ISBN: 978-85-907049-1-1

23 a 25 de outubro de 2018
Apoio:

Realização:

Fabiana Zanelato Bertolde
Leticia Martins Freitas Rocha
Ualace Lima Nascimento
Vânia Lima Souza
(Organizadores)

ANAIS DA XV SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA E III SEMINÁRIO DE PESQUISA E
EXTENSÃO

Nota: A revisão dos textos é de inteira responsabilidade dos autores.

Eunápolis, 23 a 25 de outubro de 2018
Instituto Federal da Bahia, campus Eunápolis.

001.2
A532
Anais da XV Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e III
Seminário de Pesquisa e Extensão /organizado por Fabiana
Zanelato Bertolde, Leticia Martins Freitas Rocha, Ualace Lima
Nascimento e Vânia Lima Souza. -- Eunápolis : IFBA, 2018.
190 p.
ISBN: 978-85-907049-1-1
1. Pesquisa científica. 2. Extensão. I. Bertolde,Fabiana Zanelato,
org. II. Rocha, Letícia Martins Freitas, org. III. Lima, Ualace, org. IV.
Souza, Vânia Lima, org.
Catalogação na fonte
Bibliotecária Responsável: Nilcéia Aparecida Conceição Santos Campos – CRB5
1378

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO IFBA, CAMPUS EUNÁPOLIS

REITOR
Renato da Anunciação Filho
DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS EUNÁPOLIS
Fabíolo Moraes Amaral
DIRETOR ACADÊMICO
Eliseu Miranda de Assis
DIRETORA ADMINISTRATIVA
Aldaci Cesar Figueiredo
COORDENAÇÃO DE PESQUISA
Fabiana Zanelato Bertolde
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO
Gilson Santos da Silva

COMISSÃO ORGANIZADORA
Aldineto Miranda Santos
Danilo Alves Martins de Faria
Elcimar Pessoa Rocha
Fabiana Zanelato Bertolde
Gilson Santos da Silva
Igor Breda Ferraço
Leticia Martins Freitas Rocha
Maiusa Ferraz Pereira
Maria Emília dos Santos Gonçalves
Maria Lidiane Marques
Timóteo de Araújo Pereira
Ualace Lima Nascimento
Vania Lima Souza
Vinicius de Oliveira Nepomuceno

COMITÊ CIENTÍFICO
Fabiana Zanelato Bertolde
Vânia Lima Souza

PROMOÇÃO
Instituto Federal da Bahia, campus Eunápolis
Av. David Jonas Fadini, sn, Rosa Neto, Eunapolis, BA, CEP 45823-431

APOIO
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB

APRESENTAÇÃO

Este caderno reúne os resumos dos trabalhos de pesquisadores de
diversas áreas do saber, incluindo graduandos, pós-graduandos, docentes,
pesquisadores e estudantes/bolsistas de Iniciação Científica de Ensino Médio e
Graduação, participantes da XV SNCT e III SEMPEX do IFBA campus
Eunápolis – realizados entre 23 e 25 de outubro de 2018.
Com o objetivo de expandir a interlocução entre pesquisadores, a SNCT
cumpre um papel valioso na divulgação científica em âmbito nacional,
principalmente por conta de sua metodologia que integra as inúmeras
instituições quando da sua realização.
Trata-se de um evento de alcance significativo no que diz respeito aos
diversos pontos do país, uma vez que cada instituição tem a possibilidade de
criar a SNCT a partir de demandas locais, sempre se levando em conta as
necessidades específicas de cada região. Seguindo um rumo semelhante, o
SEMPEX é uma oportunidade de socialização das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, que intensifica a integração entre professores, alunos e
técnicos dos diversos campi do IFBA, demais instituições e a comunidade local.
Assim, compreendendo a afinidade entre as propostas de ambos os eventos,
neste ano, foram realizados, concomitantemente, a XV SNCT e o III SEMPEX,
com o objetivo de integrar o IFBA campus Eunápolis em um espaço de ampla
discussão acerca da problemática no campo das ciências sobre a utilização de
meios técnico-científicos para a redução das desigualdades, abrangendo as
comunidades acadêmicas, eunapolitana e da região no cenário nacional de
diálogos sobre o tema.
Nossos agradecimentos à FAPESP, pelo patrocínio, e também ao IFBA
campus Eunápolis, por toda a estrutura disponibilizada para que os eventos
pudessem acontecer.
Leticia Martins Freitas Rocha

SUMÁRIO

CIÊNCIAS AGRÁRIAS ................................................................................... 10
ANÁLISE DOS RÓTULOS DOS PRODUTOS INTEGRAIS
COMERCIALIZADOS EM SUPERMERCADOS DE PORTO SEGURO/BA.. 11
ATIVIDADE MICROBIOLÓGICA DOS SOLOS EM ZONA RIPÁRIA DO RIO
BURANHÉM, EUNÁPOLIS-BA ..................................................................... 16
AVALIAÇÃO DA COMPACTAÇÃO DO SOLO EM ZONA RIPÁRIA DO RIO
BURANHÉM, EUNÁPOLIS-BA ..................................................................... 22
AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS COMPLEMETNAR DE
PRODUTOS INTEGRAIS COMERCIALIZADOS EM SUPERMERCADOS DE
PORTO SEGURO/BA ................................................................................... 28
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ................................................................................ 33
AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE COLIFORMES NAS ÁGUAS DO RIO
BURANHÉM, EM EUNÁPOLIS-BA. .............................................................. 34
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ESTOMÁTICAS DE PLANTAS
JOVENS DE Inga vera Wild SUBMETIDAS AO ALAGAMENTO DO SOLO . 39
CONHECIMENTO POPULAR SOBRE PLANTAS EM COMUNIDADES DE
TERREIRO DE EUNÁPOLIS, BA .................................................................. 45
IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS DO PARQUE ECOLÓGICO
GRAVATÁ NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, BA ......................................... 51
CIÊNCIAS EXATA E DA TERRA ..................................................................... 57
ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE UMA RELAÇÃO MATEMÁTICA ENTRE O
CONSUMO DE ÁGUA E O PRODUTO INTERNO BRUTO .......................... 58
INTRODUÇÃO A TEORIA DE ERROS: DETERMINANDO O
COMPRIMENTO DE UMA CANETA BIC ...................................................... 67
MODELO MALTHUSIANO APLICADO A CIDADE DE EUNÁPOLIS ............ 72
CIÊNCIAS HUMANAS .................................................................................. 78
A EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO: UM OLHAR SOB A ÓPTICA DE
CACULÉ-BA .................................................................................................. 79
A OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL COMO
POSSIBILIDADE E ESTRATÉGIA PARA UM ENSINO DE HISTÓRIA
SIGNIFICATIVO. ........................................................................................... 85

DISCURSOS DE MASCULINIDADE NO CURSO DE TECNOLOGIA EM
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA (ADS), DO IFBA - CÂMPUS
EUNÁPOLIS .................................................................................................. 90
O PORQUÊ DOS RITOS FÚNEBRES? O CUIDADO COM OS CADÁVERES
E O MEDO DO ULTRAJE. O CASO DA GRÉCIA (séc. VIII á V a.C) ........... 96
CIÊNCIAS DA SAÚDE .................................................................................. 102
ANÁLISE DOS ACIDENTES DE TRABALHO COM TRABALHADORES DA
MECANIZAÇÃO AGROPECUÁRIA E FLORESTAL NO BRASIL ............... 103
CIÊNCIAS SOCIAIS ..................................................................................... 109
PROJETO ESPAÇO DE CONVIVENCIA: UMA ABORDAGEM GLOBAL .. 109
ARRANJO PRODUTIVO LOCAL (APL) DO TURISMO: POTENCIALIDADES
E LIMITES NA COSTA DO DESCOBRIMENTO ......................................... 115
AVALIAÇÃO DE PROTÓTIPO DE AQUECEDOR SOLAR SUSTENTÁVEL
.................................................................................................................... 128
EDUCAÇÃO ............................................................................................... 134
RELATO DE EXPERIÊNCIA: CURSO PREPARATÓRIO PARA O
PROCESSO SELETIVO DO IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS- PRÓ-IFBA
ITABELA...................................................................................................... 135
PSICOPEDAGOGIA E A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL .. 140
ENGENHARIAS .......................................................................................... 146
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO TEOR DE FIBRAS DE POLIURETANO EM
ARGAMASSAS FIBROSAS FLUIDAS COM ADIÇÃO DE FILITO
SUBMETIDAS À COMPRESSÃO ............................................................... 147
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO BURANHÉM NO
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA ................................................................ 152
INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA COMPOSIÇÃO DO RESÍDUO DE
SISAL .......................................................................................................... 157
EFEITO DA REDUÇÃO DA VAZÃO DEFLUENTE DO RESERVATÓRIO DE
XINGÓ NA SALINIDADE DA ÁGUA NO ESTUÁRIO DO RIO SÃO
FRANCISCO ............................................................................................... 162
LINGUISTICA, LETRAS E ARTES ................................................................. 167
AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NO
ENSINO MÉDIO .......................................................................................... 168
O ENSINO DA COESÃO SEQUENCIAL E DOS MARCADORES
DISCURSIVOS NOS MANUAIS DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO ........... 173

UMA LEITURA DA PERSONAGEM MACABÉA: A CONSTITUIÇÃO DO
SUJEITO A PARTIR DA LINGUAGEM ....................................................... 179
TECNOLOGIa ASSISTIVA ........................................................................... 185
LUVA GUIA: TECNOLOGIA ASSISTIVA COM USO DE ARDUÍNO ........... 186

P á g i n a | 10

CIÊNCIAS AGRÁRIAS

P á g i n a | 11

ANÁLISE DOS RÓTULOS DOS PRODUTOS INTEGRAIS
COMERCIALIZADOS EM SUPERMERCADOS DE PORTO SEGURO/BA
Ruan Vítor Santos Silva1, Ana Paula Nascimento dos Santos2, Cristiane
Tessmann3
1

Discente do curso técnico em Alimentos, IFBA Campus Porto Seguro. Bolsista do PIICT/IFBA
2
– Programas Complementares. e-mail: ruanvitor.victor@gmail.com; Discente do curso técnico
em Alimentos, IFBA Campus Porto Seguro. Voluntária do PIICT/IFBA – Programas
3
Complementares IFBA; Professora de Biologia, IFBA Campus Porto Seguro.

RESUMO:
O consumo de produtos integrais processados encontra-se em ascensão em
todo território brasileiro. No entanto, em virtude da ausência de uma legislação
específica sobre os critérios para uma empresa colocar no rótulo a palavra
integral, não temos a capacidade de saber se estes alimentos são realmente
integrais ou não. Assim, o objetivo do presente trabalho foi de investigar a
adequação dos rótulos dos alimentos comercializados como integrais em cinco
supermercados de Porto Seguro/BA, bem como verificar se eles apresentam
um valor de comercialização maior do que o seu respectivo produto não
integral. Foram feitas análises das informações contidas nos rótulos dos
alimentos e seus respectivos preços de venda. 56% dos rótulos analisados
eram de produtos realmente integrais. 48% dos produtos integrais foram mais
caros que seus respectivos produtos tradicionais1. Os resultados confirmam a
fragilidade da legislação sanitária brasileira quanto à padronização e
classificação dos alimentos integrais.
Palavras–chave: farinha, legislação, rótulo.

1

O termo tradicional utilizado neste trabalho refere-se ao produto comercializado como não
integral.
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INTRODUÇÃO
Observa-se, atualmente, um crescente número de doenças em função
de maus hábitos alimentares, associados ao sedentarismo. Com isso, muitas
famílias tem procurado uma alimentação mais equilibrada, ingerindo frutas,
legumes, verduras, proteínas, carboidratos compostos e integrais. No entanto,
a utilização da alimentação saudável muitas vezes representa um desafio,
principalmente nos quesitos acesso, praticidade e valor de comercialização.
Mesmo assim o consumo de produtos integrais em território brasileiro mostrase cada vez mais em ascensão, acompanhando de evidências científicas que
defendem seus benefícios.
No Brasil ainda não existe uma legislação específica que regulamente os
percentuais de componentes integrais em um produto integral, tornando
questionáveis os benefícios provenientes do consumo desses tipos de
alimentos (ANTON et al., 2006). Assim, produtos vendidos como integrais que
não apresentam farinha de trigo ou cereal como principal ingrediente de sua
fórmula não estão irregulares ―simplesmente porque as normas do setor não
fixam nenhuma critério para um produto declarar que é integral‖ (IDEC, 2016)
Sabendo-se que o primeiro ingredientes aparecem na ordem que estão
mais presentes no alimento, torna-se necessário verificar, através das
informações contidas nos rótulos, qual os ingredientes que estão presentes em
maior quantidade no produto, para sabermos se estamos diante de um produto
realmente integral ou não.
Assim, objetivou-se verificar, através das informações contidas nos
rótulos, qual os ingredientes que estão presentes em maior quantidade nos
pães, massas e biscoitos integrais comercializados nos supermercados de
Porto Seguro/BA.
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METODOLOGIA
O presente trabalho foi desenvolvido durante os meses de junho a
setembro de 2018, em cinco supermercados localizados no município de Porto
Seguro/BA.
Foram avaliadas informações contidas nos rótulos de pães, massas e
biscoitos integrais, atentando para o principal ingrediente citado. A escolha dos
produtos/marcas avaliados foi de acordo com a disponibilidade dos mesmos
nos estabelecimentos comerciais.
Os dados obtidos foram analisados utilizando o programa Microsoft
Excel 2007.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com relação à disponibilidade de produtos integrais nos diferentes
supermercados,

houve

uma

diferença

bastante

significativa

entre

o

supermercado A e os demais (figura 1). Isto pode ser devido ao fato de que
este estabelecimento vende também na forma de atacado, sendo, portanto,
maior que os demais e atende outros comerciantes que vão em busca de
produtos para revenda.
30
25
20
TOTAL

15

INTEGRAL

10
5
0
A

Figura

1.

B

Disponibilidade

C

dos

D

produtos

E

integrais

supermercados de Porto Seguro/BA. Autor, 2018

comercializados

nos

P á g i n a | 14

Trinta e nove diferentes produtos comercializados como integrais,
distribuídos nas categorias biscoito, massa e pão, foram analisados de acordo
com as informações nutricionais presentes nos rótulos. Destes, apenas 22
(56%) dos produtos apresentaram farinha de trigo integral, sêmola integral,
aveia ou grãos como o ingrediente presente em maior quantidade (figura 2).
20
18
16
14
12
TOTAL

10

INTEGRAL

8
6
4
2
0
BISCOITO

MASSA

PÃO

Figura 2. Relação entre os produtos ditos integrais e aqueles que realmente
apresentam farinha de trigo integral, sêmola integral, aveia ou grão como o
ingrediente que aparece em maior quantidade. Autor, 2018.
Esse resultado corrobora com trabalho realizado pelo Centro para a
Ciência no Interesse Público nos Estados Unidos da América, que alerta o fato
de que normalmente a farinha de trigo integral não é o ingrediente principal dos
produtos com essa especificação, ficando em terceiro lugar da lista, depois da
farinha de trigo branca, e a fortificada ou enriquecida (ABRAS, 2013). Em
pesquisa realizada pelo IDEC (2016) com biscoitos integrais, apenas 21%
continham farinha de trigo ou cereal integral como principal ingrediente. Isso
demonstra a problemática que a falta de uma legislação específica para
regulamentar a utilização do termo integral no rótulo representa.
Dos

39

produtos

comercializados

como

integrais,

21

(54%)

apresentavam também sua versão tradicional. Com relação à diferença de
preços, sete (33%) produtos integrais e tradicionais são vendidos pelo mesmo
valor. No entanto, quatro (19%) produtos tradicionais apresentam uma valor de
venda mais alto do que o produto integral. Os demais produtos integrais (48%)
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apresentam um preço de comercialização maior do que os produtos
tradicionais. Essa diferença de preço entre os produtos integrais e seu
equivalente tradicional já era esperado. Carneiro (2016) alertou sobre a
dificuldade de se encontrar produtos integrais e que o preço desses produtos
―também costuma ser um pouco superior aos de marcas mais populares, assim
como a qualidade‖ (CARREIRO, 2016). Os pesquisadores norte-americanos
também apontaram o elevado preço dos alimentos dessa categoria (ABRAS,
2013). No entanto, os produtos que não apresentaram essa diferença pode ser
devido ao fato de não serem realmente integrais.
CONCLUSÕES
De acordo com os resultados desta pesquisa, conclui-se que é
necessário uma legislação sanitária brasileira referente à padronização e
classificação dos alimentos integrais.
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ATIVIDADE MICROBIOLÓGICA DOS SOLOS EM ZONA RIPÁRIA DO RIO
BURANHÉM, EUNÁPOLIS-BA

Jéssica Andrade de Assis1, Vitória de Souza de Oliveira2
1

Discente do curso técnico em meio ambiente, IFBA. Bolsista do IFBA. e-mail:
2
jessicaandradeas@gmail.com; Professora de Ciência do Solo, IFBA.

