitrosilação, e
com resíduos sulfidrílicos em reações conhecidas como S-nitrosação, desempenhando funções fisiológicas vitais (Bradley e Steinert, 2016; Sawa et al. 2010). Sob
condições extremas, como estresse oxidativo e nitrosativo, as espécies reativas
de nitrogênio podem reagir com grupos amino do DNA e resíduos de tirosina
presentes em proteínas, resultando na modulação de propriedades funcionais de
proteínas (Corpas e Barroso, 2015; Kim, 2014). Alguns eventos fisiológicos regulados por esse tipo de sinalização incluem vasodilatação, citotoxicidade e inflamação (Lo Faro et al. 2014).
Como resultado de todas essas descobertas das ações do NO em mamíferos
e em plantas, o volume de trabalhos publicados sobre o comportamento biológico do NO é cada vez maior, da mesma forma o interesse nas aplicações dessa
molécula. Nesse contexto, o estudo do NO e suas implicações bioquímicas se
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tornou um campo promissor, e qualquer composto capaz de gerar NO torna-se
extremamente interessante em vista da possibilidade de sua utilização na geração de NO in vivo em diversas aplicações médicas e também em aplicações na
agricultura (Doro et al. 2016; Kruzliak et al. 2013; Seabra et al. 2014[a], Seabra et
al. 2015[a,b]; Silva et al. 2016).

2 | PROBLEMA
Sendo um radical livre na forma gasosa, pequeno, desprovido de carga e
relativamente lipofílico, o NO é reativo no meio biológico, dificultando sua administração terapêutica (Ignarro, 1999). Penetra com certa facilidade no interior
das células, sem a necessidade de receptores de membrana, reagindo rapidamente com biomoléculas, como, por exemplo, hemoglobina presente nos eritrócitos, sendo inativado e perdendo suas atividades biológicas (Ignarro, 1990). Infelizmente, o uso do NO em aplicações biomédicas é dificultado pela falta de
veículos apropriados para seu armazenamento e liberação sustentada no alvo de
interesse.
As diversas funções do NO nos sistemas biológicos (Figura 1) vêm motivando o desenvolvimento de diferentes estratégias para liberação sustentada de
NO diretamente no local de interesse. Nessa direção, as primeiras estratégias se
basearam na administração direta de doadores de NO de baixas massas moleculares, como os RSNOs e os diazeniumdiolatos (NONOatos) (Huerta et al. 2008;
Keefer 2011; Thatcher 2005). Apesar de esses doadores de NO desempenharem
funções terapêuticas (por exemplo, antitumorais, antimicrobianas, vasodilatadoras e cicatrizantes), os mesmos carecem de seletividade e eficiência na liberaOs maiores desafios no sucesso do desenvolvimento de estratégias de liberação de NO em aplicações biomédicas são:
(i) Controle sob a meia vida do doador de NO, que pode ser drasticamente
afetada pelo meio biológico, incluindo pH, temperatura, presença de espécies
reativas de oxigênio/nitrogênio;
(ii) Possibilidade de ocorrência de efeitos colaterais (como a queda da
pressão arterial) devido à distribuição sistêmica do doador de NO;
(iii) Formação de subprodutos tóxicos após a liberação de NO a partir do
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material carreador de NO, afetando os tecidos saudáveis;
(iv) Limitações na quantidade de incorporação de NO no material carreador de NO;
(v) Liberação sistêmica de NO e falta de liberação alvo-dirigida do NO.
O NO é um radical livre, portanto, facilmente inativado. Há diversas moléculas de baixa massa molecular que atuam como doadores de NO, preservando
sua bioatividade. Dentre elas, destacam-se os S-nitrosotióis (RSNOs), encontrados no meio biológico (Broniowska e Hogg, 2012; Naghavi et al. 2013). Tióis
(RSHs) são facilmente nitrosados na presença de N2O3 ou NO2- em meio ácido,
gerando RSNOs, que são significativamente mais estáveis que o próprio NO (Seabra et al. 2004[a,b]; Shishido et al. 2003). A Figura 2 mostra a estrutura química
de quatro RSNOs: S-nitrosoglutathiona (GSNO), S-nitroso-N-acetilpenicilamina (SNAP), S-nitroso-N-acetilcisteína (SNAC) e S-nitroso-ácido mercaptosuccínico (S-nitroso-MSA).

FIGURA 2
ESTRUTURAS DOS RSNOS: S-NITROSOGLUTATIONA (GSNO), S-NITROSO-NACETIL-PENICILAMINA (SNAP), S-NITROSO-N-ACETILCISTEÍNA (SNAC) E
S-NITROSO-ÁCIDO MERCAPTOSUCCÍNICO (S-NITROSO-MSA).
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Os RSNOs atuam como carregadores e liberadores espontâneos de NO. A
clivagem da ligação S-NO com liberação de NO ocorre termicamente (Eq. 1), e é
catalisada pela presença de luz (UV e/ou visível) (Seabra e de Oliveira, 2004; Seabra et al. 2004[b]; Shishido et al. 2003).
KT/ hn
2 RSNO ® 2 NO + RS-SR

(1)

Uma das grandes vantagens do uso dos RSNOs como doadores de NO é o
fato de a liberação de NO ocorrer espontaneamente, e o uso da luz pode ser empregado para acelerar a velocidade de decomposição do RSNO com liberação de
NO (Seabra e de Oliveira, 2004; Seabra et al. 2004[b]; Shishido et al. 2003). Além
disso, os produtos de decomposição térmica/fotoquímica do RSNO são somente
o NO e o dímero RS-SR, não gerando subprodutos tóxicos, como outros doadores
de NO (Seabra e de Oliveira, 2004; Seabra et al. 2004[b]; Shishido et al. 2003). Os
RSNOs também apresentam muitas das propriedades biológicas atribuídas ao
próprio NO, como a vasodilatação de veias e artérias, a inibição da agregação
plaquetária e a cicatrização cutânea (Amadeu et al., 2008; Seabra et al. 2007,
2008; Seabra 2011). Atualmente, os RSNOs são alvos de grande interesse devido
às suas funções como intermediários no transporte, estocagem e liberação de
NO, além do envolvimento em mecanismos de transdução de sinal por causarem
modificações de proteínas, implicando na sinalização celular (Liu et al. 2016;
Sawa et al. 2010).

