
Metodologias ativas de ensino:
O caso prático da aplicação de Problem-Based Learning (PBL) em disciplinas dos cursos 

de Administração e de Gestão de Cooperativas

115

A N O T A Ç Õ E S



116

Monitoria para a temática 
ambiental dos cursos de 
Eng. Química e de Alimentos: 
uma abordagem prática e 
computacional

RODRIGUES, M. V.1, LOPES-MORIYAMA, A. L.2, SOUSA, M. A. dos S. B.3

Resumo: 

O projeto na disciplina de Engenharia Ambiental (DEQ0531), iniciado no 
segundo período de 2016, consistia no desenvolvimento de um algoritmo 
e um código de programação para a resolução de problemas ligados à 
dispersão de poluentes na atmosfera. Pretendia-se implementar sub-
rotinas para obter respostas de problemas distintos, tais como o cálculo 
de concentração de partículas, a taxa de emissão de poluentes, a altura da 
pluma em relação ao solo, entre outros. Almejava-se, em uma segunda fase, 
acrescentar métodos diferentes para o cálculo dos mesmos problemas. 
Por exemplo, o uso de correlações para cálculo de constantes e fórmulas 
para correções de determinados parâmetros, tais como a altura da fonte de 
emissão e a velocidade do vento. Na terceira fase, em posse de um método 
de cálculo mais preciso, desejava-se adicionar mecanismos para geração 
de dados discretos em uma faixa de espaço definida. Com isso, seria 
possível produzir perfis de concentração nas três direções cartesianas. Os 
avanços na implementação seriam repassados aos alunos como atividade 
avaliativa, visando à melhor compreensão do conteúdo relacionado, 
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à criação de uma ferramenta útil em problemas comuns nas 
indústrias químicas e à maior integração entre a disciplina 
de Engenharia Ambiental e os métodos matemáticos para 
simulação de situações do cotidiano. No momento de 
submissão deste resumo, a primeira fase se encontrava 
em desenvolvimento, com resultados parciais.

Palavras-chave: Projeto. Dispersão. Poluentes. 
Atmosfera. Fortran. 

Introdução

Os cursos de Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos, pertencentes ao Departamento de Engenharia 
Química (DEQ) têm em sua grade curricular disciplinas 
relacionadas à área de meio ambiente, tais como 
Engenharia Ambiental, Controle de Qualidade de Águas, 
Tratamento de Águas e Tratamento de Efluentes.

A fim de atualizar esses componentes curriculares 
com relação à demanda do mercado de trabalho 
dos engenheiros químicos e de alimentos, algumas 
ferramentas têm sido utilizadas nos últimos anos pelos 
docentes atuantes na temática ambiental. O uso dessas 
ferramentas, no entanto, permanece pontual.

A presença de um monitor facilita o uso de diferentes 
ferramentas que auxiliem o processo de ensino-
aprendizagem, bem como aproxima os discentes dos 
componentes curriculares em período fora da sala de 
aula, possibilitando maior aprendizado e participação. 
Ele, por sua vez, quando atuante, beneficia-se da 
possibilidade de um contato próximo ao processo de 
ensino-aprendizagem, dessa maneira, incentivando a 
formação de futuros docentes.
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O objetivo deste projeto foi trazer melhorias nas práticas de ensino da 
temática ambiental por meio da ação do monitor, atualizando as disciplinas 
relacionadas, além de ampliar suas formas de atuação nos cursos de 
Engenharia Química e de Engenharia Alimentos. No tocante às metas mais 
específicas, a alteração de roteiros de prática laboratoriais foi uma das 
ações tomadas, além da implantação de método computacional para a 
simulação do fenômeno de dispersão de poluentes na atmosfera a partir 
da equação gaussiana, disponível a todos os alunos matriculados. Outra 
finalidade está atrelada à expansão dos horários de atendimento aos 
discentes, os quais passaram a contar com mais alternativas na resolução 
de suas dúvidas. Dado o caráter inicial do presente projeto, outras etapas 
serão desenvolvidas em projetos de monitoria posteriores.