RESUMO:
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a atividade microbiológica do
solo em diferentes áreas da zona ripária do Rio Buranhém. A respiração
microbiana do solo foi determinada utilizando como metodologia a
quantificação de CO2 desprendido. As amostras de solos que apresentavam
cobertura
vegetal
apresentaram
maior
atividade
biológica
e,
consequentemente, maior qualidade.
Palavras–chave: Bioindicadores; Mata ciliar; Qualidade do solo.
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INTRODUÇÃO
O rio Buranhém nasce na Pedra do Cachorro, na Serra dos Aimorés, em
Santo Antônio de Jacinto (MG). O rio percorre 20 km em Minas Gerais e 128
km na Bahia, para completar 148 km de curso até sua foz no Oceano Atlântico,
entre Porto Seguro e Arraial d’Ajuda. No estado da Bahia, o rio abrange os
municípios de Eunápolis, de Guaratinga e de Porto Seguro. Em Eunápolis o rio
Buranhém percorre cerca de 18 km, sendo utilizado para o abastecimento de
água do município. Em Eunápolis o rio tem sido submetido a pressões
antrópicas, levando a contaminação de suas águas e a degradação da mata
ciliar.
A zona ripária possui fundamental importância para a manutenção da
biodiversidade, pois além de servir de abrigo para diversas espécies, ela
fornece alimento para as mesmas e permite o seu transito em longas
distancias. Dentre os compartimentos que compõe a zona ripária de um rio
destaca-se o solo, pois exerce funções indispensáveis para manutenção do
equilíbrio ambiental desse ecossistema.
O conhecimento das condições químicas, físicas e biológicas do solo em
termos de sua recuperação é de fundamental importância no contexto
ecofuncional de áreas degradadas, uma vez que um solo com boa qualidade
fornece ambiente adequado para um bom desenvolvimento da fauna e flora,
que constituirão fatores importantes na sustentabilidade dos ecossistemas.
Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a atividade
microbiológica do solo em diferentes áreas da zona ripária do Rio Buranhém,
no município de Eunápolis, Bahia.

MATERIAIS E MÉTODOS
A amostragem do solo foi realizada em quatro áreas da zona ripária do
rio Buranhém, dentro do Município de Eunápolis. As áreas foram selecionadas
de forma que, a área 1 ficasse o mais próximo do início do trecho no município
e a área 4 o mais próximo ao final do trecho do rio no território do município de
Eunápolis. A área 3 foi escolhida devido a sua importância para a população do
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município, por ser o local de captação de água para o consumo urbano. E a
área 2 foi selecionada entre as áreas 1 e 3, para diminuir o espaçamento entre
as áreas amostradas.
Em cada ponto selecionado, levou-se em consideração uma distância
linear de 150 a 300 metros acompanhando o curso do rio e uma distância de
30 metros perpendicular ao curso do rio. Resultando em áreas variando de
4500 a 9000 m 2 . Para avaliação da respiração microbiana do solo, em cada
área de estudo, foram coletadas 10 amostras de solo, com aproximadamente
100g, na camada de 0-20 cm de profundidade, de forma aleatória. Essas
amostras foram homogeneizadas, obtendo-se uma amostra composta de
1000g de solo, passadas por uma peneira de 2 mm de malha, acondicionadas
em sacos plásticos, em geladeira a 5°C, por até 10 dias, quando foram
realizadas as análises no Laboratório de Meio Ambiente do IFBA – Campus
Eunápolis.
A respiração microbiana do solo foi determinada utilizando como
metodologia a quantificação de CO2 desprendido, utilizando como base o
método descrito por Silva et al., (2007). Inicialmente, foi determinado o teor de
umidade das amostras de solo, como descrito pela norma da ABNT NBR6457.
Logo após a determinação do teor de umidade, foi realizada a incubação das
amostras. Para o ensaio, foram realizadas cinco repetições para cada
tratamento. Para incubação foram utilizados potes plásticos com volume de 2
litros, revestidos com película de polietileno na cor preta, aonde foram
adicionadas 50g de solo em frasco de vidro de 100ml e em seguida adicionado
frasco de vidro de 50ml contendo 10mL de NaOH 1M. Os potes foram fechados
e vedados com fita adesiva preta. Depois disso, acondicionados em um local
escuro e mantidos a temperatura ambiente. Além dos potes com as amostras
de solo, foram adicionada cinco amostras controle, que continham apenas o
pote plástico com o frasco de vidro contendo a solução de NaOH 1M, sendo
manipulado igual as demais amostras. Após 10 dias de incubação, os potes
plásticos foram abertos e a solução de NaOH recebeu 2mL de BaCl2 10% (m/v)
para completa precipitação do CO2. Em seguida, as amostras receberam 2
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gotas de fenolftaleína a 1% (m/v) e foram tituladas, sob agitação constante,
com HCl 1M.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As áreas 1, 2 e 4 apresentaram os maiores valores de respiração
microbiana do solo, não diferindo estatisticamente entre si pelo teste de Tukey
(Tabela 1). Esse resultado pode ser atribuído ao fato da cobertura vegetal
presente nas três áreas ser a mesma, com predomínio de gramíneas e
presença de algumas espécies arbustivas e arbóreas.
A área 3 apresentou menor respiração microbiana, com valor de CO 2
desprendido de 10,63 mg CO2 . kg-1 de solo seco . dia-1. A menor atividade
microbiológica desse solo pode ser atribuída à condição em que a área se
encontrava no momento da amostragem, sem cobertura vegetal e com sinais
de revolvimento do solo para futuro plantio. O revolvimento do solo expõem
seus agregados, deixando a matéria orgânica desprotegida à ação dos
microrganismos e de suas enzimas, resultando em menor aporte de matéria
orgânica do solo (Mielniczuk & Bayer, 2008).

TABELA 1. Respiração microbiana do solo, da profundidade de 0-20 cm, de
quatro áreas localizadas na zona ripária do trecho do Rio Buranhém
pertencente ao município de Eunápolis, Bahia. Valores seguidos das mesmas
letras minúsculas na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05),
IFBA 2018.

Área 1

Respiração microbiana
mg CO2 . kg-1 de solo seco . dia-1
24,74a

Área 2

14,74ab

Área 3

10,63b

Área 4

14,49ab
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A amostra que apresentou o menor valor de umidade do solo (área 1),
apresentou o maior valor de respiração microbiana (Tabelas 1 e 2). Esse
resultado mostra que a influência da vegetação e o aporte de matéria orgânica
do solo foram mais representativos para respiração microbiana, quando
comparado à variação do teor de umidade das amostras de solo.

TABELA 2. Teor de umidade do solo, no momento do ensaio de respiração
microbiana, de quatro áreas localizadas na zona ripária do trecho do Rio
Buranhém, pertencente ao município de Eunápolis, Bahia, IFBA 2018.
Teor de umidade do solo em %
Área 1

7,4

Área 2

16,6

Área 3

16,5

Área 4

18,4

CONCLUSÕES
A respiração microbiana variou com a presença ou não de cobertura
vegetal na superfície do solo. As áreas que apresentavam cobertura vegetal na
superfície do solo apresentaram maior respiração microbiana. Enquanto o
menor valor de respiração microbiana foi encontrado em uma área desprovida
de vegetação.
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RESUMO:
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a compactação do solo da zona
ripária do trecho do rio Buranhém localizado no município de Eunápolis, Bahia.
Para avaliação da compactação foi utilizado como indicador a resistência do
solo à penetração de raízes (RP). Os solos da zona ripária do rio Buranhém
apresentam restrição ao crescimento pleno das raízes das plantas. O teor de
umidade do solo influenciou nos valores de RP encontrados nos solos da zona
ripária do rio Buranhém.
Palavras–chave: Indicador da qualidade do solo; Raízes; Resistência à
penetração;
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INTRODUÇÃO
O rio Buranhém nasce na Pedra do Cachorro, na Serra dos Aimorés, em
Santo Antônio de Jacinto (MG). O rio percorre 20 km em Minas Gerais e 128
km na Bahia, para completar 148 km de curso até sua foz no Oceano Atlântico,
entre Porto Seguro e Arraial d’Ajuda. No estado da Bahia, o rio abrange os
municípios de Eunápolis, de Guaratinga e de Porto Seguro. Em Eunápolis o rio
Buranhém percorre cerca de 18 km, sendo utilizado para o abastecimento de
água do município.
Em decorrência das atividades humanas, seja no meio urbano ou rural,
fica cada vez mais comum encontrar áreas onde os solos já não desempenham
suas funções de forma eficiente, contribuindo para sua degradação. Os
prejuízos causados pela utilização do solo na agricultura, especialmente os
relacionados à erosão e compactação, necessitam tanto tempo para serem
recuperados, que para McCormack (1984) o solo deve ser considerado um
recurso natural não renovável.
O conhecimento do grau de compactação de um solo é muito importante
como indicador da qualidade do solo, especialmente sua eficiência e fácil
avaliação, já que é sensível as alterações promovidas pelo manejo e pode ser
facilmente determinada em campo e laboratório, por meio de avaliação da
densidade do solo e da resistência do solo a penetração de raízes. Sendo
assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a resistência do solo à
penetração de raízes em diferentes pontos da zona ripária do Rio Buranhém,
no município de Eunápolis.

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA
A amostragem do solo foi realizada em quatro áreas da zona ripária do
rio Buranhém, dentro do Município de Eunápolis. As áreas foram selecionadas
levando em consideração a distribuição ao longo do trecho do rio e sua
acessibilidade, de forma que, a área 1 ficasse o mais próximo do inicio do
trecho no município e a área 4 o mais próximo ao final do trecho do rio no
território do município de Eunápolis. Para delimitação das áreas de estudo em
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cada ponto selecionado, levou-se em consideração uma distância linear de 150
a 300 metros acompanhando o curso do rio e uma distância de 30 metros
perpendicular ao curso do rio. Resultando em áreas variando de 4500 a 9000
m2.
A avaliação da resistência do solo a penetração de raízes (RP) foi
realizada em dez pontos em cada área de estudo, escolhidos aleatoriamente,
em zig-zag, até a profundidade de 60 cm. Para tal, utilizou-se um penetrômetro
de impacto da marca Kamaq (Stolf, 1984). Com as informações levantadas em
campo, os dados foram tabulados e determinou-se a RP das áreas estudadas,
utilizando uma planilha de Excel desenvolvida e disponibilizada por Stolf et al.
(2014).
No momento da avaliação da RP, coletaram-se amostras deformadas
de solo, nas profundidades de 0-20, 20-40 e 40-60 cm, e acondicionou-se em
recipientes fechados para evitar a perda de umidade e transportadas para o
Laboratório de Meio Ambiente do IFBA, Campus Eunápolis, para determinação
do teor de umidade pelo método da secagem em estufa, como descrito na
norma da ABNT NBR6457.
Utilizando um delineamento inteiramente casualizado, constituindo
quatro tratamentos (áreas de estudo), dez repetições e um parâmetro avaliado
(RP), realizou-se uma análise de variância e as médias foram comparadas com
o teste de Tukey a 5%, utilizando o programa Sisvar (FERREIRA, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando todas as profundidades avaliadas em cada área de estudo,
observou-se que a área 1 apresentou elevados valores de RP, especialmente
nas profundidades de 40-50 cm e 50-60 cm (Tabela 1). Os valores de RP foram
superiores a 2,5 Mpa em todas as profundidades, que pode indicar possível
restrição no desenvolvimento radicular das espécies vegetais, segundo
classificação apresentada por Canarache (1990).
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TABELA 1. Médias de resistência à penetração do solo de quatro áreas
localizadas na zona ripária do trecho do Rio Buranhém, pertencente ao
município de Eunápolis, Bahia.
Profundidade
cm
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60

Área 1
Área 2
Área 3
Área 4
------------------------------------- MPa ------------------------------------4,53Abc
2,20Bb
0,88Ba
1,89Ba
3,15ABc
3,70Aab
1,53Ba
2,54ABa
2,97Ac
4,42Aab
2,13Aa
2,49Aa
4,30Abc
4,22Aab
2,38Ba
2,30Ba
6,36Aab
4,79Aa
2,37Ba
2,51Ba
7,11Aa
4,63Ba
2,48BCa
2,02Ca

Valores seguidos das mesmas letras, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não diferem entre si
pelo teste de Tukey (p>0,05).

As áreas 3 e 4 apresentaram comportamento semelhante, com valores
de

RP

não

diferindo

estatisticamente

em

profundidade.

Os

valores

apresentados foram inferiores a 2,5 Mpa, indicativo de baixa limitação quanto
ao desenvolvimento radicular das plantas (CANARACHE, 1990). Os valores de
RP apresentados no solo da área 2 foram intermediários aos valores
apresentados pela área 1 e áreas 3 e 4 (Tabela 1). Analisando os valores de
RP nas diferentes profundidades da área 2, observou-se menor valor na
camada de 0-10 cm de profundidade (2,2 Mpa), não representando limitação
ao crescimento das raízes. Nas demais profundidades, os valores de RP
demonstram que o crescimento radicular já poderá sofrer algum tipo de
limitação. Segundo Canarache (1990), valores de RP entre 2,6 e 5 Mpa são
classificados como médios, limitando o pleno desenvolvimento radicular das
plantas.
Na tabela 2 estão apresentados os valores de umidade do solo das
áreas estudadas. A área 1 apresentou menor valor de umidade do solo, nas
profundidades de 0-20 e 20-40 cm. Enquanto as áreas 3 e 4 apresentaram os
maiores valores de umidade do solo.

TABELA 2. Teor de umidade do solo, nas profundidades de 0-20, 20-40 e 4060 cm, de quatro áreas localizadas na zona ripária do trecho do Rio Buranhém,
pertencente ao município de Eunápolis, Bahia. IFBA, 2018.
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0-20 cm
20-40 cm
-------------------------- % -------------------------9,35
10,54
16,27
14,26
20,90
16,82
20,76
19,13

Área 1
Área 2
Área 3
Área 4

40-60 cm
15,36
13,50
17,09
15,73

Esse resultado pode explicar a diferença entre os valores de RP nas
profundidades de 0-10, 10-20 e 30-40 cm apresentados por essas áreas. A
área 1, com os menores valores de umidade do solo no momento da avaliação,
apresentou os maiores valores de RP. A RP varia com acordo os valores de
densidade e umidade do solo, sendo diretamente proporcional ao primeiro e
inversamente proporcional ao segundo (IMHOFF et al., 2000).