3 | JUSTIFICATIVA
Doadores de NO, como os RSNOs, permitiram viabilizar a administração
tanto, o uso direto de doadores de NO apresenta algumas limitações, a saber: (i)
a insuficiente duração da liberação de NO no local de interesse; (ii) a rápida inativação da molécula precursora de NO (ou seja, do RSNO), (iii) a limitada biocompatibilidade e/ou baixa solubilidade do doador de NO; (iv) a liberação de NO
antes que o mesmo atinja o local de interesse (Cabrales et al. 2010; Seabra et al.
2005). A combinação de doadores de NO (incluindo os RSNOs) e os nanomateriais
é uma estratégia relativamente nova e promissora que vem sendo utilizada com
sucesso a fim de superar essas limitações e aumentar a utilidade e importância
dos doadores de NO (Carpenter e Schoenfisch, 2012; Santos et al. 2016; Seabra e
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de NO em diversas aplicações (Liu et al. 2016; Seabra et al. 2004[a]; 2007). Entre-
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Durán, 2010, 2012; Seabra et al., 2014[a,b]; Seabra et al. 2015[a,b]). Essa estratégia apresenta potencial promissor para as aplicações do NO na área biomédica e
na agricultura. Apesar de vários trabalhos relatarem o uso de nanomateriais liberadores de NO em aplicações biomédicas, a combinação da nanotecnologia e
doadores de NO em plantas ainda não é devidamente explorada (Seabra et al.
2014[a]). Nesse sentido, o principal objetivo do projeto é a utilização da nanotecnologia como ferramenta na preparação de novos materiais carregadores e liberadores de NO, com potencial de uso em aplicações biomédicas e na agricultura.
Trabalhos anteriores da proponente revelaram que nanopartículas poliméricas e metálicas doadoras de NO podem ser preparadas com sucesso e usadas
para liberar quantidades terapêuticas de NO de maneira sustentada em diversas
aplicações, incluindo a toxicidade frente a linhagens de células tumorais (Seabra
et al. 2014[b]), bactérias resistentes (Cardozo et al. 2014) e protozoários causadores da doença de Chagas (Seabra et al. 2015[c]). Esses resultados promissores, já
publicados pelo grupo da proponente, levaram a novas questões que esse projeto
pretende investigar, a saber: (i) desenvolvimento de nanopartículas poliméricas
e biodegradáveis e de nanopartículas metálicas contendo RSNOs capazes de liberar quantidade terapêutica de NO de forma sustentada diretamente no alvo de
interesse; (ii) investigação dos mecanismos de citotoxicidade desses materiais
doadores de NO em células tumorais; (iii) uso de nanopartículas doadoras de NO
em plantas sob estresse abióticos (como déficit hídrico e salinidade). O uso de
doadores de NO em plantas ainda é relativamente pouco explorado, em comparação com as aplicações biomédicas dos mesmos. Apesar de a nanotecnologia já
ser usada em plantas, a combinação de doadores de NO e nanomateriais ainda
não foi explorada em plantas sob estresses abiótico e/ou biótico (Seabra et al.
2014[a]). Recentemente, resultados preliminares do grupo da proponente demonstraram que a aplicação da GSNO (forma livre, não encapsulada) em plantas
(cana-de-açúcar) sob déficit hídrico aumentou a fotossíntese e o crescimento da
planta (Silveira et al. 2016). Como consequência, o presente projeto prevê a combinação de RSNOs e nanopartículas e sua aplicação em plantas sob déficit hídrico
e salinidade. Espera-se uma optimização do efeito protetor do RSNO em plantas
sob estresses abióticos. Ressalta-se a originalidade nas aplicações de nanomateriais contendo RSNOs em plantas sob estresse abiótico.
Polímeros biodegradáveis, como o ácido poli-láctico-co-glicólico (PLGA),
são grandemente utilizados na preparação de micro e nanopartículas em diversas aplicações biomédicas (Do et al. 2008; Gomes et al. 2008). O PLGA apresenta
as seguintes vantagens: biodegradabilidade e biocompatibilidade, aprovação
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para administração parental em sistemas de liberação de fármacos pelas agências Food and Drug Administration e European Medicine Agency, capacidade de carrear moléculas hidrofílicas ou hidrofóbicas, proteção do princípio ativo frente a
degradação, possibilidade de liberação sustentada e alvo-dirigida do princípio
ativo incorporado (Danhier et al. 2012). No meio biológico, as nanopartículas de
PLGA são capazes de ser internalizadas e escapam da degradação pelo lisossomas, indicando o grande potencial de liberação de ativos diretamente nas células
de interesse (Locatelli e Franchini, 2012; Mirakabad et al. 2014). Foram reportadas as incorporações de doadores de NO em micro/nanopartículas de PLGA, como
a SNAP em microesferas de PLGA (Lautner et al. 2016), e complexos de rutênios
em micro e nanopartículas de PLGA (Gomes et al. 2008, 2013).
A quitosana (poli-β(1,4)-D-glucosamina), um polissacarídeo catiônico, é
grandemente utilizada na engenharia de tecidos e na confecção de biomateriais
por apresentar importantes propriedades como: baixo custo, biodegradabilidade
e biocompatibilidade (Nayak et al. 2016; Sipoli et al. 2015). A quitosana já é utilizada em aplicações biomédicas como liberação e encapsulação de fármacos (Kumar et al. 2015; Lorevice et al. 2016). Trabalhos publicados e submetidos do grupo
da proponente demonstraram o uso de nanopartículas à base de quitosana para
encapsulação de RSNOs e suas aplicações em ações antibacterianas (Cardozo et
al. 2014), contra o protozoário Trypanossoma cruzi causador da doença de Chagas
(Seabra et al. 2015[c]) e em diferentes linhagens de células tumorais (Pelegrino et
al. 2016). Além disso, na liberação de fármacos, a quitosana apresenta vantagens
adicionais como ação antimicrobiana e mucoadesão, devido a sua carga positiva,
possibilitando uma afinidade pelas cargas negativas da mucosa, através de interações eletrostáticas (Liu e He, 2015).
A policaprolactona (PCL) é um polímero biocompatível e biodegradável
aprovado pela Food and Drug Administration como polímero sintético para uso em
Por ser um poliéster alifático, o PCL é biodegradado por hidrólises sob condições
fisiológicas (Cao et al. 2015). A incorporação da GSNO em matriz de PCL para o
recobrimento de dispositivo cardiovascular para liberação de NO e evitar a reestenose em procedimentos de angioplastia já foi reportada (Acharya et al. 2012).
Embora o uso de nanopartículas de PCL para incorporação de diversos fármacos
já tenha sido reportada (Shan et al. 2015), a incorporação de RSNOs nessas nanopartículas ainda não foi investigada.
A Figura 3 representa a estrutura dos três polímeros que são usados no
projeto para a preparação de nanopartículas.
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sistemas/dispositivos de liberação controlada de fármacos (Kumar et al. 2016).
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FIGURA 3
ESTRUTURA DOS POLÍMEROS A SEREM UTILIZADOS NESSE PROJETO PARA
PREPARAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS.

O projeto prevê a preparação de nanopartículas poliméricas de PLGA, quitosana e PCL RSNOs. Espera-se obter nanopartículas biocompatíveis capazes de
liberar quantidades terapêuticas de NO, a partir dos RSNOs incorporados de maneira sustentada sob condições fisiológicas em aplicações biomédicas e em plantas.
Nanopartículas de óxido de ferro superparamagnéticas (Fe3O4) com alta
magnetização e biocompatibilidade têm chamado a atenção no meio científico
por poderem ser aplicadas como carreadores fármacos para tecidos ou órgãos de
interesse (Bakhtiary et al. 2016; Cicha et al. 2016). Trabalhos publicados pelo grupo da proponente (incluindo o depósito de um pedido de patente no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, INPI) demonstraram o sucesso das sínteses
biogênica e química de nanopartículas superparamagnéticas de Fe3O4 e sua funcionalização com grupos RSNOs, doadores de NO (de Oliveira et al. 2012; Molina
et al. 2013; Santos et al. 2016; Silva e Seabra, 2016). Essas nanopartículas demonstraram importante ação tóxica em linhagens de células tumorais de câncer
da mama (Seabra et al. 2014[b]) e de próstata (manuscrito em preparação), indicando seu uso em terapia de tratamento do câncer. Como consequência dos estudos anteriores do grupo da proponente, o presente projeto prevê a síntese de
nanopartículas de Fe3O4@quitosana (estrutura “core-shell”) contendo doadores
de NO e suas ações em linhagens de células tumorais. Ressalta-se a originalidade
na obtenção de nanopartículas Fe3O4@quitosana contendo RSNOs, como doadores de NO. A Figura 4 mostra a representação esquemática dessas nanopartículas
doadoras de NO, através da incorporação de RSNOs na camada de quitosana que
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reveste a superfície das nanopartículas de Fe3O4. Por serem superparamagnéticas, através da aplicação de um campo magnético externo é possível guiar as
nanopartículas até o tecido/órgão de interesse, onde o NO é liberado localmente,
minimizando danos às células saudáveis.

FIGURA 4
REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE NANOPARTÍCULAS DE
FE3O4@QUITOSANA DOADORAS DE NO.

Uma estratégia que vem sendo utilizada para superar essas limitações baseia-se na combinação da nanotecnologia com moléculas doadoras de NO (RSSeabra e Durán 2010, 2012; Seabra 2011; Seabra et al. 2015 [a,b]). Nesse sentido, o
desenvolvimento de nanomateriais contendo doadores de NO (como RSNOs)
promete as seguintes vantagens:
(i) Aumento da estabilidade térmica do doador de NO (por exemplo, RSNO)
incorporado no nanomaterial em comparação à estabilidade do doador de NO
livre (não incorporado num nanomaterial);
(ii) Aumento da liberação sustentada de NO a partir do nanomaterial sob
condições fisiológicas;
(iii) Em alguns casos, a luz pode ser utilizada para modular a liberação de
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NOs), formando plataformas de liberação controlada de NO (Gutierrez et al. 2016;

NO a partir do nanomaterial;
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(iv) Possibilidade de multifuncionalização da superfície do nanomaterial
favorecendo a liberação alvo-dirigida e sustentada de NO;
(v) Possibilidade de adição de outros agentes terapêuticos com os doadores de NO no mesmo nanomaterial;
(vi) Possibilidade de modular o fluxo de NO liberado (quantidade de NO
liberada) para uma específica aplicação;
(vii) Possibilidade de incorporação de uma alta quantidade de doadores de
NO nas nanopartículas, em função da alta área superficial do nanomaterial;
(viii) Possibilidade de liberação alvo-dirigida do NO a partir do nanomaterial, minimizando a liberação no sistema de NO e, dessa forma, reduzindo os
efeitos colaterais.
Até o presente momento, apesar dos grandes avanços na confecção de novos e versáteis nanomateriais, ainda não existe um sistema de liberação de NO
considerado ideal para importantes aplicações médicas (Seabra et al. 2015[a,b]).
A fim de contribuir na escalada de desenvolvimento de nanomateriais carregadores de RSNOs capazes de liberar o NO de forma mais sustentada e diretamente
no alvo de interesse, o projeto propõe a preparação de nanopartículas poliméricas biodegradáveis e ferromagnéticas como veículos de liberação de NO.
(A)

