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COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO DO IFBA CAMPUS CAMAÇARI (COEX) 

TV IFBA 

 

APRESENTAÇÃO 

Estimados Estudantes, Professores, Palestrantes e demais participantes, 

 

A Comissão Organizadora agradece a todos e a todas pela participação no III Seminário sobre               

Energias Renováveis, Eficiência Energética e Sustentabilidade do IFBA, campus Camaçari. 

 

O SERENS foi idealizado pelo Grupo de Pesquisa Inovação Tecnológica e Sustentabilidade,            

sendo programado para ocorrer de dois em dois anos, com a primeira edição ocorrida em               

2016 de forma presencial no IFBA Campus Camaçari. Na edição de 2020, a Comissão              
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Organizadora se deparou com o desafio de realizar o evento online por conta da pandemia               

ocasionada pelo Coronavírus. 

 

O objetivo do evento é promover atividades de cunho científico e tecnológico que tenham              

relação com as três premissas, energias renováveis, eficiência energética e sustentabilidade,           

que integrem as diferentes áreas do conhecimento, que tenham ampla participação dos            

estudantes do IFBA Campus Camaçari e de outras Instituições de Ensino, não só como              

ouvintes, mas também integrando grupos de estudo, de pesquisa, apresentações de trabalhos e             

Iniciação científica. A participação de empresas mostrando os seus projetos em eficiência            

energética também colabora para refletirmos sobre a realidade buscando minimizar os           

impactos no meio ambiente e contribuindo para avanços tecnológicos. 

 

O evento, que está na sua 3ª edição em 2020, ocorre no dia 30 de julho de 2020, e engloba                    

uma diversidade de atividades voltadas às comunidades interna e externa, as quais            

contribuíram para a popularização dos temas abordados pelo evento. 

  

 
 

RELAÇÃO DE TRABALHOS 
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RESUMO 

O Seminário sobre Energias Renováveis, Eficiência Energética e Sustentabilidade – SERENS           
ocorreu de forma online no dia 30 de julho de 2020. O evento é uma das atividades do Grupo                   
de Pesquisa Inovação Tecnológica e Sustentabilidade – GPITS que nesse ano teve um grande              
desafio ao realizar em formato virtual por conta da pandemia estabelecida. As atividades             
desenvolvidas foram comunicações orais, palestras, mesas redondas e o “Tour virtual de            
empresas” com transmissão pela TV IFBA no Youtube e minicursos em salas virtuais “RNP”.              
De forma geral, o evento foi bem avaliado pelos participantes com 96,4% de avaliações              
ótimas ou boas, o que refletiu também nos trabalhos apresentados por pesquisadores de             
diferentes regiões do país e Universidades e Instituições de Ensino como IFBA, IFS, UFRB,              
UNITAU, IFPE, UFFS e UNIFEI. A previsão é de que o próximo SERENS seja planejado de                
forma mista tendo parte presencial e parte virtual para dinamizar e oportunizar a participação              
a nível nacional. 
 
Palavras-chave: SERENS. Energias Renováveis. Eficiência Energética. Sustentabilidade.  
 
 
ABSTRACT 
 
The Seminar about Renewable Energies, Energy Efficiency and Sustainability - SERENS           
took place online on July 30, 2020. The event is one of the activities of the Research Group                  
on Technological Innovation and Sustainability - GPITS which this year had a great challenge              
to carry out virtual form because of the established pandemic. The activities developed were              
oral communications, lectures, panels discussion and the “Virtual company tour” broadcast by            
TV IFBA on Youtube and short courses in “RNP” virtual rooms. In general, the event was                
well evaluated by the participants with 96.4% of excellent or good evaluations, which also              
reflected in the works presented by researchers from different regions of the country and              
Universities and Educational Institutions such as IFBA, IFS, UFRB, UNITAU , IFPE, UFFS             
and UNIFEI. The forecast is that the next SERENS will be planned in a mixed way, having a                  
presential part and a virtual part to boost and provide opportunities for participation at the               
national level. 

Keywords: SERENS. Renewable Energies. Energy Efficiency. Sustainability. 
 
1 INTRODUÇÃO 
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Na busca da sustentabilidade do desenvolvimento, diversos países passaram à          

transformação do setor energético, desenvolvendo políticas e programas de incentivo ao           

aproveitamento das fontes de energias renováveis, da eficiência e conservação, a fim de             

garantir o aprovisionamento energético, diminuir a dependência do petróleo e atender aos            

acordos de redução de gases de efeito estufa. 

Dada essa nova realidade, os países enfrentam um grave problema: o crescente            

aumento do consumo global de energia e da demanda por energia primária.  

No panorama nacional, o significativo crescimento do consumo de energia elétrica,           

sobretudo nos setores residencial e comercial, corresponde ao aumento da renda da população             

(disponibilidade e facilidade de aquisição de eletrodomésticos), às elevadas temperaturas e           

aos baixos índices pluviométricos, que impulsionaram a utilização de equipamentos para           

climatização, a ponto de deslocar o horário de pico de consumo (demanda máxima de energia)               

(CASAES, 2018) 

Desse modo, sabendo-se da necessidade em conter as demandas energéticas, que           

crescem proporcionalmente ao desenvolvimento tecnológico e ao crescimento econômico e          

populacional, é muito importante considerar alternativas sustentáveis. 

O Grupo de Pesquisa Inovação Tecnológica e Sustentabilidade – GPITS foi criado em             

2015, no IFBA Campus Camaçari, buscando entender melhor esse cenário atual e propor             

mudanças à realidade de maneira sustentável e eficiente, não só em termos do uso energético,               

mas com um propósito amplo e interdisciplinar movimentando a comunidade a pensar junto o              

futuro. 

Desde então, o GPITS desenvolve várias atividades como projetos de ensino, pesquisa            

e extensão, cursos, visitas técnicas e eventos como o Seminário sobre Energias Renováveis,             

Eficiência Energética e Sustentabilidade – SERENS. 

O SERENS teve a sua primeira edição em 2016 sustentado pelas vertentes das             

energias renováveis, eficiência energética e sustentabilidade e reúne diversas atividades como           

palestras, minicursos, apresentações de trabalhos e stands de empresas. O evento está            

ocorrendo de dois em dois anos, de modo que teve a sua 2ª edição em 2018, e a 3ª em 2020. 
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O evento de 2020 trouxe uma dinâmica e metodologia diferente, por conta da             

pandemia estabelecida pelo Coronavírus, tendo que ocorrer de forma virtual com transmissão            

pelo Youtube e canais online “RNP”, no caso dos minicursos. O evento online exige ainda               

mais do planejamento, treinamento e comprometimento, não só da organização, mas também            

dos participantes com acesso aos links de transmissão por diferentes meios, como site do              

evento, e-mail, redes sociais e Whatsapp. 

O SERENS virtual mostra também algumas vantagens como a participação de           

palestrantes e ouvintes das diversas regiões do país, enriquecendo ainda mais as apresentações             

e debates, possibilitando uma maior disseminação do evento nacionalmente. 

Os Anais do SERENS, edição 2020, apresenta artigos e resumos de trabalhos que             

foram apresentados na forma de comunicação oral e foram alocados no evento em três              

temáticas, “Inovação, Educação, Trabalho e Sociedade”, “Meio Ambiente e Atitudes          

Sustentáveis” e “Energias Renováveis e Eficiência Energética” reunindo pesquisadores da          

UFRB, IFS, UNITAU, UNIFEI, UFFS e diferentes campi do IFBA. 

O presente texto está organizado em cinco seções. A segunda versa sobre o Contexto              

do Grupo de Pesquisa GPITS, a terceira discute como foi formulada a Proposta do SERENS,               

na sequência, aspectos do SERENS 2020 são retratados e na quinta e última seção está a                

Conclusão com a descrição de perspectivas para eventos futuros. 

 

2 CONTEXTO DO GRUPO DE PESQUISA 

 

O Grupo de Pesquisa Inovação Tecnológica e Sustentabilidade – GPITS foi criado em             

2015, no IFBA campus Camaçari, pelos professores Jarbas Sampaio e Teresinha Quadros. As             

linhas de pesquisa do GPITS são “Geração de Energia, Eficiência Energética e            

Sustentabilidade”, “Inovação Tecnológica, Trabalho, Educação e Sociedade” e “Inovações         

Tecnológicas e Desenvolvimento de novos sistemas”. Atualmente 11 pesquisadores do IFBA,           

IFS e UFRB fazem parte do Grupo de Pesquisa e estão alocados nas linhas de pesquisa                

descritas. 
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Em linhas gerais, o GPITS foi pensado para atuar com: 

i) Pesquisa aplicada no campo da produção de tecnologias que sustentem os           

princípios da inovação tecnológica e da sustentabilidade, notadamente nas         

áreas da Geração de energia e da Eficiência Energética;  

ii) Desenvolvimento de proposta pedagógica que fomente o processo de inovação          

a partir do resgate da relação entre educação e trabalho; no sentido de             

reconstituição do vínculo psicofísico das atividades científica e        

técnico-produtiva; 

iii) Atividades de iniciação científica com estudantes de Instituições,        

principalmente do IFBA/ Camaçari;  

iv) Visitas técnicas a empresas e a experiências de desenvolvimento que          

expressem modelos sustentáveis;  

v) Articulação interinstitucional para a realização de parcerias, eventos e fóruns          

para discussão das bases sociais da inovação e da sustentabilidade;  

vi) Divulgação da pesquisa realizada através da participação e apresentação de          

trabalhos em Eventos científicos e Congressos; Publicação de artigos em          

periódicos e revistas indexadas. 

O primeiro projeto de pesquisa e extensão do grupo de pesquisa e que tem papel               

fundamental na construção da unidade que existe hoje, foi o “Climatização Sustentável do             

IFBA campus Camaçari”. Esse projeto criou um ambiente de pesquisa dentro do campus de              

maneira natural e que teve vários desdobramentos na carreira de alguns docentes do GPITS. O               

objetivo principal do projeto foi identificar medidas e soluções para a climatização das salas              

de aula no IFBA Campus Camaçari, visando o conforto térmico e eficiência energética em              

uma perspectiva sustentável. Foram também evidenciadas a compreensão e a conscientização           

do conceito de sustentabilidade. 

Para o desenvolvimento do projeto Climatização Sustentável foram criados subgrupos          

de trabalhos para promover no campus Camaçari os diagnósticos “sócio comportamental”,           

15 
IFBA Campus Camaçari, Julho de 2020 

__________________________________________________________________________________ 



ANAIS DO SERENS 

SEMINÁRIO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE, 

EDIÇÃO 2020 

______________________________________________________________________________________ 

“energético” e “bioclimático” para primeiro entender a estrutura e condições apresentadas           

pelo campus para depois propor modificações no intuito de cumprir os objetivos propostos. 

No Diagnóstico Energético, os ambientes do campus, como laboratórios e salas de            

aula foram estudados em termos do gasto energético mensal, detalhando o consumo de             

energia elétrica por sistema de iluminação e refrigeração, para depois traçar estratégias            

visando uma maior eficiência energética e consequentemente economia de energia. Além           

desse trabalho, também foi realizada a instalação e acompanhamento de geração distribuída            

fotovoltaica no campus. Experiência que oportunizou o grupo de trabalhar com geração de             

energia por fonte renovável e conhecer melhor o mercado de energia elétrica, áreas             

importantes e estratégicas, como no trabalho de Mestrado abordado por Ferreira (2018). 

No Diagnóstico Bioclimático foram levantados dados primários e secundários         

relativos à ventilação, temperatura, umidade e incidência solar, bem como estudos sobre            

vegetação e recursos hídricos, para a identificação e sinalização de soluções para a promoção              

da eficiência energética e do conforto térmico. 

No Diagnóstico Sócio comportamental foram levantadas as percepções dos diversos          

segmentos do público interno do campus (docente, discente, técnico administrativo e           

funcionários terceirizados da área de serviços) visando conhecer a percepção dos mesmos e as              

atitudes adotadas em relação às questões vinculadas ao conforto térmico e sua influência no              

desempenho acadêmico e as medidas visando a sustentabilidade do campus. 

Cursos, eventos e visitas técnicas também foram realizados associados ao “Circuito           

Formativo” tendo uma boa receptividade e participação da comunidade acadêmica. 

Um dos projetos recentes do GPITS está relacionado com a implantação do            

“Ecoponto” no IFBA Campus Camaçari, como parte do projeto de pesquisa e extensão "IFBA              

sustentável" desenvolvido em parceria com a Cooperativa de Materiais Recicláveis de           

Camaçari  - COOPMARC e apoio da LIMPEC/Prefeitura. 

O Ecoponto tem por objetivo recolher materiais recicláveis, como plásticos, vidros,           

papeis e óleos, da comunidade interna do IFBA e externa. Estes materiais são retirados              

periodicamente pela empresa COOPMARC e destinados à sede da cooperativa, onde           
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trabalham antigos catadores de rua. Dessa forma, a comunidade colabora com a            

sustentabilidade, meio ambiente e renda dos catadores e suas famílias. 

O Grupo tem trabalhado em projetos de ensino, pesquisa e extensão atendendo às             

vertentes energias renováveis, eficiência energética e sustentabilidade, com espaço também          

para a inovação que pode ocorrer de diversas formas com uma prática multidisciplinar. 

A próxima seção relata como o SERENS foi pensado e sobre o seu propósito. 
 

3 PROPOSTA DO SERENS 

Com o aumento na demanda por energia, a ameaça de escassez de combustíveis             

fósseis, o eminente agravamento do aquecimento global e a crescente pressão por medidas de              

controle do consumo, a sociedade tem trabalhado em mais pesquisas nas áreas de energias              

limpas e renováveis como energia solar, eólica e outras. 

Em 2004 o país optou por ampliar sua matriz energética, reduzindo a dependência das              

usinas hidrelétricas, possibilitando criar uma cadeia de valor em torno das energias renováveis             

através do Programa de Incentivo às Fontes de Energias Renováveis (Proinfa) (CUSTÓDIO,            

2013). Atualmente, as empresas ditam o ritmo de geração de energia eólica e dos negócios na                

busca por escala de produção de energia, dando origem a um processo de concentração via               

fusões e aquisições. 

Na Bahia, a energia eólica também se transformou em uma das áreas prioritárias para              

o governo local, sendo que o governo do Estado garantiu benefícios fiscais para as empresas               

que querem investir no setor. Conforme a Associação Brasileira de Energia Eólica –             

Abeeolica, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Bahia são os Estados com maior                

potencial para a energia dos ventos (SANTOS et al. 2018; 2019). 

Segundo Villalva (2013), o ser humano é muito dependente de eletricidade e a             

demanda por essa energia cresce de maneira acelerada em todo o mundo. Frente a essa               

situação, as tecnologias envolvidas na produção de energias renováveis são mais bem            

aproveitadas quando trabalham em conjunto com sistemas de armazenamento de energia.           

Segundo Pasquali (2006) e Pereira (2013), o armazenamento pode contribuir para equilibrar a             
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carga e regular a frequência, atenuando a irregularidade da produção e ajudando a rede de               

distribuição a comportar melhor os picos de consumo, otimizando o desempenho econômico            

na manutenção e operação dos sistemas de geração. 

Diante do cenário apresentado, que também está associado a processos com eficiência            

energética e práticas sustentáveis, não só no âmbito da geração de energia mas em diversas               

ações do cotidiano visando também um maior cuidado e preservação do meio ambiente, que o               

SERENS foi delineado pelo grupo de pesquisa, trazendo discussões e debates importantes            

para a comunidade acadêmica e externa. Outro detalhe importante é que o município de              

Camaçari sedia inúmeras empresas que atuam na cadeia da produção de energias renováveis             

tendo uma importância estratégica tanto para o desenvolvimento local e regional como para a              

consolidação de uma eventual vocação do campus para a formação de profissionais e             

desenvolvimento de pesquisa nesta área. 

Do ponto de vista metodológico, a comissão organizadora tem como meta, a            

implementação de uma proposta pedagógica que busca recuperar a relação entre o            

conhecimento e a prática do trabalho. Nesses termos, o evento tem como objetivo o              

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão no campus Camaçari do IFBA             

em uma perspectiva interdisciplinar e de fomento à inovação e à intervenção junto à realidade               

local e regional, bem como a formação de redes institucionais colaborativas que promovam o              

desenvolvimento local em uma perspectiva sustentável. De forma mais específica, a comissão            

organizadora visa também: 

a) Promover o debate em torno dos conceitos de inovação e sustentabilidade,            

notadamente nos campos da produção de tecnologias sociais que contemplem as reais            

necessidades das comunidades; 

b) Refletir sobre as bases sociais da inovação promovendo ações pedagógicas que            

estimulem a criatividade e a autonomia do sujeito cognoscente e das comunidades            

demandantes. 

c) Possibilitar a qualificação das atividades de pesquisa no Campus, onde os            

professores e alunos tenham a oportunidade de relacionar a teoria com a prática; 
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d) Articular o ensino, a pesquisa e a extensão na produção e difusão do conhecimento               

em uma perspectiva aplicada que vincule educação e trabalho; 

e) Estabelecer o diálogo entre as diversas áreas do conhecimento no âmbito            

institucional; 

A primeira edição do SERENS aconteceu no ano de 2016, nos dias 11 e 12 de agosto                 

no IFBA Campus Camaçari. Várias atividades aconteceram como, minicursos, palestras,         

comunicações orais, apresentação de pôsteres, mesas-redondas e stands de empresas. O           

público participante do evento foi diversificado com a presença dos alunos do ensino médio,              

técnico e superior, professores, comunidade local e representantes de empresas que mostraram            

os seus projetos inovadores em eficiência energética e sustentabilidade. Alunos e professores            

representaram diferentes Universidades e Institutos, da UFBA, UFRB, UNEB, IFBA,          

UNIFACS com apresentações de trabalhos e como ouvintes do evento. 

O evento ocorre de dois em dois anos, de forma que a segunda edição ocorreu em                

2018, buscando ser um evento consolidado no estado com importância e reconhecimento e             

com o aumento no número de participantes. 

O SERENS propõe um amplo debate sobre o tema das energias renováveis e o futuro               

energético na Bahia, trazendo empresários da região para apresentar projetos inovadores e que             

envolvam eficiência energética, assim como professores e pesquisadores das diversas regiões           

apresentando os seus trabalhos e expondo novas tecnologias e as suas perspectivas para o              

futuro. 

O evento é proposto com a ideia de que pequenas ações sustentáveis podem ser feitas,               

em qualquer ambiente, desde o reaproveitamento de materiais simples ao uso de tecnologias             

que não possuem constituintes prejudiciais ao meio ambiente 

Na próxima seção, a edição 2020 do SERENS é apresentada. 

 

4 O SERENS 2020 

Em função do contexto da COVID-19, que impõe nesse momento o distanciamento            

social como medida sanitária, o SERENS 2020 foi realizado no formato online no dia 30 de                
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julho e veiculado no Youtube pela TV IFBA. O evento virtual proporcionou diferentes             

experiências, tanto para os organizadores quanto para os participantes. 

Os eventos virtuais não são restritos a um único local e, os participantes podem estar               

em qualquer lugar do mundo, desde que tenham acesso à web. Este fato foi evidenciado no                

levantamento das inscrições nas variadas atividades, com participação de pessoas, entre           

palestrantes e ouvintes, de diferentes estados do país, além da Bahia, como Sergipe, São              

Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Paraíba, Ceará, Mato Grosso, Rondônia, Pernambuco, Minas            

Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, dentre outros, enriquecendo os debates e o              

aprendizado. 

Para os organizadores, transformar o evento presencial em virtual foi uma experiência            

exitosa e desafiadora. O planejamento estratégico do SERENS 2018 (presencial) foi adaptado            

para online, sendo que a comissão organizadora teve parceiros e colaboradores, incluindo            

setores do IFBA, como o de comunicação, coordenação de extensão, direção de ensino e geral               

do campus Camaçari, em relação aos canais de transmissão da TV IFBA, aos intérpretes de               

Libras e monitores. 

Os trabalhos apresentados na edição de 2020 foram alocados em três temáticas,            

“Inovação, educação, trabalho e sociedade”, “Meio Ambiente e Atitudes Sustentáveis” e           

“Energias Renováveis e Eficiência Energética” reunindo pesquisadores da UFRB, IFS,          

UNITAU, UNIFEI, UFFS e diferentes campi do IFBA. 

As atividades apresentadas foram Comunicações Orais, Palestras, Mesas-redondas,        

Minicursos e o “Tour Virtual de Empresas” com a participação das empresas “BD             

Engenharia”, “Dias Viana Engenharia” e “Fóton: Energia Solar” mostrando as suas atividades            

no ramo das energias renováveis. 

Durante o evento ocorreram três Mesas Redondas intituladas “A Bahia no Cenário            

Energético Atual: potencialidades e desafios” com mediação da Profa. Dra. Áliger dos Santos             

Pereira do IFBA Campus Camaçari, “Gestão dos Recursos Naturais e Sustentabilidade” com            

mediação da Profa. Dra. Hilda Costa dos Santos Talma da UFRB Campus Feira de Santana e                

“Energias Limpas: tendências e perspectivas” com mediação do Prof. Dr. Marcelo Santana            
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Silva do IFBA Campus Santo Amaro. As Mesas Redondas trouxeram debates importantes            

conduzidos por professores da UFS, UFBA, UNIFACS, IFPE e IFBA, além de representantes             

da SEINFRA e do grupo NEOENERGIA. 

Um dos desafios enfrentados pela Comissão Organizadora foi a respeito da           

comprovação de presença dos participantes nas atividades, principalmente para a certificação           

dos ouvintes que tenham assistido a pelo menos 70% do evento. Isso foi resolvido com um                

formulário do Google Docs disponibilizado durante o evento. E, a partir desse formulário, os              

participantes foram perguntados sobre como souberam do evento, que pode ser por mais de              

uma maneira, como mostrado na Figura 1 e os mesmos também avaliaram as atividades, na               

Figura 2, em uma escala de 1 a 5, sendo 1 péssimo e 5 ótimo. 