CONCLUSÕES
Os solos da zona ripária do rio Buranhém, no trecho pertencente ao
município de Eunápolis, apresentam restrição ao crescimento pleno das raízes
das plantas.
O teor de umidade do solo influenciou nos valores de RP encontrados
nos solos da zona ripária do rio Buranhém.
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RESUMO:
O consumo de produtos integrais industrializados encontra-se em ascensão no
mercado consumidor brasileiro. No entanto, muitas vezes os produtos que se
dizem integrais na verdade não o são, principalmente em virtude da ausência
de uma legislação específica para sua regulamentação. Assim, o objetivo do
presente trabalho foi comparar os produtos integrais com suas versões
tradicionais2 comercializados em de Porto Seguro/BA. Foram analisadas as
Informações Nutricionais Complementar contidas nos rótulos de 31 produtos
integrais e tradicionais, disponíveis em três supermercados localizados no
centro do município. A maioria dos produtos integrais apresentam vantagens
nutricionais sobre os tradicionais quanto ao teor de fibras, concentração de
sódio e valor calórico, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas nãotransmissíveis (DCNT).
Palavras–chave: calorias, fibra, sódio.

2

O termo tradicional utilizado neste trabalho refere-se ao produto comercializado como não
integral.
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INTRODUÇÃO
A grande diversidade de alimentos industrializados disponíveis no
mercado, aliada a busca constante pela qualidade de vida da população, tem
feito com que o consumidor busque cada vez produtos seguros (YOSHIZAWA
et al., 2003) e acessíveis, relacionando qualidade nutricional e preço como
critérios para escolher o produto mais adequado às suas necessidades e
possibilidades.
O Brasil apresentou, nas últimas décadas, um aumento na mortalidade
por doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), tais como diabetes e
hipertensão, principalmente em função da modificação no padrão de consumo
alimentar: aumento de gorduras e açúcar, principalmente através de alimentos
industrializados, e diminuição de cereais, leguminosas e frutas, verduras e
legumes (PINHEIRO, 2005). A única maneira que o consumidor tem de
escolher os alimentos de acordo com a recomendação dos profissionais da
saúde e que melhor se encaixem na sua dieta é através da Informação
Nutricional Complementar (INC) presente nos rótulos dos alimentos (ESTEVÃO
& AGUIAR, 2016).
Com relação à alimentação, a sociedade pós-moderna caracteriza-se
pelo crescimento de alternativas alimentares que apresentam grandes
vantagens nutricionais ao facilitar o transporte, armazenamento e preparo de
refeições. No entanto, os alimentos industrializados podem conter excesso de
açúcares, sódio, gorduras e deficiência de fibras e micronutrientes (PONTES et
al., 2009). Considerando estes fatores, é necessário conhecer as informações
que constam nos rótulos dos alimentos e utilizá-las para a escolha adequada
do mesmo.
Assim, o objetivo deste trabalho foi de avaliar a Informações Nutricional
Complementar de produtos integrais comercializados em Porto Seguro/BA
quanto ao seu valor energético, percentual de fibras, açúcares e sódio,
comparando com o seu equivalente tradicional.
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METODOLOGIA
O presente trabalho foi desenvolvido durante os meses de junho a
setembro de 2018, em cinco supermercados localizados no município de Porto
Seguro/BA.
Foram avaliadas Informações Nutricional Complementar contidas nos
rótulos de pães, massas e biscoitos integrais. Os critérios de inclusão dos
rótulos escolhidos para a pesquisa foram a disponibilidade dos mesmos nos
estabelecimentos comerciais e as que constavam em seu rótulo a palavra
―integral‖ tendo seu equivalente tradicional.
Os dados obtidos foram analisados utilizando o programa Microsoft
Excel 2007.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram visitados três supermercados localizados no centro do município
de Porto Seguro/BA. Encontrou-se 31 produtos integrais e seus respectivos
produtos tradicionais, dos tipos biscoito doce (10%), biscoito salgado (32%),
massa (32%), pão (13%) e torrada (13%).
Destes produtos, apenas 12 (doze) (39%) apresentavam farinha de trigo
integral ou cereal integral como principal ingrediente, verificado através da lista
de ingredientes dispostas em ordem de proporção. Os demais eram
caracterizados como integrais devido a adição separada de fibras, o que ficou
constatado pela diferença de porcentagem de fibras nos produtos integrais e
tradicionais (figura 1). Mesmo assim, sabe-se que ingerir em torno de 30g de
fibras por dia proporciona melhorias nos níveis de glicose, pressão arterial e de
lipídeos séricos, promovendo redução de doenças crônicas como doenças
cardiovasculares e diabete (BERNAUD & RODRIGUES, 2013).
Com relação às calorias, 76% dos produtos tradicionais apresentaram
maior valor calórico do que o integral (figura 2). Um dos fatores que contribui
para que alguns alimentos integrais apresente maior teor de calorias e sal que
suas versões tradicionais é o fato de que, muitas vezes, a farinha de trigo
integral ficar em terceiro lugar na lista de ingredientes (ABRAS, 2013).
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Figura 1. Comparação do teor de fibras entre os produtos integrais e seu
respectivo produto tradicional. Autor, 2018.
Apesar do sódio ser essencial para a manutenção da pressão
sanguínea, grande parte da população brasileira consome níveis desse mineral
além de suas necessidades, sendo uma importante causa de hipertensão
arterial (BRASIL, 2006). Nesta pesquisa, a maioria (59%) dos produtos
integrais possuíram uma concentração de sódio menor do que o seu
equivalente tradicional (figura 2).
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Figura 2. Proporção calórica e de teor de sódio dos produtos integrais e seu
respectivo produto tradicional. Autor, 2018
CONCLUSÕES
De acordo com os resultados apresentados, a maioria dos produtos
integrais, apesar de realmente não o serem, apresentam vantagens nutricionais
sobre os tradicionais quanto ao teor de fibras, concentração de sódio e valor
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RESUMO:
O rio Buranhém é um dos mais importantes para a região, porem a saúde
deste rio vem sendo negligenciada. Diante deste quadro, este trabalho tem
como objetivo analisar a qualidade do rio quanto a presença de coliformes, de
acordo com os parâmetros estabelecidos pelo CONAMA (Conselho Nacional
de Meio Ambiente) para potabilidade e balneabilidade. Para as análises
microbiológicas, foram estudados quatro pontos de coleta dentro do município
de Eunápolis, no qual foi realizado o teste comercial COLItest® a fim de
detectar coliformes totais e Escherichia coli e o método de Número Mais
Provável, para a quantificação de coliformes totais e termotolerantes. Todos os
pontos indicaram a presença de coliformes totais e termotolerantes, os quatro
pontos do rio Buranhém estavam em conformidade com as resoluções
357/2005 e 274/2000 do CONAMA para corpos hídricos de classe 2, por conter
no máximo 250 coliformes termotolerantes por 100 ml e não ultrapassar 1000
coliformes termotolerantes nas mesmas condições do consumo primário.
Palavras–chave:
coliformes.

potabilidade,

balneabilidade,

extremo

sul

da

Bahia,
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INTRODUÇÃO
O rio Buranhém é de grande importância para o extremo sul da Bahia.
Nasce no município de Santo Antônio do Jacinto, em Minas Gerais, e percorre
cerca de 240km até a sua foz no município de Porto Seguro, na Bahia (IBGE
2010; AZEVEDO, GOMES & MORAES, 2016). Em Eunápolis, este rio caminha
cerca de 36km, servindo para navegação, agricultura, abastecimento e
pecuária, além de ter contribuído para nascimento do município eunapolitano.
Em seu percurso, o rio recebe efluentes domésticos e industriais não
tratados, contaminação por agroquímicos, erosão e assoreamento, além da
degradação da mata ciliar (AMORIM, 2016; GONÇALVES, SILVA & NUNES,
2016). Ainda conta com grande crescimento demográfico e a falta de
saneamento básico, influenciando na qualidade da água (BARRETO et al.,
2017).
Por ser um dos elementos vitais para sobrevivência, a água precisa ser
disponibilizada em condições adequadas de consumo. Para isso, utiliza-se
como apontador de contaminação organismos indicadores específicos,
encontrados efetivamente em fezes humanas e de animais homeotérmicos, de
modo a indicação de poluição por resíduos humanos (TORTORA, 2017).
O objetivo deste projeto é analisar a qualidade da água do Rio
Buranhém dentro do município de Eunápolis, quanto a testes microbiológicos
de presença de coliformes totais e termotolerantes, no período de um ano.

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA
Os pontos de coleta foram selecionados buscando uma uniformidade entre
eles, de acordo com os limites do município e acessibilidade do local, como é
possível observar na figura1.
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Figura 1: Imagem e mapa dos quatro pontos de coleta utilizados para a análise da qualidade da
água do rio Buranhém por parâmetros microbiológicos. IFBA, 2018.

As amostras foram coletadas à uma profundidade de aproximadamente 20
cm. Para o teste comercial COLItest® foram utilizados frascos estéreis
específicos, e para a realização do teste presuntivo no método NMP foram
utilizados frascos de vidro estéreis. As amostras foram acondicionadas em
embalagem isotérmica e refrigeradas a aproximadamente 4 °C até o momento
da análise.
Método comercial COLItest®
Para cada ponto foi realizado o ensaio em duplicata e analisadas de
acordo com as instruções do fabricante. Após a coleta, foi introduzido o meio
de cultura comercial COLItest®, e incubado a 35 °C por 24 a 48 horas. A partir
dos resultados obtidos, foi avaliada a presença de E. coli, no qual as amostras
positivas foram transferidas para tubos cônicos, onde foi realizado o teste de
indol.
Método Número Mais Provável (NMP)
As amostras foram submetidas ao teste presuntivo utilizando o caldo
Lactosado em concentração de 10-1, 10-2 e 10-3, e a partir dos resultados
positivos, foram realizados o teste confirmativo utilizando Caldo Bile Verde
Brilhante (CBVB) e o teste para termotolerante no meio EC. Todos foram feitos
em tubos de ensaio contendo tubos de Durham invertidos e meio de cultura,
sendo transferidos duas gotas por alça de platina. Em seguida, incubados a 35º
C por 24/48 horas e 45º C por 24 horas, respectivamente.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Teste comercial COLItest®
Todos os pontos avaliados foram positivos para coliformes totais, uma vez
que em ambas as duplicatas houve mudança de coloração de roxo para
amarelo. Porém, apenas os pontos 1 e 4 os resultados foram positivos para E.
coli, apresentando o anel vermelho no teste de indol com reativo de Kovacs.
Método Número Mais Provável
Em ambos os teste, considera-se resultado positivo os tubos que
apresentam turvação e formação de gás no tubo de Durham. Os resultados
com o total de tubos positivos para cada diluição foram observados na tabela
estatística de NMP para 5 tubos, resultando nos valores de Número Mais
Provável (NMP) da Tabela 1.
Tabela 1. Quantificação de coliformes a partir da tabela de NMP para 5 tubos. IFBA, 2018.

Coliformes

PONTO 1

PONTO 2

PONTO 3

PONTO 4

Totais

920
NMP/100mL

250
NMP/100mL

>1600
NMP/100mL

>1600
NMP/100m L

Termotolerante 9,3
s
NMP/100mL

13
NMP/100mL

3,6
NMP/100mL

6
NMP/100mL

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
O rio Buranhém foi classificado segundo as Resoluções da CONAMA
274/2000 e 357/2005 como ―excelente‖, já que não ultrapassou 1.000
coliformes termotolerantes por 100 ml em 80% das amostras de cada ponto,
estando dentro dos parâmetros de balneabilidade e potabilidade estabelecidos.
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RESUMO:
As matas ciliares correspondem às áreas cobertas por florestas, situadas entre
um rio e sítios adjacentes, apresentando períodos alagados. O alagamento do
solo, afeta diferentes processos morfofisiológicos das plantas alterando o
crescimento e o desenvolvimento, gerando uma condição de estresse que
pode levar a morte. Os estômatos são estruturas morfológicas bastante
sensíveis às variações nos fatores ambientais.Objetivou-se avaliar as
características estomáticas em plantas jovens de Inga vera Wild. submetidas
ao alagamento do solo.O experimento foi conduzido em condições de casa de
vegetação com plantas jovens de I.vera submetidas aos tratamentos controle e
alagado. Lâminas para a análise do tamanho de estômatos e o número por
unidade de área foliar superficial (densidade estomática) foram preparadas
pela técnica de impressão da epiderme utilizando esmalte incolor. Em seguida,
foram observadas em fotomicroscópio para obtenção das fotos, sendo as
imagens processadas no software Image J para obtenção da área e contagem
dos estômatos. Os resultados foram submetidos à análise de variância e teste
de média.Observou-se formação de lenticelas e emissão de raízes adventícias,
após 30 dias de alagamento do solo em plantas de I. vera. A espécie estudada
possui folhas hipoestomáticas, e estômatos do tipo paracítico ou rubiáceo. As
plantas de I. vera apresentaram aumento significativo no tamanho e na
densidade estomática a partir de 45 dias de alagamento do solo em relação ao
controle. I. vera apresentou alterações morfofisiológicas em condição de
alagamento do solo comuns de plantas tolerantes, além de mudanças nas
características estomáticas de suas folhas, com aumento no tamanho e na
densidade estomática, sugerindo ser uma espécie capaz de otimizar as trocas
gasosas durante este estresse.
Palavras–chave: Anoxia, Densidade estomática, Ingá.
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INTRODUÇÃO
O alagamento provoca mudanças físico-químicas no solo, resultantes da
depleção de oxigênio (O2) (FOLZER et al., 2005). As respostas das plantas ao
alagamento do solo variam de acordo com vários fatores, dentre os quais
podem incluir a espécie, o genótipo e a idade da planta, as propriedades da
água e o tempo de duração do alagamento (KOZLOWSKI, 1997).
Os estômatos são estruturas morfológicas relacionadas a importantes
processos

fisiológicos

morfológicos

das

plantas

(CUTTER,

1978).

Os

parâmetros

dos estômatos, incluindo tamanho, e densidade

variam

enormemente entre as diferentes espécies arbóreas de um mesmo ambiente e
também entre ambientes, mostrando assim que as plantas possuem a
capacidade de ajustar estas características em resposta às condições
ambientais durante a formação da folha (ABRAMS et al. 1994).
O gênero Inga, é o maior gênero da tribo Ingeae(VIEIRA, 1997), pertence
à subfamília Mimosoideae, família LeguminosaeJuss. e possui mais de 300
espécies lenhosas distribuídas em 14 seções (PENNINGTON, 1997). Sua
distribuição é exclusivamente neotropical, ocupando ambientes bem variados,
desde o nível do mar, na planície litorânea até altitudes de 3.000 m, ocorrendo
de um extremo ao outro da zona tropical úmida. Inga vera é uma árvore do
dossel ou sub-bosque, eventualmente um arbusto, amplamente distribuída pela
Mata Atlântica, Amazônia e matas de galeria do Cerrado (GARCIA;
FERNANDES, 2015).