As vantagens resultantes do uso de nanopartículas metálicas ou poliméri-

cas para liberação de fármacos são a habilidade de penetração profunda dessas
nanopartículas em tecidos-alvo, a alta interiorização celular das mesmas, a alta
capacidade de carreamento do fármaco a ser liberado (doador de NO ou o próprio
NO), a possibilidade de desenvolvimento de métodos versáteis de encapsulamento do fármaco, e a funcionalização da superfície das nanopartículas (Fraix et
al. 2016; Suchyta e Schoenfisch, 2015). A versatilidade na preparação dessas nanopartículas permite a inserção de grupos funcionais que minimizem sua toxicidade. O controle cinético da liberação de NO a partir de nanopartículas pode ser
alcançado modulando-se características das nanopartículas, como seu tamanho,
sua composição e sua natureza química (hidrofobicidade superficial) (Seabra e
Durán, 2010, 2012). Além disso, como os RSNOs sofrem decomposição térmica e
fotoquímica liberando NO (Eq. 1), a luz visível pode ser usada para modular a
taxa de liberação de NO (Shishido et al. 2003). Os RSNOs apresentam duas bandas
de absorção (em 336 e em 545 nm). A irradiação dos mesmos nesses comprimentos de onda é responsável pelo aumento da velocidade da quebra da ligação S-N,
com liberação de NO (Seabra e de Oliveira, 2004; Seabra et al. 2004[b]).
Nesse contexto, o projeto prevê o encapsulamento de RSNOs, em nanopartículas poliméricas baseadas em PLGA, quitosana e em PCL, polímeros usados
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para liberação de fármacos. Essa estratégia permitirá uma grande diminuição na
velocidade de liberação de NO, a partir dos RSNOs encapsulados em relação aos
RSNOs livres. À medida que a nanopartícula sofre degradação em meio aquoso,
o NO é liberado. Além disso, os grupos RSNOs incorporados no interior das nanopartículas sofrem lenta difusão para o exterior das mesmas, resultando em
uma liberação lenta de NO.
O projeto também prevê a síntese de nanopartículas superparamagnéticas
constituídas por Fe3O4@quitosana contendo RSNOs incorporados na matriz de
quitosana (Figura 4). A grande vantagem dessa estratégia baseia-se na elevada
capacidade de carreamento de NO na superfície das nanopartículas e esse material apresenta grande potencial de aplicação in vivo diretamente em tecidos-alvo
através da aplicação de um campo magnético, carregando e liberando o NO diretamente no órgão/tecido de interesse. Dessa forma, devido à alta magnetização
das nanopartículas, as mesmas podem ser guiadas até o local de interesse, através da aplicação de um campo magnético, e liberar grande quantidade de NO
diretamente no tecido/órgão-alvo, por exemplo, em tumores onde o NO desempenha ação citotóxica e tumoricida. Essa estratégia busca a liberação alvo-dirigida de NO, minimizando efeitos colaterais.

4 | OBJETIVOS
O projeto tem como principal objetivo a preparação de nanopartículas poliméricas e ferromagnéticas carregadoras e liberadoras de NO, com potencial de
aplicações biomédicas e em agricultura. Para isso os seguintes objetivos específicos são propostos:
Síntese de nanopartículas poliméricas (baseadas em PLGA, quitosana e
Síntese de nanopartículas superparamagnéticas de Fe3O4@quitosana contendo RSNOs e capazes de liberar NO;
Caracterização das nanopartículas preparadas (medidas de tamanho médio, distribuição de tamanho, potencial zeta, análises morfológicas e estruturais);
Determinação da eficiência de carreamento de RSNOs nas nanopartículas
preparadas;
Estudos cinéticos de liberação térmica e fotoquímica de NO a partir dos
RSNOs livres e incorporados nas nanopartículas em solução aquosa e correlação
com modelos matemáticos de liberação de fármacos a partir de nanoestruturas;
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PCL) contendo RSNOs como doadores de NO;
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Avaliação da citotoxicidade e dos mecanismos de toxicidade dos materiais
preparados em culturas de células saudáveis e tumorais;
Aplicação dos materiais preparados em plantas sob estresse abióticos (déficit hídrico e alta salinidade) e avaliação dos impactos dos materiais liberadores
de NO no crescimento das plantas.

5 | METODOLOGIA E ANÁLISE DOS RESULTADOS
5.1. OBTENÇÃO DAS MOLÉCULAS DOADORAS DE NO DE BAIXAS
MASSAS MOLECULARES (RSNOS)
Os doadores de NO (RSNOs, Figura 2) de baixas massas moleculares, os
quais serão incorporados nas nanopartículas, serão sintetizados através da reação de nitrosação de seus respectivos tióis (RSHs), em solução aquosa ácida, por
adição de quantidade equimolar de nitrito de sódio (NaNO2) (Seabra et al. 2004[b],
2005). Esse método já vem sendo utilizado pelo grupo da proponente (Pelegrino
et al. 2016; Santos et al. 2016).

5.2. PREPARAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS CONTENDO
OS RSNOS SINTETIZADOS
Nesse projeto, os RSNOs serão encapsulados em nanopartículas poliméricas de PLGA; quitosana e PCL. As nanopartículas de PLGA serão preparadas utilizando-se técnicas de evaporação/extração de solvente, como, por exemplo,
emulsão água-óleo, óleo-água (ou dupla emulsão) (Gomes et al. 2013; Lautner et
al. 2016). Nanopartículas de quitosana serão preparadas pelo método da geleificação ionotrópica, conforme realizado pelo grupo da proponente (Cardozo et al.
2014). Essa preparação baseia-se na interação eletrostática entre a quitosana e
o poliânion tripolifostato (TPP) e apresenta a grande vantagem de usar somente
água, evitando a adição de solventes orgânicos (Tripathy et al. 2012). Nanopartículas de PCL serão preparadas pelo método da nanoprecipitação, conforme descrito anteriormente (Lima e de Albuquerque 2012).

5.3. PREPARAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS FERROMAGNÉTICAS DE
FE3O4@QUITOSANA CONTENDO RSNOS
As nanopartículas ferromagnéticas de Fe3O4 serão preparadas por coprecipitação alcalina de cloretos de ferro II e III, em solução aquosa. O produto será
separado por precipitação com etanol e centrifugação, conforme descrito pelo
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grupo da proponente (Molina et al. 2013; Santos et al. 2016; Seabra et al. 2014[b]).
Nanopartículas de Fe3O4@quitosana (Figura 4) serão obtidas através da reticulação da superfície das nanopartículas de Fe3O4 com TPP (Honarmand et al. 2016;
Kuo et al. 2012; Saravankumar et al. 2014), seguido da adição de solução de quitosana contendo os RSNOs. Em todos os casos, serão obtidas e usadas diferentes
concentrações dos RSNOs nas nanopartículas.

5.4. CARACTERIZAÇÕES DAS NANOPARTÍCULAS PREPARADAS
5.4.1. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (TEM) E
VARREDURA (SEM)
As microscopias eletrônicas de transmissão e de varredura serão utilizadas na obtenção de imagens diretas das partículas, possibilitando a determinação de sua distribuição de tamanho e de sua morfologia. Além disso, a espectroscopia dispersiva de raios X (EDS) será utilizada na análise da composição
química das partículas e na distribuição de elementos químicos (Cardozo et al.
2014; Seabra et al. 2014[b]).

5.4.2. MEDIDAS DO TAMANHO MÉDIO, DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO
E POTENCIAL ZETA DAS NANOPARTÍCULAS
O tamanho médio das nanopartículas em solução aquosa, sua distribuição
de tamanho (PDI) e potencial zeta serão determinados por espectroscopia de
correlação de fótons utilizando-se um Nano ZS Zetasizer, Malvern Instruments
Corp (Cardozo et al. 2014; Santos et al. 2016; Seabra et al. 2014[b]). Esse equipamento foi recentemente adquirido pela proponente (Projeto CNPq Biotec
402728/2013-0).

5.4.3. DIFRAÇÃO DE RAIO-X
A estrutura cristalográfica das nanopartículas sintetizadas será confirmaculas de Fe3O4 será realizada através de comparação com difratogramas obtidos
com padrões tabelados disponíveis no banco de dados Joint Commitee on Powder
Diffraction Standards – Powder Diffraction File (JCPDS) (Molina et al. 2013).

5.4.4. MEDIDAS DE MAGNETIZAÇÃO
As propriedades magnéticas das nanopartículas contendo Fe3O4 serão avaliadas por meio de medidas isotérmicas de magnetização em função do campo
magnético aplicado (M x H) com as amostras em pó, utilizando um magnetômetro
do VSM (Vibrating Sample Magnetometer) (Molina et al. 2013; Santos et al. 2016).
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da por difração de raios X. A identificação da estrutura cristalina das nanopartí-
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5.4.5. ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL NA REGIÃO DO
INFRAVERMELHO
Os estiramentos dos grupos funcionais das nanopartículas preparadas serão detectados por espectroscopia vibracional no infravermelho, uma ferramenta útil para identificar as vibrações de estiramento ligante-metal (Molina et al.
2013; Santos et al. 2016).

5.5. DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE CARREAMENTO DE RSNOS
NAS NANOPARTÍCULAS PREPARADAS
A eficiência de incorporação das moléculas doadoras de NO (RSNOs) nas
nanopartículas preparadas será determinada através da quantificação dos RSNOs
em suspensões de nanopartículas ultrafiltradas utilizando-se um espectrofotômetro Uv-Vis (Cardozo et al. 2014; Seabra et al. 2014[b]).