A Figura 1 mostra a importância da divulgação do evento em diferentes plataformas,             

incluindo o site do evento e redes sociais, mas, principalmente, apresenta como o Whatsapp              

tem assumido um papel de fácil disseminação de informações. A opção apresentada como             

“Outros”, na Figura 1, reúne diferentes formas apresentadas pelos participantes como,           

pesquisa na internet, indicação de professor, site do IFBA, Youtube e Twitter. 

A Figura 2 mostra o resultado da avaliação das atividades do SERENS 2020 com              

96,4% das pessoas considerando como ótimo ou bom e 3,6% como regular, ruim ou péssimo. 

 

Figura 1 – Mostra em quais locais de divulgação, os participantes ficaram sabendo do              

evento. 

21 
IFBA Campus Camaçari, Julho de 2020 

__________________________________________________________________________________ 



ANAIS DO SERENS 

SEMINÁRIO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE, 

EDIÇÃO 2020 

______________________________________________________________________________________ 

 

   Fonte: Elaboração própria, 2020.  

 

Figura 2 – Mostra o resultado das avaliações das atividades do evento pelos             

participantes, numa escala de 1 a 5, sendo 1 péssimo e 5 ótimo. 

 

   Fonte: Elaboração própria, 2020. 
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A edição de 2020 do SERENS recebeu boas avaliações e isso também reflete na              

qualidade dos trabalhos apresentados nos Anais do evento. 

A próxima seção apresenta a Conclusão com perspectivas para eventos futuros. 

 

5 CONCLUSÃO  

O Seminário sobre Energias Renováveis, Eficiência Energética e Sustentabilidade –          

SERENS ocorrido de forma online no dia 30 de julho de 2020, em sua 3ª edição, reuniu                 

participantes, entre palestrantes e ouvintes, de vários estados do país e representando várias             

Universidades e Instituições de Ensino. 

O evento online trouxe novos desafios, mas também oportunizou a exploração de            

novas tecnologias, dinâmicas e metodologias, resultado do empenho dos membros          

organizadores em buscar soluções e inovações para que a transmissão do evento ocorresse             

com conexão estável, segura e com qualidade.  

O SERENS de 2020 teve sua apresentação diferenciada em relação aos últimos            

eventos, pois, por conta da COVID-19, o evento ocorreu de forma virtual possibilitando a              

participação de profissionais de outras Instituições de referência na área de interesse do             

evento e do grupo de pesquisa. A proposta é que o próximo SERENS ocorra de forma mista,                 

com parte virtual e uma outra parte presencial possibilitando que a participação de             

pesquisadores de outros estados do Brasil continue de forma expressiva. 

A Comissão Organizadora do SERENS avalia o evento de forma positiva e            

enriquecedora profissionalmente cumprimentando a todos os pesquisadores que submeteram         

trabalhos, aos palestrantes convidados, aos professores mediadores, intérpretes de libras,          

monitores e ao público ouvinte que prestigiou o evento.  

A Organização do evento também recebeu sugestões dos participantes para o próximo            

SERENS, como salas de exposição de pôsteres, disponibilização de formulário de presença            

por trabalho apresentado permitindo a migração entre temáticas diferentes no mesmo horário,            

tempo maior para as apresentações e a possibilidade de ocorrer em dois dias. 

23 
IFBA Campus Camaçari, Julho de 2020 

__________________________________________________________________________________ 



ANAIS DO SERENS 

SEMINÁRIO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE, 

EDIÇÃO 2020 

______________________________________________________________________________________ 

Para edições futuras, a Comissão Organizadora tem a consciência de que as            

tecnologias digitais serão utilizadas como meio de motivar a participação de pesquisadores            

das diversas regiões do Brasil e eventualmente de outros países, num esforço de ampliação              

crescente do escopo da proposta do seminário, além de dinamizar as atividades e tornar o               

SERENS ainda mais atrativo para o público. 

 

AGRADECIMENTOS 

A Comissão Organizadora agradece ao IFBA Campus Camaçari pela realização do SERENS,            

à TV IFBA pela transmissão no canal do Youtube, à COEX através da Profa Juliana Pains, ao                 

setor de Comunicação através de Claudia Galante, aos intérpretes de Libras e monitores. 

 

REFERÊNCIAS 

CASAES, E. C. B. Análise de climatização evaporativa em salas de aula através de              

simulações computacionais termoenergéticas. Dissertação apresentada ao Mestrado em        

Energia da UNIFACS Universidade Salvador, Laureate International Universities, Salvador,         

2018. 

CUSTÓDIO, R. Energia eólica para produção de energia elétrica. 2ª edição. Editora            

Synergia. Rio de Janeiro: 2013. 

FERREIRA, E. Proposta de remuneração de mini e microgeração distribuída          

fundamentada em experiência do mercado de energia português. Dissertação apresentada          

ao Mestrado em Energia da UNIFACS Universidade Salvador, Laureate International          

Universities, Salvador, 2018. 

VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R. Energia solar fotovoltaica – Conceitos e aplicações –              

Sistemas isolados e conectados à rede. Editora Érica. São Paulo: 2012. 

24 
IFBA Campus Camaçari, Julho de 2020 

__________________________________________________________________________________ 



ANAIS DO SERENS 

SEMINÁRIO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE, 

EDIÇÃO 2020 

______________________________________________________________________________________ 

PASQUALI, L. M. Estudo sobre a influência da reserva hidráulica em sistemas de             

geração eólica isolados. 2006. 67 p. Dissertação (mestrado em Recursos Hídricos e            

Saneamento Ambiental), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. 

PEREIRA, F. Energy storage systems (sistemas de armazenamento de energia). Neutro à            

Terra n. 12, p. 17-28, 2013. Disponível em:        

https://parc.ipp.pt/index.php/neutroaterra/article/view/381. Acesso em: 10 may. 2020 

SANTOS, G. S. ; SAMPAIO, J.C. ; CARVALHO, J. P. S. . Evolução da Energia Eólica na               

Bahia: Análise dos Dados Mensais de Janeiro a Dezembro de 2017. Revista Scientia, v. 3, p.                

44, 2018. 

SANTOS, G. S. ; CARVALHO, J. P. S. ; SAMPAIO, J. C. . Energia Eólica na Bahia:               

Evolução da Capacidade Instalada e em Construção de 2014 a 2018. Revista Scientia, v. 4, p.                

192, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
IFBA Campus Camaçari, Julho de 2020 

__________________________________________________________________________________ 

https://parc.ipp.pt/index.php/neutroaterra/article/view/381


ANAIS DO SERENS 

SEMINÁRIO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE, 

EDIÇÃO 2020 

______________________________________________________________________________________ 

SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL PARA COCÇÃO DE ALIMENTOS UTILIZANDO ENERGIA 
SOLAR 

 

Diego Lopes Coriolano¹, Lucas Tenório de Souza Silva² 

¹Professor do Curso Técnico em Automação Industrial do IFS - Campus Lagarto.  

E-mail: diego.coriolano@ifs.edu.br 

¹Professor do Curso de Engenharia Elétrica do IFS - Campus Lagarto.  

E-mail: lucas.silva@ifs.edu.br 

 
RESUMO 

Novas alternativas para geração de energia no Brasil são necessárias, já que as             
hidrelétricas, principais fontes de energia do país, estão com graves problemas de geração,             
pois a falta de água está afetando consideravelmente o país, e como esta fonte é               
dependente de água, a geração de energia está cada vez mais comprometida. Nesse             
contexto, existe necessidade de novas pesquisas científicas em outras fontes geradoras, e a             
energia solar apresenta aspectos relevantes para uma solução, por ser limpa e renovável.             
Este trabalho consiste no estudo sobre a montagem e aplicação de um protótipo de baixo               
custo de um concentrador solar de foco fixo e dois fogões solares tipo caixa. Para a sua                 
construção do concentrador solar utilizou-se uma antena parabólica de 60cm de diâmetro e             
5cm de profundidade com 183 espelhos, de dimensões 4 x 4 cm, colados na superfície da                
antena, com a finalidade de se analisar o aquecimento de amostras de água, após a               
aplicação do foco de luz, em recipiente de 500 ml e 1.000 ml contendo água destilada. Os                 
fogões solares foram construídos com caixas de papelão, o primeiro utilizando uma caixa de              
pizza e o segundo com duas caixas de tamanhos diferentes uma dentro da outra. O               
 protótipo do concentrador demonstrou ser eficaz no aquecimento das amostras, obtendo-se           
temperatura máxima de 65,8 ºC no recipiente de 500 ml e de 61,7°C no recipiente de 1.000                
ml, decorridos 20 minutos. Os fogões solares indicaram bons resultados quanto as            
temperaturas atingidas com ou sem alimento, demonstrando que os fogões podem ser            
viáveis para cozimento de alimentos. Além disto, a facilidade de fabricação e o custo dos               
materiais podem ser um incentivo para ser aplicados em projetos sociais, associações            
comunitárias e cooperativas como ferramenta para preparar refeições de modo sustentável           
e limpa. 

Palavras-chave: Energia solar, eficiência energética, concentradores solares, fogão solar. 
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ABSTRACT 
 
New alternatives for power generation in Brazil are necessary, since hydroelectric power            
plants, the main sources of energy in the country, are in serious generation problems, as the                
lack of water is affecting the country considerably, and as this source is dependent on water,                
energy generation is increasingly compromised. In this context, there is a need for new              
scientific research in other generating sources, and solar energy has relevant aspects for a              
solution, as it is clean and renewable. This work consists of a study on the assembly and                 
application of a low cost prototype of a fixed focus solar concentrator and two box type solar                 
cookers. For its construction of the solar concentrator, a parabolic antenna of 60 cm in               
diameter and 5 cm in depth with 183 mirrors, of dimensions 4 x 4 cm, glued on the surface of                    
the antenna was used, in order to analyze the heating of water samples , after applying the                 
spotlight, in a 500 ml and 1,000 ml container containing distilled water. The solar cookers               
were built with cardboard boxes, the first using a pizza box and the second with two boxes of                  
different sizes inside each other. The prototype of the concentrator proved to be effective in               
heating the samples, obtaining a maximum temperature of 65.8 ºC in the 500 ml container               
and 61.7 ° C in the 1,000 ml container, after 20 minutes. The solar cookers indicated good                 
results regarding the temperatures reached with or without food, demonstrating that the            
stoves can be viable for cooking food. In addition, the ease of manufacture and the cost of                 
materials can be an incentive to be applied in social projects, community associations and              
cooperatives as a tool to prepare meals in a sustainable and clean way. 
 
Keywords: Solar energy, energy efficiency, solar concentrators, solar cooker. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A maior produção de energia implantada em todo território nacional tem           
predominância em geração das usinas hidroelétricas, que representam cerca de 70% da            
energia produzida (BEN, 2014). Nos dias atuais, com os problemas da falta de água em               
seus reservatórios, a geração de energia no Brasil está comprometida em várias partes do              
país, sendo necessária a implantação de novas alternativas de produção, que não cause             
grandes impactos ambientais, e que sejam provenientes de fontes limpas (ANEEL, 2010). A             
energia solar é uma excelente alternativa, por causar menor impacto ao meio ambiente, pois              
consiste em uma fonte energética que não polui e renovável.  

A forma de obtenção da energia solar pode ser tanto direta ou indireta. A sua forma                
direta se dá pelas placas fotovoltaicas, absorvendo a luz solar que é diretamente convertida              
em energia. Todavia, o uso das mesmas apresenta um custo inicial muito elevado,             
desencorajando alguns consumidores a implementá-la. Já na obtenção na forma indireta da            
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energia solar, há mais de uma transformação para que a energia solar seja convertida em               
energia utilizável. Este tipo de absorção é feita por usinas produtoras de energia, e              
percebe-se que é preciso uma vasta área isolada para construção das mesmas, pois a              
energia solar que atinge a Terra é tão difusa que requer uma maior captação em grandes                
áreas. Nesses locais são espalhados centenas de coletores solares (DE CERQUEIRA,           
2008). 

Estas mudanças estão presentes no comportamento social e pode ser visto por meio             
de manifestações, como a greve global às vésperas da Cúpula do Clima da Organização              
das Nações Unidas (ONU) (O GLOBO, 2019), e de ações que trazem a manutenção da               
qualidade ambiental coletiva e o desenvolvimento sustentável, como mutirões de limpezas           
de praia e manguezais. 

Um dos primeiros passos em direção à sustentabilidade está ligado à economia de             
recursos naturais e energéticos, diminuindo, como consequência, o desperdício e a poluição            
(LAYRARGUES, 2000). Este critério de sustentabilidade pode ser visto em vários           
ambientes, desde a escola às universidades, das empresas e indústrias aos órgãos            
públicos. 

Este aumento da consciência ambiental e a busca pelo desenvolvimento sustentável           
contribui para o crescente interesse por projetos com fontes de energia renováveis. O Sol é               
uma fonte de energia renovável que fornece anualmente kWh de energia para        ,  x 101 5 18      
atmosfera terrestre, o que corresponde a 10000 vezes o consumo mundial de energia no              
mesmo período de tempo. (PEREIRA et. al., 2006). Segundo ANEEL, 2005 (Agência            
Nacional de Energia Elétrica), quase todas as fontes de energia – hidráulicas, biomassas,             
eólicas, combustíveis fósseis e energia dos oceanos – são formas indiretas de energia solar. 

O Brasil possui expressivo potencial para utilização de equipamentos solares, uma vez            
que a média anual de irradiação global apresenta uma boa uniformidade, com médias             
relativamente altas em todo o território (NASCIMENTO, 2017). Os valores de irradiação            
solar global incidente em qualquer região do território brasileiro são superiores aos da             
maioria dos países europeus (NASCIMENTO, 2017). A região Nordeste apresenta a maior            
disponibilidade energética com valor de radiação Global média de 5,9 kWh/m² (PEREIRA et.             
al., 2006). 

Sistemas que necessitem de fonte de calor podem aproveitar a energia solar através             
do uso de concentradores solares, cuja finalidade é captar a energia solar incidente na área               
do concentrador e concentrar no ponto foco, de forma que a temperatura aumente             
consideravelmente neste local. O material a ser aquecido deve estar situado no foco do              
concentrador, pois todos os raios que incidem na superfície refletora incidem neste ponto.             
Os índices de eficiência dos concentradores podem chegar aproximadamente 30% de           
aproveitamento da energia do sol que incidente no sistema parabólico atingindo           
temperaturas bastante elevadas. Porém, a necessidade de focalizar a luz solar sobre uma             
pequena área exige algum dispositivo de orientação, acarretando custos adicionais ao           
sistema, os quais tendem a ser minimizados em sistemas de grande porte (ANEEL, 2008). 
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 Os coletores e concentradores solares podem ser utilizados para o aquecimento de            
fluidos. Os coletores solares destinam-se a aplicações residenciais e comerciais, tais como:            
hotéis, restaurantes, clubes e hospitais com a finalidade de aquecimento de água tanto para              
higiene pessoal quanto para lavagem de utensílios ou ambientes. Já os concentradores são             
mais usados em aplicações que necessitem de temperaturas mais altas, entre 90°C e             
100°C, para produção de vapor para geração de energia elétrica ou secagem de grãos. 

Os fogões solares (FS) são equipamentos que, por conversão térmica da radiação            
solar (SANTOS FILHO, 2008), servem para cozinhar alimentos, ou simplesmente para           
aquecer água (desinfectar). O Fogão Solar é capaz de cozinhar qualquer alimento sem             
dificuldade, e não usa gás, nem lenha, nem energia elétrica (NO CLIMA DA CAATINGA,              
2019). 

Por esse fato, o fogão solar possibilita o desenvolvimento sustentável, uma vez que             
evita a queima de combustível (GLP – gás de cozinha) ou lenha, e contribui para reduzir o                 
impacto no meio ambiente. Este tipo de fogão é bem utilizado em países como Índia, China                
e Peru, entre outros. Nos dois primeiros o número de fogões solares em operação supera a                
casa das 100.000 unidades (RAMOS FILHO, 2011). Os fogões solares podem ser            
classificados em quatro tipos básicos: fornos do tipo caixa (Figura 1), fogões concentradores             
(Figura 2), fogões do tipo painel (Figura 3).  

 

 
O objetivo deste trabalho é demonstrar a viabilidade de utilização do forno solar e              

concentrador solar estudado para o fim proposto e a importância de sua utilização como              
alternativa para cocção de alimentos, diminuindo o uso de lenha e do gás e contribuído para                
o desenvolvimento social de forma sustentável 
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Figura 1 - Fogão 
Tipo Caixa 

Figura 2 - Fogão Tipo 
Concentrador Figura 3 - Fogão Tipo Painel 

Fonte: NO CLIMA DA 
CAATINGA, 2019 

Fonte: RAMOS FILHO, 
2011 

Fonte: RAMOS FILHO, 2011 
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Nesse contexto, o artigo em questão apresenta um protótipo de um concentrador solar             
de foco fixo de baixo custo e um fogão solar tipo caixa como ferramenta para captação da                 
energia solar, para ser utilizado em cocção de alimentos e aquecimento de água.  

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os experimentos foram realizados no Instituto Federal de Sergipe - Campus Lagarto            
no dia 22 de novembro de 2019 no período de 12:00 às 13:55. Foram utilizados Becker com                 
capacidade para 500ml e 1000ml. Água destilada foi utilizada em todos os experimentos. As              
temperaturas foram medidas no centro do recipiente e em intervalos de 5 em 5 minutos. 
 
 
2.1 Concentrador Solar Parabólico 
 

Utilizou-se o concentrador solar montado na base de uma antena de televisão, com             
60 cm de diâmetro e 5 cm de profundidade, contendo suporte regulável para posicionamento              
da mesma, para aproveitamento da máxima incidência solar. Na superfície do concentrador,            
foram utilizados 183 espelhos de área 16cm² cada, fixados com cola de silicone própria para               
espelhos, conforme mostra a Figura 4. Na Figura 5 está demonstrado o efeito sofrido pelos               
raios solares em um concentrador solar parabólico. 

A distância focal (ou foco) pode ser calculada recorrendo-se da definição da            
parábola, que afirma existir uma reta r, paralela ao eixo x, um ponto F (não pertencente à r)                  
e um ponto P sobre a parábola (Y = X²) em que a distância do ponto P à reta r é igual à                       
distância do ponto P ao ponto F [d(P,F) = d(P,r)]. Dizemos que a reta r é a diretriz e o ponto                     
F é o foco da parábola. Observando o ponto P (x, y) pertencente à parábola tal que sua                  
distância ao Ponto F (0, p) e à reta r é simétrica. Conforme apresentado na Figura 6. 

Considerando F a distância focal, D/2 o raio e d a profundidade do concentrador, ao               
adotar essas variáveis na Eq. 1 encontra-se a seguinte equação para a distância focal  

                                                                                                                                (1)F = D2

16.d  

Utilizando a Equação 1 e os dados de construção do concentrador, foi calculada a              
distância focal do concentrador como sendo de 45 cm, possibilitando assim a realização de              
testes com melhor aproveitamento da energia solar. Após realizar os testes, a distância focal              
encontrada nos experimentos foi de 43 cm, apresentando um erro de aproximadamente            
4,4%, em relação ao valor teórico. Assim que a distância focal foi calculada, os Beckers               
foram fixados para que os experimentos pudessem ser realizados. 
O cálculo da quantidade de calor, foi feito através da Eq. 2. 
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(2) 
 
Onde: 
Q= Quantidade de calor; 
m= massa da água; 
c = capacidade calorífica; e 

= variação da temperatura. 

 

 
 
 
 
2.2 Fogão solar com caixa de pizza 

 
Os materiais e ferramentas utilizados para confecção do fogão foram: 01 caixa de             

pizza, 01 pasta de plástico em “L” transparente, papel alumínio, 01 tinta spray preta, 01 folha                
papel preto, cola em bastão, 01 palito de churrasco, fita isolante, estilete, compasso,             
tesoura, régua de 40 cm e caneta de marcação. 

O custo dos materiais para fabricação ficou em torno de R$20,00 reais. Se contar              
com as ferramentas utilizadas, no total este fogão saiu por pouco mais de R$50,00. 

A fabricação do fogão de caixa de pizza demorou em torno de 40 minutos e seguiu                
os seguintes passos: 

1. Organização dos materiais, ferramentas e espaço para fabricação. 
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2. Corte Circular da Tampa da Caixa estabeleceu um diâmetro (32 cm), com            
referência ao tamanho da pasta plástica, que permitisse que esta fosse colada            
internamente na tampa. Com a caneta, a régua e o compasso, identificou-se o centro              
da tampa na parte interna e marcou a circunferência de corte. Para cortar, utilizou o               
estilete, mas o corte foi limitado para que sobrasse 10cm, para funcionar como dobra              
para o refletor (circulo cortado na tampa). 
3. Pintura da Caixa: utilizou-se a tinta spray preto de alta temperatura para            
pintar todas as partes da caixa, com a finalidade de absorve a luz e transformá-la em                
calor. 
4. Revestimento interno da caixa (Figura 7): cobriu-se o fundo da caixa com o             
papel alumínio, para refletir o próprio calor, e em cima do alumínio da base da caixa,                
foi colocado um pedaço de papel preto. 
5. Fixação da pasta plástica transparente: a pasta foi aberta e posicionada           
internamente na tampa da caixa. Utilizou-se uma tesoura para aparar as sobras da             
pasta e em seguida foi esta foi fixada com cola. 
6. Revestimento do círculo refletor (Figura 8): o círculo cortado da tampa,           
internamente, foi revestido com alumínio e cola 
7. Suporte de apoio da tampa: utilizou o palito de churrasco com a fita isolante.              
Finalizando a construção, conforme Figura 9. 
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Figura 7 - Parte externa: pasta 
plástica, refletor com papel 

alumínio e palito como 
suporte. 

Figura 8 - Parte interna do 
fogão: revestimento de 
alumínio e papel preto 

Figura 9 - Primeiro Fogão 
Tipo Caixa 

 

  

Fonte: Elaboração própria,   
2020. 

Fonte: Elaboração própria,   
2020. 