MATERIAIS E MÉTODOS
As mudas de Inga vera foram produzidas na estufa agrícola do IFBA,
Campus Eunápolis. Ao atingirem 180 dias de idade, as plantas foram
submetidas aos tratamentos controle e alagado. O tratamento alagado foi feito
colocando-se duas plantas em baldes plásticos com capacidade de 10L, cheios
com água acima do nível do substrato por um período de 60 dias. No
tratamento controle, duas plantas foram colocadas em baldes plásticos com a
mesma capacidade, mas com fundos perfurados para escoamento do excesso
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da água de irrigação. Lâminas para a análise do tamanho de estômatos e o
número por unidade de área foliar superficial (densidade estomática) foram
obtidas pela técnica de impressão, usando esmalte incolor na superfície foliar
adaxial e abaxial. Os resultados experimentais foram submetidos a análise de
variância (ANOVA) e teste Tukey (P<0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram observadas alterações morfológicas típicas de estresse por
alagamento do solo, dentre as quais se incluem formação de lenticelas e
emissão de raízes adventícias, após 30 dias de alagamento do solo em plantas
de I. vera . Um dos principais efeitos do alagamento é a privação de O 2 na
zona radicular (anoxia) (FOLZER et al., 2005). Alterações morfológicas, como a
formação de lenticelas hipertrofiadas e raízes adventícias, observadas durante
a deficiência de O2 no solo, são fundamentais para aumentar a disponibilidade
de O2 nos tecidos vegetais.
I. vera possui folhas hipoestomáticas, com estômatos dispostos apenas
na superfície abaxial (ESAÚ, 1960) (Figura 1A). Trabalhos que correlacionam a
disposição dos estômatos com as variáveis ambientais mostram que folhas
hipoestomáticas são comuns em ambientes mesofílicos (KRAMER, 1969),
como é o caso da Mata Atlântica, local onde I. vera é endêmica. Em relação ao
tipo de estômatos, a espécie estudada apresenta duas células subsidiárias
paralelas às células-guarda (Figura 1B), característico de estômatos do tipo
paracítico ou rubiáceo (CAMARGO, 2009).
As plantas de I. vera apresentaram aumento significativo de 11 e 19 %
no tamanho dos estômatos aos 45 e 60 dias de alagamento do solo,
respectivamente, em relação ao controle (Tabela 1). Henrique et al. (2009)
também relataram aumento no tamanho dos estômatos em respostas ao
alagamento do solo em plantas de Caesalpiniapeltophoroides.
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A

B

Figura 1. Fotografias de lâminas da superfície adaxial (A) e abaxial (B) de folhas de Inga vera
em condições controle. Seta amarela indica estômato na superfície abaxial da folha. Objetiva
de 40 x.

Em relação à densidade estomática houve aumento significativo de 22 e
23 % aos 45 e 60 dias de alagamento do solo, respectivamente, em
comparação com o controle (Tabela 1). Segundo Batista et al. (2008) o
incremento na densidade estomática pode ser uma estratégia das plantas para
aumentarem as taxas fotossintéticas e, consequentemente, tolerarem a
condição de estresse, podendo ser considerada uma característica importante
para seleção de plantas tolerantes ao alagamento.
Tabela 1. Área e densidade estomática da superfície abaxial de folhas IngaveraWilld.
submetidas aos tratamentos controle e alagado - 30 (30DA), 45 (45DA) e 60 (60DA) dias após
início do tratamento. Valores (média ± erro padrão) com mesmas letras não são
significativamente diferentes (P < 0,05). (n=100). IFBA, 2018.

Controle
30 DA
45 DA
60 DA

Estômato
Área (µm2)

Densidade (estômato/mm2)

148 ± 2,2ª
148 ± 1,9ª
164 ± 2,3b
176 ± 1,9c

388,9 ± 13,3a
415,5 ± 11,9a
473,5 ± 13,4b
480,0 ± 15,0b

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
I. vera apresentou alterações morfofisiológicas em condição de
alagamento do solo comuns de plantas tolerantes: indução de lenticelas e de
raízes

adventícias.O

alagamento

do

solo

promoveu

mudanças

nas

características estomáticas de folhas de I.vera, com aumento no tamanho e na
densidade estomática, sugerindo ser uma espécie capaz de otimizar as trocas
gasosas durante este estresse.
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RESUMO:
A utilização de plantas é uma prática comum entre as populações humanas.
Nas comunidades de terreiros as plantas apresentam um valor simbólico,
sendo utilizadas para propósitos ritualísticos, cura ou tratamento de doenças
associados ao sincretismo religioso. A etnobotânica estuda a interação de
comunidades humanas com o mundo vegetal, em suas dimensões
antropológica, ecológica e botânica. O presente trabalho teve por objetivo
realizar estudo etnobotânico de plantas utilizadas nas comunidades de terreiros
de Eunápolis, BA. O estudo foi realizado em cinco terreiros no município de
Eunápolis, BA. Para isso, entrevistas foram realizadas com os sacerdotes das
comunidades, ou a pessoa por ele legitimamente indicada, utilizando um
formulário, para a coleta de dados sobre as espécies de plantas usadas em
rituais. Foram coletadas cinco amostras de cada espécie de planta no período
de floração para identificação botânica. Foram identificadas 19 espécies
distribuídas entre 13 famílias, sendo a Laminaceae com maior
representatividade, seguida de Asparagaceae e Bignoniaceae. Estas espécies
pertencem a 15 gêneros, sendo 93% destes representados por uma única
espécie. Quanto aos usos, foram identificados três tipos, medicinal, litúrgico e
ornamental, sendo o primeiro o mais frequente. A parte da planta mais utilizada
é a folha, e as formas de preparo citadas foram banho, chá e xarope. Portanto
pais e mães de santo das comunidades de terreiros possuem conhecimento e
fazem uso das plantas, seja para fins litúrgicos, medicinais ou ornamentais,
reforçando a importância de catalogar estas plantas e seus usos, para
preservar o conhecimento, os ritos e o bioma existentes na região.
Palavras–chave: Etnobotânica, Religiões de matrizes africanas, Plantas
medicinais
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INTRODUÇÃO
As

comunidades

de

terreiro

são

originárias

de

segmentos

marginalizados em nossa sociedade e seu processo histórico de formação tem
sido passado oralmente, quase anonimamente, sem registros escritos, no
interior dos inúmeros terreiros fundados ao longo do tempo em quase todas as
cidades brasileiras (GOMES et al., 2008). Nestas comunidades as plantas
apresentam um valor simbólico por serem utilizadas para propósitos
ritualísticos, sendo os pais e as mães-de-santo portadores de conhecimentos
farmacobotânico e místico, estando a cura ou o tratamento de doenças
associados ao sincretismo religioso (PIRES et al., 2009). Adicionalmente, não
existem informações histórica/identitária das comunidades de terreiros para
diversas localidades no país, bem como, falta a identificação botânica das
plantas que são utilizadas nos rituais.
O estudo de plantas envolve uma série de áreas correlacionadas, como
a Botânica, que estuda o conhecimento geral da planta a ser utilizada, desde a
sua classificação até o estudo das suas características anatômicas e
morfológicas. O estudo da interação de comunidades humanas com o mundo
vegetal, a etnobotânica, em suas dimensões antropológica, ecológica e
botânica, permite a manutenção da cultura, além de combinar conhecimentos
tradicionais e modernos, para uma melhor investigação da flora, bem como sua
conservação e sustentabilidade (JORGE; MORAES, 2003). A natureza
interdisciplinar dos estudos etnobotânicos permite agregar colaboradores de
diferentes ciências, com enfoques diversos como o social, cultural, da
agricultura, da paisagem, da taxonomia popular, da conservação de recursos
genéticos, da linguística e outros (MING et al., 2002).
No Brasil e em vários outros países, a intensificação dos trabalhos
etnobotânicos leva ao conhecimento das espécies que são utilizadas
popularmente, podendo servir como instrumento para delinear estratégias de
utilização e conservação das espécies nativas e seus potenciais (MING et al.,
2002).
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MATERIAIS E MÉTODOS
A coleta de dados ocorreu em cinco comunidades de terreiros no
município de Eunápolis, BA (16º 22’ 23’’ S, 39º 34’ 30’’ W), localizados nos
bairros Juca Rosa, Pequi e Gusmão. Foram realizadas entrevistas com os
sacerdotes das comunidades, ou a pessoa por ele legitimamente indicada,
utilizando um tipo de formulário, para a coleta de dados sobre as espécies de
plantas usadas em rituais. Nos terreiros foram coletadas cinco amostras de
cada espécie de planta no período de floração. O material foi levado para o
laboratório de Biologia do IFBA, campus Eunápolis para prensagem, secagem
e confecção das exsicatas. A identificação dos exemplares foi realizada
utilizando-se literatura especializada, por comparação com exsicatas de
Herbários virtuais e do Herbário da Universidade Estadual de Santa Cruz,
UESC.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificadas 19 espécies vegetais distribuídas entre 13 famílias,
sendo a Lamiaceae com maior número de espécies (cinco espécies), seguida
por Asparagaceae e Bignoniaceae com duas espécies cada (Figura 1). Pires et
al. (2009) identificaram Lamiaceae como a segunda família mais representativa
em número de espécies utilizadas nos terreiros. Identificou-se 15 gêneros,
sendo 93% destes representados por uma única espécie, e apenas Ocimum
(Lamiaceae) com quatro espécies. Estudos realizados por Pires et al. (2009),
em comunidades de terreiros na Bahia, encontraram 70% ou mais dos gêneros
representados por uma única espécie, e apenas três (Ocimum, Sida e
Vernonia) e quatro gêneros (Baccharis, Ocimum, Eugenia e Solanum),
respectivamente, incluíam duas ou mais espécies. Dentre as espécies de
Ocimum identificadas encontra-se O. gratissimum, que está entre as duas
espécies deste gênero que são comumente citadas, e de uso tradicional nas
comunidades afro-brasileiras (SCHARDONG; CERVI, 2000).
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Figura 1. Famílias botânicas representadas por duas ou mais espécies
utilizadas em comunidades de terreiros no município de Eunápolis, BA.
Em relação ao uso, foram identificados três tipos, medicinal, litúrgico e
ornamental,

sendo

o

primeiro

o

mais

frequente.

Duas

espécies,

Schinusterebinthifolia Raddi e Petiveria alliacea L., foram citadas como tendo
os

três

tipos

de

uso;

seis

reflexaLam.,Sansevieriatrifasciata

para
(Hort.)

dois

usos,

exPain.,

sendo

Dracaena

NewbouldialaevisSeem,

Ocimumgratissimum L. para fins litúrgico e ornamental, e Protiumheptaphyllum
Eugenia uniflora L para fins litúrgico e medicinal; enquanto que as outras
espécies apresentam apenas um único uso, seja litúrgico, medicinal ou
ornamental. Pires et al. (2009) e Schardong e Cervi (2000) verificaram que 53 e
91% das espécies listadas em seus trabalhos, respectivamente, tinham
finalidade medicinal. Nas comunidades de terreiros pais e mães-de-santo são
os portadores de conhecimento farmacobotânico e místico, estando a cura ou
tratamento de doenças sempre associados ao sincretismo religioso (PIRES et
al., 2009).No que se refere às plantas citadas com fins ornamentais, entendese que, além da utilização ornamental propriamente dita (como a decoração
dos terreiros nos dias de festas), a maioria destas serve como proteção da
casa contra o mau-olhado, assumindo um caráter místico-religioso, a exemplo
do uso da S. trifasciata (Hort.) exPain. na frente das casas (SANTOS et al.,
2017).
Os resultados indicaram que a folha é a parte vegetal mais empregada
nos diferentes usos nas comunidades de terreiros estudadas, e foram citadas o
banho, o chá e o xarope como formas de preparo. A maior utilização de folhas
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na preparação de remédios caseiros tem sido frequentemente citada em
levantamentos (VÁSQUEZ et al., 2014).

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto pais e mães de santo das comunidades de terreiros possuem
conhecimento e fazem uso das plantas, seja para fins litúrgicos, medicinais ou
ornamentais, reforçando a importância de catalogar estas plantas e seus usos,
para preservar o conhecimento, os ritos e o bioma existentes na região.
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RESUMO:
O Parque Municipal Ecológico do Gravatá constitui a primeira área de lazer
pública para a comunidade eunapolitana, voltada para a realização de práticas
esportivas e recreativas. O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento
de espécies vegetais que ocorrem no parque. Para o estudo foram realizadas
coletas de material vegetal, no período de floração. As amostras foram
coletadas, prensadas, colocadas em estufa para secagem e posterior produção
de exsicatas para identificação. Foram identificadas 17 espécies pertencentes
a 13 famílias, sendo 8 das espécies nativas da Mata Atlântica e 9 exóticas.
Conclui-se que a caracterização morfológica e a identificação das espécies
poderão auxiliar na escolha de espécies que irá compor a cobertura vegetal do
parque.
Palavras–chave: exóticas, Mata Atlântica, morfologia

P á g i n a | 52

INTRODUÇÃO
Os Parques urbanos consistem em uma área verde, com função ecológica,
estética e de lazer, com uma extensão maior que as praças e jardins públicos.
A urbanização provoca inúmeras transformações no ambiente natural devido à
implantação de infraestrutura e serviços para atender as necessidades dos
citadinos, resultando na perda significativa de áreas verdes. A proteção dessas
áreas tem como objetivos principais garantir a preservação e a manutenção
dos elementos ecológicos, científicos, ambientais, históricos e humanos (Lei nº
9985/2000).
No município de Eunápolis, BA, dentre os parques urbanos, existe o
Parque Municipal Ecológico do Gravatá localizado no bairro Centauro, na zona
urbana da cidade. O parque possui uma lagoa, denominada Lagoa Gravatá.
Em visita realizada a área do Parque foi observado que a estrutura do parque
sofreu alterações conduzindo-o a desabilitação. Verificou-se que o plantio de
mudas não segue aos critérios de seleção de espécies nativas, observando-se
espécies exóticas. Ainda, em relação à cobertura vegetal, algumas áreas
possuem baixa densidade vegetal e outras apresentam apenas gramíneas.
A vegetação nativa da região extremo sul da Bahia, historicamente,
passou por um desmatamento decorrente do extrativismo e crescimento da
pecuária, restando poucos fragmentos de Mata Atlântica. Diante deste
panorama, projetos de arborização, em áreas públicas do município, devem
priorizar o emprego de espécies nativas, contribuindo para preservação das
mesmas e caracterização regional e local no contexto paisagístico dos
espaços. O desenvolvimento do projeto contribuirá para que ocorra um
planejamento das espécies que serão priorizadas na arborização do Parque
Municipal Ecológico Gravatá em Eunápolis.
MATERIAIS E MÉTODOS
O Parque Municipal Ecológico do Gravatá localiza-se no bairro
Centauro, na zona urbana do município de Eunápolis e está sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. Para
o estudo foram realizadas coletas de material vegetal, entre 2016 e 2017,no
parque. As plantas coletadas estavam em período de floração. As amostras
foram coletadas com o uso de tesoura de poda, prensadas, colocadas em
estufa para secagem e posterior produção de exsicatas. Durante as coletas foi
medida a altura das plantas (H) com o uso de vara telescópica. Todos os
indivíduos com circunferência a altura do peito (CAP) igual ou superior a 30 cm
foram medidos com uma fita métrica. A determinação do hábito das plantas foi
realizada de acordo Vidal e Vidal (2000): erva, H inferior a 1 m sem lignificação;
subarbusto, H até 1 m base lenhosa e o restante herbáceo; arbusto, H inferior
a5 m e maior que 1 m; arvoreta, com até 5 m de H e ramificação apenas na
copa; árvore, H superior a 5 m. A identificação dos exemplares foi realizada
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utilizando-se literatura especializada, por comparação com exsicatas do
Herbário da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e por meio de
consultas a especialistas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificadas 17 espécies pertencentes a 13 famílias, sendo 8 das
espécies nativas da Mata Atlântica e 9 exóticas (Tabela 1). No projeto inicial de
implantação do Parque Municipal Ecológico do Gravatá foram introduzidas 25
espécies de plantas nativas da Mata Atlântica, verificou-se neste estudo que
das espécies descritas a maioria são exóticas e foram introduzidas na
localidade de forma aleatória após inauguração do parque.Das espécies
nativas presentes no parque o gênero Tibouchina apresenta importância
ecológica na recuperação de áreas degradadas e potencial para fins
paisagísticos (FAVA e ALBURQUEQUE, 2009). A espécie Costus arabicus é
usada como ornamental, sendo utilizada na medicina popular (COSTA, 2010).
Considerando as espécies exóticas, Acacia mangium é uma árvore com
propriedades invasivas, perene, de até 15 a 20 m de altura, nativa da Austrália
(OSUNKOYA et al., 2005). Ademais, Duranta repens é uma espécie originária
do México, ornamental e tóxica, muito usada em praças e jardins, que
apresenta como principio tóxico a saponina (REZENDE et al., 2013). Hibiscus
cf. Siriacus é nativa da China cultivada especialmente junto de muros ou
cercas, podendo atingir até 3m de altura (ESTEVES et al., 2014).
Tabela 1 - Espécies de Angiospermas do Parque Municipal Ecológico do Gravatá, Eunápolis,
BA. CAP, circuferência a altura do peito; H, altura. IFBA, 2018.
Família/Espécie

Nome vulgar

H (m)

CAP

Hábito

Origem

SchinusterebinthifoliaRad
di
Bignoniaceae

Aroeira

3,34

< 30 cm

Arbusto

Nativa

Tecoma stans (L) Kunth.