5.6. CINÉTICAS DE LIBERAÇÃO TÉRMICA E FOTOQUÍMICA DE NO A
PARTIR DAS NANOPARTÍCULAS
As cinéticas de liberação de NO, a partir dos nanomateriais preparados
serão monitoradas por espectrofotometria (Cardozo et al. 2014; Pelegrino et al.
2016; Seabra e de Oliveira, 2004) e amperometria (Santos et al. 2016; Seabra et al.
2013; Silveira et al. 2016). As cinéticas, realizadas no espectrofotômetro, serão
monitoradas em diferentes temperaturas através de um sistema Peltier (controlador de temperatura), incluindo a temperatura fisiológica, por longos períodos
de tempo (horas-dias), no escuro e sob irradiação com luz visível através de
fonte de fibra óptica com tubos de luz (Cole-Parmer λ = 400 a 750 nm). Parâmetros cinéticos como velocidade inicial de liberação de NO a partir dos materiais
preparados e constantes de velocidade serão obtidos. O espectrofotômetro a ser
utilizado, com sistema Peltier controlador de temperatura, é solicitado na presente proposta. A espectrofotometria no UV-Vis é uma técnica simples, de baixo
custo que permite monitoramento cinético do NO liberado a partir dos materiais
preparados para solução aquosa sob condições fisiológicas. Os RSNOs apresentam bandas de absorção características em 336 e em 545 nm que permitem a
quantificação do NO liberado (Cardozo et al. 2014; Seabra e de Oliveira, 2004;
Shishido et al. 2003). A irradiação com luz visível dos RSNOs incorporados nos
nanomateriais permite a fotólise da ligação S-N, a qual possui uma banda de
absorção em 545 nm, aumentando a velocidade de liberação de NO (Seabra e de
Oliveira, 2004; Shishido et al. 2003).
Para avaliar os mecanismos de liberação de NO a partir dos nanomateriais, serão aplicados os seguintes modelos matemáticos nas curvas cinéticas:
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Higuchi, Hixson-crowell e Korsmeyer-Peppas (Marcato et al. 2013; Pelgrino et al.
2016). Parâmetros como os valores do coeficiente de correlação serão obtidos.
Outra ferramenta poderosa na detecção do NO liberado a partir dos materiais preparados baseia-se em medidas amperométricas (WPI – Four Channel
Free Radical Analyzer with Lab-Trax4/16, World Precision Instruments). Essas medidas apresentam resposta rápida (< 5 s), alta sensibilidade (limite de detecção de
1 nmolL-1) e permitem a detecção não somente do NO liberado, como também
dos produtos de oxidação do NO em solução, e da molécula doadora de NO (RSNOs) (Coneski e Schoenfisch 2012; Santos et al. 2016; Seabra et al. 2013; Silveira
et al. 2016). Esse equipamento já foi adquirido pela proponente em projeto Fapesp
(proc. 2012/17053-7).

5.7. AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DOS NANOMATERIAIS
PREPARADOS
Serão realizados ensaios para avaliação da citotoxicidade e dos mecanismos de toxicidade dos materiais preparados em culturas de células saudáveis e
tumorais. Um ponto crucial em relação à proposta de uso biomédico de nanomateriais liberadores de NO é a falta de estudos mais detalhados sobre a toxicidade
dos materiais (Seabra e Duran 2010; Seabra et al. 2015[a,b]). O metabolismo e a
eliminação dos veículos após liberarem o NO em sistemas biológicos precisam
ser caracterizados. A caracterização da citotoxicidade desses materiais será realizada em colaboração já estabelecida com o Prof. Dr. Tiago Rodrigues, da Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas, através de
testes in vitro. Esses testes permitem a determinação da citotoxicidade basal,
assim como o estabelecimento de uma faixa de concentração biologicamente ativa para um determinado agente utilizando-se culturas de células saudáveis e de
linhagens de células tumorais (Pelegrino et al. 2016; Santos et al. 2016; Seabra et
lulas incubadas com as nanopartículas. Além disso, os mecanismos de citotoxicidade das nanopartículas contendo RSNOs serão avaliados através de ensaios
de: medidas de estresse oxidativo, caracterização da internalização das nanopartículas em culturas de células e investigação de danos às membranas (Hwang
et al. 2015; Koch et al. 2014).
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al. 2014[b]). Serão realizados testes de dose-resposta e tempo-resposta das cé-
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5.8. AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DOADORAS DE
NO EM PLANTAS SOB ESTRESSE ABIÓTICO
As nanopartículas contendo RSNOs serão aplicadas em plantas (cana-de-açúcar, soja e milho) sob estresse abiótico (déficit hídrico e alta salinidade).
Suspensões aquosas das nanopartículas contendo diferentes concentrações de
RSNOs (10 – 1000 µmolL-1) serão borrifadas nas folhas das plantas (por tempos
diferentes, variando-se de 3 a 7 dias de tratamento). A ação protetora dos nanomateriais doadores de NO nas plantas será avaliada através de análises fisiológicas, como trocas gasosas, atividade fotoquímica, pigmentos fotossintéticos, enzimas do metabolismo fotossintético e análise de crescimento, a fim de verificar
se o NO é capaz de atenuar a inibição do crescimento e o comprometimento da
cadeia de transporte de elétrons na fotossíntese em condições de estresse. Além
disso, serão realizadas análises de espécies reativas de oxigênio e enzimas do
sistema antioxidativo a fim de verificar se o NO potencializará os mecanismos
antioxidativos. Esses ensaios serão realizados em colaborações já estabelecidas
com o Prof. Rafael V. Ribeiro, do Departamento de Biologia da Planta do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, e com o Prof. Halley Caixeta de Oliveira, do Departamento de Biologia Animal e Vegetal do Centro de
(A)
Ciências
Biológicas da Universidade Estadual de Londrina.

6 | RESULTADOS
O desenvolvimento deste projeto implica na continuidade e consolidação
da linha de pesquisa da proponente baseada na preparação de nanomateriais
doadores de NO, na continuidade dos estudos de citotoxicidade desses materiais,
com o aprofundamento na investigação dos mecanismos de toxicidade dos mesmos, e no uso de doadores de NO e nanomateriais em aplicações agrícolas. Em
termos de processamento, os aspectos inovadores incluem procedimentos de
síntese e preparação de nanopartículas poliméricas e metálicas como veículos de
liberação de NO. Em termos científicos, o projeto objetiva a estabilização de moléculas doadoras de NO (RSNOs) através de suas incorporações em nanopartículas poliméricas, ou através da funcionalização da superfície de nanopartículas
ferromagnéticas e suas implicações biológicas. Por se tratar da preparação de
materiais, o projeto prevê o depósito de pedidos de patentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, referentes aos processos e às formulações desenvolvidas. A proponente possui experiência na elaboração e no depósito de pedidos de patentes nacionais e internacionais (ao todo 16 pedidos de patentes), e seu
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licenciamento para empresas e possui bolsa em Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora – DT do CNPq.
O projeto é interdisciplinar e visa a uma interface com pesquisadores de
outras áreas, como das ciências biológicas, farmacêuticas, no que se refere às
caracterizações da toxicidade dos materiais preparados e suas possíveis aplicações farmacológicas e também na agricultura. Conforme destacado no Review
publicado pela proponente (Seabra et al. 2014[a]), a combinação de nanotecnologia e doadores de NO ainda não é explorada em aplicações agrícolas. Nesse sentido, o presente projeto visa aplicar nanopartículas doadoras de NO em plantas
sob estresse abiótico, destacando que o projeto apresenta um grande potencial
de impacto na agricultura.
Além disso, a proponente tem experiência em colaborações interdisciplinares nacionais e internacionais (o último pedido de patente depositado pela
proponente envolve a Universidad de la Frontera, no Chile). A interdisciplinaridade
desse projeto permitirá o intercâmbio de conhecimentos científicos e técnicas
que deverão trazer benefícios para os integrantes, sejam pesquisadores ou estudantes, permitindo a formação de especialistas nas áreas de biomateriais, química aplicada à fisiologia médica e à farmácia, bem como na agricultura.
Os resultados desse projeto são evidenciados pelas publicações e depósito
de pedido de patentes.