As atividades desempenhadas na duração da monitoria requereram 
conhecimentos específicos das disciplinas envolvidas. O modelo proposto 
por Gauss para dispersão de partículas na atmosfera é um deles. Considera-
se que, para uma fonte de emissão em estado estacionário e uma vazão 
constante homogênea (LAGZI et al., 2013), a seguinte expressão é válida:

Sendo C a concentração em uma dada posição, Q é o termo da fonte 
equivalente à quantidade de partículas emitidas em um tempo determinado, 
u é a velocidade de propagação, y e z são coordenadas do ponto definido, 
σy e σz são os desvios-padrão das respectivas coordenadas e H é a altura 
do centro da pluma. 

Os desvios são função da estabilidade atmosférica e da distância 
em relação à fonte (coordenada x). A figura a seguir apresenta uma 
maneira de estimar esses parâmetros, utilizando letras representando as 
condições climáticas e as associando a faixas distintas de velocidade de 
propagação do ar.
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Figura 1 – Estabilidade atmosférica em várias condições.

Fonte: Weiner e Matthews (2003).

Tais letras representam, por sua vez, linhas nos 
gráficos seguintes, a partir das quais é possível estimar 
os valores dos desvios para cada x.

Figura 2 – Desvio-padrão na direção horizontal e vertical, 
respectivamente em função da distância da fonte.
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Materiais e Métodos

Durante a execução deste projeto, realizou-se dois 
tipos de pesquisa: a experimental e a bibliográfica. 
A segunda, neste caso, foi utilizada como suporte 
da primeira, a partir de materiais fornecidos pelos 
professores orientadores na disciplina de Engenharia 
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Ambiental. Além disso, aplicou-se informações sobre a linguagem Fortran 
no software Visual Studio, as quais foram adquiridas por meio do docente 
responsável pelo curso de Métodos Computacionais.

Fortran, enquanto linguagem de programação, foi desenvolvida no 
início da década de 1950 e tem seu nome originado da expressão “Formula 
Translation”. Suas versões mais utilizadas hoje são a 77 e a 90, sendo a 
primeira a mais difundida (PROGRAMMING..., 2017). 

Projetada por cientistas e engenheiros, Fortran é aplicada, entre 
outros usos, no design de pontes e aviões, controle de automação 
industrial, sistemas de drenagem pluvial e análises de dados científicos 
(PROGRAMMING..., 2017). Há várias bibliotecas de programas e códigos, 
os quais, em muitos casos, estão disponíveis para uso público, ou 
necessitam ser comprados previamente. Usuários, por sua vez, podem 
redigir seu próprio acervo com as rotinas e sub-rotinas por eles utilizadas 
(PROGRAMMING..., 2017).

Na duração do projeto de monitoria, o discente atuante como monitor 
elaborou uma pequena biblioteca contendo códigos para resolução de 
problemas de dispersão de poluentes, a qual pudesse permanecer disponível 
aos alunos da disciplina de Engenharia Ambiental. Quatro cenários foram 
plenamente desenvolvidos, em todos os quais apenas um valor da equação 
apresentada na introdução é desconhecido: 

1. encontrar a concentração de poluente em um dado ponto;
2. encontrar a taxa de emissão de poluentes;
3. encontrar a distância do ponto, perpendicular à pluma e paralela ao 

solo (coordenada y); 
4. encontrar a altura do ponto em relação ao solo (coordenada z).

Resultados e Discussão

O problema usado como exemplo para o teste do código (no ANEXO 
A), previamente respondido manualmente, possui dois tipos de dados, 
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os constantes e os de estudo. A seguir, os valores para 
ambos os casos.

Constantes

• Distância radial do ponto, paralela à pluma 
(coordenada x): 200 metros (m).

• Velocidade média do vento na direção da pluma: 4 
metros por segundo (m/s).

• Altura efetiva da pluma (distância do solo ao 
centro): 20 metros (m).

• Desvios-padrão nas coordenadas y e z: 30 e 15 
metros (m), respectivamente.