Fonte: Elaboração própria,   
2020. 
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2.3 Fogão solar tipo caixa  
 

O segundo fogão é maior do que o primeiro, com dimensões externas: 50 cm de               
comprimento, 50 cm de largura e 38 cm de altura; e internas (uma caixa cônica): com base                 
menor de 38cm x 38cm e base maior de 41cm x 41cm e altura de 30cm (figura- 9). 

Este fogão foi construído com: papelão (as duas caixas e refletores), isopor (como             
material isolante), chapas de alumínio (parte refletiva da caixa interna), manta de alumínio             
(refletores), placa de vidro ( 3mm como material transparente para deixar a luz solar), fita               
crepe de 45 cm, cola instantânea, parafusos, rebites, dobradiças, ferrolho, porta cadeado e             
alça de mala. 

O custo de material para fabricação deste fogão foi pouco mais de R$60,00 reais.              
Contando com as ferramentas necessárias, o custo para fabricação do fogão de caixa será              
em torno de R$120,00. 

O tempo e a sequência de fabricação do segundo fogão foram bem maiores.             
Levou-se entorno de 30 horas distribuídas em duas semanas, desde o projeto ao primeiro              
teste. De forma simplificada a concepção do deste fogão transcorreu pelos seguintes            
passos: 

1. Projeto do fogão: tamanho e formato do fogão definido para receber panela de 30               
cm de diâmetro e 20 de altura. 

2. Coleta e compra dos materiais: o papelão foi coletado em supermercados e os              
demais materiais foram comprados em papelaria e loja de ferragem e parafusos. 

3. Fabricação da Caixa Interna: realização dos cortes do papelão para caixa interna             
seguindo as dimensões do projeto e conexão das partes com a fita crepe (figura – 10). 

4. Corte de isopor e fixação na Caixa Interna: realização do corte do isopor usando               
estilete e baseado nas dimensões da caixa interna.  

5. Fabricação da Caixa Externa e conexão com a caixa interna: igual a fabricação da               
caixa interna (figura – 11). 

6. Fabricação do Suporte para fixação do vidro: realização de corte do papelão em              
tiras e fixação com cola instantânea e fita crepe (figura – 12). 

7. Corte das Chapas de Alumínio: realização dos corte com a tesoura apropriada             
baseado nas dimensões da caixa interna. Fixação feita com parafuso e bucha colada no              
papelão. 

8. Fixação de dobradiças e ferrolho para colocar a tampa de vidro na caixa interna; 
9. Fabricação dos Refletores: realização dos cortes do papelão, corte e colagem da             

manta de alumínio, corte de chapas de alumínio para suporte de fixação das dobradiças              
do refletor, rebitamento do suporte nos refletores nas dobradiças e do porta cadeado. 

Após a fabricação de cada fogão, foram realizados dois testes, inicialmente sem e             
depois com alimento (pão com manteiga), para verificar: a temperatura máxima atingida e a              
velocidade para estabilizar a temperatura. Na etapa de medição do segundo fogão foram             
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realizadas também medição de temperatura externa ao fogão e da resistência do LDR em              
resposta da luminosidade.  

O tempo entre medições de temperatura para o primeiro fogão foi de 2 minutos e para                
o segundo foi de 5 minutos. Alguns destes testes foram cancelados por conta do clima               
chuvoso ou nublado. Deve-se lembrar que o funcionamento efetivo do fogão depende do             
horário com maior irradiação solar (10:00 as 15:00) e também das condições climáticas             
neste horário. 

2.4 Sistema de Aquisição de dados 
 
A medição da temperatura da água nos recipientes foi feita por um sensor de              

temperatura tipo K conectado ao multímetro da marca Fluke. Os dados foram coletados             
manualmente e anotados com intervalo de 1 em 1 minuto, durante 50 minutos. Para              
medição da temperatura ambiente utilizou-se o sensor de temperatura LM35 conectado à            
plataforma Arduino. Foi utilizado o software PLX-DAQ da Parallax em conjunto com o Excel              
para criação dos gráficos de temperatura em tempo real. 

Já a medição de temperatura nos fogões solares foi realizada com um termopar             
conectado a um multímetro da marca Hikari. Esse termopar foi posicionado internamente no             
centro da caixa e o multímetro no lado externo, na sombra do próprio fogão (Figura 13 e                 
Figura 14). 
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Figura 10 - 
Fabricação da 
caixa interna 

Figura 11 - Caixa externa e a caixa 
interna com isolação de isopor 

Figura 12 - Fogão com o vido 
apoiado no suporte 

  
 

Fonte: Elaboração  
própria, 2020. 

Fonte: Elaboração própria, 2020. Fonte: Elaboração própria, 
2020. 

Figura 13 - Medição de 
temperatura do fogão de pizza. 

Figura 14 - Medição de Temperatura do Segundo 
Fogão. 
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2.4.1 Plataforma Arduino 
 

A plataforma Arduino consiste de hardware (placa controladora) e software (ambiente           
de desenvolvimento) livres foi criado em 2005 na Itália, estima-se que desde a sua criação o                
Arduino já vendeu mais de 150.000 placas oficiais e estima-se que o número de placas não                
oficiais vendidas, seja por volta de 500 mil em todo mundo (MCROBERTS, 2011). 

Existem diversas placas de Arduino no mercado apresentando características que a           
diferem uma das outras, como por exemplo: clock, memórias, pinos de entrada e saída,              
entre outras. A principal característica das placas em todas as versões é a flexibilidade e o                
custo relativamente baixo. (Arduino, 2015) 

A placa utilizada neste artigo é a versão Arduino UNO que faz uso do 
microcontrolador ATmega328, possui 14 pinos digitais de entrada/saída, destes 6 pinos 
podem ser utilizados como saídas PWM (Modulação por Largura de Pulso), 6 são entradas 
analógicas (que podem ser utilizados de saída digital), um cristal oscilador de 16 MHz, uma 
conexão USB, pinos de alimentação e um botão de reset, conforme apresenta a Figura 15 
(Arduino, 2015). 

O software trata-se de uma linguagem de programação para desenvolvimento do           
software do microcontrolador e do gerenciador de inicialização (bootloader) que é executado            
na placa. 

 
Figura 15: Pinagem do Arduino UNO 
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Fonte: Elaboração própria, 2020. Fonte: Elaboração própria, 2020. 
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Fonte: ARDUINO, 2015 

 
 

2.4.2 Sensores de Temperatura 
 

Utilizou-se dois sensores de temperatura para cada finalidade. Com o intuito de            
verificar a temperatura da água aquecida utilizou o termopar tipo K e para a aferir a                
temperatura ambiente foi feito o uso do LM35, visto que a mesma influencia na temperatura               
inicial das amostras. 

O Termopar tipo K é o sensor de temperatura mais utilizado na indústria, pelo fato               
de apresentar uma excelente resistência à oxidação em alta temperatura e à corrosão em              
baixas temperaturas. Entre as principais características, destaca-se o alto range de 0 a             
1.260 ºC, a força eletromotriz compreende faixa entre 0 a 50,990 mV com resolução de 40,5                
µV/ºC podendo ser utilizado em atmosferas inertes e oxidantes. (Pirométrica, 2015).  

O sensor de temperatura LM 35 é fabricado pela National Semiconductor e apresenta             
uma saída com tensão linear relativo à temperatura com resolução de 10mV/ºC. A             
alimentação pode ser entre 4 a 20 V em tensão contínua. A faixa de temperatura que o                 
sensor opera é de -55 a 150 ºC e não necessita de qualquer circuito externo para fornecer a                  
saída com exatidão. O sensor utilizado foi com o encapsulamento mais comum do tipo              
TO-92 e oferece ótimo custo benéfico. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Aquecimento de água com concentrador solar 

 
Os dados da medição de temperatura ambiente para o teste com o concentrador solar,              

utilizando-se o sensor LM35 juntamente com a plataforma Arduino, estão descritos no Figura             
16.  
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Figura 16: Temperatura ambiente 

 

 
Fonte: Elaboração própria, 2020 

 
A Tabela 1.a e 1.b apresentam os resultados da temperatura ambiente versus a             

temperatura dos experimentos.  
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Tabela 1.a: Temperatura ambiente versus 
temperatura do experimento com 500 ml de 

água destilada 

Tabela 1.b: Temperatura ambiente versus 
temperatura do experimento com 500 ml de 

água destilada 

   

Tempo 
(h) 

Temperatura 
Ambiente (° 

C) 

Temperatura 
500 ml (° C) 

12:00 36,56 27,70 

12:05 37,85 32,40 

12:10 38,06 36,90 

12:15 37,74 41,4 

12:20 38,17 51,2 

12:25 39,14 59,4 

12:30 38,71 64,4 

12:35 38,49 65,8 

12:40 38,28 63,5 

Tempo 
(h) 

Temperatura 
Ambiente (° 

C) 

Temperatura 
1000ml (° C) 

13:00 37,96 29 

13:05 37,42 35 

13:10 38,06 42,2 

13:15 38,71 49,5 

13:20 38,60 54,9 

13:25 39,14 58,7 

13:30 38,60 61,7 

13:35 38,28 63,6 

13:40 38,06 65,1 
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Os dados obtidos nos experimentos também foram plotados em gráficos e as Figuras             

17 e 18 apresentam a temperatura do recipiente com 500 ml de água destilada e               
temperatura do recipiente com 1000 ml de água destilada, respectivamente. 

 

 
Através dos dados coletados, percebemos que a temperatura ambiente mínima é de  

37,39 °C, a temperatura máxima é de 39,14°C e a temperatura média encontrada é 38,26               
°C, apresentando uma diferença entre os limites de 0,86 °C mostrando que houve pouca              
variação da temperatura ambiente no decorrer dos experimentos. 

No primeiro experimento foi utilizado recipiente com 500 ml de água destilada fixado             
no foco do concentrador, inicialmente a temperatura da água estava com 27,7 °C e em 40                
minutos a temperatura da água estava em 63,5 °C, com isso houve uma variação de 35,8                
°C.  

Já o segundo experimento, com 1.000 ml de água destilada, a temperatura inicial da              
mesma estava em 29,0 °C e foram necessários 50 minutos para atingir a temperatura de               
67,7 °C, variação igual ao experimento anterior. 

 
3.2 Cocção de Alimentos Utilizando Fogão Solar 
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12:45 37,63 63,8 

12:50 38,49 64,6 

13:45 37,39 67,1 

13:50 38,60 67,7 

Figura 17: Temperatura Recipiente 
com 500 ml de água destilada 

 

Figura 18: Temperatura recipiente com 
1.000 ml de água destilada 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020 Fonte: Elaboração própria, 2020 
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As análises dos fogões foram feitas para encontrar a velocidade para se atingir a              
temperatura interna de equilíbrio e para identificar a máxima temperatura atingida com e             
sem alimento. 

Com os dados, é possível demonstrar a viabilidade dos fogões e comparar o             
funcionamento entre os dois fogões, justificar o comportamento térmico e indicando futuras            
melhorias.  

O primeiro gráfico (Figura 19) mostra o comportamento do fogão de caixa de pizza              
com e sem o alimento. Observa-se que, para o tamanho desse fogão, a resposta foi positiva                
no processo de cocção do pão francês e que atingiu temperaturas máximas com e sem o                
alimento, respectivamente 74°C (suficiente para assar o pão) e impressionantes 123°C. 

A temperatura de equilíbrio final sem alimento ficou em torno de 120°C, e foi atingida               
com 15 minutos após iniciar o teste. O decréscimo de temperatura entre 25 e 30 minutos se                 
deu por conta do enrugamento da película plástica, fazendo com que o vapor gerado dentro               
da caixa escapasse. Para o teste com alimento, este problema foi resolvido e a fixação da                
película foi reforçada. 

Com o teste com alimento observou-se ainda que a presença de alimento gerou             
bastante umidade o que contribuiu para reduzir a temperatura de equilíbrio final. 

A Figura 20 mostra o gráfico do comportamento térmico do segundo fogão de caixa              
(fogão grande). Com este fogão os resultados também foram positivos e obteve            
temperaturas máximas sem e com alimento (pão com manteiga) muito próximas e            
respectivamente 112°C e 111°C. Observando o gráfico percebe-se que este fogão teve            
comportamento térmico praticamente idêntico com e sem alimento para mesma quantidade           
de alimento usada para o primeiro fogão. 

Apesar de demora pouco mais de 30 min para atingir a temperatura de equilíbrio final               
(111°C) com e sem alimento, a torrada já estava visualmente pronta com 20 minutos após               
iniciar o teste. 
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Figura 19 – Gráfico do comportamento 
térmico do fogão de caixa de pizza 

Figura 20 - Comportamento térmico do 
segundo Fogão 
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Comparando os dois fogões foi identificado que: A velocidade de reação para            

alcançar a temperatura de equilíbrio final do menor fogão é maior. Isto pode justificado por               
conta do volume da caixa interna que necessita de mais tempo para aquecer o ar e criar o                  
efeito estufa; Sem alimento, a temperatura do fogão menor atingiu a maior temperatura, que              
também pode ser justificada pelo volume interno, mas principalmente pelo momento de            
testes, que foram feitos em meses diferentes, tendo assim possivelmente influencia           
climática, apesar de ambos os dias estarem sem nuvem; Com alimento, o comportamento             
do fogão maior foi muito similar a situação sem alimento, tendo assim maior rendimento              
quando relaciona a temperatura de equilíbrio com e sem alimento. Isto indica que             
provavelmente a massa térmica do alimento em relação a massa térmica da caixa interna              
pode influenciar no comportamento térmico de ambos os fogões. Como o volume relativo da              
caixa de pizza é menor, a temperatura de equilíbrio reduziu para aproximadamente 74°C. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

O trabalho apresenta como proposta desenvolver um concentrador solar parabólico de           
foco fixo de baixo custo para aquecimento de água como também projetar e testar dois               
fogões solares tipo caixa. 

Observou-se que o concentrador solar demonstrou ser eficaz quando o objetivo é            
atingir temperaturas acima de 60°C. Os testes com os fogões solares foram positivos para              
ambos os fogões, uma vez que atingem temperaturas acima de temperatura de fervura da              
água (100°C) e conseguem torrar o pão de modo que o deixa crocante e com sabor                
semelhante à torrada feita em forno convencional. 

O estudo e os teste dos fogões construídos ajudou a identificar pontos cruciais             
relacionados ao funcionamento dos mesmos, como: o melhor período de funcionamento           
(9:00 as 15:00), as dificuldades de funcionamento nos meses de chuva, a necessidade do              
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usuário utilizar equipamentos de proteção solar, o tempo de cozimento dos alimentos, a             
necessidade utilização de materiais para melhorar o rendimento do fogão, e os cuidados             
para evitar que o vapor da caixa interna escape.  

A construção dos fogões e os testes confirmam a viabilidade da utilização do mesmo              
para cocção de alimentos. Assim, o uso de fogões solar do tipo caixa é viável para reduzir a                  
queima e extração de lenha e o uso gás de cozinha para tal finalidade. 

Destaca-se também que os concentradores apresentam a importante tarefa de          
conscientização ambiental e sociocultural na utilização de energias limpas e renovável em            
substituição à obtenção de energia que agridem a natureza. Por fim, por conta da facilidade               
e do baixo custo de fabricação dos fogões solares deste trabalho, estes podem ser viáveis               
em programas sociais, associações comunitárias e cooperativas como ferramenta para          
preparar refeições de modo sustentável e limpa. 

Como trabalho futuro é sugerido a construção de um concentrador solar de maior área              
de superfície e com espelhos de menor dimensão dos utilizados nesse trabalho, visando             
verificar a eficiência do equipamento e comparar com os resultados do concentrador            
utilizando nesse trabalho. Como também a construção de um fogão solar tipo caixa             
utilizando madeira em substituição ao papelão. Outra sugestão para trabalho futuro é            
instalar um sistema de tracking solar para automatizar o concentrado e obter um melhor              
aproveitamento da energia solar. 
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RESUMO 

Uns dos impactos da exploração espacial é o fato que em órbita da Terra estão               
localizados objetos não funcionais de diversos tamanhos. Esses objetos são conhecidos           
como lixo espacial ou detritos espaciais. O lixo espacial são todos objetos artificiais,             
incluindo fragmentos e seus elementos, na órbita terrestre ou reentrando na atmosfera,            
que não são funcionais (ESA, 2019). O lixo espacial causa uma poluição do ambiente              
espacial e traz riscos para a exploração do espaço, além disso, podem causar grandes              
prejuízos a vidas humanas. Esses detritos podem causar danos em satélites ativos na             
órbita terrestre, e quando retornam para o planeta, podem causar prejuízos por            
consequência da queda de fragmentos em regiões habitacionais ou industriais. Assim,           
diante dessa problemática fomos motivados a analisar como a comunidade científica está            
trabalhando na busca de soluções para amenizar essa situação. O objetivo básico deste             
trabalho é discorrer sobre a temática do lixo espacial, contextualizando os impactos que             
esses objetos causam na sociedade e os perigos que a exploração espacial está sujeita por               
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causa dos detritos espaciais, além de apresentar as soluções que estão sendo propostas             
para contribuir com a solução desse problema. É apresentada uma comparação da            
evolução dos detritos durante os anos de 2016, 2017 e 2018 com base nos relatórios da                
ESA. 

Palavras chave: Lixo Espacial. Ambiente Espacial. Sustentabilidade. 

 
ABSTRACT 

One of the impacts of space exploration is the fact that in orbit of the Earth are located                  
non-functional objects of different sizes. These objects are known as space junk or space              
debris. Space junk is all artificial objects, including fragments and their elements, in Earth's              
orbit or re-entering the atmosphere, which are not functional (ESA, 2019). Space junk             
causes pollution of the space environment and poses risks for the exploration of space, in               
addition, it can cause great damage to human lives. These debris can cause damage to               
satellites active in Earth's orbit, and when they return to the planet, they can cause damage                
as a result of falling fragments in housing or industrial regions. Thus, in view of this                
problem, we were motivated to analyze how the scientific community is working in the              
search for solutions to alleviate this situation. The basic objective of this work is to discuss                
the theme of the space junk, contextualizing the impacts that these objects cause in society               
and the dangers that space exploration is subject because of the space debris, in addition to                
presenting the solutions that are being proposed to contribute with the solution to this              
problem. A comparison of the evolution of the debris over the years 2016, 2017 and 2018 is                 
presented based on ESA reports. 

Keywords: Space junk. Space Environment. Sustainability. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Desde primórdios da humanidade o ser humano sonha em sair do chão, conhecer o que               
existe além do céu, o que chamamos de ambiente espacial. No século passado houve muitos               
avanços no campo da ciência espacial, o que possibilitou nossa sociedade explorar o espaço,              
em 1957 finalmente a humanidade conseguiu ultrapassar essa desafiadora fronteira da           
atmosfera, assim então se iniciou a Era Espacial. No entanto, essa exploração do espaço gerou               
uma quantidade muito grande de objetos que não funcionam mais, que são conhecidos como              
lixo espacial ou detritos espaciais (space debris).  
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O lixo espacial é um problema que tem impactos na exploração do espaço, esses objetos               
podem causar danos em satélites ativos na órbita terrestre, e quando retornam para o planeta,               
podem causar prejuízos por consequência da queda de fragmentos em regiões habitacionais            
ou industriais. O objetivo básico deste trabalho é discorrer sobre a temática do lixo espacial               
ou detritos espaciais, contextualizando os impactos que esses objetos causam na sociedade e             
os perigos que a exploração espacial está sujeita por causa desse problema. O lixo espacial               
são todos objetos artificiais, incluindo fragmentos e seus elementos, na órbita terrestre ou             
reentrando na atmosfera, que não são funcionais (ESA, 2019). 

O problema do lixo espacial está sendo referenciado na cultura popular, é possível             
ver diversas obras que abordam a temática, a exemplo do filme Gravidade de 2013, que               
mostra como uma colisão de objetos pode gerar uma nuvem formada por lixo espacial que               
pode trazer riscos a vida de tripulantes em missões espaciais e destruir satélites de valor               
elevado. Assim é de extrema importância que a sociedade compreenda os problemas que o              
lixo espacial pode trazer e as medidas que devem ser tomadas para mitigar esse problema.               
Além de reconhecer a importância do espaço para o modo de vida da sociedade como               
conhecemos atualmente. 

O principal interesse inicial no espaço era para uso militar no contexto da guerra fria               
entre Estados Unidos e a antiga União Soviética (URSS). Com o lançamento do primeiro              
satélite ao espaço o Sputnik 1 (1957), a antiga União Soviética saiu na frente da corrida                
espacial e se destacou entre as demais potências. Assim incomodou, principalmente, os            
Estados Unidos, que desejava ser pioneiro na exploração do espaço. Dessa forma, se iniciou              
a corrida espacial com o investimento em tecnologia espacial por parte dessas duas             
superpotências, assim lançando cada vez satélites para o espaço. 

O Direito Espacial Internacional (DEI) visa impor regras para que nenhum país se             
aproprie do espaço, além de promover o controle do uso de armas, conceder a liberdade de                
exploração, definir a responsabilidade em casos de danos causados por objetos espaciais            
entre outras atribuições. No âmbito do direito espacial é crucial intensificar a cooperação             
internacional na exploração e uso do espaço. Para isso, é necessário melhorar os processos              
de organização das atividades espaciais. Isso envolve o empenho das agências espaciais.            
Também no âmbito do direito espacial Paula e Celestino (2019) comentam em seu trabalho              
que praticamente todas as nações com um alto nível de atividades espaciais adotaram             
medidas eficientes de mitigação do lixo espacial nas missões lançadas a partir de 2008, no               
período após a adoção das diretrizes de mitigação. Assim os autores afirmam que essas              
medidas são promissoras, mas o problema ainda exige muita cautela, dado o número de              
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objetos inoperantes que continuam a poluir as órbitas da Terra e que tendem a aumentar               
devido às colisões que podem ocorrer entre si a qualquer momento. 

