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ITENS EM RECURSO: “A - Definição e Justificativa do Problema de Pesquisa” e 
“D - Esboço Metodológico” da ficha de avaliação do anteprojeto de pesquisa: 
  
Considerando que a candidata, no item A, deveria versar sobre o problema de 
pesquisa (literalmente); a construção e a contextualização do problema, detalhando 
os seus aspectos principais; e a justificativa para a realização do estudo, com foco no 
problema e nas contribuições esperadas ao tratar dele. 
  
Na introdução a candidata explicita que todos os recursos hídricos estão 
comprometidos pela poluição ou utilização de forma inadequada. Tem aumentado os 
problemas com a poluição de aquíferos por necrochorume. Depois explicita que o 
tratamento de esgoto se torna indispensável, pois são os principais poluentes de 
corpos hídricos. Contudo, não apresenta uma referência que sustente o que está 
apresentando. Ainda não explicita como está a situação do saneamento básico e os 
dados do tratamento de esgoto no Brasil. Além de apresentar a afirmação de que a 
destinação final do lodo não é muito bem consolidada, porém sustentada por uma 
referência com 14 anos de publicação.  No PPGES houve defesa de dissertações 
com aplicação e tratamento do lodo. A própria candidata apresenta que o lodo tem 
sido tratado corretamente “Porém, apesar dessa situação, diversos municípios 
brasileiros têm coletado e tratado adequadamente os esgotos, gerando por 
consequência o lodo, sendo que alguns deles têm aplicado projetos para o uso do 
lodo gerado na agricultura, o que pode ser visto no estado do Espírito Santo. Na 
região metropolitana do estado, a ETE Mulembá, localizada no município de Vitória, 
se encontra próxima de regiões agrícolas, o que faz com que a deposição do lodo 
possa ser facilmente equacionada.” Ao mesmo tempo afirma “a existência de uma 
Estação de Tratamento de Esgoto e de uma Unidade de Gerenciamento de Lodo no 
estado do Espírito Santo” o que não justifica a pesquisa. Ainda deveria ter 
apresentado a diferença entre os distintos lodos da ETE de Mulembá para 
caracterização da problemática. Assim, Mantenho a nota atribuída ao Item A. 
  
Considerando que a candidata, no item A, deveria apresentar a estratégia de 
pesquisa, as técnicas de coleta, tratamento e análise dos dados e as delimitações 
empíricas adequadas ao objetivo. 
  
Entretanto, a candidata explicita, com uma citação, a satisfação que a pesquisa 
oferece. No segundo parágrafo a candidata aborda que o trabalho será “qualitativa, 
de caráter descritivo e documental”, texto generalista que não representa a realidade 
do escopo metodológico necessário para desenvolver a pesquisa. Além disso, não 
aborda a etapa de experimentação para contemplar os objetivos propostos. 



Considera apenas as abordagens de pesquisa bibliográfica e entrevista, sem 
apresentar algum experimento ou teste para o lodo. A candidata aborda “análise de 
diversas fontes, tais como: literatura sobre o tema, documentos de pesquisa de 
dados na Internet - home page da Cesan e Incaper - entrevista semiestruturada com 
os responsáveis pela implementação do projeto da Unidade de Gerenciamento de 
Lodo no estado do Espírito Santo e dos agricultores cadastrados no projeto”. Nesse 
sentido, mantenho a nota atribuída no Item D. 
  
Assim a nota final da avaliação atribuída continuará a mesma. 
 
Avaliador: Profª. Rosane Hein de Campos 
 
Com base no recurso da candidata Aline Seibert de Barcellos, quanto as notas 
proferidas nos itens A e D, segue o meu posicionamento: 
 
Quanto ao item A: A candidata abordou tanto na introdução quanto na justificativa, 
itens de forma ampla sobre o tratamento de esgoto e a disposição do lodo no meio 
ambiente. Não especificando de forma clara e precisa o problema de sua pesquisa. 
Não apresentou outros itens relevantes para justificar seu projeto e que seriam 
essenciais para o aumento de sua pontuação.  
 
Argumentou ainda, que a nota poderia ser melhorada com base na qualidade da 
redação, levando em conta a nota proferida no item E. Vale salientar, que a nota 
mais expressiva pela qualidade de texto foi pontuada pelo seu referencial teórico, 
onde apresentou um encadeamento bom de ideias e argumentos. Portanto, não se 
justifica ampliação da nota com base neste argumento.  
 
Entretanto, levando em consideração que se a candidata tivesse algumas 
orientações à respeito de como proceder corretamente, sua nota poderia ser 
melhorada. Desta forma, concordo com mudança, neste item, de sua nota para 12. 
 
Quanto ao item D: Em nenhum momento a candidata proferiu de forma clara a 
descrição metodológica, sendo inviável recorrigir este item. Portanto, essa nota fica 
inalterada. 
 
Conclusão: Altero a nota geral da candidata no anteprojeto para 60. 
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