Ipezinho, Ipê-dejardim

3,14

< 30 cm

Arbusto

Exótica

Jacquemontia

3,83

< 30 cm

Arbusto

Nativa

Cana de macaco

2,1

< 30 cm

Arbusto

Nativa

Acacia mangium Willd.

Acácia-mangio

10

1,40 m

Árvore

Exótica

Inga affinis Benth

Ingá-banana

10

70 cm

Árvore

Nativa

Inga edulis Marth

Ingá-de-metro

7

67 cm

Árvore

Nativa

Mata-pasto

2,73

< 30 cm

Arbusto

Nativa

Anacardiae

Convolvulaceae
Jacquemontia sp.
Costaceae
Costus arabicus L.
Fabaceae

Senna

obtusifolia

(L).
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H.S. Irwin & Bameby
Melastomataceae
Tibouchina francavillana
Congn.
Malvaceae

Quaresmeira

8

67 cm

Árvore

Nativa

Hibiscus cf. siriacus L.

Hibisco, graxade-estudante

2,65

< 30 cm

Arbusto

Exótica

Calabura

4,30

49 cm

Arvoreta

Exótica

Bouganvillea,
Três-marias

5

< 30cm

Árvore

Nativa

Grevilea

5

46 cm

Árvore

Exótica

Ixora chinensis Lam.

Ixora, alfinete

1

< 30 cm

Subarbusto

Exótica

Ixora coccinia L.

Ixora, alfinete

1

< 30 cm

Subarbusto

Exótica

Ruta

1

< 30 cm

Subarbusto

Exótica

Pingo-de-ouro

1

< 30 cm

Subarbusto

Exótica

Muntingiaceae
Muntingia calabura L.
Nyctaginaceae
Bougainvillea spectabilis
Willd.
Proteaceae
Grevillea banksii R.Br.
Rubiaceae

Rutaceae
Ruta graveolens L.
Verbenaceae
Duranta repens L.

As famílias com maior número de espécies foram Fabaceae (4) e
Rubiaceae (2). Em relação ao hábito foram descritos 4 subarbustos, 6
arbustos, 1 arvoreta e 6 árvores (Tabela 1).As espécies da família Fabaceae
são muito utilizadas como ornamental, sendo a principal família usada na
arborização urbana no Brasil (SOUZA e LORENZI, 2012). Dentre as espécies
de Fabaceae encontradas no parque Inga affinis e I. edulis são comuns em
matas ciliares, desempenhando um papel fundamental na recuperação de
áreas degradadas ao longo de rios, córregos e nascentes (FRANÇA, 2011).
Adicionalmente, a família Rubiaceae possui importância econômica, com
espécies sendo usadas na alimentação, na ornamentação, na indústria
farmacêutica, como medicinal e algumas são tóxicas (SOUZA e LORENZI,
2012). As espécies do gênero Ixora descritas neste trabalho são ornamentais,
sendo muito utilizadas em projetos paisagísticos devido ao porte arbustivo, ao
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florescimento constante e ao colorido de suas flores (LORENZI e SOUZA,
2001).

CONCLUSÕES
Conclui-se que a caracterização morfológica e a identificação das
espécies poderão auxiliar na escolha de espécies que irá compor a cobertura
vegetal devendo integrar um plano de manejo para o Parque Municipal
Ecológico do Gravatá para que critérios de plantio e manutenção da flora sejam
estabelecidos.
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RESUMO:
Muito tem se discutido sobre a sustentabilidade relacionada ao uso exacerbado
de água, recurso este de suma importância para a vida. A escassez de água,
em diversas partes do Brasil – marcada pela seca no sertão nordestino e a falta
de água recente sofrida pelo estado de São Paulo – vem preocupando não
somente os estudiosos como também a população brasileira, principalmente
aqueles afetados por situações de limitadas disponibilidades hídricas. Com isto,
a pauta do consumo de água se faz presente, sendo este o fator que pode
auxiliar de maneira eficaz a reversão da problemática se, e somente se, cada
um tomar para si a tarefa de gerenciar seus gastos em relação ao recurso
hídrico. Assim, este trabalho possui como fundamento o estudo do consumo
per capita de água (QPC) em função do PIB (Produto Interno Bruto) municipal
das cidades de Eunápolis, Porto Seguro e Ilhéus, localizadas no extremo sul da
Bahia. Busca-se, então, uma relação direta entre as duas variáveis, tendo em
vista que, sendo o PIB municipal o indicador de desenvolvimento baseado na
soma de todos os bens de, o usufruo de água pode estar atrelado a questões
socioeconômicas. Para tais finalidades, foram coletadas informações sobre o
QPC de cada município no site do Sistema Nacional de Informação sobre
Saneamento (SNIS), bem como sobre o PIB per capita municipal no Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), objetivando dados mais atuais,
analisaram-se aqueles referentes ao período de 2010 a 2015. Em seguida, foi
analisada a relação entre o QPC de cada ano, constatando-se que houve um
decaimento ao longo dos anos, ao contrário do que ocorreu com PIB per capita
de cada cidade, o qual vem aumentando. Porém, mesmo com este fato, ao se
plotar o respectivo gráfico de dispersão, a fim de analisar a uma possível
relação entre elas, observou-se que o QPC não apresenta nítida tendência em
função do produto interno bruto municipal. Tal fato evidencia que o consumo de
água depende de uma série de fatores e quando apenas um deles é analisado
isoladamente, a relação de dependência não se apresenta de forma clara.
Palavras–chave: consumo per capita, produto interno bruno, saneamento.
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INTRODUÇÃO
Segundo

a

Organização

das

Nações

Unidas,

ONU

(1988),

―desenvolvimento sustentável pressupõe o atendimento às necessidades do
presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem
suas próprias necessidades.‖ A partir disso, reflexões sobre como a ação
antrópica vem interferindo negativamente no ecossistema através do usufruto
inadequado dos recursos naturais e da transformação de todo o espaço natural
são desenvolvidas, ou ao menos deveriam ser. As modificações ambientais
ocasionadas

pela

ação

do

ser

humano

para

desenvolvimento

da

industrialização e urbanização do espaço que o cerca, tem tido como
consequência a diminuição dos recursos naturais, uma vez que suprime muito
mais do que os ecossistemas naturais podem oferecer. A água, a fonte de toda
a vida, é um exemplo dos recursos naturais que está, na iminência de sua
escassez. De acordo com um relatório produzido pela ONU, a falta de água
afetará cerca de 5 bilhões de pessoas até 2050 (ANSA, 2018). Diante deste
dado, fica o alerta para toda a comunidade global, comprovando a necessidade
de modificações nos padrões de consumo do recurso hídrico.
O padrão de consumo é muitas vezes definido tanto pela qualidade,
quanto pela quantidade de utilização de recursos naturais para a produção de
bens de consumo e para atender as necessidades básicas para garantir o
conforto da sociedade na alimentação, moradia, transporte, lazer, etc. Esse
padrão está ligado ao PIB (Produto Interno Bruto) de um país e/ou município,
uma vez que este representa a soma de todos os bens consumidos, indicando
assim o desenvolvimento do território em análise de modo que, quanto maior o
PIB, mais desenvolvido é o local. O PIB per capita (por cabeça) corresponde à
fração entre o PIB total e o número de habitantes, mostrando quanto cada
indivíduo de determinada comunidade em estudo consumiu, teoricamente.
A água, por sua vez, é considerada um bem público que chegou a ser
cogitado como infinito. Todavia, com a industrialização e a grande evolução
das cidades e da densidade demográfica, a poluição dos recursos hídricos
cresceu rapidamente por conta da não adequação dos padrões de consumo,
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acarretando na impossibilidade de reutilização da água em diversos pontos do
planeta, seja pela escassez – relacionada com as rápidas modificações
climática, também causadas por ações antrópicas – ou pela poluição de rios.
Assim, é esperado que as futuras gerações, as quais serão mais populosas
comparadas a atual, terão problemas relacionados à falta de água. Por conta
disso, tem sido discutida a questão voltada ao consumo sustentável dos
recursos hídricos.
Partindo desse pressuposto, padrões de consumo têm sido cobrados
por toda a população bem como a conscientização na utilização da água,
valendo também aos sistemas de abastecimento de água para a população,
regrando-se a vazão total para a população e o consumo per capita da mesma.
Sendo a água um bem de consumo da população e participando do PIB
da mesma, questiona-se como se daria a relação entre ambos, isto é, de que
forma a modificação no modo e na quantia de água usufruída por uma
comunidade,

quando

adotado

métodos

sustentáveis,

atingiria

o

desenvolvimento das cidades: benéfica ou maleficamente.
MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA
Primeiramente, foram escolhidas três cidades para efetuar a pesquisa,
sendo elas Eunápolis, Porto Seguro e Ilhéus, localizadas no extremo sul do
estado da Bahia. O que torna interessante essa localidade para a pesquisa é o
fato de que, nos recentes anos, a região de Itabuna (cidade vizinha a Ilhéus),
vem passando pela escassez de água, de modo que foi adotada a mensuração
da quantia de água distribuída para o abastecimento da população do
município. Assim, com a notoriedade da situação de Itabuna, espera-se que as
cidades próximas a ela, que são as fontes principais de estudo desta pesquisa,
também estejam gerenciamento adequadamente o consumo de água.
Desta maneira, foram coletados os valores referentes ao consumo per
capita de água (QPC) de cada município na página virtual do Sistema Nacional
de Informação sobre Saneamento (SNIS), e ao PIB per capita dos mesmos no
site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no intervalo de
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tempo de 2010 a 2015. Para melhor visualização dos dados, foram utilizadas
duas tabelas, uma para o QPC e outra para PIB per capita.
Para cada cidade em estudo, objetivando analisar se o QPC sofre
influência do PIB per capita município, foi plotado um gráfico relacionando os
valores de ambos em seus respectivos anos. Posteriormente, utilizando
planilha eletrônica, realizam-se regressões lineares e quadráticas a fim de se
analisar se a dependência entre QPC e PIB pode ser satisfatoriamente
explicada por uma função linear ou por uma quadrática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos para consumo médio per capita de água, em litros
por habitante por dia estão apresentados na Tabela 1, enquanto os valores em
Reais dos produtos internos brutos municipais estão na Tabela 2.

Tabela 1. Ano, Consumo per Capita (QPC), municípios de Eunápolis,
Porto Seguro e Ilhéus. IFBA, 2018.

Ano

Eunápolis

Porto Seguro

Ilhéus

2010

117,5

114,6

118,1

2011

105,9

108,4

116,1

2012

101.9

104,6

114,9

2013

110,3

93,0

110,0

2014

101,4

94,5

110,1

2015

103,2

96,0

109,2

Tabela 2. Ano, Produto Interno Bruto per capita (PIB), em Reais, para os
municípios de Eunápolis, Porto Seguro e Ilhéus. IFBA, 2018.
Ano

Eunápolis

Porto Seguro

Ilhéus

2010

13.695,82

9.306,49

13.934,29
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2011

14.954,72

10.830,93

14.164,65

2012

16.579,08

11.507,28

15.434,40

2013

18.086,93

12.991,00

17.438,39

2014

18.528,40

14.502,12

19.262,30

2015

20.112,86

15.801,29

20.196,49

Obtendo-se tabelas oriundas dos dados coletados referentes ao PIB per
capita e ao QPC de cada cidade dentro do intervalo de tempo adotado por esta
pesquisa, inicialmente esperou-se que o gráfico apresentasse uma nítida
relação visual entre eles, visto que, ao observar as tabelas, enquanto que o
QPC foi diminuindo com o passar dos anos, o PIB aumentava. A única dúvida
referente à veracidade dessa constatação esteve na comparação do PIB e do
QPC dos anos de 2013 a 2015, pois no ano de 2013 o QPC de Eunápolis
aumentou da mesma forma que o PIB, ocorrendo o mesmo no ano de 2015,
ano este em que o QPC de Porto Seguro também aumentou em comparação
com o do ano anterior. A cidade de Ilhéus foi a única que manteve o
decrescimento do QPC constante no dado intervalo de tempo. O PIB per capita
de todas as cidades, por sua vez, manteve o crescimento no decorrer dos
anos. As relações gráficas entre PIB e QPC para as cidades Eunápolis, Porto
Seguro e Ilhéus estão apresentas nas Figuras 1, 2 e 3, respectivamente.
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Figura 1. Gráfico referente à relação (QPC,PIB per capita) da cidade de
Eunápolis
IFBA, 2018.
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Figura 2. Gráfico referente à relação (QPC,PIB per capita) da cidade de Porto
Seguro
IFBA, 2018.
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Figura 3. Gráfico referente à relação (QPC,PIB per capita) da cidade de Ilhéus
IFBA, 2018.

Pode-se observar que para o município de Eunápolis, não há um nítido
comportamento entre as variáveis estudadas. Observa-se ainda que para o
município de Porto Seguro há pouca variação do consumo de água, em
detrimento das diferenças de valores de PIB municipal. Finalmente, para o
caso de Ilhéus, parece haver uma relação visível de que os maiores valores de
consumo de água foram obtidos em anos de menores montantes de PIB
municipal.
Na tabela 3 são apresentados resultados das regressões lineares e
quadráticas obtidas para cada município estudado.

Tabela 3. Equações e coeficientes de correlação (R²) entre PIB e QPC para os
munícios estudados.
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Eunápolis
Porto Seguro
Ilhéus

Linear

Quadrática

y = -283,24x + 46742

y = 10,56x² - 2591,6x + 172339

R² = 0,5773

R² = 0,5892

y = -244,34x + 37376

y = -6,1138x² + 1018,5x - 27436

R² = 0,7784

R² = 0,7931

y = -663,43x + 91741

y = 55,376x - 13224x + 803323

R² = 0,9011

R² = 0,9234

2

Conforme dedução da tabela 3, apenas para o município de Ilhéus
obteve-se regressão com elevado valor de R², tanto para o modelo linear
quanto para o quadrático. Como quanto mais próximo de 1,0 for R², mais a
equação obtida explica os dados observados, pode-se dizer que para o período
estudado as três cidades apresentaram comportamentos distintos quanto à
possível relação causal existente entre QPC e PIB.

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PIB per capita, mesmo sendo o indicador do consumo de bens de cada
pessoa de uma população, de acordo com os resultados obtidos, explica
isoladamente o comportamento do consumo per capita de água, visto que
outros fatores podem interferir, como observado para os municípios de
Eunápolis e Porto Seguro.
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RESUMO: Realizar medidas de grandezas não é uma tarefa trivial. Muita das
vezes, os instrumentos de medida não possuem a precisão desejada, e assim,
tem-se a dificuldade em determinar um valor da grandeza que se deseja aferir.
Neste sentido, surge a contribuição da Teoria de Erros, cujos conceitos
permitem determinar o valor mais representativo da grandeza real a se
mensurar. Neste trabalho, utilizamos os conceitos desta teoria para determinar
o comprimento de uma caneta BIC padrão azul. De acordo com o experimento
realizado, pode-se validar e aplicar esta teoria, bem como estimar um valor da
grandeza com uma precisão cerca de vinte e cinco vezes maior que a menor
divisão da escala das réguas utilizadas.