O Tratado do Espaço sobre princípios reguladores das atividades dos Estados na            
exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes. Esse tratado               
foi inaugurado no lançamento do Sputnik 1, mas só entrou em vigor e foi assinado 10 anos                 
após o início da Era Espacial e esse “código internacional do espaço”, consolidou várias              
diretrizes entre os EUA, URSS, pelos demais países e provocou o surgimento de inúmeras              
convenções espaciais. A maior preocupação era prevenir que a utilização das atividades            
espaciais seria de forma negativa, pois eles acreditavam que seria apenas para benefícios a              
todos os países e à toda humanidade. Eles descreveram as atividades espaciais como muito              
complexa, alto risco, caras, estratégicas e essenciais ao desenvolvimento de todos os países             
e por esse motivo que para serem executadas a enorme responsabilidade deve ser             
direcionada para quem as realizam e proíbem o porte de armas nucleares nos satélites que               
serão lançados ao espaço. Nele também é mencionado que o espaço pode ser usado para               
fins militares proibindo testes nucleares, instalações de bases e fortificações militares,           
instalações de armas e realizar manobras na lua ou em qualquer outro corpo celeste, mas               
tem alguns itens que não são proibidos como lançar mísseis, instalar arma que não seja de                
destruição em massa, utilizar pessoal militar em pesquisas científicas ou usar o espaço para              
vigilância, controle, observação etc. 

A sustentabilidade do ambiente espacial é essencial para assegurar a exploração           
da órbita terrestre com eficiência e responsabilidade. A busca pela sustentabilidade em            
todas as áreas da exploração de espaços ambientais é atualmente um tema essencial para              
o sucesso de qualquer empreendimento tecnológico que busca o desenvolvimento          
econômico e científico. A sustentabilidade detém um conceito amplo que deve ser            
aplicado ao ambiente de exploração espacial. A comissão de Brundtland definiu o            
Desenvolvimento Sustentável como “aquele que satisfaz as necessidades do presente sem           
comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazer suas próprias necessidades”           
(CASSEN, 1987). Assim, quando a exploração do espaço respeita o princípio do            
desenvolvimento sustentável, assegura a utilização eficaz e duradoura do ambiente          
espacial. 

2 O PROBLEMA DO LIXO ESPACIAL 
 

Os satélites em órbita da Terra têm aplicações diversas incluindo ciência espacial,            
observação da Terra, meteorologia, pesquisa climática, telecomunicações, navegação e         
exploração espacial humana (ESA, 2019). Esses equipamentos possibilitam a coleta de           
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dados científicos, aplicações comerciais e a oferta de diversos serviços essenciais, como            
o sistema de localização global (GPS) e a internet, além disso, ainda existe muitas              
possibilidades de exploração futura para aperfeiçoar os serviços existentes e oferecer           
novos. No entanto, nas últimas décadas, com o aumento das atividades espaciais, o lixo              
espacial começou a ganhar uma dimensão preocupante (GOMES e SOUZA, 2011). As            
operações espaciais desde o lançamento do primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik             
1, em 4 de outubro de 1957, produziram inevitavelmente detritos espaciais, que foram             
deixados no espaço próximo à Terra. O primeiro objeto considerado lixo espacial é o              
Vanguard 1, que foi segundo satélite lançado pelos Estados Unidos da América (EUA).             
Esse satélite foi colocado em órbita em março de 1958 e interrompeu as transmissões de               
rádio seis anos depois, assim esse objeto de 1,47 kg permanecerá em órbita da Terra por                
mais de 200 anos (HALL, 2014). Nesses 62 anos de atividades espaciais, mais de cinco               
mil duzentos e cinquenta (5250) lançamentos resultaram em cerca 42000 objetos           
rastreados em órbita. Durante cada lançamento, apenas uma fração muito pequena da            
massa total trazida para o espaço atual consiste na carga útil ativa. Dessa forma, é fato                
que sempre houve mais lixo espacial em órbita do que satélites operacionais (ESA,             
2019).  

A primeira iniciativa de conscientização do problema do lixo espacial surgiu no            
início dos anos 1960, com base em atividades iniciais de pesquisa realizadas nos EUA, mas               
levou algum tempo para alcançar a comunidade internacional. Isso acabou acontecendo em            
meados da década de 1970 através de conferências organizadas pela Federação           
Internacional de Astronáutica.  

A maior parte da massa de um foguete se transforma em detritos espaciais em              
poucos minutos. Na maioria dos lançamentos do início da exploração espacial, os estágios             
superiores, coberturas da carga útil e anéis adaptadores, eram descartados nas órbitas da             
Terra, não havia a preocupação em descartar esses objetos. Além disso, a carga útil final               
também acabava como detritos espaciais após o término da missão. Por consequência dessas             
ações, os 1957 satélites em operação atualmente, compreendem apenas cerca de 6% do             
número total de objetos conhecidos feitos pelo homem no espaço, maiores que 10             
centímetros (ESA, 2019). Agora mais recentemente, aumentou bastante a preocupação com           
a questão do lixo espacial e, com isso, os agentes lançadores têm se preocupado com a                
questão da sustentabilidade, por exemplo, a empresa Space Exploration Technologies          
Corporation (SpaceX) construiu o estágio principal de seus veículos de lançamento de            
forma que possa ser reutilizado em outros lançamentos, assim evitando que esse objeto seja              
descartado na órbita da Terra (REDDY, 2018). 
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Um fator que gera detritos consiste nos eventos de fragmentação em órbita. Assim o              
problema do lixo espacial coloca em risco as missões no espaço orbital terrestre e os               
satélites ativos. Esse acúmulo de detritos pode criar cinturões que podem inutilizar diversas             
órbitas (MEHRHOLZ et al., 2002). O efeito pelo qual a geração do lixo espacial através de                
colisões e explosões em órbita poderia levar a um grande aumento na quantidade de objetos               
artificiais no espaço, numa reação em cadeia que tornaria o vôo espacial muito perigoso              
para a conduta, foi sugerido por Donald Kessler em 1978. Para comprovar essa afirmação,              
existe o fato que desde o início da era espacial até o final de 2018, já foram confirmados                  
536 eventos de fragmentação em órbita (ESA, 2019). Dessa forma o cenário proposto por              
Kessler se mostra cada vez mais plausível, pois a população atual de detritos atingiu um               
nível de instabilidade que se não houver interferência, as colisões se tornarão a maior fonte               
de geração de fragmentos de detritos em um futuro próximo (LIOU; JOHNSON, 2006),             
como podemos ver na ficção científica no filme Gravidade. Um fato que ilustra o problema               
enfrentado na exploração do espaço por causa do lixo espacial é o que ocorreu durante as                
primeiras 88 missões de ônibus espaciais, entre 1981 e 1998, onde mais de 70 janelas de                
ônibus espaciais tiveram que ser substituídas por causa de impactos de lixo espacial. Por              
exemplo, durante a missão STS-7 de 1983, um chip de 0,2 mm atingiu uma janela do ônibus                 
espacial Challenger e criou o buraco de 0,4 mm de diâmetro como mostrado na Figura 1                
(HALL, 2014). 

Figura 1 – Buraco causado pelo chip de 0,2 mm no ônibus espacial Challenger. 

 

Fonte: Repositório digital 
da NASA 
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O problema do lixo espacial tornou-se um tema que atraiu a atenção do público              
recentemente, quando um satélite de comunicação russo ativo, o Iridium 33 de 950 kg              
colidiu com o satélite inativo Cosmos 2251 na região da Sibéria, produzindo mais de 1800               
fragmentos e formando uma nuvem de detritos. Dois anos mais tarde em 11 janeiro de 2007                
a espaçonave Chinesa Fengyun-1C foi atingida por um míssil balístico de teste pelo             
governo Chinês, formando 2500 novos fragmentos, outro evento que despertou a           
consciência do público sobre o problema. Como consequências desses dois eventos, o risco             
de colisões mais que dobrou para os satélites que orbitam em altitudes de 700 a 800 km.                 
Em 2014, satélites controlados têm executado dezenas de manobras de prevenção de            
colisões por suas agências para proteger seus satélites de observação e satélites científicos             
nessa região (HALL, 2014). 

Nos últimos anos, a investigação científica do problema do lixo espacial tornou-se            
um tópico de pesquisa independente dentro do campo da pesquisa espacial. Iniciaram-se            
programas de observação para investigar a população atual do lixo espacial e, ao mesmo              
tempo, foram desenvolvidos modelos para entender as fontes e a evolução da população. O              
lixo espacial, uma vez criado, não pode ser removidos facilmente do ambiente espacial da              
Terra. Em março de 2015, foi conhecido as órbitas de cerca de 17000 objetos individuais.               
Os tamanhos mínimos são cerca de 10 cm na órbita baixa terrestre e 1 m na órbita                 
geoestacionária. Apenas cerca de 1957 desses objetos são satélites ativos. Modelos           
estatísticos estimam que existem cerca de 750000 objetos maiores que 1 cm e mais de um                
trilhão de fragmentos maiores que 0,1 mm (ESA, 2019). 

A Figura 2 apresenta a evolução do número de objetos nas órbitas da Terra desde o                
início da exploração espacial até o ano da publicação do relatório de Agência Espacial              
Europeia (AEE) em 2019. Esses objetos incluem lixo espacial e satélites em            
funcionamento, o lixo espacial forma um número relevante no total de objetos nas órbitas              
terrestre. Os tipos de objeto estão classificados em cores: na cor marrom, objetos             
indefinidos; em verde escuro, objetos relacionados a missão de foguete; em azul escuro             
detritos de foguete; em amarelo, detritos de fragmentos de foguete; em laranja, corpos de              
foguete; em azul claro, objetos relacionados à missão de carga útil; em azul, detritos              
relacionados à carga útil; em verde claro, fragmentos de carga útil e em vermelho, satélites               
operacionais. É possível notar na Figura 2 que o número de objetos que são classificados               
como lixo espacial é muito superior ao número de objetos considerados como carga útil.  
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Figura 2 – Crescimento no número de objetos no decorrer dos anos por 
tipo de objeto 

 

Fonte: Relatório da ESA sobre ambiente 
espacial (2019) 

A NASA (2019) afirma que a crescente população de lixo espacial aumenta o perigo              
potencial para todos os satélites funcionais, no entanto, a Estação Espacial Internacional            
(EEI), e espaçonaves tripuladas correm um maior risco com as colisões. Todos os objetos              
orbitam a velocidades que podem chegar até 28163,52 km/h, essa velocidade é suficiente             
para que um detrito com dimensões milimétricas possa causar danos a um satélite ativo ou               
uma espaçonave em missão. Os objetos no ambiente espacial são divididos em duas             
categorias amplas: aquelas que podem ser rastreadas até um evento de lançamento e para as               
quais a natureza pode ser identificada e aquelas para as quais isso é não é possível. Esses                 
detritos maiores são formados por estágios de foguetes e satélites desativados (ESA, 2019).             
Como complementa Sampaio et al. (2014), o lixo espacial no geral são compostos de              
alumínio de estruturas de espaçonaves, zinco e óxidos de titânio de revestimentos de             
controle térmico, e seus tamanhos variam de vários metros a uma fração de micrômetro de               
diâmetro. 

A regiões do espaço onde os detritos são localizados pode ser dividido em três              
regiões principais: a Órbita Baixa Terrestre (LEO), a Órbita Média Terrestre (MEO) e a              
Órbita Geoestacionária Terrestre (GEO). Na órbita baixa terrestre são conhecidas as órbitas            

50 
IFBA Campus Camaçari, Julho de 2020 

__________________________________________________________________________________ 



ANAIS DO SERENS 

SEMINÁRIO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE, 

EDIÇÃO 2020 

______________________________________________________________________________________ 

individuais de todos os objetos maiores que 10 centímetros. Para peças menores, há apenas              
informações estatísticas limitadas, como a estimativa do número total de imagens de um             
determinado intervalo de tamanho em regiões específicas da órbita. No anel           
geoestacionário, se localizam a maioria dos satélites de comunicação comercial, uma           
população substancial de detritos no tamanho de um intervalo de 0,1 á 1 m foi descoberta                
nos últimos anos. Em altitudes mais elevadas, as informações sobre os detritos menores se              
torna mais escassas (ESA, 2019). Ainda segundo Gomes e Souza (2011), a densidade             
desses detritos artificiais orbitando a Terra é maior do que a densidade de meteoroides.  

 

Figura 3 – Crescimento do número de objetos no decorrer dos anos por órbita 

 

 

Fonte: Relatório da ESA sobre ambiente 
espacial (2019) 

 

As principais órbitas terrestres são: Órbita Geoestacionária (GEO), Órbita         
Geossíncrona Inclinada (IGO), Órbita Geoestacionária Estendida (EGO), Órbita dos         
satélites de navegação (NSO), Órbita de Transferência (GEO-MEO), Órbita Terrestre          
Média (GMO) , Órbitas de cruzamento (MEO-GEO), Órbita baixa da Terra (LEO), Órbita             
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Terrestre de Alta Altitude (HAO), Órbitas de cruzamento(MGO-HEO), Órbita Terrestre          
Excêntrica (LMO), Órbitas de cruzamento (LEO-MEO), Órbita indefinida (UFO), Órbitas          
de Fuga (ESO). A Figura 3 apresenta um gráfico da distribuição do lixo espacial nessas               
órbitas. É possível notar que o número de objetos na Órbita Baixa da Terra, onde fica                
localizada a EEI, é muito superior à quantidade de objetos nas demais órbitas. No entanto,               
por estarem mais próximos à superfície terrestre são mais fáceis de rastrear sua trajetória,              
assim no caso dos objetos maiores é possível manobrar o satélite operacional para evitar              
uma colisão. Em 2009 ocorreu um pico no crescimento do número de lixo espacial em               
órbita, por conta da colisão entre o satélite ativo Iridium 33, que foi lançado em 14 de                 
setembro de 1997, e o satélite Kosmos-2251 que estava fora de serviço desde de 1995. Essa                
colisão elevou o número de objetos em órbita de 14000 para 16000 por conta dos               
fragmentos gerados pela colisão (NETO e WINTER, 2012). 

  

2.1 SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO PARA MITIGAÇÃO DE DETRITOS 
ESPACIAIS 

As principais agências espaciais questionam se existe uma solução viável para o lixo             
espacial. Pesquisadores do mundo inteiro estão em uma corrida contra o tempo para             
encontrarem uma tecnologia para solucionar o problema do lixo espacial, antes que ocorra o              
agravamento desse problema. 

Nesta seção, é apresentado o cenário atual das pesquisas sobre novas tecnologias            
que estão em desenvolvimento com a finalidade de mitigar o problema do lixo espacial,              
assim é possível entender como esse problema está sendo discutido no meio científico.             
Algumas medidas e acordos internacionais contribuíram para a busca de soluções para os             
problemas do lixo espacial . Em 2002 foi criado o Comitê de Coordenação de detritos               
espaciais. Onde foram publicadas as Diretrizes de Mitigação de detritos espaciais, que serve             
de base para documentos oficiais (ESA, 2019). O Subcomitê Técnico e Científico do             
Comitê das Nações Unidas sobre o uso pacífico do espaço sideral criou um conjunto de               
diretrizes acordadas internacionalmente para a sustentabilidade em longo prazo das          
atividades espaciais. Essas diretrizes contêm recomendações sobre as estruturas de políticas           
e regulamentações para atividades espaciais, a segurança das operações espaciais, regras de            
compromisso para cooperação internacional, capacitação e conscientização para pesquisa e          
desenvolvimento técnico e científico (ESA, 2019). Existem muitos estudos que visam no            
geral analisar o uso da tecnologia da vela solar para lidar com o problema do lixo espacial.                 
A vela solar consiste em um objeto com uma grande área superficial e pequena massa, que                
se movimenta usando a luz do Sol. Diferente de uma vela solar, um foguete comum               
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necessita de uma quantidade de combustível para se movimentar e o satélite artificial             
precisa de combustível para realizar manobras, em especial, para evitar colisões com            
detritos. Em Lima (2019) é feito um estudo da possibilidade de aplicação da vela solar, em                
que simulações numéricas foram realizadas para propagar detritos espaciais na órbita           
geoestacionária, mostrando que ao aumentar as dimensões do detrito através do uso de uma              
vela solar provoca um aumento da excentricidade orbital, o que contribuiu para a reentrada              
do detrito na atmosfera da Terra. 

A Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL) e o Centro Espacial Surrey na            
Universidade de Surrey no Reino Unido desenvolveram a nave espacial Remove Debris que             
contém experimentos e demonstrações de tecnologia de remoção de lixo espacial,           
fornecidos por várias empresas aeroespaciais europeias. Em 2 de abril de 2018 foi realizado              
o lançamento dessa espaçonave que foi implantada na EEI. O propósito dessa missão foi              
demonstrar a eficácia de novas soluções, como redes e arpões na captura e remoção do lixo                
espacial em órbita. A missão foi composta por uma plataforma de satélites principal, que              
implantou dois cubos que simularam dois pedaços de lixo espacial como alvos para             
demonstrar algumas das tecnologias, tais como: captura líquida, captura de arpão,           
navegação baseada em visão, desorbitação por arrasto com vela solar. Um desses            
experimentos testou a capacidade de um arpão, que pode ser disparado a 20 metros por               
segundo, para capturar detritos espaciais em órbita. O mecanismo de captura de rede             
consiste em quatro pesos voadores em cada canto de uma rede. O peso voador é chamado de                 
bala, que é disparada por um sistema de molas. Essas quatro balas ajudam a expandir a rede                 
grande, envolvendo assim o detrito alvo. Essa opção é muito flexível, pois mesmo que os               
detritos estejam girando ou tenham uma forma irregular será possível capturá-los com a             
rede, o que aumenta a eficácia dessa tecnologia (SHAN; GUO; GILL, 2016).  

A Raytheon Technologies (BBN) e a Universidade de Michigan estão estudando um            
sistema de Eliminação de Detritos Espaciais (SpaDE) para remover detritos da órbita            
disparando jatos concentrados de gases atmosféricos no caminho de detritos direcionados. O            
projeto SpaDE está investigando o uso de pulsos concentrados de gases atmosféricos para             
acelerar a taxa de reentrada de detritos localizados na órbita baixa da Terra criando um               
arrasto temporário que faz com que os detritos entrem novamente na atmosfera mais cedo              
do que ocorreria naturalmente (NASA, 2019). A EEI também recebeu recentemente uma            
ferramenta para detectar detritos espaciais. Essa tecnologia é conhecida como sensor de lixo             
espacial, um sensor de impacto montado no exterior da EEI para monitorar impactos             
causados por detritos espaciais de pequeno tamanho. Os escudos de proteção atualmente são             
adotados apenas na EEI e não são eficazes para detritos maiores que 1 cm (LETIZIA;               
COLOMBO; LEWIS, 2015). A AEE está adequando, através do projeto CleanSat, o            
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desenvolvimento de satélites, para que sejam construídos de forma que queimem           
completamente durante a reentrada na atmosfera da Terra. Assim garantindo que o satélite             
seja inteiramente destruído durante a reentrada no final da sua vida útil. Esse novo cenário               
evidencia a importância de buscar soluções que possibilitem a reentrada de detritos na             
atmosfera ou quando isso não for possível alterar a órbita do detrito para evitar colisões.               
Com isso é possível notar uma preocupação com a sustentabilidade na indústria de             
construção de satélites, pois a reentrada de objetos espaciais pode trazer riscos à população e               
contaminação de ambientes por materiais poluentes liberados com a queda desses objetos            
(ESA, 2019).  

                       Figura 4 – Módulo PAM-D que caiu no deserto da Arábia Saudita 

 

Fonte: Galeria oficial do programa de detritos 
orbitais da NASA 

Em 21 de janeiro de 2001, um terceiro estágio do Delta 2, conhecido como PAM-D,               
reentrou na atmosfera no Oriente Médio. A carcaça de motor de titânio do PAM-D, pesando               
cerca de 70 kg, caiu na Arábia Saudita a cerca de 240 km da capital de Riad. Esse foi um                    
dos estágios que foi usado para lançar um satélite de GPS em 1993. Na Figura 4 temos uma                  
fotografia do módulo PAM-D (NASA, 2020). O descarte pós-missão amplamente defendido           
pelas principais agências espaciais do mundo tem como impacto, no longo prazo, a             
diminuição do crescimento de futuras populações de detritos. No entanto, essa solução será             
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insuficiente para restringir a população de detritos da Terra. Somente a remediação do             
ambiente espacial da Terra, com a remoção de objetos grandes existentes em órbita, pode              
evitar problemas futuros para pesquisa, turismo e comercialização do espaço. Em curto            
prazo, nenhuma técnica de remediação demonstra ser tecnicamente e economicamente          
viável (LIOU; JOHNSON, 2006). 

 

RESULTADOS 
 

Aqui, mostramos uma comparação com dados dos relatórios da ESA (2017, 2018 e             
2019), para observarmos a evolução dos detritos em diferentes órbitas da Terra. Esses             
relatórios têm como base os dados colhidos no ano anterior ao qual são publicados. A Figura                
5 apresenta um comparativo na evolução dos detritos no intervalo de três anos e é               
perceptível o aumento no número de detritos, reforçando o que já foi exposto e comprova a                
necessidade de encontrar uma solução alternativa para amenizar a situação do ambiente            
espacial. Os objetos utilizados nas Figuras 5 e 6 podem ser classificados como: carga útil               
(satélites operacionais), fragmentos de carga útil, detritos de carga útil, objeto relacionado à             
missão de carga útil, corpo de foguete, detritos de fragmentação de foguetes, detritos de              
foguetes e objetos relacionados à missão de foguete. 

              Figura 5- Comparação dos dados dos relatórios da ESA (2017, 2018 e 
2019) 
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             Fonte: autores 

Note que os números de detritos catalogados nas órbitas MEO e GEO são muito              
menores quando comparado com as demais órbitas, dessa forma a Figura 6 mostra essas              
duas órbitas separadamente para se ter uma ideia melhor do números de detritos. Observe              
que na órbita GEO o número de detritos praticamente não sofreu alterações nos períodos              
apresentados, isto se deve ao fato que nesta órbita os satélites possuem um tempo de vida                
útil mais longo, pois são menos afetados pelas forças perturbadoras provenientes da Terra e              
do efeito do arrasto atmosférico, por ser uma órbita de alta altitude, ou seja, está bem                
distante da superfície da Terra, cerca de 42000 km de altitude. Pelo menor número de               
satélites artificiais lançados para esta região. Mas, também pela dificuldade de catalogar os             
detritos nesta região, principalmente os menores. 