7 | CONCLUSÕES
O projeto visa contribuir na escalada de desenvolvimento de novas plataformas de liberação sustentada de NO, utilizando a nanotecnologia como ferramenta. Os materiais desenvolvidos nesse projeto serão exaustivamente caractedos mesmos. Espera-se desenvolver novos materiais doadores de NO para diversas aplicações biomédicas e agrícolas, com grande potencial (já evidenciado) em
depósito de pedidos de patentes e transferência de tecnologia entre Universidade-empresas.
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rizados por diferentes técnicas. Além disso, serão avaliadas a biocompatibilidade
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RESUMO
"A face prevê o cérebro", essa foi a frase utilizada por DeMyer, Zeman e
Palmer, em 1964, ao descrever o fato de que todos os pacientes investigados
afetados por holoprosencefalia, com transtorno no desenvolvimento cerebral,
apresentavam anomalias faciais medianas. Outros estudos também sugerem
que a morfologia facial seja um reflexo de problemas cerebrais. Tal relação pode
ser esperada se considerarmos que muitas síndromes genéticas e transtornos
psiquiátricos afetam ou são relacionados com problemas no neurodesenvolvimento. Exemplos são as síndromes de Prader-Willy, Angelman, X-Frágil, Down
e o Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Com base nesses fatos, estudos têm sido realizados no sentido de viabilizar uma abordagem computacional de auxílio ao diagnóstico desses transtornos baseada em imagens faciais. Muitos desses estudos utilizam imagens 3D
capturadas por um equipamento especial e de alto custo, ou não consideram o
TEA. Para alguns transtornos, a base de imagens é disponibilizada publicamente, mas para outros não. Logo, a aquisição de imagens é um fator dificultador
para novos estudos.
Este projeto propõe o desenvolvimento de um classificador multiclasse
para o auxílio ao diagnóstico desses transtornos, incluindo o TEA, com base em
imagens 2D, capturadas por uma câmera fotográfica digital.
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CLASSIFICAÇÃO MULTICLASSE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS
ROBÓTICA AO ALCANCE DE TODOS (ROBOX)
BASEADA EM MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS FACIAIS

1 | INTRODUÇÃO
1.1 ANTROPOMETRIA
Antropometria é a ciência que estuda as medidas do corpo humano incluindo altura, peso e tamanho dos componentes do corpo [11]. Por meio da antropometria é possível realizar uma análise da morfologia do corpo de forma não
invasiva. A obtenção das medidas pode ser feita diretamente, com equipamentos
de medição como fitas e trenas, ou indiretamente, utilizando imagens de radiografias, imagens bidimensionais ou tridimensionais por estereofotogrametria
[27].
Para assegurar a confiabilidade, os dados devem ser obtidos de forma
sistemática tanto direta como indiretamente, pois variações podem ocorrer nos
dois tipos de abordagem [12]. Para isso, é necessária a utilização de um sistema
de medida meticuloso baseado em pontos de referência [10]. Em [11] é proposto
um manual antropométrico para descrever medidas e definir normas para captura de dados antropométricos.
As medidas antropométricas são definidas como distâncias entre pontos
bem definidos sobre o corpo humano chamados de landmarks ou pontos de controle. Neste trabalho é usada a nomenclatura ponto de controle. Na figura 1 são
apresentados exemplos de pontos de controle sobre a face humana.

1.2 SÍNDROMES E ALTERAÇÕES EM MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS
FACIAIS
Já em 1964 foi identificada uma relação entre alterações nas medidas fafacial poderia guardar em si reflexos sobre o desenvolvimento cerebral [1]. Dessa
forma, seria possível analisar esses reflexos em um indivíduo que possui determinada síndrome de acordo com suas medidas faciais e o padrão de face. Vários
estudos mais recentes corroboram tal achado [22, 16, 8, 2, 29, 19], mostrando ser
viável uma abordagem computacional de auxílio ao diagnóstico baseada em imagens faciais.
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FIGURA 1
EXEMPLO DOS LANDMARKS OU PONTOS DE CONTROLE ANTROPOMÉTRICOS. FONTE: [11].

Em alguns casos, é possível identificar que indivíduos acometidos com certas síndromes apresentam a morfologia facial nitidamente distinguível de indivíduos em desenvolvimento típico. Pode ser citada como exemplo a síndrome de
Down, em que os indivíduos apresentam um fenótipo facial típico [30]. No entanto, são também detectáveis diferenças em outras síndromes/transtornos que
apresentam características fenotípicas faciais menos conhecidas até o momento
[13], como as síndromes de Prader-Willy, Angelman, X-Frágil, Down e o transtorno do espectro autista (TEA).
O TEA é um transtorno de desenvolvimento que prejudica persistentemente a comunicação e a interação social e causa padrões restritos e repetitivos de
comportamento, interesses e atividades no indivíduo. Esses sintomas estão presentes desde o início da infância e limitam ou prejudicam o cotidiano do indivíduo.
Contudo, vários fatores impedem que seja possível diagnosticar o indivíduo antes
dos quatro anos de idade, entre eles o fato de que o diagnóstico é essencialmente
clínico e realizado com base nos critérios descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Sociedade Americana de Psiquiatria (DSM), entrevistas com os pais, observação do comportamento da criança e aplicação de questionários e escalas padronizadas como ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised),
CARS (Childhood Autism Rating Scale), ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) e ADOS-G (Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic). Essas ferramentas e
questionários para a realização do diagnóstico ainda carecem de validação e adap-
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tação ao contexto brasileiro. No Brasil, a idade média na qual ocorre o diagnóstico
é 7 anos. No entanto, quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de
sucesso no tratamento. Assim, um sistema de auxílio ao diagnóstico precoce de
TEA seria de grande valia. Em particular, seria de interesse pesquisar a possibilidade de tal sistema explorar as imagens faciais, uma vez que o estudo das características antropométricas em indivíduos com TEA e indivíduos em desenvolvimento normal mostrou que existem diferenças significativas, como distâncias
entre as pupilas, formato das orelhas, estrabismo e circunferência da cabeça [2, 18,
22].
O correto diagnóstico de muitos transtornos psiquiátricos é dificultado
pela mistura de sintomas apresentados pelos mesmos, assim como pelas comorbidades apresentadas. Dessa forma, investigar se as medidas antropométricas faciais são capazes de auxiliar nessa discriminação multiclasse é importante para o
desenvolvimento de um sistema de apoio ao diagnóstico psiquiátrico.
Muitos estudos têm mostrado a existência de diferenças na morfologia
facial entre os casos e o grupo de controle. Eles diferem, no entanto, se trabalham
com apenas um transtorno, ou seja, modelando o problema como um problema de
classificação binária, ou se objetivam discriminar vários transtornos, ou seja, considerando uma classificação multiclasse. Podem ainda diferir quanto à forma de
aquisição das medidas.
O trabalho [8] representa um dos poucos que utilizam dados antropométricos obtidos por medição direta com equipamento métrico, identificando diferenças entre esquizofrênicos e controles.
A maioria dos demais estudos utiliza imagens capturadas por um equipamento de estereofotogrametria que realiza a reconstrução de uma imagem tridimensional a partir de coordenadas estimadas utilizando várias imagens bidimensionais tiradas de vários ângulos diferentes [1, 2, 17, 15, 19, 20]. Todos esses
exemplo, no trabalho [2] foram identificadas 39 distâncias antropométricas faciais significantemente diferentes entre garotos com TEA em comparação com
garotos em desenvolvimento típico (Figura 2). Além desses trabalhos terem trabalhado apenas um transtorno, o equipamento utilizado nos mesmos para a captura
1

das imagens não está disponível no Brasil e possui um alto custo financeiro .

1

3dMD Face System e 3dMD Head System possuem custo estimado de U$39.000 e U$89.000, respectivamente.

Informação obtida por e-mail através do departamento de vendas da empresa.

PRÊMIO MERCOSUL 2017

trabalhos analisaram um transtorno específico em comparação com controles. Por
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FIGURA 2
DISTÂNCIAS QUE DIFEREM EM GAROTOS COM TEA - VISÃO GERAL.

Fonte: Adaptado de [2].

Alguns poucos trabalhos utilizaram imagens 2D capturadas por câmeras
digitais comuns [29, 3, 13]. Um framework para diagnóstico de síndrome de Down
foi proposto em [29]. Os autores de [3] propuseram uma análise automatizada da
face que permite classificar a imagem de entrada entre dez síndromes diferentes
(Síndrome de DiGeorge, Cri-du-chat, Cornelia de Lange, X frágil, Mucopolissacaridose tipo 3, Noonan, Prader-Willi, Smith-Lemli-Opitz, Sotos, Williams-Beuren). Os autores de [13] trabalharam com oito transtornos: Angelman, Apert,
Cornelia de Lange, Down, X frágil, Progeria, Treacher-Collins e Williams-Beuren. Ou seja, nenhum desses trabalhos utilizando imagens 2D incluíram o TEA
nos transtornos estudados.
Cabe destacar também que, dentre os estudos acima mencionados, alguns disponibilizam publicamente as imagens 2D utilizadas, mas tais imagens
não incluem crianças acometidas com o TEA. Logo, a aquisição dessas imagens
faz-se necessária para um estudo incluindo tal transtorno.
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2 | PROBLEMA
O foco deste projeto é o problema de aprendizado supervisionado de classificadores multiclasse para o problema de diagnóstico de transtornos de neurodesenvolvimento baseados em medidas antropométricas faciais. Tais medidas
serão obtidas a partir de imagens faciais 2D de casos dos vários transtornos considerados, assim como de controles (pessoas sem nenhum transtorno de neurodesenvolvimento). Logo, a etapa de processamento das imagens para aquisição
de tais medidas inclui-se como parte do problema.
Há imagens faciais públicas para vários transtornos. No entanto, para o
transtorno do espectro autista, que também é considerado neste projeto devido
à importância de seu diagnóstico precoce, não há tais imagens. Por isso, o problema aqui tratado envolve a coleta de tais imagens.