Palavras–chave: Teoria de Erros. Estatística. Medidas.
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INTRODUÇÃO
A experiência nos mostra que quando realizamos medidas, mesmo sendo
estas em condições idênticas, obtemos resultados diferentes devidos a erros
aleatórios inerentes ao processo. Desta forma, levanta-se a seguinte questão:
como avaliar qual número obtido numa medida é o valor mais representativo
desta grandeza? E também, qual é o grau de confiança que esta medida
representa?
Para responder tais questões é que fazemos uso da Teoria de Erros.
Esta teoria estabelece critérios para determinar o valor mais representativo de
uma grandeza a partir de suas medições, um intervalo numérico para o qual,
com certa confiança probabilística está compreendido o valor real que se
deseja medir. Ou seja, apesar de não conseguirmos determinar exatamente o
valor de uma determinada grandeza, podemos estima-la experimentalmente,
utilizando os conceitos básicos da Teoria de Erros.
Neste sentido, o presente trabalho procura utilizar os conceitos desta
Teoria para estimar o comprimento de um objeto que é muito utilizado em
nosso cotidiano, a saber, caneta esferográfica azul da marca BIC, haja vista a
dificuldade em obter a medida exata com os instrumentos de medida que
possuímos.
CONCEITOS DATEORIA DE ERROS
Para melhor compreensão, faremos uma exposição dos conceitos da
Teoria dos Erros utilizados neste trabalho.
Primeiramente, determinemos o valor mais representativo de uma
grandeza. Suponhamos que seja 𝑛 o número de medidas realizadas e seja
𝑛 os valores obtidos. Suponhamos ainda que seja

,

o valor

verdadeiro da grandeza medida. Legendre, em 1808, demonstrou que a melhor
estimativa de

é dada por ̅ tal que
̅

∑
𝑛
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Esta demonstração pode ser encontrada em .
A variância

é definida pela expressão abaixo e possui uma propriedade

estatística importante: determina a dispersão dos dados em torno do valor
médio ̅
∑

(

̅)
𝑛

A raiz quadrada da variância denomina-se desvio padrão e, além de
possuir a mesma unidade de medida da média, tem a vantagem de determinar
o grau de concentração de probabilidades em torno da mesma, de modo que,
das

medidas

estejam
)e

intervalo(

O desvio padrão da média

no

intervalo

(

no intervalo (

)

no
)

definido pela equação abaixo determina

erro estatístico que se comete ao representar o valor verdadeiro

pelo valor

mais provável ̅

√𝑛
Daí, de acordo com estes conceitos, o resultado de experimentos de
medida podem ser apresentados como:
[

]

[

]

[

]

MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho teve como objetivo estimar o valor verdadeiro do
comprimento de uma caneta BIC padrão sem a tampa. O modelo da caneta
utilizada pode ser visto na Figura 1 abaixo:
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Figura 1. Modelo da caneta utilizada. IFBA 2018
Para medir o comprimento foram utilizadas 100 réguas aleatórias
medidas por 100 pessoas diferentes, alunos de cursos preparatórios do IFBA
bem como de turmas do Ensino Médio de um colégio da cidade de Eunápolis.
Buscamos deste modo manter a interdependência dos dados.
Após realizarmos as medidas, utilizamos os conceitos da teoria de erros
par amostras 30, 60 e 100 medidas.
Para 30 primeiras, obtivemos: ̅̅̅

e

60 medidas, obtivemos ̅̅̅

e

medidas, obtivemos: ̅̅̅

e

. Para
. Para as 100

. Daí, os resultados

poderiam ser apresentados, respectivamente, como
̅̅̅
̅̅̅
̅̅̅

Daí, percebemos que à medida que se aumenta o número de dados o
desvio padrão da média diminui, cercando melhor o valor verdadeiro que se
deseja medir e que as médias variam aleatoriamente em torno do valor real,
desconhecido. Além disto, pode-se ver que os valores encontrados nas três
medidas são consideravelmente próximos, o que indica precisão da teoria em
relação aos resultados obtidos.
Desta maneira, podemos afirmar que a probabilidade do valor real da
grandeza pertencer ao último intervalo ̅̅̅ (aqui considerado por possuir o maior
número de medidas) é de 68%. Para aumentarmos a confiabilidade, basta
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considerar ao invés de

,

e

, cujas probabilidades são de

e

, respectivamente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No mundo real percebemos que a medida ―das coisas‖ é determinada
por meio de inferências do valor que representa o valor real, desconhecido.
Neste sentido, a Teoria de Erros auxilia na determinação do valor mais
representativo de uma grandeza devido à impossibilidade de se conhecer o
valor verdadeiro. De acordo com o experimento realizado, pode-se verificar e
validar os conceitos da Teoria, bem como obter uma medida representativa,
tendo em vista que, os resultados obtidos tem uma precisão cerca de 25 vezes
maior que a menor divisão da escala dos instrumentos de medida utilizados, a
saber, réguas, que é um instrumento de medida de baixo custo.
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RESUMO:
O estudo do fenômeno de crescimento populacional é, sem dúvida, importante
no contexto das ciências aplicadas. Neste sentido, a contribuição da
Matemática está em propor modelos que permitam analisa-lo
quantitativamente. Neste trabalho, utilizamos o Modelo Malthusiano para
estimar a população da cidade de Eunápolis no ano de 2018, bem como para
realizar comparações com dados reais do sistema DATASUS em anos
anteriores. Como resultado, os valores obtidos pelo modelo em comparação
com os dados reais foram satisfatórios, de modo que consideramos a
estimativa da população em 2018 adequada.
Palavras–chave: Modelo Malthusiano; Equações Diferenciais; Crescimento
Populacional.
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INTRODUÇÃO
O crescimento ou decrescimento populacional são objetos de estudo de
considerável importância no contexto das ciências aplicadas, como também
para autoridades governamentais, devido aos seus reflexos econômicos,
sociais e sua ligação direta com a produção de alimentos e infraestrutura.
Quando a variação de uma população ocorre em função do tempo,
obtêm-se um processo contínuo e discreto denominado dinâmica de
populações. Neste processo, tem-se como objetivo estudar as variações
numéricas

das

populações,

determinar

suas

causas,

preceder

seu

comportamento e analisar suas causas ecológicas, sociais e econômicas.
Diversos modelos matemáticos já foram elaborados com o objetivo de
estudar o crescimento ou decrescimento populacional, conforme pode ser visto
em (FIGUEIREDO & NEVES, 2015), (BACAER, 2011) e (BAZANEZZI, 2013).
No presente trabalho, utilizamos o Modelo Malthusiano para estimar a
população residente na cidade de Eunápolis em 2018. Cabe ressaltar que a
aplicabilidade do modelo é válida para intervalos delimitados de tempo, dado
que, como veremos, seus resultados apresentam um comportamento
impossível de ocorrer para sempre.

MODELO MALTHUSIANO
O Modelo Malthusiano recebe esta denominação em homenagem ao
seu criador, o economista Thomas Malthus (1766-1834), também lembrado
como pai da Demografia e da máxima de que a população mundial cresce em
progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos em progressão
aritmética. Abaixo, na Figura 1, pode-se ver uma foto do mesmo.
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Figura 1. Thomas Malthus. IFBA, 2018
Malthus argumentou que a função adequada para descrever o
crescimento populacional enquanto esta fosse pequena é solução da seguinte
equação diferencial

em que

representa a taxa de variação da população

e

é a taxa de

crescimento. Para chegar a esta função é necessário resolver a equação
acima.
Observe que esta é uma equação diferencial de variáveis separáveis. Para
resolvê-la, basta separar as variáveis nos membros da equação e integrar de
acordo com as mesmas. Assim,
∫

∫

Para isolarmos , basta utilizarmos as exponenciais, que daí, fica:

Note que ( )

. Portanto, podemos escrever a equação acima como:
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em que

é a população em função do tempo ,

é a população inicial e

a

taxa de crescimento.
A função obtida supõe um crescimento exponencial, porém, isto só é válido
em populações pequenas que não possuem ou possuem poucos limitantes
naturais. Assim, vemos que o modelo não é completamente realístico, pois se
fosse, não haveria limite para o número de indivíduos de uma espécie. No
entanto, para intervalos pequenos de tempo como os utilizados neste trabalho,
o modelo mostra-se aplicável.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para realizarmos uma estimativa da população da cidade de Eunápolis no
ano de

, retiramos as informações necessárias da população do sistema

DATASUS. Assim, consideramos como ano inicial o ano de
que

A constante de crescimento

é definida por

e obtemos
̇( )
( )

em que

̇ ( ) representa a taxa de variação em relação ao tempo. Daí,
(

)
(

(
)

)

Substituindo os valores em ( ) obtemos a seguinte expressão:
( )
na qual podemos determinar a população cidade de Eunápolis em anos
posteriores a 2010.
O sistema DATASUS só possui dados até o ano de 2012, de modo que
nossa verificação de resultados só foi feita até tal ano. Os resultados obtidos
pelo modelo e os dados reais podem ser vistos na Tabela 1.
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Tabela 1. Comparação dos dados reais com os resultados do modelo.
IFBA, 2018
RESULTADOS

DATASUS

2011

101436

101432

2012

102691

102628

2018

110556

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, utilizamos o Modelo Malthusiano para estimar a
população da cidade de Eunápolis no ano de 2018, bem como realizamos
comparações dos resultados do modelo com os dados reais para os anos de
2011 e 2012.
Ao analisarmos os resultados, consideramos os valores obtidos
satisfatórios. Como pode ser visto na Tabela 1, a diferença entre os valores no
ano de 2011 foi de apenas 4 unidades, enquanto que em 2012, 63; valores
ótimos devido a complexibilidade do fenômeno estudado e a simplicidade do
modelo.
Por fim, de acordo com as comparações realizadas, concluímos que o
Modelo Malthusiano é uma ferramenta eficaz no estudo do crescimento de
pequenas populações em intervalos curtos de tempo, e consideramos que a
estimativa da população em 2018 é adequada.
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RESUMO:
Este trabalho tem por objetivo refletir sobre a educação infantil do campo na
perspectiva da valorização da criança enquanto sujeito de direitos no
contexto das políticas públicas, através de uma pesquisa qualitativa no
município de Caculé-BA. Fundamentada nos autores Kramer (2003), Delgado
e Muller (2005), Silva e Pasuch (2010) e com base em legislações,
pareceres, resoluções e documentos produzidos na especificidade da
educação infantil no campo numa perspectiva de discutir sobre a criança do
campo como um sujeito que produz culturas, a partir da realidade observada
e, assim, compreender a diversidade de concepções sobre a infância e sua
trajetória no processo de construção social, cultural e histórica. Ficou
evidente que é preciso lançar um olhar na busca da valorização criança do
campo como sujeito possuidora de direitos respaldados por leis, com vistas
na formação e no desenvolvimento integral, reconhecendo e legitimando
estes sujeitos como produtores de conhecimento, de cultura e de educação.
Palavras–chave: Educação do Campo. Educação Infantil. Políticas Públicas.
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INTRODUÇÃO
A Educação do Campo é uma política que apesar dos desafios, vem
se concretizando e ganhando destaque em diferentes espaços de discussões
no Brasil. Partindo desse pressuposto, apresentaremos neste texto, os
resultados de uma pesquisa realizada na Escola Municipal Clemente Teixeira
da Cunha, situada na zona rural, Comunidade de São Domingos, no
Município de Caculé- Bahia, a partir de uma atividade desenvolvida no curso
de Pedagogia tivemos a oportunidade de analisar os diferentes aspectos
relacionados a Educação Infantil do Campo.
Nesse sentido, traremos neste texto, algumas reflexões sobre o
processo de construção de políticas voltadas para as populações residentes
em área rural e, em seguida, discutiremos a concepção de educação infantil
na perspectiva da valorização da criança enquanto sujeito do campo. O
propósito deste artigo é discutir o resultado da pesquisa realizada pelos
futuros pedagogos e refletir sobre o sujeito ―criança do campo‖ enquanto
cidadão que possui direitos: direito de ser feliz, de brincar, socializar-se com
seus pares, aprender, ensinar, ouvir, ser ouvido, construir conhecimentos,
direitos de igualdade e enfim o direito de ser criança.
No decorrer do trabalho serão apresentados pontos relevantes, e
problemáticas percebidas durante a pesquisa, que favoreceu pensamentos e
discussões a respeito de uma organização escolar de qualidade para todos
que reconheça e compreenda a criança como o sujeito histórico, social e
cultural.

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA
A presente pesquisa foi realizada na Escola Municipal Clemente
Teixeira da Cunha, situada na Comunidade rural de São Domingos,
município de Caculé, Estado da Bahia, sendo uma escola de pequeno porte,
com um total de sessenta e três alunos, distribuídos nos turnos matutinos e
vespertinos, atende alunos do Pré-I ao 5º ano.

P á g i n a | 81

Para o estudo do tema proposto foi realizada no primeiro momento
uma pesquisa bibliográfica (Marconi e Lakatos, 2003), que possibilitou o
contato dos pesquisadores com o que já foi produzido e registrado a respeito
do tema da pesquisa, tanto no âmbito nacional quanto no internacional. A
partir deste levantamento foram selecionados trabalhos sobre o tema em
questão entre os conteúdos pesquisados, realizou-se leituras científicas
deste material com a finalidade de discernir sobre o ponto de vista que
descreve a EI no campo.
Neste contexto, esta pesquisa possui enfoque qualitativo que, segundo
Bogdan e Biken (apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.11), ―tem o ambiente natural
como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal
instrumento‖ e, além disso, ―envolveu a obtenção de dados descritivos,
obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatizou
mais o processo do que o produto e se preocupou em retratar a perspectiva
dos participantes‖.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aos poucos a Educação Infantil do campo vem ocupando espaço na
política nacional, entretanto, muito ainda há que se fazer para que as
crianças de zero a cinco anos de idade residentes em áreas rurais sejam de
fato consideradas sujeitos de direitos. Kramer (2003) interpreta a criança
como sujeito histórico e cidadã, que, embora muitas vezes excluída do
processo de construção do conhecimento humano, representa uma leitura
específica do mundo no qual está inserida e da sociedade que ajuda a
construir. É preciso entender que a criança, faz parte da humanidade, com
possibilidades de criar saberes, participar de relações e atividades na
sociedade.
A presente Escola Municipal Clemente Teixeira da Cunha, conta com
um quadro de 10 (dez) funcionários contendo seis professores, uma diretora,
uma secretária, uma merendeira e uma auxiliar de serviços gerais. A escolha
da escola do campo, se deu pelo fato dela já possuir parceria com
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Universidades para o desenvolvimento de pesquisas e também ser de fácil
acesso.
A pesquisa foi direcionada à Educação Infantil, na turma do Pré -I com
quatorze alunos e Pré-II com seis alunos, com o intuito de analisar os
aspectos físicos e pedagógicos. Observamos que em relação aos aspectos
físicos, a escola encontra em um bom estado, com salas arejadas,
espaçosas e bem ventiladas, quanto aos mobiliários é adequado em partes a
idade/ série, pois a lousa não se encontra em altura acessível aos alunos da
Educação Infantil, porque a mesma sala atende alunos maiores no turno
oposto, a turma do Pré- I possui carteiras adequadas, sendo que o Pré- II
utilizam carteiras maiores não adequada a idade.
O pequeno pátio é inadequado para realização de atividades motoras,
pois há vários degraus impedindo movimentos com segurança aos alunos
menores, apesar de possuir uma quadra poliesportiva, a mesma encontra-se
sem cobertura, tornando impossível utilizá-la, os banheiros não são
adaptados as crianças da Educação Infantil e nem aos alunos portadores de
deficiência física, enquanto a merenda escolar é de ótima qualidade, possui
acompanhamento com uma nutricionista do município.
Quanto á prática pedagógica, vale dizer que o município investe em
materiais de ótima qualidade, com a implantação do Programa Alfa e Beto,
oferecendo para cada aluno um kit com os seguintes materiais: dois módulos
de atividades (volume 1 e 2), um caderno de grafismo, um livro de artes e um
alfabeto móvel. Disponibiliza ainda todo material de apoio pedagógico ao
professor como: Um livro Gigante com histórias infantis, um manual de
orientação das atividades, um Manual de Consciência Fonológica, cartazes,
alfabeto ilustrado, além de oferecer aos professores capacitações com
especialista da área, para a orientação da utilização do material.
A professora em que se encontra na turma do Pré-I, possui apenas o
Ensino Médio com curso de Magistério, mas em relação a sua prática,
desenvolve um bom trabalho, com o apoio da gestão pedagógica e as
orientadoras do programa. A professora da turma do Pré-II, possui nível
superior com licenciatura em História e está cursando o 4º semestre do curso

P á g i n a | 83

de Pedagogia, devido à pouca quantidade de alunos, a turma do pré-II e 1º
ano, encontra-se na mesma sala, dificultando o trabalho da professora, que
por sua vez deve desenvolver com as duas turmas programas diferenciados
para cada série, mesmo assim tem realizado um ótimo trabalho.
Por ser uma escola pequena e mesmo situada no campo é notável
uma organização muito significativa por parte da gestão pedagógica, um
compromisso e responsabilidade dos docentes, com alunos bem motivados,
com uma participação ativa das famílias, onde há um envolvimento de todos
para que ocorra uma educação de qualidade, fazendo das crianças sujeitas
da sua própria história.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos estudos e pesquisa realizada fica evidente que é preciso
lançar um olhar na busca da valorização criança do campo como sujeito
possuidora de direitos respaldados por leis.