 

     Figura 6- Comparação dos dados dos relatórios da ESA (2017, 2018 e 2019) 

 

Fonte: autores 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Neste trabalho é contextualizado o problema do lixo espacial. A partir desse            
estudo é possível compreender a importância de divulgação do problema do lixo espacial             
e suas consequências para nossa sociedade. Como podemos extrair dessas informações, é            
necessário que as agências espaciais e empresas do setor aeroespacial se preparem            
tecnicamente e também de acordo com o direito espacial para cada vez mais possibilitar              
missões sustentáveis ao ambiente espacial. Para que possamos usar o espaço de forma             
sustentável e duradoura, pois do jeito que o lixo espacial está atualmente podem             
prejudicar as futuras missões espaciais, incluindo o turismo espacial, os satélites em            
operação e ainda podendo causar danos a sociedade. 
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RESUMO  
 

As áreas de drenagens das bacias estão dominadas por grandes extensões de degradação,             
decorrente do fortalecimento das pressões antrópicas sobre o meio ambiente. A manutenção e             
acompanhamento dessas áreas para manutenção da qualidade de vida é sem dúvida,            
indiscutível. O objetivo deste artigo foi analisar as produções cientificas sobre a temática             
recorrente de infiltração nas encostas dos rios e contextualizar ao uso consciente e sustentável              
das riquezas naturais. A revisão bibliométrica foi realizada por meio de uma pesquisa na base               
de dados da Scielo, e procurou-se identificar as produções científicas que fazem menção ao              
uso do solo em bacia hidrográfica, identificando o ano de publicação; em quais periódicos              
foram realizadas as publicações e quais tiveram mais publicações. Os resultados da pesquisa             
demonstram o grau de preocupação que se deve ter com a utilização dessas áreas, visto que o                 
empobrecimento do solo poderá agravar a situação de toda extensão da bacia, gerando             
consideráveis impactos no curso d’água e consequentemente, no ecossistema. Há inúmeros           
casos de exploração de recursos naturais como nos apresentaram diversos autores, a extensão             
de áreas frágeis nas bacias, movimento de massas e inundações. O presente estudo ainda              
mostra que há lacunas e oportunidades de pesquisa a serem aprofundadas, que apesar da              
conscientização e grande busca pela temática, sua concentração ainda é majoritária no            
contexto acadêmico, universidades e centros de pesquisa, devendo haver maior empenho por            
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parte da iniciativa privada em conhecer a transcendência do assunto e os benefícios             
concebidos pelo meio ambiente. 
 
Palavras-chave: Ciências Ambientais; Consumo Sustentável; Uso do Solo; Escoamento         
Superficial. 

 
ABSTRACT 

The drainage areas of the basins are dominated by large extensions of degradation, due to the                
strengthening of human pressure on the environment. The maintenance and monitoring of            
these areas to maintain quality of life is undoubtedly indisputable. The objective of this article               
was to analyze scientific productions on the recurrent theme of infiltration on the slopes of               
rivers and to contextualize the conscious and sustainable use of natural resources. The             
bibliometric review was carried out by means of a search in the Scielo database, and an                
attempt was made to identify the scientific productions that mention Land use in hydrographic              
basin, identifying the year of publication; in which journals were published and which had              
more publications. The results of the research demonstrate the degree of concern that one              
should have with the use of these areas, since the impoverishment of the soil can aggravate                
the situation of the entire extension of the basin, generating considerable impacts on the              
watercourse and, consequently, on the ecosystem. There are countless cases of exploitation of             
natural resources, as presented by several authors, the extension of fragile areas in the basins,               
mass movement and floods. The present study also shows that there are research gaps and               
opportunities to be deepened, that despite the awareness and great search for the theme, its               
concentration is still in the majority in the academic context, universities and research centers,              
and there should be greater commitment on the part of the private initiative. in knowing the                
importance of the subject and the benefits conceived by the environment. 

Keywords: Environmental Sciences; Sustainable Consumotion; Use of the Soil; Surface          
Runoff. 

 

1. Introdução  

Atualmente devido ao aumento das ações antrópicas negativas tem-se verificado uma           

enorme devastação no meio ambiente, uma degradação ambiental, decorrente das          

intervenções antrópicas desordenadas (OLIVEIRA et al.,2006). 
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Autores ressaltam que se faz necessário o gerenciamento dos recursos hídricos e o              

acompanhamento no uso e na utilização do solo das margens dos rios e bacias, para               

estrategicamente proteger e restaurar as suas características naturais. De acordo com Targa            

(2011), faz se emergentes ações conscientes e sustentáveis, com planejamentos estratégicos de            

moradia, visando reverter o quadro de problemas acerca do consumo e uso inadequado da              

água, bem como da localização dessas moradias. Segundo o autor, os problemas ambientais             

em função das ações antrópicas negativas, como o uso inadequado do solo, provoca a rápida               

sedimentação e assoreamento dos leitos, levando à redução na qualidade e quantidade das             

águas,  

O objetivo geral deste artigo foi analisar as produções cientificas sobre a temática             

recorrente de infiltração nas encostas dos rios e contextualizar ao uso consciente e sustentável              

das riquezas naturais. Os objetivos específicos foram: identificar as produções científicas que            

fazem menção ao Uso do Solo e Bacia Hidrográfica; identificar o ano de publicação;              

identificar em quais periódicos foram realizadas as publicações e quais tiveram mais            

publicações; identificar pesquisas realizadas em outros países e contribuir para a produção de             

futuros estudos voltados ao uso e ocupação do solo, entende-se o estudo como relevante ao               

cenário das Ciências Ambientais. 

O gerenciamento dos recursos hídricos insere-se no contexto mais amplo das           

discussões sobre gestão ambiental, cujo surgimento é fruto de um processo histórico de             

conscientização ambiental. O gerenciamento destes recursos tem nas bacias hidrográficas uma           

estratégia que visa proteger e restaurar a qualidade ambiental e consequentemente os            

ecossistemas aquáticos.  

 

2. Referencial Teórico 

  

A discussão sobre consumo sustentável que emergem no contexto contemporâneo se           

apresenta pela necessidade do desenvolvimento relacionado ao avanço econômico, social e           

ecológico  e pelo  uso consciente dos recursos da natureza. 
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Santos (2019), destaca que as transformações sociais, políticas, econômicas e           

ambientais, principalmente ocorrida pelo avanço tecnológico e científico, ocasiona a          

exploração inadequada no meio ambiente, resultante muitas vezes da ação inconsequente do            

homem. O processo de degradação do solo, acontece por vários motivos, além de causar              

danos a natureza e impacto negativo socioambientais. 

Segundo Targa (2011) devido à grande disponibilidade e abundância da água em nosso             

país, esse recurso se encontra mal distribuído e mal utilizado e, porém, há um descaso por                

parte da sociedade, devido ao desconhecimento de procedimentos legais viáveis. 

Conforme aponta os estudos de Ruhoff (2004), até a década de 1970, os resultados da               

ação humana sobre o meio-ambiente eram vistos sob a ótica estrita da escala local, como em                

trechos de rios e áreas agrícolas. Atualmente, os problemas ambientais começam a ser             

considerados na escala de bacia hidrográfica e até em nível regional e global. 

 
Embora muitos estudos do processo precipitação-escoamento em escala de campo          

existam na literatura, metodologias específicas aceitas para esta escala são raras (OLIVEIRA;            

MAIDMENT, 1999; MELESSE; SHIH, 2002).  

Segundo Centurion, Cardoso e Natali (2001), a retirada da cobertura vegetal original             

para outras atividades, principalmente para agricultura, promove o rompimento do equilíbrio           

entre o solo e o meio físico, alterando suas propriedades químicas, físicas e biológicas. Neste               

sentido, a infiltração de água é um indicativo de diferenças no comportamento hidrodinâmico             

do solo, em função da alteração de sua estrutura, e que essas alterações de solo são                

provocadas pela ação antrópica em coberturas vegetais, como pastagem e mata nativa. De             

modo geral, as modificações que ocorrem em bacia hidrográfica interferem no escoamento            

superficial.  

Um dos grandes desafios do homem para conservação do meio ambiente está em             

concentrar esforços e recursos para preservar e recuperar as areas naturais (SARTORI et             

al.,2009). 

3. Procedimentos Metodológicos 
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Efetua-se uma revisão bibliométrica de forma sistemática na biblioteca online,           

conforme o Quadro 1 apresentado abaixo, em originais publicados no período de 1997 a 2020               

indexados na Scientific Electronic Library Online – SCIELO. A escolha dessa base de dados              

deu-se por sua confiabilidade e reconhecimento no meio acadêmico, sendo referência na            

busca de materiais de qualidade para a construção de fundamentações teóricas e afins.  

 

Quadro 1 – Critérios para realização de busca por trabalho na Scielo 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A análise bibliométrica é um instrumento quantitativo e estatístico que permite um             

mapeamento e uma recuperação de diferentes indicadores de tratamento de conhecimento e            

informações produzidas acerca de uma determinada área de conhecimento, e auxilia na            

sistematização e organização de informações científicas e tecnológicas (GUEDES;         

BORSCHIVER, 2005). 

O principal objetivo desta análise foi o de realizar a coleta e análise de informações               

obtidas: total de publicações sobre o tema pesquisado; número de publicações por ano; e              

número de publicações por periódicos, buscou-se o registro dessas pesquisas num âmbito            

ampliado, na tentativa de compreender o universo dessa temática. 

 
4. Resultados e Discussões 

 

Primeiramente foi acessado o portal da Scielo, cujo endereço eletrônico do portal é             

“http://www.scielo.org/php/index.php”, para que fosse realizada a  coleta de dados.  

De acordo com a análise dos artigos, pode-se perceber como estão as pesquisas             

sobre  o impacto recorrente ao uso do solo, resultante da má utilização  pelo homem. 
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Para tanto, realizou-se um levantamento dos artigos, na forma de revisão de            

literatura, com a intenção de contextualizar a temática estudada. Efetou-se uma revisão            

bibliométrica de forma sistemática na biblioteca online , em originais publicados no período             

de 1997 a 2020 indexados na Scientific Electronic Library Online – SCIELO, definindo como              

descritor “Uso do Solo”, refinou-se a pesquisa com os descritores “Bacia Hidrográfica”.            

Como ilustra a Figura 1, foram encontrados 169 produções, considerando que o último             

(2020) encontra-se em construção, em virtude de ser o ano vigente e muitos periódicos ainda               

não disponibilizarem suas literaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Número de documentos publicados por ano nas bases de dados 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação ao ano de publicações, é importante saber quais foram os anos com mais               

publicações e quais os anos que tiveram menos publicações sobre a temática, para que se               

tenha um panorama geral sobre o crescimento ou não de pesquisas nessa área. Pode-se              

perceber que no 2016 foi o ano com maior quantidade de publicações neste assunto,              

totalizando 22 artigos publicados. Já os anos de 1997, 2000, 2003,2004 e 2005 foram os anos                

com menor quantidade de publicações, com apenas uma publicação por ano. 
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A Figura 2 abaixo, em modo de dispersão compara-se os pares de dados, consegue-se              

captar que há um aumento e diminuição de publicações, principalmente a partir do ano de               

2006, mas que as alterações ocorrem de forma aleatória e variada.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Gráfico de Dispersão 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Em virtude da curvatura é possível perceber que em 2016 apresenta-se um ápice de              

crescimento com 22 publicações e que em 2018 houve uma redução nas publicações, neste              

período foram indexadas apenas 10 produções. As publicações voltam a crescer sutilmente,            

em 2017 com a publicação de 17 produções. 

Em relação aos periódicos, é relevante demonstrar em quais deles as pesquisas foram             

publicadas e quais deles tem o maior número de publicações sobre a temática estuda. 

Na tabela 1, é possível observar quantitativamente os artigos publicados nos           

periódicos. 

Na Tabela 1, pode-se constatar que há 31 Periódicos, sendo a “Revista Brasileira de              

Ciências do Solo” com mais publicações sobre a temática, totalizando 21 publicações e             

“Ambiente & água”, com 20 publicações. Com esses dados, pode-se assegurar que ao             

pesquisar artigo relativo ao tema “uso do solo em bacia hidrográfica” na base dados da               
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Scielo, estas Revistas apresentam-se como as melhores opções no contexto acadêmico           

científico.  

 

 

Tabela 1 – Periódicos com Número de Publicações 
 

 
  Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A Figura 3 abaixo, apresenta um panorama das publicações. 
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Figura 3 – Quantidade de Publicações m Periódicos 

Fonte: Fonte: Dados da pesquisa 
Em continuidade à análise, apresenta-se os periódicos: “Revista Brasileira de          

Engenharia Agrícola e Ambiental” (19 publicações) , “Engenharia Sanitária e Ambiental” (18            

publicações) e “Revista Árvore” (15 publicações).  

Se obteve um número de publicações maiores na area de estudo, pois as pesquisas              

começaram a ter considerável relevância em relação ao meio ambiente e sustentabilidade,            

principalmente após o relatório de Brundtland em 1987. O relatório de Brundtland, traz a              

definição de que o desenvolvimento sustentável, satisfaz as necessidades presentes do ser            

humano, sem  comprometer as  futuras gerações (VEIGA,2010).  

Com relação ao Idioma, como demonstra a Figura 4 a pesquisa apresentou que em              

Português foram indexados 111 produções, em Inglês 59 publicações e em Espanhol apenas 2              

publicações. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 – Porcentagem de Publicações em Idiomas 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Através da pesquisa realizada sobre o total de produções científicas foi possível            

perceber que de 169 artigos publicados sobre a temática, apenas 34% foram publicados em              

ingles e 1% em espanhol, demonstrando uma baixa produção de artigos sobre a temática em               

outros países. 

Apesar de 65% das pesquisas apresentarem em português, ainda desperta-se para           

necessidade de maiores investimentos acadêmicos neste campo de estudos. Com o contexto            

contemporâneo atual e constante discussões acerca da sustentabilidade é notório a importância            

de estudos referentes a questões conservação da natureza e tomada de consciência sustentável             

pelo homem. 

A Figura 5 a seguir, apresenta as palavras- chave mais frequentes encontradas na base              

de dados da plataforma Scielo, as palavras em destaque na pesquisa traz à tona a importância                

da discussão acerca dos cuidados, gerenciamento, manutenção e acompanhamento das bacias           

hidrográficas, com atenção especial ao escoamento superficial, drenagem, uso e ocupação do            

solo. 

 

Figura 5 – Wordcloud de palavras-chave dos documentos analisados na base de dados WoS  
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Fonte: Elaborado pelo autor, https://www.wordclouds.com/ 
 

Os descritores, nos chama atenção para estudos hídricos considerando a necessidade           

de atenção ao uso e ocupação das áreas ao entorno das bacias, e ainda, nos remete a despertar                  

para um novo e emergente olhar sobre os impactos e consequências causadas pelas ações              

antrópicas desordenadas. 

Para Santos (2016), quando o solo é utilizado de modo irregular, são gerados impactos              

na sua ocupação. Portanto, quando se desconsidera a dinâmica do meio físico, acaba por              

acarretar riscos provocados por movimentos da massa , enchentes , inundações e alagamentos. 

Contudo, neste percurso que se estabelece a relevância deste estudo, recorre-se a            

importância da informação sobre controle do uso e da ocupação das classes de cobertura do               

solo. 
 

5. Considerações Finais 

Através dos dados apresentados pode-se concluir que ainda é necessário que seja realizado             

mais pesquisas em torno da temática envolvendo o uso e ocupação do solo no gerenciamento               

dos recursos hídricos.  

Há inúmeros casos de exploração de recursos naturais como nos apresentaram diversos            

autores, a extensão de áreas frágeis nas bacias, movimento de massas e inundações. O              

presente estudo ainda mostra que há lacunas e oportunidades de pesquisa a serem             

aprofundadas, que apesar da conscientização e grande busca pela temática, sua concentração            

ainda é majoritária no contexto acadêmico, universidades e centros de pesquisa, devendo            

haver maior empenho por parte da iniciativa privada em conhecer a transcendência do assunto              

e os benefícios concebidos pelo meio ambiente. 

 
6.  Referências   Bibliográficas 

CENTURION, F. J.; CARDOSO J. P.; NATALI, W. Efeitos de formas de manejo em 
algumas propriedades físicas e químicas de um latossolo vermelho em diferentes 
agroecossistemas. Revista Bras. Engenharia Agrícolas e Ambiental. Campina 
Grande, v. 5, n. 2, p. 254-258, 2001. 

69 
IFBA Campus Camaçari, Julho de 2020 

__________________________________________________________________________________ 



ANAIS DO SERENS 

SEMINÁRIO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE, 

EDIÇÃO 2020 

______________________________________________________________________________________ 

 
GUEDES, Vânia; BORSCHIVER, Suzana. Bibliometria: uma ferramenta estatística para         
a gestão da informação e do conhecimento, em sistemas de informação, de comunicação             
e de avaliação científica e tecnológica. In: CINFORM – Encontro Nacional De Ciência Da              
Informação, 2005, Salvador. Salvador: ICI/UFBA, 2005. 
 
MELESSE, A.M.; SHIH, S.F. Spatially distributed storm runoff depth estimation using           
Landsat images and GIS. Computers and Electronics in Agriculture, 2002. 
 
OLIVEIRA, F.; MAIDMENT, D. Geographic information systems (GIS)-based spatially         
distributed model for runoff routing. Water Resources Research, 1999.  
 
OLIVEIRA, E.S.;BATISTA,G.T.; DIAS,N.W. Análise Físico -Químico da água . UNITAU.          
Anais GEOVAO,2006. 
 
RUHOFF, A. L. 1980 – Dissertação: Gerenciamento de recursos hídricos em bacias            
hidrográficas: Modelagem ambiental com simulação de cenários preservacionistas/ Santa         
Maria: UFSM, 2004. 
 
SANTOS, E. R.; LEITE, C. R. S.; PERIM, M. A.; GONÇALVES, S. F.; TARGA, M.S.               
Urbanização Sustentável e o Escoamento em Bacias Hidrográfica. UNITAU, (2016) Ver           
Ciências Ambientais. Acesso em 05 de agosto de 2020. 
 
SANTOS, P. S. Estimativa de escoamento superficial na bacia hidrográfica do rio una,              
Taubaté – SP. Dissertação Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais           
da Universidade de Taubaté, 2019. 
 
SARTORI, A.A.C. et al. Mapeamento de conflitos de solo em área de preservação             
permanente na Bacia Experimental do Rio Pardo. São Paulo. In: Simpósio Brasileiro de             
Sensoriamento Remoto, 2009. Natal. Anais INPE, 2009. P. 6197-6202. 
 
TARGA, M.S. Vazão de projeto em bacias hidrográficas Rurais com áreas em declive.             
Repositório Eletrônico Ciências Agrarias. UNITAU/Taubaté. Programa Pós-Graduação,       
2011. 
 
VEIGA, J. E. Desenvolvimento Sustentável, o desafio do século XXI. Rio de Janeiro,             
Garamond,2010. 
 
 
 
 
 

70 
IFBA Campus Camaçari, Julho de 2020 

__________________________________________________________________________________ 



ANAIS DO SERENS 

SEMINÁRIO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE, 

EDIÇÃO 2020 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

ENERGIA E SUSTENTABILIDADE: PANORAMA DA MATRIZ 
ENERGÉTICA BRASILEIRA. 

 
Rodrigo Miguel Santos 

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Gestão e Desenvolvimento Regional da 
Universidade de Taubaté 

e-mail: eng.rodrigomiguel@gmail.com 
 

Marilsa de Sá Rodrigues 
Doutora e professora do Programa de Pós-graduação em Gestão e Desenvolvimento Regional 

da Universidade de Taubaté 
e-mail: marilsasarodrigues@outlook.com.br 

 
 Monica Franchi Carniello 

Doutora e professora do Programa de Pós-graduação em Gestão e Desenvolvimento Regional 
da Universidade de Taubaté 

e-mail: monicafcarniello@gmail.com 
 
Resumo 
A dependência energética da sociedade atual alinhada com a crescente degradação ambiental            
potencializa a escassez de recursos, colocando no cerne das discussões contemporâneas temas            
relacionados a sustentabilidade. Para possibilitar o emprego de práticas sustentáveis em uma            
região é necessário compreender como é organizada sua matriz energética. O presente estudo             
objetiva fornecer um panorama da matriz energética brasileira em comparação as práticas            
realizadas a nível mundial. Para atingir o objetivo proposto foi adotado um estudo teórico com               
classificação procedimental de pesquisa bibliográfica e documental. Sendo assim, abrangidos          
os seguintes fatores para análise: oferta e destinação da energia mundial e nacional; níveis de               
emissão de dióxido de carbono por setor de aplicação; e o histórico, projeções e expectativas               
de fomento a energias renováveis no Brasil. Os resultados alcançados permitiram posicionar o             
país em relação ao nível mundial de práticas sustentáveis no ramo de energia, esboçando de               
forma percentual e gráfica como são utilizadas estas fontes energéticas de maneira setorial,             
além de expor como as práticas de um governo em relação ao estimulo ao uso de energias                 
sustentáveis e com baixo teor de emissão de gases do efeito estufa podem alterar a matriz                
energética de um país. Por fim, o trabalho demonstra que a metodologia adotada permitiu a               
consolidação de um alinhamento lógico entre os fatores estudados, sendo proposto a            
realização de um estudo para levantamento de quais recursos tecnológicos o Brasil tem             
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domínio e expertise, para que possam ser utilizados em larga escala para aumentar a eficiência               
energética dos setores que mais demandam o consumo final de energia no país. 
 
Palavras-Chave: Sustentabilidade. Energia. Matriz Energética. Fluxo Energético. 
 