Dados de estudo 

• Concentração no ponto P (x, y, z): 7,27 x 10-4 
gramas por metro cúbico (g/m3).

• Taxa de emissão de poluentes: 10 gramas por 
segundo (g/s).

• Coordenada y: 0 metros (m).

• Coordenada z: 0 metros (m).

A condição mostrada anteriormente é uma das mais 
importantes, tendo em vista que apresenta a máxima 
concentração ao nível do solo a uma dada distância (o 
mais próximo da pluma e do solo na coordenada y e z, 
respectivamente). Os desvios foram estimados a partir 
dos gráficos da Figura 2.
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Nas imagens seguintes, constam as interfaces que o Visual Studio fornece 
conforme os dados de estudo são selecionados, em ordem respectiva.

Figura 3 – Dados de estudo: concentração em um determinado ponto e taxa de 
emissão de poluentes.

Fonte: Autoria própria (2016).

Figura 4 – Dados de estudo: coordenada y e z.

Fonte: autoria própria (2016).

É importante ressaltar que o cálculo para o valor apresentado na 
Figura 4 (lado direito) é iterativo, requerendo informações como número 
de repetições e valor de tolerância de resposta. Há também a obtenção 
de duas respostas, das quais, em determinados casos, uma pode gerar 
respostas irreais (alturas abaixo do solo).
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Em todos os casos, o valor obtido pelo programa é 
bastante semelhante ao calculado manualmente. Na Figura 
4 (lado direito), o resultado é precisamente o mesmo; 
a Figura 3, por sua vez, mostra diferenças apenas na 
quinta casa decimal. A Figura 4 (lado esquerdo) apresenta 
uma variação na primeira casa decimal, porém, para as 
dimensões do problema (distância de 200 metros), o 
desvio no resultado é apenas maior que 12 centímetros, 
uma diferença aceitável para os fins do código.

A partir dos resultados obtidos, é possível perceber que 
o software, dentro dos testes efetuados, gera resultados 
satisfatórios. A disponibilização do código para os alunos 
cursando a disciplina pôde então ser efetuada.

O programa pode, no entanto, ainda ser 
aprimorado, com a adição de mais tipos de resolução 
de problemas (conversão de mais constantes em 
dados de estudo). Além disso, a autossuficiência do 
código (independência dos gráficos na Figura 2 para o 
cálculo dos desvios e uso de correlações) e a geração 
de dados discretos para construção de perfis de 
concentração também pode ser implementada.

Outras atividades da monitoria foram desempenhadas, 
como a alteração dos roteiros de prática da disciplina 
de Controle de Qualidade de Águas, momentos de 
consulta aos alunos das matérias contempladas pelo 
projeto em horários não estabelecidos, além do estudo 
mais aprofundado dos conteúdos programados para 
elas. No Laboratório de Engenharia Ambiental e Controle 
de Qualidade, também foram feitos testes com os 
equipamentos de demanda bioquímica de oxigênio.
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Considerações Finais

O projeto não conseguiu produzir os resultados esperados no tocante 
ao contato monitor-discente. A maior parte do tempo dedicado à monitoria 
foi atrelado ao planejamento de atividades para os alunos, mas não 
desenvolvidas até o fim de sua duração, em dezembro de 2016. 

A inexistência de recursos financeiros também se mostrou uma 
dificuldade, já que o desempenho dos atendimentos aos alunos requeria a 
permanência em diferentes turnos, gerando custos adicionais. Outro fator 
a se considerar é o próprio caráter inicial do programa; não se possuía 
experiência prévia na criação de um projeto de monitoria a partir do zero. 
Tais empreendimentos exigem tempo, e a atuação efetiva de seis meses 
não se mostrou suficiente.