3 | JUSTIFICATIVA
Um sistema de auxílio ao diagnóstico precoce de transtornos psiquiátricos
baseado em imagens 2D capturadas por uma câmera digital comum possui um
impacto a) econômico, no sentido de diminuir gastos em relação a outros sistemas que utilizariam equipamentos de alto custo para a captura das imagens das
crianças a serem diagnosticadas, viabilizando assim seu uso em larga escala; b)
clínico, auxiliando o diagnóstico precoce de crianças e portanto aumentando as
chances de sucesso no tratamento; c) científico, com relação aos resultados de

4 | OBJETIVOS
Este projeto tem como objetivo geral investigar a possibilidade de discriminação entre transtornos psiquiátricos, incluindo o TEA, a partir de medidas
antropométricas faciais obtidas a partir de imagens 2D, capturadas por uma câmera digital comum, de crianças, com o intuito de auxiliar o diagnóstico precoce
desses transtornos.
Os objetivos específicos são:
Realizar um levantamento de imagens faciais públicas de crianças acome-
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uso de aprendizado de máquina no problema proposto.

215

tidas por algum transtorno psiquiátrico ou em desenvolvimento típico;
Capturar imagens faciais de crianças com TEA;
Desenvolver um pipeline de processamento de imagens para obtenção de
medidas antropométricas da face;
Testar técnicas de aprendizado de máquina para o desenvolvimento de um
classificador multiclasse de transtornos;
Testar a abordagem de um classificador multirrótulo, já que comorbidades
psiquiátricas não são incomuns.

5 | METODOLOGIA
5.1 LEVANTAMENTO DE IMAGENS PÚBLICAS
Já foi identificado que há imagens públicas para os seguintes transtornos
(número de imagens entre parênteses):
• Angelman (205);
• Apert (203);
• Cornelia de Lange (179);
• Down (199);
• X frágil (164);
• Progeria (78);
• Treacher-Collins (103);
• Williams-Beuren (232);
• além de controles (1.515).
Tais imagens foram coletadas por [13]. Dessa forma, além do TEA, esses
oitos transtornos participarão de nossa pesquisa. Ainda será investigado se há
outras fontes de imagens que possam ser utilizadas.

5.2 CAPTURA DE IMAGENS FACIAIS DE CRIANÇAS COM TEA
Uma vez que TEA é um transtorno de interesse de nosso grupo de pesquisa e deste projeto, e que até o momento não foram encontradas imagens disponíveis de crianças com TEA, faz-se necessária a coleta de tais imagens.
Em parceria com o Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da
USP, iniciou-se a coleta de imagens de crianças diagnosticadas com TEA e também de controles.
Para a realização da coleta foi definido um protocolo para padronização
das imagens. Todas as fotos estão sendo capturadas com uma câmera compacta
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Coolpix L120 Nikon. A câmera é acoplada a um tripé que é fixado a uma distância
de 50cm da cadeira onde a criança deve se sentar. A parede que serve de fundo às
imagens é branca e foi fixada uma faixa vermelha de 50cm por 5cm que serve
como referência para que se possa depois determinar as distâncias em unidade
métrica e não trabalhar apenas com medidas em pixels.
O protocolo, juntamente com a especificação do projeto e os devidos termos de consentimento e assentimento que os voluntários devem assinar antes da
coleta, foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, tendo obtido parecer de aprovação.
O protocolo define que, para a coleta, as crianças devem ser instruídas a
permanecer com a expressão o mais neutra possível. São capturadas cinco fotos
faciais frontais, além da gravação de um vídeo curto para que seja possível extrair frames estáticos. O vídeo só é utilizado caso não seja possível obter uma foto
em que a expressão está neutra ou caso o rosto esteja em uma posição muito
inclinada.
Além das imagens, também estão sendo coletadas outras informações,
como idade, sexo e pontuação na escala Childhood Austim Rating Scale (CARS)
[23], que indica a gravidade do autismo.

5.3 PROCESSAMENTO DAS IMAGENS
A figura 3 apresenta um resumo da metodologia de processamento das
imagens coletadas. Para cada criança participante da coleta há uma ou mais imagens frontais. A escolha das melhores imagens ocorreu de forma semiautomatizada, baseando-se em dois critérios de escolha:
Critério 1: Expressão neutra

Utilizando o critério 1, foram escolhidas subjetivamente todas as imagens
em que o voluntário apresentasse face neutra. Utilizando o critério 2, foi escolhida automaticamente uma imagem para cada participante em que a faixa apresentasse proporção de largura e altura em pixels o mais próxima da proporção
real em centímetros. Dessa forma, foi necessário que o processamento até a etapa de detecção da faixa fosse executado em todas as imagens escolhidas por meio
do critério 1, de forma a estimar as menos distorcidas.
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Critério 2: Proporção da faixa
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FIGURA 3
ETAPAS DO PROCESSAMENTO DA IMAGEM

A descrição das etapas do processamento da imagem está dividida nas
subseções 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 que detalham o pré-processamento, a detecção da
faixa de referência e a detecção dos pontos de controle e a extração de características dos dados para a classificação, respectivamente.

5.3.1 PRÉ-PROCESSAMENTO
A etapa de pré-processamento consiste em rotacionar a imagem para corrigir a inclinação da face. Para realizar a rotação da imagem utilizou-se o método descrito em [6]. Esse método detecta a região dos olhos utilizando haar-cascades e em seguida marca as pupilas; uma reta é traçada entre os pontos
marcados e, em seguida, é calculado o ângulo entre o eixo horizontal e a reta
traçada; o ângulo obtido é então utilizado para realizar a rotação. A figura 4
exemplifica o método de rotação em que θ é o ângulo formado pela reta traçada
entre os pontos correspondentes às pupilas P1 e P2 e o eixo horizontal.
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FIGURA 4
MÉTODO DE ROTAÇÃO BASEADO NAS PUPILAS (IMAGEM FACIAL DE FUNDO É
UM RECORTE DE UMA IMAGEM DA BASE CBCL FACE DATABASE [24])

Após a rotação, as partes da imagem afetadas pela transposição de pixels
são substituídas por pixels pretos que podem causar falhas durante a etapa de
detecção da faixa. Para evitar que essas falhas ocorram, após a rotação é calculada a área do retângulo mínimo formado pela imagem sem as partes com fundo
preto e a imagem é recortada.

5.3.2 DETECÇÃO DA FAIXA DE REFERÊNCIA
Em seguida ao pré-processamento ocorre a detecção da faixa de referência
na qual são calculadas medidas de largura e altura em pixels para utilização posterior.
torções consideráveis podem existir, sendo necessário realizar correção de cada
imagem calculando os parâmetros da câmera. A calibração da câmera é necessária para estimar os parâmetros internos da lente da câmera e como as coordenadas de um ponto da imagem são derivadas considerando a posição do ponto em
relação à câmera [28].
Existem vários métodos para realizar a estimativa desses parâmetros e
corrigir as distorções, sendo que grande parte se limita a remover as distorções
radiais e descentradas utilizando uma matriz de correção [21]. O método testado
para estimar os parâmetros da câmera e corrigir as imagens considera as distorções radiais e tangenciais exemplificadas na figura 5. Porém, a implementação
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Por se tratarem de imagens obtidas a partir de uma câmera comum, dis-
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disponibilizada na biblioteca OpenCV [4] para esta finalidade apresentou resultados insatisfatórios e as imagens resultantes desse processamento apresentaram ainda mais distorções do que as imagens originais.

FIGURA 5
EXEMPLOS DE DISTORÇÃO: À ESQUERDA, ORIGINAL; NO CENTRO, DISTORÇÃO
RADIAL; À DIREITA, DISTORÇÃO TANGENCIAL

(A)

Para verificar a distorção causada nas imagens foram realizados testes de
detecção da faixa de referência com e sem a etapa de remoção da distorção. Incluindo a etapa de remoção de distorção apenas 9,3% das imagens apresentaram
proporção da faixa de referência correspondente à real, enquanto que, excluindo
a etapa de remoção de distorção, 80% das imagens apresentaram a proporção
próxima à real. Sendo assim, esta etapa foi removida do pipeline de processamento das imagens.
Para realizar a detecção da faixa, o primeiro passo é a aplicação de um
filtro para suavizar a imagem. Foram testados dois tipos de filtro: bilateral e
gaussiano. O filtro bilateral substitui os valores das intensidades dos pixels com
base na média ponderada dos valores de intensidade de outros pixels de sua vizinhança, preservando melhor as bordas. Os pesos são calculados com base na
distância entre os pixels e outros fatores como, por exemplo, diferença entre
intensidades de cor e distância de profundidade. Enquanto o filtro bilateral supõe
que pixels na mesma vizinhança possuam valores de intensidade próximos, o
filtro gaussiano utiliza média ponderada de valores dos pixels tal que os pesos
diminuem conforme a proximidade com o centro da imagem. Essa suposição faz
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com que as bordas sejam borradas ao utilizar esse filtro [26]. A aplicação do filtro
bilateral à detecção dos pontos correspondentes aos cantos da faixa de referência
apresentou menor número de erros de detecção do que a aplicação do filtro gaussiano.