 
Abstract 
The energy dependence of the actual society in line with the growing environmental             
degradation, increases the scarcity of resources, placing at the heart of contemporary            
discussions themes related to sustainability. To enable the use of sustainable practices in a              
region, it is necessary to understand how its energy matrix is organized. The present study               
aims to provide an overview of the Brazilian energy matrix in comparison with practices              
carried out worldwide. To achieve the proposed objective, a theoretical study was adopted             
with a procedural classification of bibliographic and documentary research. Therefore, the           
following factors for analysis are covered: supply and destination of global and national             
energy; carbon dioxide emission levels by application sector; and the history, projections and             
expectations of promoting renewable energy in Brazil. The results achieved made it possible             
to position the country in relation to the world level of sustainable practices in the energy                
sector, outlining in a percentage and graphical way how these energy sources are used in a                
sectorial manner, in addition to exposing how the practices of a government in relation to               
stimulating the use of sustainable energies and with a low greenhouse gas emission content              
can alter a country's energy matrix. Finally, the work demonstrates that the adopted             
methodology allowed the consolidation of a logical alignment between the studied factors,            
being proposed the accomplishment of a study to survey which technological resources Brazil             
has mastery and expertise, so that they can be used in a large scale to increase the energy                  
efficiency of the sectors that most demand final energy consumption in the country. 
 
Keywords: Sustainability. Energy. Energy Matrix. Energy Flow. 
 
1. Introdução 

A evolução econômica e tecnológica da sociedade estão diretamente relacionadas ao           
aumento da demanda de energia. Um estudo publicado por Neto (2016) demonstra uma             
relação causal entre a demanda energética e o Produto Interno Bruto (PIB) de um país, em que                 
se inferiu que o aumento da demanda por energia implica em um maior crescimento              
econômico para determinado período. Sendo assim, emergem discussões sobre a importância           
do papel dos recursos energéticos como fator de indução do desenvolvimento. 

Historicamente é possível observar a predominância do uso de combustíveis fósseis ou            
minerais nas matrizes energéticas dos países. Esses padrões de produção e consumo tem             
gerado efeitos ambientais negativos, como a emissão de poluentes locais e gases de efeito              
estufa, colocando em risco a sustentabilidade e suprimento de longo prazo do planeta             
(NASCIMENTO, 2012). 
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De acordo com Nascimento (2012), essa linha de raciocínio tem levado a sociedade,             
empresas e instituições públicas a se engajarem em questões relacionadas a sustentabilidade,            
em busca de um novo formato de desenvolvimento. Sendo este pautado em três grandes              
objetivos, descritos por Bursztyn (2018): eficiência econômica, igualdade social e integridade           
ambiental. 

Para o emprego de práticas sustentáveis de gestão energética é necessário compreender            
como é organizada a matriz energética do local de estudo em questão. Sendo assim, este               
trabalho almeja fornecer um panorama da matriz energética brasileira em comparação as            
práticas realizadas a nível mundial. Assim, foram estudados os seguintes fatores: oferta e             
destinação de energia mundial e nacional; níveis de emissão de dióxido de carbono por setor               
de aplicação; e o histórico, projeções e expectativas de fomento a energias renováveis no              
Brasil. 

 
2. Referencial Teórico 
2.1. Energia e Desenvolvimento Sustentável 

Segundo Letcher (2004), a demanda de energia requerida pelo ser humano evoluiu de             
um modo que atualmente ela é necessária para assegurar a sobrevivência. Em tempos             
primitivos, a demanda de energia humana era limitada ao próprio vigor físico fornecido pelo              
corpo e provido pela comida ingerida durante o dia. Recentemente, a dependência energética             
do homem moderno é centenas de vezes maior, relacionando-se principalmente a atividades            
vitais como iluminar, aquecer, refrigerar, transportar e comunicar. 

A dependência energética do homem civilizado e a crescente degradação ambiental           
que potencializa a escassez de recursos leva a discussão os temas relacionados a             
sustentabilidade energética. Bursztyn (2018, p.43) afirma que: “a sustentabilidade é          
comumente definida de modo amplo, de forma a abranger crescimento e desenvolvimento            
econômicos com a conservação ambiental”. Desta forma, o desenvolvimento sustentável          
precisa ser visto como uma alternativa de longo prazo, em que a utilização de ecossistemas e                
recursos naturais devem satisfazer as necessidades atuais, sem comprometer as necessidades           
ou opções de gerações futuras. 

Frente a essas definições, a renovabilidade de fontes energéticas torna-se necessária           
para que ocorra o desenvolvimento sustentável e perpetuação de sistemas econômicos. De            
acordo com Freire (2014) e Mantovani (2016) as fontes energéticas podem ser classificadas             
da seguinte forma: 

- Não renováveis: são aquelas encontradas na natureza em quantidades limitadas, cujo            
o ciclo de formação é de milhões de anos, em que uma vez esgotadas, suas reservas não                 
podem ser regeneradas. São consideradas fontes de energias não renováveis os combustíveis            
fósseis como o petróleo, gás natural, carvão e o urânico como fonte de energia nuclear. 

- Renováveis: são aquelas em que a renovabilidade de suas fontes se dá em ciclos               
contínuos, que se repetem em espaço de tempo relativamente curtos, ou seja, suas fontes tem               
capacidade de manter-se disponíveis durante um longo prazo. Sendo consideradas fontes           
renováveis a energia solar, eólica, hidráulica, oceânica, fotovoltaica, biocombustíveis. 
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Segundo Goldemberg (2015), as fontes renováveis de energia em sua maioria tem            
origem na radiação solar (energia eólica, solar térmica, fotovoltaica e de biomassa), que não              
vai se esgotar e não é poluente, além de estar distribuída de maneira mais equitativa sobre o                 
planeta em relação aos combustíveis fósseis. 

 
2.2. Fluxo Energético 

De acordo com MME (2018), o estudo do fluxo energético de uma região fornece uma               
visão geral de quais fontes primárias de energia são predominantes e quais são os setores               
finais de destinação da energia obtida. Donev (2017) descreveu o esquema básico do fluxo              
energético de uma região, visualizado na Figura 1.  

 
Figura 1 : Fluxo Energético de uma Região 

 
Fonte: Adaptado Donev, 2017. 
 

Os conceitos constantes na Figura 1 são descritos por Donev (2017) e IEA (2020): 
- Oferta Total de Energia Primária (OTEP) - é a quantidade total de energia primária               

que um país tem à sua disposição, incluindo a energia importada, exportada (subtraída) e a               
energia extraída de recursos naturais. Esse conceito é usado nas estatísticas de energia para a               
compilação dos balanços energéticos (DONEV, 2017). 

- Consumo Final de Energia (CFE) - se refere a energia primária e secundária utilizada               
por todos os setores de consumo final do país, incluindo os setores de uso final e para uso não                   
energético (IEA, 2020). O consumo final de energia realiza uma abordagem por setor para              
analisar como a à energia é utilizada, seccionando os dados nos seguintes categorias:             
Industrial, residencial, serviços comerciais e públicos, agricultura e campo e uso não            
energético (MME, 2018). 

Tanto a Oferta Total de Energia Primária quanto o Consumo Final de Energia             
compõem o Fluxo Energético de países ou regiões. Conforme se pode visualizar na Figura 1,               
a OTEP inclui a somatório da quantidade energética produzida e importada de uma região              
subtraída a energia exportada, já o CFE refere-se a energia convertida para uso final              
descontando-se as perdas do processo. 
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2.3. Níveis de Emissão de Dióxido de Carbono 
De acordo com Firmiano (2015), os combustíveis fósseis são substâncias de origem            

mineral formados por compostos de carbono de carbono provenientes da decomposição de            
materiais orgânicos considerados recursos naturais não renováveis. A queima destes tipos de            
combustíveis ocorre de forma incompleta, ocasionando a emissão de diversos gases, entre eles             
o dióxido de carbono (CO2). O CO2 é o gás mais emitido pela atividade humana,               
representando mais de dois terços dos gases lançados à atmosfera, caracterizando-se como o             
principal causador do aquecimento global (BIGARANI, 2015). 

O efeito estufa é um fenômeno natural responsável por manter as temperaturas médias             
globais, evitando que haja grande amplitude térmica e permitindo o desenvolvimento de seres             
vivos. Os gases de efeito estufa, como o gás carbônico e outros poluentes, formam um filtro                
na atmosfera, que durante o dia impedem a passagem de certa quantidade de energia solar               
evitando o sobreaquecimento da superfície terrestre, e durante a noite retém o calor, mantendo              
a temperatura em níveis adequados. No entanto, a intervenção humana no meio ambiente             
através da liberação demasiada de gases de efeito estufa na atmosfera tem potencializado os              
efeitos desse fenômeno, provocando alterações climáticas do planeta, caracterizadas         
principalmente pelo aumento da temperatura média na superfície terrestre (DRUMM, 2014). 

O estudo dos níveis de emissão de dióxido de carbono vem sendo utilizada por              
diversos pesquisadores para inferir relações com os métodos de exploração energética e            
análises de viabilidade sustentável para garantir melhores práticas de preservação ambiental.           
Nessa vertente, o estudo classificatório dos níveis de emissão de CO2 por setor de utilização               
pode ser empregado para levantamento de pontos críticos e delineamento de pontos de partida              
para ações de redução de níveis de emissão de gases poluentes. De acordo com IEA (2020),                
os setores com maior representatividade de níveis de emissão de CO2 podem ser segmentados              
da seguinte forma: Eletricidade e aquecimento; indústria; agricultura; pesca; transporte;          
residencial; serviços comerciais e públicos; outras indústrias de energia; e consumo final não             
especificado em outro setor. 

 
2.4. Iniciativas Nacionais de Fomento a Fontes Renováveis de Energia 

O Estado brasileiro nas duas últimas décadas (2000 a 2020) tem adotado medidas que              
favoreçam a implementação de fontes renováveis como vetor de acesso à energia para todos              
os cidadãos brasileiros. O primeiro projeto que abrangeu essa vertente foi o Programa de              
Aceleração do Crescimento (PAC), lançado de 2007 pelo governo federal para retomar            
grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética (PINTO, 2017). 

De acordo com os dados de PAC (2018) a vigência do programa foi finalizada no ano                
de 2018, sendo as obras do setor de energia caracterizadas pela execução por empresas              
privadas com capital de investimento financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento           
Econômico e Social. As obras do setor de energia se destinarão a providenciar estrutura social               
de infraestrutura elétrica para todos com o subprograma “luz para todos”, a geração e              
transmissão de energia elétrica, petróleo, gás natural e energias renováveis (PINTO, 2017). 

Segundo Pinto (2017) para este setor de energia e elétrico foram realizadas um total de               
395 empreendimentos até o ano de 2014, sendo elas: 
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- 344 empreendimentos para o setor de Geração e Transmissão de Energia Elétrica,             
com o enfoque em fontes renováveis, atuando em 62 intervenções infra estruturais para usinas              
eólicas e 31 intervenções infra estruturais para usinas térmicas a biomassa (CARDOSO,            
2016); 

- 6 empreendimentos para a potencialização da exploração de combustíveis          
renováveis; 

- 45 empreendimentos de infraestrutura social e urbana com o programa “luz para             
todos”. 

Alinhado com alguns objetivos comum do PAC, o Brasil se comprometeu a adotar as              
recomendações dos Cadernos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),         
estipulados na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Geral das Nações           
Unidas, realizada pela Organização das Nações Unidas em 2015. Essa reunião foi composta             
por 193 Estados-membros, que aprovaram o documento “Transformando nosso mundo – a            
Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável”, sendo estabelecidos 17 objetivos e 169            
metas, cujo alcance requer parceria global com engajamento de governos, sociedade civil,            
setor privado, academia, mídia e Nações Unidas (MORAIS, 2019). 

O ODS 7 é aquele que trata do setor energético, sendo descrito por Morais (2019, p.3):                
“Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos”.              
A Agenda 2030 estabeleceu cinco metas para o desenvolvimento e maior acessibilidade a             
energias limpas no mundo, sendo três delas adaptadas a realidade nacional, mas com todas              
aplicáveis ao país. Morais (2019, p. 5) expõe as cinco metas: 

� Meta 7.1 – Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a             
preços acessíveis a serviços de energia. 

� Meta 7.2 – Até 2030, manter elevada a participação de energias renováveis na             
matriz energética nacional.  

� Meta 7.3 – Até 2030, aumentar a taxa de melhoria da eficiência energética da              
economia brasileira. 

� Meta 7.a – Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso             
a pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis,          
eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais          
limpas, e promover o investimento em infraestrutura de energia e em           
tecnologias de energia limpa. 

� Meta 7.b – Até 2030, expandir a infraestrutura e aprimorar a tecnologia para o              
fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos. 

A fim de atender o ODS 7, o governo federal brasileiro realizou um diagnóstico              
setorial da eficiência energética brasileira com o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE              
2027), cujo objetivo é aprimorar a eficiência energética total do país, para atendimento à              
demanda de energia nesse horizonte. Tomando por base o ano de 2017, espera-se economizar              
o equivalente a 41 TWh (terawatt-hora) de energia elétrica e no setor de combustíveis o               
equivalente a 318 mil barris de petróleo por dia, o que é aproximadamente 10% do petróleo                
produzido no país em 2017 (MORAIS, 2019). 
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3. Método 
De acordo com Prodanov (2013), quanto ao gênero este trabalho pode ser classificado             

como teórico, pois almeja realizar a análise e síntese de conhecimentos. Quanto aos             
procedimentos metodológicos utilizados esta pesquisa é classificada como bibliográfica e          
documental. A abordagem bibliográfica foi utilizada para adoção de metodologias de análise            
de matrizes energéticas com efetividade reconhecida, já abordagem documental foi necessária           
para realização de levantamento de dados secundários que permitissem estruturação teórica e            
análises gráficas e percentuais construídas através do software Microsoft Excel. 

A abordagem gráfica e percentual adotada foi descrita por Goldemberg (2015), em que             
foi descrita uma metodologia que possibilitou o entendimento da relação entre energia e             
sustentabilidade, através da análise dos fatores: oferta total de energia primária, consumo final             
setorial de energia e níveis de emissão de dióxido de carbono. Sendo adotada ainda uma               
análise complementar do histórico de políticas públicas de fomento a energias renováveis,            
bem como projeções e expectativas futuras. 
 
4. Análise e discussão de resultados 
4.1. Análise do Fluxo Energético Mundial e Nacional 

Para caracterização do uso das fontes energéticas a nível mundial e nacional, foram             
utilizados dados secundários de OTEP e CFE provenientes da International Energy Agency            
(IEA) ou Agência Internacional de Energia (IEA, 2020). A IEA é uma organização             
internacional sediada em Paris que atua como conselheira política de assuntos energéticos            
para seus trinta países membros e oito nações associadas. O Brasil encontra-se atualmente             
como país associado desta organização, sendo diversos dados sobre o uso energético no país              
disponibilizados de forma aberta (IEA, 2020). 

A unidade métrica utilizada para medição da energia encontrada na literatura e bases             
de dados comuns é a Tonelada Equivalente de Petróleo (tep), que segundo ANEEL (2020) é               
utilizada para comparação do poder calorífero de diferentes formas de energia com o petróleo.              
Uma tep corresponde à energia em que se pode obter a partir de uma tonelada de petróleo. 

A Figura 2 apresenta a OTEP mundial por fonte para o período de 1990 a 2017,                
através do gráfico de linhas da Figura 2 é possível observar a predominância de combustíveis               
fósseis na matriz energética mundial, representando um total de 86,1% no ano de 2017              
quando somados os percentuais referentes ao petróleo, gás natural, carvão e nuclear. Esse             
total pouco difere se comparado ao ano de 1990, cuja presença de fontes energéticas              
não-renováveis na matriz energética mundial tinha uma representatividade de 87,2%. Desta           
forma, observa-se um ganho de somente 1,1% das fontes energéticas renováveis na matriz             
mundial, representados principalmente pelo incremento da participação das energias solar,          
eólica e outras, cuja participação saltou de 0,4% em 1990 para 1,9% em 2017.  
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 Figura 2: Oferta Total de Energia Primária Mundial por Fonte de 1990 a 2017 
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 Fonte: IEA, 2020. 
 

A Figura 3 apresenta a OTEP nacional por fonte para o período de 1990 a 2017, cujo                 
gráfico de linhas traçado demonstra a predominância efetiva do petróleo e biocombustíveis            
como principais fontes primárias. Se comparado ao panorama mundial apresentado na Figura            
2, o Brasil possui uma presença muito mais representativa de fontes renováveis em sua matriz               
energética, no total de 42,8% para o ano de 2017, somando-se os percentuais referentes a               
geração hidráulica, biocombustíveis e solar, eólica e outras fontes renováveis. 

Apesar de haver uma presença três vezes maior de fontes renováveis na matriz             
brasileira quando comparado ao nível mundial de 13,9% para 2017 ( Figura 2), o país               
expandiu sua OTEP em direção ao consumo de combustíveis fósseis no intervalo            
compreendido entre os anos de 1990 e 2017, conforme a tendência de ascensão presente nas               
curvas referentes a petróleo e gás natural da Figura 3. Esse movimento representou um              
incremento de 4,8% da participação dos combustíveis fósseis na matriz energética primária            
brasileira de 52,4% em 1990 para 57,2% em 2017. 
Figura 3: Oferta Total de Energia Primária Nacional por Fonte de 1990 a 2017 
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     Fonte: IEA, 2020. 
 

Prosseguindo a análise do fluxo energético nacional em comparação com os níveis            
mundiais, a Figura 4 e a Figura 5 apresentam Consumo Final de Energia para as duas                
instâncias analisadas neste estudo. Na Figura 4 observa-se através das curvas por ramo             
traçadas no gráfico de linhas que o setor da indústria, transporte e residencial despontam              
como maiores consumidores de energia a nível mundial, para todo o intervalo entre os anos de                
1990 e 2017. Esses três setores são os que mais têm impacto econômico a nível mundial na                 
sociedade globalizada e totalizam uma participação de 79,1% para o ano de 2017, sofrendo              
um incremento pouco representativo de 0,9% em relação ao ano de 1990, mas que serve para                
demonstrar a predominância desses setores como principais consumidores a nível mundial. 

Analisando a Figura 5 observa-se através das curvas traçadas no gráfico de linhas             
como principais consumidores de energia são os setores de transporte e indústria a nível              
nacional, sendo que o setor de transporte alcançou patamar superior de consumo em relação              
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ao setor industrial a partir do ano de 2013. O terceiro maior consumidor nacional de energia é                 
o setor residencial, cuja participação somada aos outros dois setores já citado representa 83%              
do consumo total energético nacional do período entre os anos de 1990 e 2017, alcançando               
uma média de consumo para esses setores superior ao nível mundial de 79,1% para o mesmo                
período. 

Observando-se as Figuras 4 e 5 é possível inferir que para os períodos analisados o               
setor de transporte foi o que sofreu maior incremento na demanda de energia, sendo de 3,8%                
para nível mundial e 7,6% à nível nacional, para o período de 1990 a 2017. Essa ascensão se                  
deu principalmente pelo aumento ao acesso a veículos automotores providenciada pelas           
maiores facilidades de financiamento proporcionadas pelo mercado financeiro mundial e          
nacional. 
Figura 4: Consumo Final de Energia Mundial por Setor de Emprego de 1990 a 2017 

 
      Fonte: IEA, 2020. 

 
     Figura 5: Consumo Final de Energia Nacional por Setor de Emprego de 1990 a 2017 
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      Fonte: IEA, 2020. 
4.2. Análise dos Níveis de Emissão de Dióxido de Carbono 

Para caracterização da emissão de gás carbônico a nível mundial e nacional, foram             
utilizados dados secundários de IEA (2020), sendo assim construídas as Figuras 6 e 7. A               
unidade métrica utilizada para quantificar quantidade de CO2 encontrada na literatura e bases             
de dados comuns é a Tonelada Equivalente de Dióxido de Carbono (tCO2).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Emissão de Gás Carbônico Mundial por Setor de 1990 a 2017 
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             Fonte: IEA, 2020. 

 
            Figura 7: Emissão de Gás Carbônico Nacional por Setor de 1990 a 2017 

 
            Fonte: IEA, 2020. 
 

Em relação aos os níveis de emissão setoriais de gás carbônico no mundo apresentados              
na Figura 6, é possível observar que o setor de eletricidade e aquecimento é maior responsável                
pelos níveis de emissão, sendo prosseguido pelo setor de transporte e indústria. Ao comparar              
as análises da Figura 6 com as obtidas na Figura 4, é possível verificar que os níveis de                  
emissão de gás carbônico setorial estão alinhados com os principais consumidores finais de             
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energia (setor residencial, indústria e transporte), pois a matriz energética mundial é baseada             
em combustíveis fósseis, conforme observado na análise obtida para  Figura 2. 

Em relação aos os níveis de emissão setoriais de gás carbônico nacionais, apresentados             
na Figura 7, é possível inferir que diferente dos níveis mundiais, o setor de transporte é o que                  
predomina como maior emissor. Essa caraterística está alinhada com os níveis de consumo             
final de energia nacional apresentados na Figura 5, cujo setor de transporte é o que possui                
maior representatividade. Após este setor, o ramo industrial prosseguido pelo setor de            
eletricidade e aquecimento são os que possuem maiores níveis de emissão. Sendo assim,             
ocorre um alinhamento setorial em relação a representatividade de emissão de CO2 do Brasil              
em relação ao mundo, em que os setores de transporte, industrial e de eletricidade e               
aquecimento são os maiores emissores de gás carbônico. 
 
4.3. Projeções e Expectativas em Relação as Iniciativas de Fomento a Fontes Renováveis             
no Brasil 

Para cumprir a metas previstas na Agenda 2030 o país definiu parâmetros a serem              
alcançados no intervalo de 2017 a 2027, sendo a eficiência energética resultante estimada com              
a implementação das intervenções elencadas no Quadro 1 de 7% de redução do consumo              
energético final do Brasil. Dada as iniciativas de fomento a utilização de fontes de energia               
renováveis historicamente realizadas no país, em um contexto de nível mundial, o Brasil se              
encontra em posição favorável. Ocupando a 11ª colocação no mundo em emissões de gás              
carbônico, sendo que para o ano de 2015 emitiu o total de 451 milhões de toneladas métricas                 
de CO2, que se comparado a China que emitiu 9,04 bilhões e os Estados Unidos com 4,99                 
bilhões  de toneladas métricas de CO2 é um valor muito menor (MORAIS, 2019). 