Porém, dentro das condições enfrentadas, pode-se considerar 
satisfatório o resultado deste projeto. O desenvolvimento de atividades 
que trarão impactos positivos aos futuros estudantes das disciplinas, além 
do conhecimento adquirido na parte de planejamento e no contato com 
os professores e alunos envolvidos, serviu como uma excelente vivência 
da iniciação à docência. Por fim, a possibilidade de novas monitorias, 
usando a experiência desta como base, estabelecerá as práticas de ensino 
objetivadas inicialmente.
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ANEXO A – Modelo usado na obtenção dos 
dados

!   Disciplina: DEQ0531 - Engenharia Ambiental
!   Docente: André Luis Lopes Moriyama
!   Monitor: Matheus Veríssimo Rodrigues
    program disp_pol
    implicit none
    integer tipo
    call choice(tipo)
    end program
    subroutine choice(tipo)
    implicit none
    integer tipo
    real*8 Q, C, u, y, z, sigy, sigz, H
    do while ((tipo /= 1).and.(tipo /= 2).and.(tipo /= 

3).and.(tipo /= 4))
        write(*,*) “Escolha o tipo de problema a ser 

resolvido.”
        write(*,*) “Para encontrar a concentracao em um 

determinado ponto, escolha 1.”
        write(*,*) “Para encontrar a taxa de emissao de 

poluentes, escolha 2.” 
        write(*,*) “Para encontrar a coordenada y de uma 

dada concentração, escolha 3.”
        write(*,*) “Para encontrar a coordenada z de uma 

dada concentração, escolha 4.”
        write(*,*) “Observacao: metodo 4 fornece duas 

respostas.”
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        read(*,*) tipo
        if ((tipo /= 1).and.(tipo /= 2).and.(tipo /= 3).and.(tipo /= 4)) then
            write(*,*) “Valor diferente do especificado.”
        endif
    enddo
    if (tipo == 1) then
        call csr(Q,u,y,z,sigy,sigz,H)
    else if (tipo == 2) then
        call qsr(c,u,y,z,sigy,sigz,H)
    else if (tipo == 3) then
        call ysr(Q,C,u,z,sigy,sigz,H)
    else if (tipo == 4) then
        call zsr(Q,C,u,y,sigy,sigz,H)
    endif
    return
    end subroutine
    subroutine csr(Q,u,y,z,sigy,sigz,H)
    implicit none
    real*8 Q, u, y, z, sigy, sigz, H, Cxyz
    write(*,*) “Insira a taxa de emissao de poluentes, em g/s: “
    read(*,*) Q
    write(*,*) “Insira a velocidade media do vento, em m/s: “
    read(*,*) u
    write(*,*) “Insira a coordenada cartesiana y, em m: “
    read(*,*) y
    write(*,*) “Insira a coordenada cartesiana z, em m: “
    read(*,*) z
    write(*,*) “Consulte as classes de estabilidade atmosferica e os 

graficos “
    write(*,*) “correspondentes a cada categoria. Em seguida, verifique 

os valores “
    write(*,*) “de desvio correspondentes a coordenada x, em metros. “
    write(*,*) “Insira o desvio padrao na direcao y, em m: “
    read(*,*) sigy
    write(*,*) “Insira o desvio padrao na direcao z, em m: “
    read(*,*) sigz
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    write(*,*) “Insira a altura do ponto central da pluma 
(a partir do solo), em m: “

    read(*,*) H
    write(*,*)
    write(*,*) “A concentracao do poluente nas condicoes 

especificadas equivale a “, Cxyz(Q,u,y,z,sigy,sigz,H), “ g/
m3.”

    pause
    return
    end subroutine
    real*8 function Cxyz(Q,u,y,z,sigy,sigz,H)
    implicit none
    real*8 pi, Q, u, y, z, sigy, sigz, H
    pi = 3.1415926
    Cxyz = (Q/(2*pi*u*sigy*sigz))*exp(-