FIGURA 6
IMAGEM APÓS DETECÇÃO DE BORDAS COM CANNY

Após a aplicação do filtro é realizada a detecção das bordas por meio do
método Canny [5]. O método Canny se baseia em diversos passos, entre eles remoção de ruídos, cálculo dos gradientes das intensidades da imagem, afinamento das bordas, aplicação do duplo threshold para remover pixels decorrentes de
ruídos e diminuição da fragmentação das bordas. A figura 6 apresenta o resultamétodo Canny. Em seguida, são realizadas operações de dilatação e erosão para
fechar os contornos que podem estar abertos após a aplicação do método Canny. Finalmente, para encontrar o contorno referente à faixa, é utilizado o método findContours da biblioteca OpenCV que implementa o algoritmo descrito em
[25] e retorna uma lista de contornos externos da imagem. Para o pipeline definido neste trabalho assume-se que o contorno mais próximo à extremidade superior corresponde à faixa. A figura 7 apresenta a imagem final desse processo.
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do com cores invertidas da aplicação do filtro e detecção de bordas utilizando o
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FIGURA 7
RESULTADO DA DETECÇÃO DA FAIXA (DESTAQUE DA FAIXA)

Com a faixa localizada, são calculadas a largura e a altura da mesma. Essas
medidas são utilizadas para determinar as imagens com menor distorção e para
construir os conjuntos de dados utilizados na tarefa de classificação. Para cada
participante, apenas a melhor imagem foi selecionada e, ao todo, 116 imagens
fo- ram escolhidas, compreendendo casos e controles, formando o conjunto final de imagens que passaram para a etapa de detecção dos pontos de controle.

5.3.3 DETECÇÃO DOS PONTOS DE CONTROLE E EXTRAÇÃO DE
CARACTERÍSTICAS
De início foram realizados testes com o método Viola-Jones. As figuras 8 e
9 mostram os resultados da detecção utilizando a implementação com método
Viola-Jones e Haar cascades disponíveis na biblioteca OpenCV [4]. As imagens
usadas neste teste são da base CBCL Face database [24].
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FIGURA 8
EXEMPLO DA EXTRAÇÃO VIOLA-JONES: PONTOS DA BOCA NÃO FORAM DETECTADOS.
FONTE DA IMAGEM DE FUNDO: CBCL FACE DATABASE [24]

As figuras 8 e 9 apresentam o resultado da detecção dos pontos de controle utilizando método Viola-Jones. Nota-se que os pontos da região da boca
não foram detectados corretamente. O método Viola-Jones utiliza arquivos para
descrever as características Haar de cada região a ser identificada na imagem,
porém essas regiões podem ser confundidas com outras partes que se assemelhem à parte que se deseja detectar.
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FIGURA 9
EXEMPLO DA EXTRAÇÃO VIOLA-JONES: ALGUNS PONTOS DA BOCA FORAM DETECTADOS.
FONTE DA IMAGEM DE FUNDO: CBCL FACE DATABASE [24]
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A figura 10 mostra o resultado da extração dos pontos de controle utilizando o método CLNF. Esse método possui uma precisão maior na detecção dos
pontos de todas as regiões e detecta mais pontos e, dessa forma, tem-se mais
distâncias que podem ser analisadas e comparadas.

FIGURA 10
EXEMPLO DA EXTRAÇÃO CLNF: TODOS OS PONTOS FORAM DETECTADOS. FONTE DA
IMAGEM DE FUNDO: CBCL FACE DATABASE [24]

A distância entre cada par de pontos de controle detectados forma uma
característica. O conjunto de todas as distâncias forma o vetor de características,
que será posteriormente usado no processo de classificação. Inicialmente seriam
calculadas somente distâncias euclidianas, no entanto outros tipos de distância
poderiam causar um efeito diferente na classificação. As equações 1 e 2 apresentam o cálculo das distâncias euclidiana e Manhattan para dois pontos p(x1, y1) e
q(x2, y2).
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Dessa maneira, foram avaliados quatro cálculos de distância, compondo
portanto quatro conjuntos de características: fe, fe×c, fm e fm×c. Dado um par de
pontos de controle p(x1, y1) e q(x2, y2), calculou-se as distâncias:
fe : Distância Euclidiana

em que de é a distância euclidiana entre p e q e w é a largura da faixa em
pixels.
fe×c : Distância Euclidiana ×1.000

w em que de é a distância euclidiana entre p e q, w é a largura da faixa em
pixels
e c é uma constante inteira = 1.000.
fm : Distância Manhattan

em que dm é a distância Manhattan entre p e q e w é a largura da faixa em
pixels.

em que dm é a distância Manhattan entre p e q, w é a largura da faixa em
pixels
e c é uma constante inteira = 1.000.
Dado que existem 68 pontos combinados dois a dois sem repetição, tem-se que: C (68, 2) = 68!/(68 − 2)! × 2! = 2.278. Sendo assim, foram obtidos quatro
conjuntos de 116 instâncias descritas por 2.278 características.
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fm×c : Distância Manhattan ×1.000
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5.4 DESENVOLVIMENTO DE UM CLASSIFICADOR MULTICLASSE
Serão desenvolvidos e testados diferentes classificadores baseados em diferentes algoritmos de classificação e utilizando diferentes conjuntos de características (distâncias antropométricas). Diferentes métodos de seleção de características serão testados, como por exemplo PCA, ReliefF, Minimum Redundance
Maximum Relevance (mRMR), Correlation-based Feature Selection (CFS), Fast Correlation-based Filter (FCBF) e Robust Feature Selection (RFS).
Serão utilizados e comparados alguns métodos de classificação supervisionada, como SVM, Random Forest, redes neurais, naive Bayes, etc., combinados
com uma estratégia "um contra todos" para obtenção da classificação multiclasse.
Para cada um dos métodos de classificação selecionados para comparação, será feita uma escolha de seus parâmetros, via validação cruzada, para melhor discriminarem os dados de treinamento. Deverá ser aplicado, nos métodos,
um tratamento para classes desbalanceadas. Particularmente para Random Forests, pretende-se analisar a utilização do algoritmo Dynamic Discriminant Bounds
Tree (DDBT) [14], que tem como objetivo a indução de árvores de classificação
para tratamento de dados desbalanceados. Testes preliminares indicaram boa
(A)

adaptação do DDBT a problemas de conjuntos de dados desbalanceados, que em
geral produz classificadores com bom equilíbrio entre as taxas de erro de classificação nas classes. Assim, esse algoritmo também será considerado em nossos
experimentos.

5.5 TESTE DE ABORDAGEM MULTIRRÓTULO
Uma vez que comorbidades são comuns em transtornos psiquiátricos, será
analisado também se diferentes transtornos que acometem um mesmo indivíduo
refletem em algumas características fenotípicas faciais específicas que permitam
a identificação da presença de tais comorbidades. Ou seja, pode ser desenvolvido
um classificador multirrótulo, o qual pode atribuir mais de uma classe a cada
imagem sendo analisada [7].
Tal abordagem será testada se conseguirmos imagens de crianças que
venham acompanhadas de informações de comorbidades.
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6 | ANÁLISES
Será utilizado o método de validação cruzada para avaliação dos classificadores. Os métodos serão comparados utilizando-se o melhor classificador obtido. Ou seja, para cada método será considerado, para fins de comparação com
o outro método, apenas os resultados oriundos do classificador obtido com o
conjunto de parâmetros associados com o menor erro (na etapa de escolha de
parâmetros via validação cruzada). Para essa comparação serão utilizadas as taxas de erro, precisão e sensibilidade. A taxa de erro é calculada somando o número de falsos positivos com o número de falsos negativos e dividindo pelo total
da amostra. A precisão é obtida dividindo o número de verdadeiros positivos pelo
total de preditos positivos. A sensibilidade é calculada dividindo o número de
verdadeiros positivos pela soma de verdadeiros positivos e falsos negativos.

7 | RESULTADOS PRELIMINARES
Conforme descrito anteriormente, já foram identificadas 2.878 imagens
faciais de casos de 8 transtornos e controles.
As coletas de imagens faciais de casos de TEA também já foram iniciadas, e até o momento foram coletadas imagens de 69 casos e 54 controles.
Um pipeline de processamento de imagens para obtenção das medidas
antropométricas foi criado (descrito na seção 5.3 deste documento) e já aplicado
nas imagens coletadas de TEA e controle.
Como piloto, foram realizados experimentos visando à classificação binária TEA x controle. A maior acurácia foi obtida da classificação com Random
Forests, que atingiu o valor de 0,801 para o conjunto de características composto
Observando a figura 11 e a tabela 1 nota-se que, para os conjuntos de
características baseados em distâncias Manhattan, o método SVM obteve o melhor resultado dentre todos. No entanto a classificação obteve melhores resultados utilizando os conjuntos baseados em distâncias euclidianas e, para esses
conjuntos, o método SVM obteve resultados piores que o método Random Forests.