 
Quadro 1: Projeção de Economia Energética Agenda 2030 

Fonte: Morais, 2019. 
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SETOR PONTOS DE INTERVENÇÃO ECONOMIA 
ENERGÉTICA 

Industrial 
Aprimoramento da eficiência energética com a implementação de inovações         
tecnológicas para o uso das fontes mais utilizadas, sendo elas a eletricidade,            
bagaço da cana e gás natural.  

5,6% 

Transportes 
Implementação de avanços tecnológicos em motores para minimização de         
perdas energéticas, motores híbridos, mudanças culturais no uso do transporte          
individual, aumento da importância do modo rodoviário coletivo, priorização do          
transporte coletivo em vias preferenciais 

6% 

Residencial 
Revisão de índices de eficiência energética de equipamentos de         
ar-condicionado, refrigerador e congelador a serem implementadas do ao de          
2020. Além de iniciativas de substituição do chuveiro elétrico por aquecedores a            
gás natural ou solar. 

4% 

Serviços 
Refere-se tanto a serviços públicos quanto a privados, sendo a fonte           
preponderante deste setor a eletricidade, espera-se que a substituição de          
equipamentos obsoletos por de melhores eficiência energética possibilite a         
redução do consumo. 

6% 

Agropecuário O grande potencial de economia neste setor refere-se ao uso de óleo diesel e              
eletricidade, utilizando como indutores as inovações tecnológicas 6% 
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Como observado nas análises obtidas no tópico 4.1 deste estudo, o país tem o setor de                

transportes como o grande consumidor final energético do país. Desde a década de 1970 com               
o programa Pró-ácool, vem sendo fomentada a utilização de biocombustíveis como estratégia            
para substituição de combustíveis fósseis e redução de emissão de gases do efeito estufa.              
Destacando-se segundo Morais (2019) a obrigatoriedade da mistura de 27% do álcool anidro             
na gasolina, a produção de veículos híbridos (álcool e/ou gasolina) e da adição de 10% de                
biodiesel no diesel fóssil, podendo ser estendida a 15% conforme previsto na Lei n°              
13.263/2016 (BRASIL, 2016). Para garantir a redução das emissões de na matriz de             
combustíveis foram definidas metas de cumprimento das proporções de mistura de álcool            
anidro na gasolina e do biodiesel no diesel fóssil para o período de 2019 a 2028. 

Os projetos realizados durante o PAC de potencialização dos parques de geração            
eólica no período de 2013 a 2018, aumentaram de 1,7% para 8,8% a capacidade total de                
geração destas fontes. 

Apesar do aproveitamento hidráulico para geração elétrica ter reduzido sua          
representatividade de 13% para 11,2 % de 1990 para 2017, devido a redução dos níveis de                
precipitação e concentração das chuvas, o país é o terceiro do mundo em capacidade instalada               
de geração de energia elétrica, após a China e Estados Unidos (GOLDEMBERG, 2015). 

Morais (2019) apresenta uma alternativa para possibilitar a transição proposta pela           
Agenda 2030, destacando o gás natural como uma possibilidade de substituição do uso de              
outros combustíveis fósseis, que são mais poluentes que o mesmo. Esse emprego torna-se             
viável somente se proporcionados maiores incentivos de mercado para a elevação da oferta de              
gás no país, atualmente controlado pela Petrobras. Sendo necessária uma nova           
regulamentação do mercado de gás natural com a autorização através do Congresso Nacional             
para entrada de novos investidores no mercado e promover a competição de preços com novas               
ofertas de gás natural. Esses fatores podem contribuir para a substituição rápida da lenha, do               
carvão, do diesel e do óleo combustível nas atividades industriais e nas usinas térmicas. 
 
5. Considerações Finais 

O diagnóstico ou levantamento da situação energética de um país ou região é fator              
determinante para planejamento e adoção de medidas que favoreçam a implementação de            
práticas sustentáveis de desenvolvimento. Sendo assim, este trabalho ao comparar a oferta e             
destinação de energia de nível nacional com a mundial demonstrou que o Brasil possui uma               
matriz e potencial que favorecem a implementação de energias renováveis. 

A metodologia empregada para analisar o fluxo energético das regiões estudadas           
permitiu traçar uma perspectiva energética para o país, em que as informações inferidas             
apresentaram alinhamento lógico entre oferta total de energia primária, consumo final e níveis             
de emissão de CO2. Os levantamentos suplementares de iniciativas passadas, projeções e            
expectativas de fomento a fontes renováveis no Brasil demonstraram que o Estado tem papel              
substancial nesse trajeto, abrangendo medidas de desoneração regulamentar, incentivos         
fiscais, financiamento de projetos realizados por empresas privadas, e de deliberação de obras             
para infraestrutura energética.  
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Desta forma, este estudo alinhou análise teórica, percentual e gráfica de dados            
secundários, proporcionando uma compreensão não ilimitada, mas um pouco mais ampla do            
tema estudado. Como possibilidades de trabalhos futuros, propõem-se realizar um          
levantamento de quais recursos tecnológicos o Brasil tem domínio e expertise, para que             
possam ser utilizados em larga escala para aumentar a eficiência energética dos setores que              
mais demandam o consumo final de energia no país. 
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RESUMO 

O trabalho estudou a viabilidade técnica da incorporação do resíduo (chamote) do isolador             

cerâmico de velas de ignição inservíveis, na formulação de massas cerâmicas a base de              

alumina (Al2O3), contribuindo dessa forma para a redução do consumo de matérias primas             

utilizado na obtenção produtos cerâmicos e afins. Foram analisadas e comparadas as            

alterações nas propriedades químicas, físicas e mecânicas de interesse tecnológico dos           

corpos-de-prova com incorporação de 10, 20 e 30% em peso do resíduo em relação à               

massa-padrão de cerâmica a base de alumina, normalmente utilizada na obtenção do isolador             

cerâmico de velas de ignição automotivas, evidenciando-se a viabilidade técnica da           

incorporação do mesmo. Os corpos-de-prova foram submetidos ao aquecimento numa taxa de            

30 0C/min em patamares de 100, 200, 300, 400, 500 e 600 0C e queimados em três                 

temperaturas distintas a 1450, 1500 e 1550 0C, permanecendo por duas horas em cada patamar               

de queima. Os valores das propriedades supracitadas foram obtidos através dos ensaios de             

retração linear pós-queima (RL), absorção de água (AA), porosidade aparente (PA) e massa             

específica aparente (MEA) análises química por difração de Raios-X (FRX), mineralógica por            
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difração de raios-X (DRX), termogravimétrica (TGA), microdureza Vickers (HV) e          

microestrutural por microscopia eletrônica de varredura (MEV). A interpretação comparativa          

dos resultados demonstraram a viabilidade técnica da incorporação do resíduo em proporções            

de até 20% em peso do mesmo em relação à massa-padrão do isolador cerâmico de velas de                 

ignição, traazendo dessa forma, uma contribuição adicional dentro do viés de           

reaproveitamento de resíduos dessa natureza para a produção de materiais cerâmicos.  
Palavras-chave: Vela de ignição. Isolador cerâmico. Reaproveitamento. 
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RESUMO 
 
Este trabalho visa analisar a concepção de Sustentabilidade no Instituto Federal de Educação,             
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). A Metodologia da pesquisa consiste de revisão             
bibliográfica e análise documental do Plano de Desenvolvimento Institucional. 
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RESUMO 

A crescente geração de resíduos sólidos, com destaque para a matéria orgânica, apresenta             

grande preocupação, já que estes correspondem a, aproximadamente, 52% do total de resíduos             

sólidos urbanos gerados no Brasil. Salienta-se que, os resíduos orgânicos ocupam grande           

espaço em aterros sanitários e essa problemática poderia ser minimizada com a prática da              

compostagem. Nesse sentido, este trabalho objetivou analisar o processo da compostagem,           

atentando para os fatores que o influenciam. Este estudo foi desenvolvido por meio de uma               

pesquisa de revisão bibliográfica narrativa e não exaustiva acerca da compostagem. Foi            

realizado um estudo exploratório da literatura científica sobre a temática, utilizando a base de              

dados Portal Periódicos Capes. Fez-se o uso dos descritores “compostagem”, “resíduos           

orgânicos” e “parâmetros”, com a inclusão do operador AND. A busca na literatura foi              

realizada através da leitura dos trabalhos e àqueles que não tinham conexão com a temática               

proposta foram removidos da seleção. A compostagem é um processo natural, onde os             

microrganismos são responsáveis pela degradação da matéria orgânica, transformando-a         

em húmus. Este processo possui alguns parâmetros que são fundamentais, visto que podem            

influenciar a qualidade e a quantidade do composto gerado. Dentre eles, a aeração é              

importante, pois acelera a decomposição, diminui a proliferação de odores e atração de             

vetores. Já a umidade é importante para o bom desenvolvimento do processo, porém se esta               

for baixa, a atividade biológica é inibida e se for alta, podem aparecer zonas de anaerobiose.                

Além disso, a relação Carbono/Nitrogênio (C/N) é fundamental, tendo em vista que os             

microrganismos absorvem os elementos em uma proporção ideal, sendo assim, se a relação             

C/N for baixa pode ocorrer perda de nitrogênio e, se for alta, o processo de compostagem                

pode ser mais lento. Considera-se ainda essencial o controle da temperatura, que deve ser              
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mantida entre 40°C e 60°C, pois variações muito acima ou abaixo desse valor podem              

ocasionar o apodrecimento ou a queima do material. E por fim, deve-se observar o tamanho               

dos resíduos, sendo que 0,3 a 0,4 cm é o tamanho considerado ideal para estes. Ao final do                  

processo obtém-se o húmus que pode ser aplicado como adubo orgânico para plantas e hortas,               

evitando assim o uso de fertilizantes inorgânicos. Portanto, a compostagem é um processo que              

dá um destino mais valioso aos resíduos orgânicos, além de ser um processo ambientalmente              

correto, também colabora com o aumento da vida útil dos aterros sanitários. 

 

Palavras-Chave: Compostagem; Parâmetros; Resíduos orgânicos. 
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RESUMO 

A geração de energia solar fotovoltaica vem como uma proposta sustentável e renovável pois              

não emite gases poluentes em sua geração e se utiliza de uma fonte de energia considerada                

infinita, que é o sol. 

O projeto que originou este resumo surgiu na necessidade de acompanhar o desempenho dos              

sistemas fotovoltaicos, instalados como medidas sustentáveis de redução de gastos de energia            

no IFBA, campus Salvador. Foram quantificados os valores de geração durante o ano de              

2019, determinando o nível de concordância com os dados de projetos e outros referenciais              

teóricos utilizados para análise dos dados, verificando as possíveis influências ambientais e            

potenciais problemas que afetam a geração de energia. Foram realizadas coletas diárias de             

dados, com o auxílio do site da Growatt (fabricante dos inversores), que faz o armazenamento               

dos dados de geração registrados pelos inversores. 

Este sistema – carport, compõe-se de 135 painéis, divididos em um grupo de 60 módulos e                

outro de 75, que alimentam seis inversores de 5 kW cada, totalizando 33,7 kWp instalados. 

Todos os inversores apresentam em algum mês do ano quedas de mais de 25% comparando               

com o esperado de projeto, tendo uma necessidade de atenção maior os inversores             

identificados pelos números de série 4FZ2624007 e 4FZ2624042, que apresentaram baixas de            
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até 73% e 50% respectivamente. Faz-se necessário uma avaliação das condições atuais do             

sistema de geração do carport, aplicando as possíveis medidas de manutenção, principalmente            

eliminar sombreamento, e outras correção para se reduzir essas enormes perdas.  

Palavras-chaves: Energia solar fotovoltaica, energia renovável, IFBA 
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RESUMO 

O uso do sistema solar fotovoltaico autônomo foi a opção encontrada para, entre outras,              

deficiências na eletrificação rural, iluminação pública, fornecimento de energia para sistemas           

de telecomunicações Além destes, diversos estudos foram realizados analisando a viabilidade           

econômica para a implantação de banco de baterias em sistemas fotovoltaicos originalmente            

conectados à rede. Estudos nessa área permeiam a seleção da tecnologia e modelo             

relacionando com a característica da carga a ser alimentada 

O objetivo deste trabalho é analisar as características de diferentes modelos de baterias das              

tecnologias chumbo ácido, VRLA, AGM e lítio íon determinando quais delas seriam viáveis             

técnico e economicamente de serem aplicadas em um sistema elétrico residencial para uso             

durante o dia e no IFBA – campus Camaçari para ser usado no horário de ponta 

Como resultado foi perceptível que, através de dados dos próprios manuais dos fabricantes             

dos acumuladores, a densidade energética não se alterou para as tecnologias que usam o              

chumbo como substrato. Além disso, para as mesmas baterias, a capacidade de carga diminui              

com a redução do tempo de descarga. Para essas duas características, os modelos de baterias               

de lítio íon obtiveram os melhores resultados. 

Para as simulações, no sistema residencial não houve modelo de acumulador que rendesse             

uma viabilidade econômica satisfatória. Já, para o IFBA – campus Camaçari, alguns modelos             

dentre todas as tecnologias estudadas mostraram resultados positivos e para diferentes           

profundidades de descarga analisadas. 
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RESUMO 

Trata-se de uma monografia de pesquisa bibliográfica, que trouxe resultados muito                     

satisfatória.  

A energia eólica no contexto global é eficaz, uma importante fonte de energia renovável e                             

limpa. E a cada ano tem novos investimentos. Com a crise energética vivenciada no Brasil no                               

ano de 2001, foi possível abrir caminhos para fontes alternativas de fornecimento de energia.  

Foram criados programas de financiamento que promoveram um aumento de carga instalada                       

para geração de energia elétrica através de Fontes Eólicas. Com a promulgação de leis, houve                             

um avanço significativo da energia eólica, com uma contratação de 16,6 GW de potência                           

eólica até 2020. E com grande possiblidade de ampliação nos próximos anos. 

A energia eólica apresenta-se como uma importante alternativa para o processo de                       

transformação da matriz energética brasileira. O desenvolvimento tecnológico ocorrido nas                   

últimas décadas atraiu investidores para o setor. Os impactos positivos são percebidos desde                         

as questões ambientais atuais e futuras, como a geração de emprego, trazendo, assim,                         

benefícios para a economia brasileira. 

Palavras-chave: Energia Eólica. Matriz Energética. Sustentabilidade. 
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SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS DE DESEMPENHO TERMO ENERGÉTICO 
DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EM SALAS DE AULA 
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RESUMO 

A energia elétrica é um recurso essencial para a sociedade e o seu uso consciente e eficiente                 

contribui para a minimização dos impactos econômicos, ambientais, sociais e culturais. A            

preocupação com o crescente aumento do consumo elétrico, tem impulsionado a busca por             

soluções eficazes. Neste contexto, o condicionamento de ar por resfriamento evaporativo -            

processo natural e energeticamente eficiente, que utiliza água como fluido de trabalho, pode             

ser uma alternativa aos condicionadores de ar convencionais, que têm alto consumo de             

energia. Este trabalho, originário da dissertação apresentada ao Mestrado em Energia da            

Universidade Salvador, tem como objetivo analisar, por meio de simulações computacionais,           

a viabilidade técnica para implantação de climatizadores evaporativos em salas de aula do             

Instituto Federal da Bahia (IFBA) - Campus Camaçari, visando o conforto térmico com o              

menor consumo de energia elétrica. Para tal, foram realizadas pesquisas bibliográficas e            

documentais, medições in loco das variáveis ambientais, além de experimento com           

simulações termo energéticas por meio de um conjunto de softwares (SketchUp, OpenStudio            

e EnergyPlus). Os programas levam em consideração as características físicas da edificação e             

as condições climáticas da cidade de Salvador, cidade mais próxima de Camaçari, conforme             
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recomendação da NBR 15575/2013. As simulações indicaram que o sistema proposto tem um             

ótimo desempenho energético. Entretanto, quanto à condição de conforto térmico apresentou           

baixo desempenho. Foi identificado, ao comparar as medições in loco e os resultados das              

simulações, que dados climáticos locais, reais e atualizados de data, temperatura e umidade do              

ar são determinantes para resultados precisos de desempenho térmico. A ineficácia desses            

dados reproduz incertezas nos resultados. Simultaneamente foi observado a importância da           

aplicação das técnicas de arquitetura bioclimática para a melhoria do conforto térmico e da              

eficiência energética. 

Palavras-chave: Conforto Térmico. Resfriamento Evaporativo. Simulação Termo Energética. 
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RESUMO 

O trabalho propõe modelo de remuneração de micro e minigeração geração distribuída            

(MMGD) baseada no modelo vigente em Portugal, país que possui maior adesão da             

população à GD que no Brasil. Foi discutido a MMGD de origem fotovoltaica, que tem maior                

aceitação brasileira. O histórico da regulamentação portuguesa foi levantado, destacando o           

modelo de remuneração da energia elétrica injetada na rede pelos microgeradores, e a             

legislação atual foi utilizada como base para sugerir modelo adaptado às características do             

mercado de energia brasileiro. Em Portugal há duas modalidades para adesão dos            

consumidores de energia elétrica: a Unidade de Produção para Autoconsumo (UPAC),           

microprodutores que podem enviar o excedente de energia gerada para a rede elétrica ainda              

que sua potência instalada de geração não seja maior que a potência contratada da              

concessionária, e a Unidade de Pequena Produção (UPP), microprodutores que geram energia            

com o objetivo de comercialização. A comercialização contempla incentivos adicionais de           

remuneração classificados por três categorias, com destaque para a instalação de sistemas para             

carregamento de carro elétrico e de aquecimento solar térmico de água, itens tecnológicos             

com potencial de serem associados a MMGD no Brasil, que passa por discussão para revisão               

da sua regulamentação. Modalidades similares de remuneração portuguesa adaptadas aos          
107 

IFBA Campus Camaçari, Julho de 2020 

__________________________________________________________________________________ 

mailto:ernando@ifba.edu.br


ANAIS DO SERENS 

SEMINÁRIO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE, 

EDIÇÃO 2020 

______________________________________________________________________________________ 

parâmetros do mercado do Brasil foram comparadas à política vigente através de parâmetros             

financeiros clássicos com dados de geração real de microusina fotovoltaica de 5 kWp             

conectada ao sistema elétrico em baixa tensão e em operação do Instituto Federal de              

Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) campus Camaçari. Foram simuladas           

instalações conectadas em rede de distribuição primária e secundária. O modelo similar            

UPAC apresentou parâmetros financeiros próximos à política vigente no país, já o modelo             

similar UPP apresentou índices superiores à proposta brasileira, ofertando, portanto, ganhos           

financeiros melhores. 

Palavras-chaves: Remuneração. Análise Financeira. Microgeração Distribuída Fotovoltaica. 
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RESUMO 

O desenvolvimento energético do estado de Pernambuco vem crescendo exponencialmente na           

produção de energia eólica. Em menos de 10 anos o estado se tornou uma referência no Brasil                 

em geração de energia eólica, com a criação de vários parques geradores de energia extraída               

dos ventos. Sabemos que os recursos naturais do nosso planeta estão sendo consumido de              

forma desenfreada e que a previsão é que esses recursos acabem rápidos. Nesse cenário a               

energia eólica surge como uma fonte de energia renovável, já que a matéria prima são os                

ventos. O estudo se baseia em uma análise dados disponibilizados no site da Casa dos Ventos,                

empresa responsável pela a construção dos parques eólicos em Pernambuco. Tivemos como            

resultado as seguintes vantagens: sua principal fonte é inesgotável, sem emitir gases que             
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agride o meio ambiente, benefícios financeiros aos proprietários das terras cedidas para            

locação das torres, a redução do uso de resíduos foceis que emitem gases que agravam o                

aquecimento global, comparando com outros tipos de energias renováveis a eólica acaba            

sendo um investimento menor e com resultado mais efetivo. A sua excelente rentabilidade do              

investimento, cada aerogerador consegue recuperar a energia gasta com seu fabrico,           

instalação e manutenção, a cada 6 meses. O aumento de emprego em locais menos favoráveis,               

já que os parques são implementados em zonas rurais. Concluímos que os investimentos para              

construção dos complexos eólicos são indispensáveis para busca de energia limpa, assim            

minimizando os gastos desenfreados dos recursos naturais, visto que a energia eólica se             

mostro ser extremamente limpa sem agravo ao aquecimento global.  

Palavras-chave: energia eólica, meio ambiente, ventos. 
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RESUMO  

Cerâmicas nanoestruturadas à base de óxidos metálicos apresentam propriedades ópticas,         
elétricas e fotocatalíticas promissoras. A literatura recente tem concedido destaque ao grupo           
dos niobatos devido a propriedades fotocatalíticas e fotoluminescentes atribuídas à adição de           
nióbio (Nb). Dessa forma, o presente trabalho objetiva caracterizar o niobato KNaNbO3           
sintetizado pelo método de polimerização de complexos (MPC). O método de polimerização           
de complexos consiste na produção de um citrato metálico a partir da reação entre ácido              
cítrico dissolvido em água sob agitação constante e oxalato de potássio, nitrato de sódio e              
oxalato amoniacal de nióbio. A esterificação foi realizada pela adição de etilenoglicol e a             
resina polimérica foi obtida em 120ºC sob taxa de aquecimento de 10°C/min. Os pós foram              
calcinados a 350ºC e tratados termicamente entre 600ºC e 900ºC por 2 horas e caracterizados              
segundo propriedades estruturais, morfológicas e fotoluminescentes. Para tanto, os        
compósitos foram submetidos às técnicas de difração de raios X (DRX), microscopia           
eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de fotoluminescência (PL), respectivamente.         
O resultado do difratograma de raios X indicou que o material adquire cristalinidade quando             
tratados termicamente a partir de 600ºC. Foi observado para o niobato que quanto maior              
a temperatura de tratamento, maior é o deslocamento para a região azul do espectro visível,             
sendo possível uma aplicação promissora em dispositivos LEDs, que será avaliado          
futuramente a partir dos resultados obtidos através de outras técnicas experimentais. 
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Palavras-chave: óxido de nióbio; nanomaterial; síntese química. 
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RESUMO 

 

No Brasil a indústria da construção representa cerca de 3,7% do PIB, enquanto que os               

edifícios são responsáveis por 36% no consumo de energia primária e respondem por 39% das               

emissões de CO2. O conhecimento do consumo energético associado aos materiais e            

processos construtivos, e a energia consumida nas fases do ciclo de vida de uma edificação,               

proporciona uma melhor adequação nas escolhas das especificações permitindo que haja           

interferências ou alterações nos processos construtivos, de forma a conceber um produto final             

mais eficiente do ponto de vista do consumo energético e de sustentabilidade. Este trabalho              

propõe a avaliação de um estudo de caso considerando a abordagem energética, financeira e              

ambiental na construção de edifício multi- laboratórios, no campus da UFBA, em            

Salvador-BA. Foram realizados: inventário dos principais materiais utilizados na construção          
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considerando às suas reposições ao longo da vida útil; o levantamento dos encargos             

energéticos associados com a utilização e operacionalização do edifício através da           

consideração de bancos de dados disponíveis na literatura e de bancos construídos. O             

inventário permitiu a comparação e interferência nos processos e na substituição de materiais,             

antes especificados por padrão, por materiais de menor energia incorporada, resultando num            

ganho em eficiência energética ao final do produto. Esta avaliação energética, pela ótica do              

ciclo de vida, contribui para a formação de bancos energéticos nacionais para materiais e              

processos construtivos, e proporciona uma metodologia de composição de índices energéticos           

para o setor de construção. Os resultados obtidos demonstraram a possibilidade de somar             

eficiência energética com resultados econômicos no processo construtivo obtendo maior          

sustentabilidade. A ferramenta proposta é extremamente produtiva no auxílio à escolha por            

uma construção mais eficiente e sustentável, podendo ser utilizada em outros setores de             

produção, e aplicada como mecanismo de controle e gestão pública. 