(y**2.0)/(2.0*(sigy**2.0)))*(exp(-((z + H)**2.0)/
(2.0*(sigz**2.0))) + exp(-((z - H)**2.0)/
(2.0*(sigz**2.0))))

    end function
    subroutine qsr(C,u,y,z,sigy,sigz,H)
    
    implicit none
    real*8 C, u, y, z, sigy, sigz, H, Qxyz
    write(*,*) “Insira a concentracao de poluentes no 

ponto especificado, em g/m3: “
    read(*,*) C
    write(*,*) “Insira a velocidade media do vento, em 

m/s: “
    read(*,*) u
    write(*,*) “Insira a coordenada cartesiana y, em 

m: “
    read(*,*) y
    write(*,*) “Insira a coordenada cartesiana z, em 

m: “
    read(*,*) z
    write(*,*) “Consulte as classes de estabilidade 
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atmosferica e os graficos “
    write(*,*) “correspondentes a cada categoria. Em seguida, verifique 

os valores “
    write(*,*) “de desvio correspondentes a coordenada x, em metros. “
    write(*,*) “Insira o desvio padrao na direcao y, em m: “
    read(*,*) sigy
    write(*,*) “Insira o desvio padrao na direcao z, em m: “
    read(*,*) sigz
    write(*,*) “Insira a altura do ponto central da pluma (a partir do solo), 

em m: “
    read(*,*) H
    write(*,*)
    write(*,*) “A taxa de emissao de poluentes equivale a “, 

Qxyz(C,u,y,z,sigy,sigz,H), “ g/s.”
    pause
    return
    end subroutine
    real*8 function Qxyz(C,u,y,z,sigy,sigz,H)
    implicit none
    real*8 pi, C, u, y, z, sigy, sigz, H
    pi = 3.1415926
    Qxyz = (C*2*pi*u*sigy*sigz)/(exp(-(y**2.0)/

(2.0*(sigy**2.0)))*(exp(-((z + H)**2.0)/(2.0*(sigz**2.0))) + exp(-((z - 
H)**2.0)/(2.0*(sigz**2.0)))))

    
    end function
    subroutine ysr(Q,C,u,z,sigy,sigz,H)
    implicit none
    real*8 Q, u, C, z, sigy, sigz, H, Yqcxz
    
    write(*,*) “Insira a taxa de emissao de poluentes, em g/s: “
    read(*,*) Q
    write(*,*) “Insira a concentracao de poluentes para as especificacoes, 

em g/m3: “
    read(*,*) C
    write(*,*) “Insira a velocidade media do vento, em m/s: “
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    read(*,*) u
    write(*,*) “Insira a coordenada cartesiana z, em 

m: “
    read(*,*) z
    write(*,*) “Consulte as classes de estabilidade 

atmosferica e os graficos “
    write(*,*) “correspondentes a cada categoria. Em 

seguida, verifique os valores “
    write(*,*) “de desvio correspondentes a coordenada 

x, em metros. “
    write(*,*) “Insira o desvio padrao na direcao y, em 

m: “
    read(*,*) sigy
    write(*,*) “Insira o desvio padrao na direcao z, em 

m: “
    read(*,*) sigz
    write(*,*) “Insira a altura do ponto central da pluma 

(a partir do solo), em m: “
    read(*,*) H
    write(*,*)
    write(*,*) “A coordenada y para os dados especificados, 

em modulo, equivale a “, Yqcxz(Q,C,u,z,sigy,sigz,H), “ m.”
    pause
    return
    end subroutine
    real*8 function Yqcxz(Q,C,u,z,sigy,sigz,H)
    implicit none
    real*8 pi, Q, C, u, z, sigy, sigz, H
    pi = 3.1415926
    Yqcxz = (- (2.0*(sigy**2.0))*log(C/((Q/

(2*pi*u*sigy*sigz))*(exp(-((z + H)**2.0)/
(2.0*(sigz**2.0))) + exp(-((z - H)**2.0)/
(2.0*(sigz**2.0)))))))**0.5

    end function
    
    subroutine zsr(Q,C,u,y,sigy,sigz,H)
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    implicit none
    integer nit, i, infsup
    real*8 Q, u, C, y, sigy, sigz, H, Zqcxy, tol, z, min, max
    write(*,*) “Insira a taxa de emissao de poluentes, em g/s: “
    read(*,*) Q
    write(*,*) “Insira a concentracao de poluentes para as especificacoes, 

em g/m3: “
    read(*,*) C
    write(*,*) “Insira a velocidade media do vento, em m/s: “
    read(*,*) u
    write(*,*) “Insira a coordenada cartesiana y, em m: “
    read(*,*) y
    write(*,*) “Consulte as classes de estabilidade atmosferica e os 