PRÊMIO MERCOSUL 2017

por distâncias euclidianas, como mostra a tabela 1.
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TABELA 1 - MELHORES RESULTADOS NA CLASSIFICAÇÃO POR
CONJUNTO BASEADOS NA ACURÁCIA

(A)
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FIGURA 11
COMPARAÇÃO ENTRE CLASSIFICADORES POR CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS

(A)

8 | CONCLUSÃO
Espera-se como resultado deste projeto saber com que acurácia é possível realizar uma classificação multiclasse de imagens 2D de crianças dentre um
certo número de transtornos psiquiátricos considerados, incluindo TEA, e connóstico.
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Sua linha de pesquisa atual engloba a preparação de biomateriais nanoestruturados liberadores de óxido nítrico para aplicações médicas.
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riais. Ganhou o Prêmio Inventores da Agência de Inovação Tecnológica da Uni-
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CATEGORIA PESQUISADOR SÊNIOR - MENÇÃO HONROSA
CLASSIFICAÇÃO MULTICLASSE DE TRANSTORNOS
PSIQUIÁTRICOS BASEADA EM MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS
FACIAIS
Autora
Ariane Machado Lima é bacharel em Ciência da Computação, mestre em Ciências
da Computação e doutora em Bioinformática pela Universidade de São Paulo
(USP), onde também obteve o pós-doutorado. Atualmente é professora do Curso
de Sistemas de Informação da USP e orientadora nos programas de pós-graduação
de Sistemas de Informação e de Interunidades em Bioinformática. Atua principalmente nos seguintes temas: linguagens formais, reconhecimento de padrões,
bioinformática, RNAs não codificantes, análise de sequências e informática em
saúde.

240

241

PRÊMIO MERCOSUL 2017

NOTA SOBRE A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Ary Mergulhão Filho
Professor Ary Mergulhão Filho, presidente da Comissão de Avaliação Brasileira,
mestre em Ciências pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). Atuou como
empresário e consultor de empresas. Orientou mais de 60 trabalhos acadêmicos
em 19 anos de atuação como professor universitário. Na esfera pública, atuou no
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na formulação e implantação de políticas para o setor. Atualmente, é coordenador de Ciências Naturais – Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação na Representação da Unesco no Brasil.
Aristeu Gomes Tininis
Possui graduação em Engenharia Agrícola (inc), Licenciatura em Química pela
UNESP (2001) e Doutorado Direto em Química pela UNESP (2005). Realizou atividades junto ao Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química da
UNESP - FUNDUNESP, como jovem pesquisador. Foi coordenador de subprojeto
na implantação dos nove laboratórios de Biodiesel da Região SUDESTE (FINEP
valor R$ 18.450.000.00). Tem experiência na área de Química Analítica e Química Orgânica, com ênfase em desenvolvimento, otimização, validação e utilização
de métodos analíticos para amostras complexas (materiais, produtos naturais,
biocombustíveis, combustíveis, energias renováveis e efluentes/águas). É líder
do grupo de pesquisa em Bicombustíveis do IFSP certificado pela IES. Publicou
vários artigos em revistas qualis A e B, possui duas patentes (2005 e 2009),
orientou alunos de IC, de especialização e de mestrado. Foi Professor D41 do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo - campus Matão, e membro
do Conselho Superior do IFSP. Atuou como diretor de pesquisa do IFPA Campus
Belém sendo responsável por 102 projetos de pesquisas envolvendo as áreas de
materiais, química, física, saneamento, energia, energia renovável, biologia,
pesca, metalurgia, tecnologias educacionais, entre outros. Foi diretor de administração do Campus Belém-IFPA. Atua em comitês do CNPQ e FINEP como consultor de projetos. Atualmente é coordenador de incentivos ao desenvolvimento
tecnológico, junto à SETEC, MCTI.
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Atuou na área da avaliação da educação superior do Ministério da Educação
(SESu) e INEP, e foi coordenador de Avaliação Institucional da Universidade Metodista de Piracicaba (1999 a 2002). Desde 2006 atua na área de políticas sociais
e educação, tendo sido assessor da Casa Civil da Presidência da República, assessor da Secretaria Executiva do MEC, e diretor de Estudos e Acompanhamento das
Vulnerabilidades Educacionais do Ministério da Educação (SECAD). De junho de
2011 a maio de 2015 foi Diretor do Departamento de Condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC, responsável pelo Programa Bolsa Família), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome. Em 2015 foi diretor de Programas da Secretaria Executiva do Ministério da
Educação. Atualmente é diretor de Políticas de Educação em Direitos Humanos e
Cidadania, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Inclusão do
Ministério da Educação.
Inés Cáceres de Lima
Posee licenciatura en Electricidad por la facultad Politécnica de la UNA, profesorado en Educación Técnica – Instituto Superior de Educación ISE Proyecto OEA-MEC. Se desempeñó como supervisora de Educación Técnica del Ministerio de
Educación y Cultura. Participo en la elaboración de programas de estudios de
educación técnica en las carreras de electricidad, electrónica, electromecánica
para el MEC. Participo como jurado en ferias, exposiciones, concursos de proyectos y emprendimientos técnicos a nivel nacional. Integro la comisión de educación de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) para la implementación de programas de emprendedorismo en las universidades públicas y privadas del Paraguay.
Diseño e implemento el programa de Emprendedorismo e Innovación de la Unide el año 2003, como directora del Centro de Emprendedores de la UCSA. Como
representante de la UCSA en redes tales como Incupar, Repabi, Rium, Riberesco.
Participo en proyectos de emprendimientos para el BID, el Conacyt.
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versidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) y actualmente se desempeña, des-
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Julieta López Díaz
Possui graduação em Engenharia Hidráulica e Ambiental (1999) e mestrado em
Engenharia Ambiental (2015) pela Universidad de la República Oriental del Uruguay - Udelar. Até 2015 atuou no âmbito privado como consultora e diretora de
projetos de engenharia na área da água potável, saneamento e tratamento de
esgotos, como responsável da operação e manutenção de sistemas de esgotos,
trabalhando em projetos em Uruguai e Angola, entre outros. É professora na Faculdade de Engenharia da Udelar, desde 1997, na área da água potável, saneamento e tratamento de esgotos. Atualmente é diretora da carreira de Engenharia
Civil da Faculdade. Desde 2015 é diretora executiva da Fundación Julio Ricaldoni,
organização fundada pela Faculdade de Engenharia da Udelar como oficina de
vinculação e transferência tecnológica.
Paulo Henrique de Azevedo Leão
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Tecnologia de Brasília - IFB, tendo atuado nos Campi Samambaia, Taguatinga,
Brasília e Estrutural. Assessor técnico na Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica (SETEC) no Ministério da Educação (MEC). Possui MBA em Gestão
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Foi assessor técnico junto à SETEC/
MEC. É ex-diretor administrativo do Campus Estrutural IFB. Ex-coordenador
geral de Prospecção e Negócios do Polo de Inovação Tecnológica do IFB. Ex-assessor do MEC junto à RENAPI/SETEC. Ex-presidente do Conselho Editorial. Ex-editor responsável pela Revista Eixo - revista técnico-científica do IFB. Administrador com afinidade por Gestão de Pessoas, Processos e Resultados.
Pesquisador de Estratégia, Competitividade, Gestão de Processos, Identidade e
Subjetividade. Ex-gerente de multinacionais líderes no mercado farmacêutico
(1997 - 2009). Ex-empresário do mercado tecnológico em Belo Horizonte, Contagem e Brasília.
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de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Coordenador-geral na Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (1997-2008);
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(MCTI) entre 2010 e 2103. Atualmente é chefe de Gabinete da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES/MEC.
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Possui mestrado em Engenharia (PPGE3M/UFRGS), graduação em Engenharia
Química pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1991) e graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(1987), especialista em Administração da Produção e em Engenharia de Segurança do Trabalho. É tecnologista junto ao Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI) desde março de 2013, atuando com programas de inovação para
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área de Engenharia de Produção, com ênfase em Gerência do Projeto e do Produto, atuando principalmente nos seguintes temas: inovação, calçados, qualidade,
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conforto, não tecido e adesivos.
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TEMA

TECNOLOGIAS PARA A
ECONOMIA DO
CONHECIMENTO
A edição 2017 do Prêmio Mercosul de Ciência e
Tecnologia, voltada para o tema “Tecnologias para a
economia do conhecimento”, premia e reconhece nove
trabalhos que estão publicados neste livro. Os trabalhos
representam potencial contribuição para o
desenvolvimento científico e tecnológico dos países do
Mercosul e foram desenvolvidos por estudantes de
ensino médio, universitários, pesquisadores graduados
e doutores da área.
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