Entretanto, propor educação

infantil do campo requer antes uma reflexão sobre o campo, campo este,
onde a criança vive a sua infância, interage com a natureza, convive em uma
família que geralmente atua no trabalho agrícola. Um lugar em que os
sujeitos vivenciam práticas de trabalhos colaborativos entre membros da
família e vizinhos, com igrejas, associações e as escolas como forte ponto de
referência e, acima de tudo, um campo não submisso, um espaço de luta por
uma sobrevivência digna.
Por fim, frente às demandas sociais e educacionais da atualidade é
preciso pensar na oferta de uma educação do campo não fragmentada, que
dialogue com os demais elementos que compõe o meio rural no qual as
relações e experiências são vividas de maneira significativa dando sentido na
cultura e na vida da comunidade.
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RESUMO:
O trabalho proposto vincula-se ao campo da pesquisa em Ensino de História
e tem como principal objetivo construir estratégias que utilizem a participação
de equipes, compostas por alunos das diferentes séries e turmas do Ensino
Médio Integrado, inscritas na Olimpíada Nacional de História do Brasil, mas
especificamente do curso de Edificações, na edição de 2018, como
possibilidade de construção da aprendizagem histórica, no IFBA/Campus de
Eunápolis/BA. A proposta nasce da necessidade de estruturar estratégias
para o enfrentamento de dificuldades encontradas no trabalho com a
disciplina de História em nosso Campus e a perspectiva de produzir uma
aprendizagem histórica significativa através da utilização de outros
instrumentos e materiais didáticos. O trabalho será desenvolvido em oficinas
realizadas com as equipes no período que antecede ao calendário da
Olimpíada, mas se estende ao longo da realização das provas e após sua
realização. Nestes momentos, promovemos a discussão das provas de anos
anteriores, debates sobre historiografia do Brasil, leitura de documentos de
naturezas diferentes, realizamos tarefas, entre outras atividades, pois
compreendemos a ONHB como um aparato pedagógico que pode favorecer
uma aprendizagem significativa da disciplina. Pretendemos estender as
ações do projeto para além dos nossos muros, e utilizá-lo enquanto um
instrumento que favoreça o estreitamento de laços institucionais com a
Universidade do Estado da Bahia/Campus XVIII, e também contribua para
formação do docente de História de nossa região, bem como, com o ensino
da disciplina em nosso município. Nosso referencial assenta-se
especialmente na teoria da Educação Histórica de Jörn Rüsen, de Ensino de
História de Oliveira, Freitas, Bittencourt, Caimi, Guimarães, Cainelli, Schmidt,
dentre outros.
Palavras-chave: Ensino de História, Ensino e Aprendizagem, Olimpíada de
História.
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INTRODUÇÃO
As investigações acerca do ensino de História no Brasil apontam para
a importância de pesquisas que extrapolam a discussões acerca dos
documentos prescritivos. O que está bastante referenciado na produção atual
é que o currículo se constitui em um elemento importante nas pesquisas
sobre o ensino, entretanto, sua análise deve se expandir para os elementos
de sua efetivação. Os currículos apresentam-se como ―documento de
identidade‖ (SILVA, 2007), ou seja, são resultados e processos, mais do que
orientações, são discursos acerca dos homens e sociedades que se pretende
formar, conformar.
O presente projeto propõe uma parceria entre o IFBA/Campus
Eunápolis e a UNEB/Campus XVIII a partir da Olimpíada Nacional de História
(ONHB), por compreender que esta constitui uma proposta inovadora para
além dos currículos formais e de conteúdos substantivos, permitindo ampliar
as práticas e toda a cultura que envolve o universo escolar.
A ONHB teve seu início em 2009 através do Departamento de História
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), sendo coordenada pela
profª Drª Cristina Meneguello e pela profª drª Alessandra Pedro (ONHB,
2017). O IFBA/ Eunápolis vem participando desde a segunda edição da
ONHB, em 2010, com uma equipe que foi premiada com a medalha de
bronze. Neste ano de 2018, o projeto foi retomado, por compreender sua
dimensão pedagógica no campo da aprendizagem histórica, com uma dupla
perspectiva: viabilizar uma formação sólida para futuros professores da
disciplina e ao mesmo tempo contribuir para com a aprendizagem dos
estudantes da Educação Básica.

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA
No sentido de alcançar os objetivos propostos pelo projeto, bem como
o formato exigido pela ONHB as ações versaram inicialmente na constituição
das equipes que iriam participar do projeto. Nesse sentido, compreendeu-se,
em um primeiro momento a necessidade de organizar oficinas de
sensibilização dos estudantes para conhecer a olimpíada e estimulá-los a
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participarem. Dessa forma a maneira que se mostrou mais eficiente foi
organizar encontros semanais para essas oficinas.
Todos os encontros foram realizados em um laboratório de informática
que proporcionou acesso a internet e contato direto com as provas de cada
fase on-line. A Olimpíada busca abordar em suas perguntas assuntos
diversos e dinâmicos que fogem ao olhar conteudista, explorando a visão
mais detalhada e atenta do aluno que consegue compreender e ver sentido
nas respostas. Dessa forma, as oficinas tiveram papel importante nas etapas
eliminatórias, possibilitando bons resultados das equipes. Um exemplo dos
benefícios proporcionados pelas oficinas foi o estudo das imagens como
fonte iconográfica. Foi solicitado em algumas questões e até mesmo tarefas
que os participantes fizessem interpretações de algumas imagens antes de
responderem as questões. Essas imagens, em algumas situações, traziam
contextos que exigiam uma interpretação mais detalhada e técnica. Nas
oficinas, o grupo mostrava a importância de localizar o espaço e o tempo das
fontes, buscando perceber o contexto em que a mesma se encontrava. A
orientação foi em ampliar o olhar para dar mais atenção ao que a imagem
não estava mostrando logo de imediato, fazendo uma busca mais elaborada
de todo o contexto e percebendo nas entrelinhas o que de fato deveria ser
visto tentando articular com alguma possível legenda ou texto presente na
questão.
Além da parte de análise iconográfica o grupo também se preocupou
em auxiliar os alunos nas questões políticas ou de acontecimentos
marcantes. Essas questões podem carregar traços de intencionalidades e
merecem certo grau de atenção. O conceito de Literacia Histórica que é
proposto por Peter Lee e aprofundado por (BARCA, 2006) problematiza como
interpretar as mais diversas fontes norteando os caminhos para que o
professor encontre meios que auxiliem os alunos a pensar historicamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
As intervenções provenientes das atividades do grupo repercutiram em
resultados significativos com boas pontuações das equipes participantes. O
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processo dinâmico, as conversas e diálogos a respeito dos pontos centrais
dos assuntos abordados permitiram melhor Articulação entre alunos,
professores e monitores dos alunos para com os (as) professores (as) e o
monitor. Estabeleceu-se confiança por ambas as partes, tendo como princípio
de que a troca de saberes é fundamental no processo de aprendizagem e
existe grande importância para a ressignificação histórica proposta por
(RÜSEN, 2011). Todo conhecimento é válido e precisa ser ampliado para
obter maior respaldo mediante as diversas interpretações e pontos de vista
variados. Dessa forma, o aprendizado que a Olimpíada proporcionou aos
alunos participantes resultou diretamente no aprendizado da equipe
responsável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Olimpíada nacional de História do Brasil possui um potencial formativo
muito significativo para todos os sujeitos envolvidos na experiência. Os
alunos da Educação Básica aprendem muito através do contato com novas
fontes e temas históricos e através do incentivo à pesquisa presente nas
provas. Os professores orientadores e monitores também são desafiados a
pesquisar e ampliar as temáticas de discussão. O trabalho, por se
fundamentar na participação coletiva e colaborativa, tem promovido trocas
significativas que possibilitam a produção de um conhecimento histórico
escolar mais significativo para todos.
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RESUMO:
O presente trabalho tem o intuito de identificar os discursos de masculinidade
no curso tecnológico de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) do
IFBA-campus Eunápolis por meio da análise dos Projetos Pedagógicos do
Curso e do corpo docente no que diz respeito a proporção dos sexos e seu
significado.Para começar as pesquisas referentes aos discursos de
masculinidade presente no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
inicialmente foram feitos fichamentos em livros e artigos que abordam o
tema, em seguida foram analisados os Projetos Pedagógicos (PPC) de
2011, 2014 e 2017 do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no
sentido de se verificar se existe referências ao tema da relação de gênero e
qual/quais sentido(s) mobilizados. No terceiro momento foram coletados
dados do corpo docente do IFBA - campus Eunápolis através do site da
Instituição e realizar estudos estatísticos. Todas as análises gráficas deste
estudo foram feitas por meio do programa Microsoft Excel.Com base nas
análises feitas podemos identificar um silenciamento referente ao tema da
relação de gênero nos dois primeiros PPCs, sem nenhuma menção ao
assunto, já no último há a preocupação em tratar do assunto, inclusive
incluindo uma disciplina que trata da temática na matriz curricular. Já na
pesquisa referente ao corpo docente, é visto uma proporção de pessoas do
sexo masculino em áreas de Ciências Exatas e Tecnológicas maior do que
de sexo feminino. Quando analisado somente a área de Informática, essa
desigualdade é bem maior, pois no Instituto Federal campus - Eunápolis
encontramos uma mulher na área em todo Instituto. Das análises realizadas
é possível inferir que há um discurso de masculinidade muito presente que se
desvela na predominância do sexo masculino no curso.
Palavras–chave: Gênero, Discursos de Masculinidade, Informática, ADS.
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INTRODUÇÃO
As mulheres, por muito tempo, foram ausentes da História das
Ciências e, nesse sentido, na área específica de Ciências Exatas e
tecnologia, um dos fatores está vinculado aos supostos papeis feminino e
masculino que a sociedade atribuía às mulheres e homens. A fim de entender
essa ausência e seus significados, bem como as atividades e intervenções
das mulheres nas ciências tidas como ―duras‖, tem-se realizado estudos,
principalmente nos últimos tempos (LETA,2003).
Com base nessas informações, o presente estudo tem a finalidade de
analisar os discursos de masculinidade presentes no curso de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas (ADS), do IFBA – campus Eunápolis-Ba.

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA
Tendo em vista os objetivos deste trabalho, qual seja, a identificação e
análise de discursos de masculinidade no curso de ADS, foram feitos,
inicialmente, fichamentos em livros e artigos que abordam o tema, após isso,
foram analisados os PPCs de 2011, 2014 e 2017 do curso, no sentido de
verificar se existe referência ao debate da relação de gênero e seus
significados. No terceiro momento foram coletados dados do corpo docente
do IFBA-campus Eunápolis por meio do site da Instituição, os quais foram
analisados por meio da estatística. Todas as análises gráficas deste estudo
foram feitas por meio do programa Microsoft Excel 365.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tendo em vista o objetivo de identificar discursos de masculinidade
presentes no curso, procedeu-se, inicialmente, a análise dos PPCs desde a
sua criação até o atual, buscando identificar as referências à relação de
gênero. Sobre relação de gênero e/ou masculinidade não foi identificado
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nenhuma nos PPCs dos anos de 2011 e 2014, já no PPC de 2017 observase um avanço em relação aos anteriores, pois aparece na concepção
curricular do profissional formado que este tem que possuir habilidade para
dialogar com temas transversais, incluindo gênero (PPC - ADS, 2017, p.52).
Na matriz curricular do PPC de 2017 podemos ver, ainda, uma disciplina
optativa, que pretende uma discussão referente à relação de gênero, já que
entre vários temas que compõe a ementa estão a questão de gênero,
identidade e sexualidade (PPC-ADS, 2017, p.143).
Os dados coletados pertinentes ao corpo docente foram obtidos por
meio do site do IFBA – campus Eunápolis, onde são subdivididos por área de
conhecimento e atuação das/dos mesmas/os, conforme representado na
figura 1, na qual destacou-se o percentual de pessoas por sexo masculino e
feminino de acordo com cada área de conhecimento/atuação.

CORPO DOCENTE DO IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS POR ÁREA
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Figura 1: Corpo docente do IFBA campus Eunápolis.
Fonte: http://portal.ifba.edu.br/eunapolis/menu-ensino/corpo-docente

Ao analisar a figura 1 é possível constatar que as Ciências Exatas e
suas tecnologias, a quais englobam, no campus Eunápolis as subáreas de
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conhecidas como masculinas, têm um percentual inferior de mulheres, além
das Ciências Humanas que, também, aparece com mais presença do sexo
masculino. As Ciências da Natureza, Saúde (Enfermagem, notadamente,
visto ser o curso que existe no campus) e Linguagens têm predominância
feminina, coincidindo com o que informa a bibliografia sobre a temática. A
despeito da excepcionalidade das Ciências Humanas frente ao perfil sexual
comumente encontrado, destacamos aqui as áreas de Matemática, Física e
Informática, predominantemente masculinos, tendo em vista o sexo das/dos
docentes.
Quando analisado as/os docentes que lecionam em disciplinas do
núcleo básico, conforme a figura 2, nas matérias da área de Ciências Exatas
como Introdução à Lógica de Programação, Matemática, Banco de Dados e
etc., há uma diminuição drástica do sexo feminino, a proporção cai para 8%,
já nas disciplinas não específicas, Psicologia, Português, Administração e
Inglês, que são conhecidas como ―ciências moles‖ que, socialmente,
destinam-se às mulheres, pois, supostamente, cuidam das ações humanas, o
percentual é de 44% de sexo feminino.
PROFESSORES POR ÁREAS DE ATUAÇÃO NO CURSO DE ADS
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Figura 2: Docentes por área de atuação do curso de ADS.
Fonte: PPC do curso de ADS, IFBA- Campus Eunápolis, (2017).
Os aspectos apresentados ao longo deste estudo nos permite inferir
sobre um discurso de ―masculinidade hegemônica‖ (CONNELL, 1995),
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historicamente associada ao homem/macho que, ao que parece ajuda a dar
inteligibilidade ao fato de que há a predominância do sexo masculino no
corpo docente do curso de ADS do campus Eunápolis, notadamente na área
específica de Informática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos dois primeiros PPCs há um silenciamento sobre as questões
referentes à relação de gênero, o qual, por sua vez, contribui para a
naturalização de que a área de informática é ―lugar de homem‖. Já no PPC
de 2017 há a preocupação em tratar do tema, sem, contudo, provocar
reflexão sobre o curso e a área como lugar de (reprodução) de uma política
de gênero. No que se refere ao corpo docente, é possível perceber que
mesmo com tantas transformações no que diz respeito mulher e
formação/trabalho, ainda é visto uma quantidade maior de pessoas do sexo
masculino nos cursos de Ciência & Tecnologia (C&T). Essa análise, apesar
de ainda inacabada, ajuda a promover uma reflexão sobre o curso de ADS no
campus Eunápolis e visa contribuir para sua avaliação e melhoramentos.