 

Palavras chave: Sustentabilidade; Energia; Engenharia 
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A inserção das fontes renováveis na matriz energética global é uma alternativa para             

reduzir os impactos ambientais causados pela emissão de gases do efeito estufa, geração de              

resíduos e perda de biodiversidade resultantes da utilização de recursos não-renováveis na            

produção de energia elétrica. Neste contexto, tecnologias de geração de energia solar vêm             
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buscando reduzir custos, melhorar eficiência e introduzir essa forma de energia sustentável            

em escala global como uma alternativa às fontes já existentes.  

Atualmente, as tecnologias de geração de energia solar são categorizadas em três            

fases, segundo o material das células solares e funcionamento dos módulos fotovoltaicos:            

primeira geração – wafers de silício, cuja célula é feita de silício cristalino e corresponde ao                

tipo mais utilizado nas instalações de placas solares no mundo devido à sua eficiência e               

disponibilidade de matéria-prima; segunda geração – filmes finos, cuja eficiência oscila em            

torno de 9,5% e as placas solares são fabricadas a partir da deposição de pequenas partículas                

de semicondutores sobre superfícies firmes ou flexíveis; e terceira geração, que engloba todas             

as novas tecnologias em fase de pesquisa ou já sendo produzidas em escala comercial, como               

células orgânicas, pontos quânticos, células de multijunção, células solares sensibilizadas por           

corantes e tecnologias de upconversion.  
Mesmo se tratando de uma energia renovável, é preciso considerar os impactos            

ambientais não só na fabricação dos módulos, mas também nas outras etapas da sua vida útil.                

Um excelente método é através da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), que examina desde a                

extração da matéria-prima, o processo produtivo dos componentes da placa solar, seu uso e              

até sua destinação final. Esta ferramenta é muito utilizada na gestão ambiental e se baseia em                

parâmetros, como consumo de energia e água, potencial de aquecimento global, potencial de             

acidificação e eutrofização, toxicidade humana, entre outras, para contabilizar os impactos ao            

meio ambiente. 

Palavras-chave: energia solar, fotovoltaica, avaliação do ciclo de vida. 
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RESUMO  

A pesquisa em questão prevê o desenvolvimento de um biodigestor de baixo custo impresso              
em 3D utilizando polietileno reciclado de alta densidade com o objetivo de democratizar o              
acesso a uma destinação segura dos dejetos em habitações de populações de baixa renda e               
promover práticas que contribuam para a preservação ambiental, sendo desenvolvida          
vinculada ao GPITS - Grupo de Pesquisa Inovação Tecnológica e Sustentabilidade e sob a              
orientação das professoras Verônica Maciel Bispo e Teresinha Quadros. Segundo dados de            
2018 do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento, 46,8% dos brasileiros não têm             
acesso a rede de coleta de esgoto, estando submetidas a riscos de saúde pública e degradação                
ambiental. Em sua metodologia, a pesquisa prevê o seu desenvolvimento em duas etapas:             
uma primeira onde será feita a revisão da legislação e literatura publicada de estudos              
estatísticos e teóricos sobre o saneamento, modelagem tridimensional das peças do           
biodigestor para impressão 3D utilizando o software FreeCAD e cruzamento de dados            
geoestatísticos. e uma segunda onde serão feitas a pesquisa de campo sobre os impactos              
ambientais e sociais através de análises bioquímicas e formulários previamentes submetidos           
ao Comitê de Ética em Pesquisa, além de análises laboratoriais do produto do biodigestor.              
Tendo sido cumprida a primeira etapa da pesquisa, para efeito de apresentação no presente              
seminário serão exibidos os resultados iniciais da pesquisa bibliográfica e o esboço da             
modelagem tridimensional do biodigestor, bem como os atributos previstos e recurso           
necessários para  a construção deste. 

Palavras-chave: saneamento. Biodigestor. esgotamento. 
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RESUMO 

A indústria avícola vem crescendo continuamente no Brasil e no mundo, o que resulta no               

aumento da produção e geração de resíduos provenientes do abate e processamento de frangos              

para a obtenção de carne. Dentre os principais resíduos sólidos oriundos destas atividades             

estão as penas, constituídas basicamente por proteínas fibrosas e recalcitrantes, que devem ser             

corretamente manejadas para evitar a poluição ambiental. Na atualidade, os destinos finais das             

penas de frangos são aterros sanitários, incineração ou a aplicação em rações animais após              

tratamento hidrotérmico. No entanto, as elevadas demandas de área no caso de aterros, e de               

aportes energéticos no caso da incineração e processos hidrotérmicos, indicam a necessidade            

de alternativas tecnológicas para o manejo das penas de frango. A bioconversão microbiana             

das penas surge como estratégia explorada a fim de aumentar o valor dos produtos finais no                

contexto da necessidade de encontrar uma destinação apropriada e viável para estes resíduos.             

Microrganismos queratinolíticos são investigados para a hidrólise de penas visando a           

obtenção de enzimas proteolíticas com aplicação biotecnológica e, mais recentemente,          

hidrolisados proteicos. Os hidrolisados proteicos vêm sendo postulados como ingredientes          

para rações animais, fertilizantes nitrogenados, substratos para a produção de          

biocombustíveis, e mesmo sua aplicação na nutrição e saúde humanas pela observação de que              
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estes hidrolisados podem apresentar atividades antioxidantes, anti-hipertensivas e        

antidiabéticas. 

 

Palavras-Chave: penas; bioconversão microbiana; hidrolisados proteicos 

 

REFERÊNCIAS 

Adetunji, C. O.; Makanjuola, O. R.; Arowora, K. A.; Afolayan, S. S.; Adetunji, J. B.; 2012.                

Production and application of keratin-based organic fertilizer from microbially hydrolyzed          

feathers to cowpea (Vigna unguiculata). International Journal of Scientific and          

Engineering Research, v. 3, p. 1-9. 

Bálint, B.; Bagi, Z.; Tóth, A.; Rákhely, G.; Perei, K.; Kovács, K. L.; 2005. Utilization of                

keratin-containing biowaste to produce biohydrogen. Applied Microbiology and        

Biotechnology, v. 69, p. 404-410. 

 

Bertsch, A.; Coello, N.; 2005. A biotechnological process for treatment and recycling poultry             

feathers as a feed ingredient. Bioresource Technology, v. 96, p. 1703- 1708. 

 

Bose, A.; Pathan, S.; Pathak, K.; Keharia, H.; 2014. Keratinolytic protease production by             

Bacillus amyloliquefaciens 6B using feather meal as substrate and application of feather            

hydrolysate as organic nitrogen input for agricultural soil. Waste and Biomass Valorization,            

v. 5, p. 595-605. 

 

Brandelli, A.; 2008. Bacterial keratinases: useful enzymes for bioprocessing agroindustrial          

wastes and beyond. Food and Bioprocess Technology. v. 1, p. 105-116. 

 

Brandelli, A.; Daroit, D.; Riffel, A.; 2010. Biochemical features of microbial keratinases and             

their production and applications. Applied Microbiology and Biotechnology, v. 85, p.           

1735-1750. 

125 
IFBA Campus Camaçari, Julho de 2020 

__________________________________________________________________________________ 



ANAIS DO SERENS 

SEMINÁRIO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE, 

EDIÇÃO 2020 

______________________________________________________________________________________ 

 

Callegaro, K.; Welter, N.; Daroit, D. J.; 2018. Feathers as bioresource: Microbial conversion             

into bioactive protein hydrolysates. Process Biochemistry. V. 75, p. 1-9. 

 

Cao, Z. J.; Lu, D.; Luo, L. S.; Deng, Y. X.; Bian, Y. G.; Zhang, X. Q.; Zhou, M. H.; 2012.                     

Composition analysis and application of degradation products of whole feathers through a            

large scale of fermentation. Environmental Science and Pollution Research, v. 19, p.            

2690-2696. 

 

Fakhfakh, N.; Gargouri, M.; Dahmen, I.; Sellami-Kamoun, A.; El Feki, A.; Nasri, M.; 2012.              

Improvement of antioxidant potential in rats consuming feathers protein hydrolysate obtained           

by fermentation of the keratinolytic bacterium, Bacillus pumilus A1. African Journal of            

Biotechnology, v. 11, p. 938-949. 

Fontoura, R.; Daroit, D. J.; Corrêa, A. P. F.; Meira, S. M. M.; Mosquera, M.; Brandelli, A.;                 

2014. Production of feather hydrolysates with antioxidant, angiotensin-I converting enzyme-          

and dipeptidyl peptidase-IV-inhibitory activities. New Biotechnology, v. 31, p. 506-513. 

 

Forgács, G.; Alinezhad, S.; Mirabdollah, A.; Feuk-Lagerstedt, E.; Horváth, I. S.; 2011.            

Biological treatment of chicken feather waste for improved biogas production. Journal of            

Environmental Sciences, v. 23, p. 1747-1753. 

 

Gousterova, A.; Nustorova, M.; Paskaleva, D.; Naydenov, M.; Neshev, G.;          

Vasileva-Tonkova, E.; 2011. Assessment of feather hydrolysate from thermophilic         

actinomycetes for soil amendment and biological control application. International Journal          

of Environmental Research, v 5, p. 1065- 1070. 

 

126 
IFBA Campus Camaçari, Julho de 2020 

__________________________________________________________________________________ 



ANAIS DO SERENS 

SEMINÁRIO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE, 

EDIÇÃO 2020 

______________________________________________________________________________________ 

Grazziotin, A.; Pimentel, F.A.; Jong, E. V.; Brandelli, A.; 2006. Nutritional improvement of             

feather protein by treatment with microbial keratinase. Science and Technology, v. 126, p.             

135-144. 

 

Grazziotin, A.; Pimentel, F. A.; Jong, E. V.; Brandelli, A.; 2008. Poultry feather hydrolysate              

as a protein source for growing rats. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal              

Science, v. 45, p. 61-67. 

 

Gupta, R.; Ramnani, P.; 2006. Microbial keratinases and their prospective applications: an            

overview. Applied Microbiology and Biotechnology, v. 70, p. 21-33. 

 

Gurav, R. G.; Jadhav, J. P.; 2013. A novel source of biofertilizer from feather biomass for                

banana cultivation. Environmental Science and Pollution Research, v. 20, p. 4532-4539. 

Huang, D.; Ou, B.; Prior, R. L.; 2005. The chemistry behind antioxidant capacity assays.              

Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 53, p. 1841–1853. 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 2020. Indicadores IBGE – Estatística            

da produção pecuária. 

 

Jain, R.; Jain, A.; Rawat, N.; Nair, M.; Gumashta, R.; 2016. Feather hydrolysate from              

Streptomyces sampsonii GS 1322: a potential low cost soil amendment. Journal of            

Bioscience and Bioengineering, v. 121, p. 672-677. 

 

Kim, J. M.; Choi, Y. M.; Suh, H. J.; 2005. Preparation of feather digests as fertilizer with                 

Bacillus pumilus KHS-1. Journal of Microbiology and Biotechnology, v. 15, p. 472-476. 

 

Kshetri, P.; Roy, S. S.; Sharma, S. K.; Singh, T. S.; Ansari, M. A.; Prakash, N.; Ngachan, S.                  

V.; 2019. Transforming chicken feather waste into feather protein hydrolysate using a newly             

127 
IFBA Campus Camaçari, Julho de 2020 

__________________________________________________________________________________ 



ANAIS DO SERENS 

SEMINÁRIO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE, 

EDIÇÃO 2020 

______________________________________________________________________________________ 

isolated multifaceted keratinolytic bacterium Chryseobacterium sediminis RCM-SSR-7.       

Waste and Biomass Valorization, v. 10, p. 1-11. 

 

Kucinska, J. K.; Magnucka, E. G.; Oksinska, M. P.; Pietr, S. J.; 2014. Bioefficacy of hen                

feather keratin hydrolysate and compost on vegetable plant growth. Compost Science and            

Utilization, v. 22, p. 179-187. 

 

Kumar, D. J. M.; Priya, P.; Balasundari, S. N.; Devi, G. S. D. N.; Rebecca, A. I. N.;                  

Kalaichelvan, P. T.; 2012. Production and optimization of feather protein hydrolysate from            

Bacillus sp. MPTK6 and its antioxidant potential. Middle-East Journal of Scientific           

Research, v. 11, p. 900-907. 

 

Łaba, W.; Żarowska, B.; Chorążyk, D.; Pudło, A.; Piegza, M.; Kancelista, A.; Kopeć, W.;              

2018. New keratinolytic bacteria in valorization of chicken feather waste. AMB Express, v.             

8, p. 1-14. 

 

Lasekan, A.; Bakar, F. A.; Hashim, D.; 2013. Potential of chicken by-products as sources of               

useful biological resources. Waste Management, v. 33, p. 552-565. 

Lemes, A. C.; Álvares, G. T.; Egea, M. B.; Brandelli, A.; Kalil, S. J.; 2016. Simultaneous                

production of proteases and antioxidant compounds from agroindustrial by-products.         

Bioresource Technology, v. 222, p. 210-216. 

 

López-Alarcón, C.; Denicola, A.; 2013. Evaluating the antioxidant capacity of natural           

products: a review on chemical and cellular-based assays. Analytica Chimica Acta, v. 763,             

p. 1-10. 

 

Mézes, L.; Tamás, J.; 2015. Feather waste recycling for biogas production. Waste and             

Biomass Valorization, v. 6, p. 899-911. 

128 
IFBA Campus Camaçari, Julho de 2020 

__________________________________________________________________________________ 



ANAIS DO SERENS 

SEMINÁRIO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE, 

EDIÇÃO 2020 

______________________________________________________________________________________ 

 

Möller, N. P.; Scholz-Ahrens, K. E.; Roos, N.; Schrezenmeir, J.; 2008. Bioactive peptides and              

proteins from foods: indication for health effects. European Journal of Nutrition, v. 47, p.              

171-182. 

 

Oliveira, C. F.; Corrêa, A. P. F.; Coletto, D.; Daroit, D. J.; Cladera-Olivera, F.; Brandelli, A.;                

2015. Soy protein hydrolysis with microbial protease to improve antioxidant and functional            

properties. Journal of Food Science and Technology, v. 52, p. 2668-2678. 

 

Patinvoh, R. J.; Feuk-Lagerstedt, E.; Lundin, M.; Sárvári Horváth, I.; Taherzadeh, M. J.;             

2016. Biological pretreatment of chicken feather and biogas production from total broth.            

Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 180, p. 1401-1415. 

 

Patinvoh, R. J.; Osadolor, O. A.; Chandolias, K.; Horváth, I. S.; Taherzadeh, M. J.; 2017.               

Innovative pretreatment strategies for biogas production. Bioresource Technology, v. 224, p.           

13-24. 

 

Paul, T.; Das, A.; Mandal, A.; Halder, S. K.; Dasmohapatra, P. K.; Pati, B. R.; Mondal, K. C.;                  

2014. Valorization of chicken feather waste for concomitant production of keratinase,           

oligopeptides and essential amino acids under submerged fermentation by Paenibacillus          

woosongensis TKB2. Waste and Biomass Valorization, v. 5, p. 575-584. 

 

Paul, T.; Halder, S. K.; Das, A.; Bera, S.; Maity, C.; Mandal, A.; Das, P. S.; Das Mohapatra,                  

P. K.; Pati, B. R.; Mondal, K. C.; 2013. Exploitation of chicken feather waste as a plant                 

growth promoting agent using keratinase producing novel isolate Paenibacillus woosongensis          

TKB2. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, v. 2, p. 50-57. 

 

129 
IFBA Campus Camaçari, Julho de 2020 

__________________________________________________________________________________ 



ANAIS DO SERENS 

SEMINÁRIO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE, 

EDIÇÃO 2020 

______________________________________________________________________________________ 

Power, O.; Nongonierma, A. B.; Jakeman, P.; Fitzgerald, R. J.; 2014. Food protein             

hydrolysates as a source of dipeptidyl peptidase IV inhibitory peptides for the management of              

type 2 diabetes. Proceedings of the Nutrition Society, v. 73, p. 34-46. 

 

Rai, S. K.; Mukherjee, A. K.; 2015. Optimization for production of liquid nitrogen fertilizer              

from the degradation of chicken feather by iron-oxide (Fe3O4) magnetic nanoparticles coupled            

β-keratinase. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, v. 4, p. 632-644. 

 

Sarmadi, B. H.; Ismail, A.; 2010. Antioxidative peptides from food proteins: a review.             

Peptides, v. 31, p. 1949-1956. 

 

Sharma, S.; Gupta, A.; 2016. Sustainable management of keratin waste biomass: applications            

and future perspectives. Brazilian Archives of Biology and Technoly. v. 59, artigo            

e16150684. 

 

Sinkiewicz, I.; Śliwińska, A.; Staroszczyk, H.; Kołodziejska, I.; 2017. Alternative methods of            

preparation of soluble keratin from chicken feathers. Waste and Biomass Valorization, v. 8,             

p. 1043-1048. 

 

Tamreihao, K.; Devi, L. J.; Khunjamayum, R.; Mukherjee, S.; Ashem, R. S.; Ningthoujam, D.              

S.; 2017. Biofertilizing potential of feather hydrolysate produced by indigenous keratinolytic           

Amycolatopsis sp. MBRL 40 for rice cultivation under field conditions. Biocatalysis and            

Agricultural Biotechnology, v. 10, p. 317-320. 

 

Verma, A.; Singh, H.; Anwar, M. S.; Kumar, S.; Ansari, M. W.; Agrawal, S.; 2016.               

Production of thermostable organic solvent tolerant keratinolytic protease from         

Thermoactinomyces sp. RM4: IAA production and plant growth promotion. Frontiers in           

Microbiology, v. 7, p. 1-13. 

130 
IFBA Campus Camaçari, Julho de 2020 

__________________________________________________________________________________ 



ANAIS DO SERENS 

SEMINÁRIO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE, 

EDIÇÃO 2020 

______________________________________________________________________________________ 

Villa, A. L. V.; Aragão, M. R. S.; Santos, E. P.; Mazotto, A. M.; Zingali, R. B.; Souza, E. P.;                    

Vermelho, A. B.; 2013. Feather keratin hydrolysates obtained from microbial keratinases:           

effect on hair fiber. BMC Biotechnology, v. 13, 15, p. 1-11. 

 

Wan, M. Y.; Dong, G.; Yang, B. Q.; Feng, H.; 2016. Identification and characterization of a                

novel antioxidant peptide from feather keratin hydrolysate. Biotechnology Letters, v. 38, p.            

643-649. 

 

Werlang, P. O.; Brandelli, A.; 2005. Characterization of novel feather-degrading Bacillus sp.           

strain. Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 120, p. 71-80. 

 

Yeo, I.; Lee, Y. J.; Song, K.; Jin, H. S.; Lee J. E.; Kim, D.; Lee, D. W.; Kang, N. J.; 2018.                      

Low-molecular weight keratins with anti-skin aging activity produced by anaerobic digestion           

of poultry feathers with Fervidobacterium islandicum AW-1. Journal of Biotechnology, v.           

271, p. 17-25. 

 

Zhang, L.; Li, J.; Zhou, K.; 2010. Chelating and radical scavenging activities of soy protein               

hydrolysates prepared from microbial proteases and their effect on meat lipid peroxidation.            

Bioresource Technology, v. 101, p. 2084-2089. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

131 
IFBA Campus Camaçari, Julho de 2020 

__________________________________________________________________________________ 



ANAIS DO SERENS 

SEMINÁRIO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE, 

EDIÇÃO 2020 

______________________________________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO À FOTOGRAFIA DE NATUREZA 
 

Cleo Roger de Lima Heck 
Instituto Federal da Bahia, Campus Lauro de Freitas 

e-mail: cleo.heck@ifba.edu.br 
RESUMO 
 
O presente minicurso tem como objetivo ampliar a visão dos alunos sobre as questões              
ambientais (preservação, conservação e observação) através da arte fotográfica. Neste curso,           
explico e ensino técnicas fotográficas que podem ser aplicadas a máquinas fotográficas. 
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GERAL, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTUDO DE CASO 
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RESUMO 
 
A biomassa é uma fonte potencial de energia para a diversificação da matriz energética              
brasileira. Nesse contexto, o biogás produzido a partir da digestão anaeróbica de resíduos é              
um recurso renovável relevante que desempenha papel importante. 
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RESUMO 
 
Minicurso que visa apresentar a estilo de vida vegano como alternativa sustentável. 
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