graficos “
    write(*,*) “correspondentes a cada categoria. Em seguida, verifique 

os valores “
    write(*,*) “de desvio correspondentes a coordenada x, em metros. “
    write(*,*) “Insira o desvio padrao na direcao y, em m: “
    read(*,*) sigy
    write(*,*) “Insira o desvio padrao na direcao z, em m: “
    read(*,*) sigz
    write(*,*) “Insira a altura do ponto central da pluma (a partir do solo), 

em m: “
    read(*,*) H
    write(*,*) “Insira a tolerancia para calculo do z, em m: “
    write(*,*) “Recomenda-se uma tolerancia com ordem de grandeza 

menor que a concentracao.”
    read(*,*) tol
    write(*,*) “Insira o numero maximo de iteracoes: “
    read(*,*) nit
    do while ((infsup /= 1).and.(infsup /= 2))
        write(*,*) “Pode-se obter dois valores de concentracao.”
        write(*,*) “1 - Valor inferior”
        write(*,*) “2 - Valor superior”
        read(*,*) infsup
        if ((infsup /= 1).and.(infsup /= 2)) then
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            write(*,*) “Valor diferente do especificado.”
        endif
    enddo
    if (infsup == 1) then
        min = 0
        max = H
    else if (infsup == 2) then
        min = H
        max = 2*H
    endif
    if(abs(Zqcxy(Q,C,u,y,min,sigy,sigz,H)) <= tol) then
        write(*,*) “A coordenada z equivale ao valor 

minimo, “, min, “ m.”
        pause
        stop
    endif
    if(abs(Zqcxy(Q,C,u,y,max,sigy,sigz,H)) <= tol) then
        write(*,*) “A coordenada z equivale ao valor 

maximo, “, max, “ m.”
        pause
        stop
    endif
    do i=1,nit,1
        z = (min + max)/2.0
        if (abs(Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H)) <= tol) then
            write(*,*) “A coordenada z para os dados 

especificados, em modulo, equivale a “, z, “ m.”
            write(*,*) “Obtida na iteracao:”, i
            pause
            stop
        else

            if 
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((Zqcxy(Q,C,u,y,min,sigy,sigz,H)*Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H) < 0.0).and.
(Zqcxy(Q,C,u,y,max,sigy,sigz,H)*Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H) < 0.0)) then

                max = z

            else

                if((Zqcxy(Q,C,u,y,min,sigy,sigz,H)*Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H) 
< 0.0).and.(Zqcxy(Q,C,u,y,max,sigy,sigz,H)*Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H) 
> 0.0)) then

                    max = z

                endif

                if((Zqcxy(Q,C,u,y,min,sigy,sigz,H)*Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H) 
> 0.0).and.(Zqcxy(Q,C,u,y,max,sigy,sigz,H)*Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H) 
< 0.0)) then

                    min = z

                endif

                if((Zqcxy(Q,C,u,y,min,sigy,sigz,H)*Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H) 
> 0.0).and.(Zqcxy(Q,C,u,y,max,sigy,sigz,H)*Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H) 
> 0.0)) then

                    write(*,*) “Pode nao haver resultado neste intervalo.”

                    pause

                    stop

                endif

            endif    
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        endif            

    enddo

  

    write(*,*) “O numero maximo de iteracoes foi 
atingido.”

    write(*,*) “Nenhuma solucao obtida. Tente 
novamente.”

    pause

    return

    end subroutine

    real*8 function Zqcxy(Q,C,u,y,z,sigy,sigz,H)

    implicit none

    real*8 pi, Q, C, u, y, z, sigy, sigz, H

    pi = 3.1415926

    Zqcxy = C - (Q/(2*pi*u*sigy*sigz))*exp(-
(y**2.0)/(2.0*(sigy**2.0)))*(exp(-((z + H)**2.0)/
(2.0*(sigz**2.0))) + exp(-((z - H)**2.0)/
(2.0*(sigz**2.0))))

    end function