REFERÊNCIAS
CONNELL, Robert. Políticas da Masculinidade. Educação e Realidade.
Porto Alegre. Vol. 20 (2), p. 185-2016,1995.
LETA, Jacqueline. As mulheres na ciência brasileira: crescimento, contrastes
e um perfil de sucesso. In: Estudos Avançados 17 (49), p. 271-284, 2003
PPC do curso de ADS, IFBA- Campus Eunápolis, (2014).
http://portal.ifba.edu.br/proen/departamentos/departamento-de-ensinosuperior/arquivo/ppc-superior-com-resolucao/eunapolis> Acesso em:
20/09/2018
PPC do curso de ADS, IFBA- Campus Eunápolis, (2017).
<http://portal.ifba.edu.br/eunapolis/textos-fixos-campuseunapolis/informacoes-cursos/projeto-pedagogico-ads.pdf> Acesso em:
20/09/2018

P á g i n a | 95

AGRADECIMENTOS
Ao CNPq pela bolsa de Iniciação Científica concedida para realização da
pesquisa.

P á g i n a | 96

O PORQUÊ DOS RITOS FÚNEBRES? O CUIDADO COM OS CADÁVERES
E O MEDO DO ULTRAJE. O CASO DA GRÉCIA (séc. VIII á V a.C)
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RESUMO:
A morte é presente em toda a parte. Na natureza das coisas e nas relações
entre o homem e o universo. Em todas as crenças e culturas permeiam os
sentidos do início, meio e fim, cabendo apenas às sociedades fazerem dela
momentos de exaltação, recordação ou até mesmo como símbolo de poder e
heroísmo. A finitude das relações entre a vida e a morte trouxeram segundo
Coulanges (2001, p. 16) temores, limites e paradigmas alojados de forma
natural na vida e no cotidiano das pessoas. Assim seria possível então, se
questionar o porquê desse cuidado e o que levou os homens desde os
tempos antigos a criarem metodologias e ideários para lidarem com os
mortos, porem, Para analisar o medo de morrer, é necessário identificar qual
a importância da vida e da morte para o homem, para sua religião, para sua
comunidade e para o seu Estado. Buscando responder tal incógnita é que
analisaremos dentro do universo da Grécia Antiga (sec. VIII a V a.C) como os
gregos lidavam com o morte e com a ideologia funerária.
Palavras–chave: Morte. Rito Fúnebre. Cadáveres. Ultrajes.
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INTRODUÇÃO
No decorrer da história o homem sempre buscou manipular a natureza,
para assim estar no controle da política e das relações que tangem o convívio
em sociedade. No entanto, como afirma Rodrigues (1983, p.17) toda a ação
produzida pelo homem até os dias atuais não obstantes das mudanças
tecnológicas, religiosas e sociais não conseguiram manusear ou driblar a
constante realidade da natureza humana, a morte.
No que se refere às experiências e as ações para lidar com o fim da
vida, é possível perceber nas distintas sociedades o cuidado e o medo com a
imagem do cadáver, além de um dado reconhecimento e prestigio social que
ele apresentara ou exercera em vida na sua sociedade. Essa preocupação
com os mortos fomentam pesquisas que buscam analisar as mentalidades e
os comportamentos de diversas sociedades em meio aos processos
ritualísticos voltados ao cuidado com os cadáveres.
No entanto, existe um processo ritualístico que envolve a morte, e
estes feitios realizados para a manutenção de uma ordem funerária na qual
se guia desde a inumação no Egito Antigo veio ganhando formas e gestos
até os dias atuais, como a exemplo a criação dos cemitérios para o repouso
aos corpos sem vida. Tais comportamentos devem ser analisados como uma
vasta manifestação de culturas e costumes muitas vezes ligada às crenças
locais e/ou politicas públicas voltadas aos mortos, à memória ou a própria
moral civil.
Lidar com o fim da vida sempre foi um processo de transição para
outros mundos, no qual, os rituais adotados para com a morte e o
sepultamento dos cadáveres, revelam as tradições da sociedade, refletindo
seus valores e modos de sentir e agirem no mundo. Gennep (2011, p.33-34)
nos diz que existe uma formalidade, uma ordem que é delimitada por
proibições ou mesmo por uma demarcação de espaço e tempo na qual para
o autor estas ações são denominadas como rituais.

P á g i n a | 98

FONTES E METODOLOGIAS
Quando nos deparamos com alguns processos históricos aos quais as
documentações por si só não dão conta de responder aos anseios do
historiador, este deve se atentar a novas possibilidades e procurar meios que
o permita fazer um caminhar historiográfico entre indícios e/ou outras
possíveis fontes que apresente sombras ou mesmo rastros e fatos que sejam
possíveis de análises para a compreensão da cultura e uma possível análise
do momento histórico investigado.
Até o século XIX, quando a história se emancipa como ciência e
necessita de métodos e teorias baseadas no empirismo e na veracidade dos
fatos, a Escola Metódica francesa encarrega de cientificar a história através
de parâmetros para a autenticidade documental restringiu-se o leque de
objetos e narrativas possíveis de análise para a compreensão da historia.
Outras formas de documentos e escritas que não fossem oficial documental
não eram consideradas como fonte fidedigna, entra em discussão dentro do
campo da produção de conhecimento histórico, no fim do XIX e começo do
XX surge um movimento francês preocupado com estas novas possibilidades
e que ao debruçar-se neste novo momento e contexto histórico que é o
século XX, nasce com Lucien Febvre e March Bloch ao romperem com a
história

documental, politica, trás a historia-problema

volta

a uma

compreensão das mentalidades e das experiências do homem no tempo e no
espaço. Que será novamente discutido e ampliado com a Escola Nova em
meados do século XX aos dias atuais.
O nosso caminhar historiográfico sobre a utilização da tragédia grega
como fonte literária nos permitirá através da investigação proposta por Celso
Ferreira na coleção O historiador e suas fontes de PINSKY, Carla Bassanezi.
LUCA, Tania Regina de (org.) (2011), identificar e compreender através desta
linguagem códigos, simbólicos relacionados à cultura, a politica e a
religiosidade da Grécia Antiga. O uso desta fonte nos proporcionará perceber
uma representação ou imitação deste mundo repleto de figuras e mitos, por
falta de fontes documentais e mesmo texto do período, o uso desta
linguagem para o estudo de uma sociedade repleta de complexidades cheio
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de informações e trás a tona a temporalidade muitas vezes esquecidas ou
deixadas de ser estudada por falta de fontes. Nossa analise sobre esta
tragédia será analisar através da correlação entre a formação do enredo da
tragédia os conceitos filosóficos tidos como importantes para o processo de
comoção e reflexão da sociedade em meio à convivência e a valores da pólis
grega. Le Goff (2005) no seu livro A História Nova apresenta a importância da
utilização de outras linguagens e como estas literaturas deve ser
destrinchada e observada dentro das suas entrelinhas valores culturais
morais e políticos que essas obras apresentam.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Percebemos ao analisar textos, poemas e tragédias do período que os
gregos do século VIII ao VI a.C cremavam os corpos dos seus reis, generais
e guerreiros, colocando suas cinzas nas urnas fúnebres, nas quais pintavam
ali seus atos heroicos e parte de sua história que deveria ser lembrada e
contada no decorrer dos tempos. Já no século V a.C, Burkert (1993, p.374375) nos relata que na cidade de Atenas à cremação do cadáver é
acompanhada por um cortejo, no qual, o corpo é exaltado, libado e exposto a
polis dando maior importância ao ritual, isto é, tornando a morte um evento
público e não mais um préstito realizado no âmbito familiar, isolado de todos.
Assim, os séculos VIII a V a.C demarcam diversas mudanças no
âmbito da cultural Ocidental, as especificidades que operaram este universo
estão relacionadas a discussões e marcos históricos que fizeram e fazem
parte da nossa experiência de vida até os dias atuais.

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

As diferentes passagens vivenciadas e ocorridas por todas as
sociedades no tempo e no espaço fazem parte de um ciclo diário e não está
apenas ligada a morte, mas sim a vida social é um constante rito de
passagem, uma variável de mudanças e sucessões. Estas passagens muitas
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vezes ocorrem através de cerimônias e no decorrer deste capitulo buscar-seá descreve-las, analisando a sua importância.
Na Atenas de Péricles, se torna possível através deste estudo
compreender como os atenienses negociavam entre a religião e a política
conceitos de sociabilidade, através do teatro expressa-se a dor da morte, os
objetos e o manuseio de mecanismos políticos e familiares para libar e honrar
a nova vida do morto, a sua passagem, deixando evidente a melhor forma de
se prestigiar um cadáver grego.
Estas ações variavam de acordo apontamentos voltados mais a fundo
nesta pesquisa, fazendo com que no final desta análise o leitor possa
compreender as variantes de um rito, e como o tal pode se modificar ou se
ramificar para atender questões naturais, geográficas e políticas de um povo.
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ANÁLISE DOS ACIDENTES DE TRABALHO COM TRABALHADORES DA
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RESUMO:
A modernização da agricultura brasileira e a expansão da mecanização rural
proporcionaram um ambiente de trabalho com maior risco e insalubre para os
trabalhadores rurais, levando a acidentes e doenças ocupacionais. Nesse
contexto, o objetivo deste estudo foi analisar quantitativamente o número de
acidentes de trabalho no setor rural com os trabalhadores da mecanização
agrícola e florestal, entre os anos de 2013 a 2016. O trabalho foi realizado
com base em análise transversal descritiva. Estudo de abordagem
quantitativa, realizado com dados do Anuário Estatístico da Previdência
Social e do Banco de Dados Históricos de Acidentes do Trabalho - InfoLogo
do Ministério da Previdência Social. Os dados mostraram que houve redução
dos acidentes de trabalho no período analisado e que o setor agropecuário e
florestal correspondeu em média a 3,1% dos acidentes de trabalho no Brasil
durante o período 2013 a 2016. Os trabalhadores da mecanização agrícola e
florestais sofreram em média 3.371 acidentes de trabalho neste período,
devido à falta de preparo para lidarem com os avanços tecnológicos em seu
ambiente de trabalho.
Palavras–chave: Mecanização agrícola, medidas de proteção, trabalho rural,
segurança no trabalho.
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INTRODUÇÃO
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) calcula prejuízos
próximos a 4% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial com custos referentes
a lesões, mortes e doenças relacionadas ao trabalho, principalmente nos
países que não investem em prevenção. Uma das atividades que necessitam
de tal investimento é a agropecuária, que tem papel fundamental na
economia, tanto no mercado interno quanto no externo. De acordo Reis &
Machado (2009), as atividades rurais são consideradas como as mais
perigosas do ponto de vista da segurança do trabalhador, podendo superar
outros setores como a construção civil.
Conforme Jesus & Brito (2009), os estudos sobre os trabalhadores
rurais são imprescindíveis, pois estes passaram a se expor a novas situações
de risco, condições de trabalho e relações profissionais devido às mudanças
tecnológicas e organizacionais. O objetivo deste trabalho foi analisar
quantitativamente o número de acidentes de trabalho no setor rural com
trabalhadores na mecanização agropecuária e florestal entre os anos de
2013 e 2016.

METODOLOGIA
O trabalho foi realizado com base no estudo descritivo de corte
transversal de abordagem quantitativa, realizado com dados do Anuário
Estatístico da Previdência Social e na Base de Dados Históricos de Acidentes
de Trabalho - InfoLogo do Ministério da Previdência Social. Foram analisados
os dados entre 2013 e 2016.
O Anuário Estatístico é elaborado pela Coordenação-Geral de
Estatística e Atuária da Secretaria de Políticas de Previdência Social e pela
Coordenação

de

Análise

e

Estudos

em

Métodos

Quantitativos

-

COAQ/DATAPREV, onde são apresentados os dados nacionais da
Previdência Social e de acidentes de trabalho. Os dados do Anuário
Estatístico foram importados e tabulados através do Microsoft Office Excel
2010.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados gerais de acidentes de trabalho no Brasil demonstram alto
índice de subnotificação dos acidentes e doenças ocupacionais, os quais
foram apresentados como sem registro de CAT, a mecanização agropecuária
e florestal não foram registrados acidentes sem a emissão da CAT, essa
pode ser considerado com um avanço no setor, por estarem notificando todos
os acidentes ocorridos.
As doenças do trabalho apresentaram baixo percentual com média de
2,4% dos acidentes de trabalho. Esse valor pode ser explicado devido a
dificuldade de atribuir as doenças ocorridas nos trabalhadores as condições
de trabalho, além do surgimento de sintomas de maneira tardia, muitas vezes
após o trabalhador não exercer mais a atividade. O setor agropecuário
apresentou 17.088 acidentes de trabalho no ano de 2016, com 2,95% do total
de acidentes no Brasil (Tabela 1), apresentando queda de 6,82% em relação
a 2015 e de 27,44% em relação ao ano de 2013.
Tabela 1 – Quantidade de acidentes do trabalho, por setor de atividade
econômica, no Brasil - 2013/2016.
Atividade
Agropecuária
Indústria Extrativista
Indústria de transformação
Construção
Serviços de utilidade pública
Serviços
Outros
Segundo Ambrosi &

2.013
2.014
2.015
2.016
Média %
23.550 22.160 18.338 17.088 20.284 3,1
7.126
5.997
5.086
4.025
5.559 0,8
224.363 184.339 161.169 141.077 177.737 26,9
62.408 50.662 43.334 34.786 47.798 7,2
17.516 15.006 14.506 13.849 15.219 2,3
362.909 305.703 309.602 299.515 319.432 48,4
27.792 128.435 70.344 68.595 73.792 11,2
Maggi (2013) a grande exposição dos

trabalhadores rurais aos agentes ambientais podem facilitar a ocorrência de
acidentes. Apesar dessa exposição aos mais diferentes riscos ocupacionais,
os dados mostram que o setor agropecuário e florestal é o setor com menor
índice de acidentes de trabalho no Brasil. Entretanto, diferente dos dados
gerais, o setor registrou crescimento de 1,41% no número de vínculos
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empregatícios em relação a 2014. Para Ambrosi & Maggi (2013) há escassez
de dados relacionados a acidentes de trabalho no ambiente rural devido à
falta de registro no INSS pelos agricultores. O que pode explicar o número
baixo de acidentes de trabalho no setor agropecuário e florestal, apesar do
crescimento no número de empregos.

Tabela 2 - Acidentes de trabalho na mecanização agropecuária e florestal, no
Brasil - 2013/2016.
Ano
2013
2014
2015
2016

Típico
3.126
3.091
2.840
2.870

Com CAT registrada
Trajeto
Doença do Trabalho
398
26
412
21
301
24
353
22

Sem CAT registrada

Total

-

3.550
3.524
3.165
3.245

As principais causas de acidentes com tratores agrícolas é a falta de
atenção (26,31%), o cansaço (24,52%), operação em condições extremas
(12,94%), imprudência (9,47) e apenas 8,65% dos acidentes são devido a
falhas mecânicas (FERNANDES et al., 2014). Para Debiasi et al. (2004),
77,78% dos acidentes com tratores são provocados por erro do operador.
Monteiro (2010) atribui ao cansaço e a falta de atenção como as principais
causas de acidentes com tratores agrícolas. Esses dados também foram
observados por Ambrosi & Maggi (2013) no estado do Paraná, onde a
principal causa dos acidentes no setor rural é a distração/brincadeira (50%), o
excesso de confiança foi a segunda causa comum de tais acidentes (18%), já
a ausência de EPI/EPC representou 16% dos acidentes.
A mecanização rural requer uma adequada capacitação dos
trabalhadores

que

estão

ligados diretamente

com

as máquinas

e

equipamentos agrícolas. A comunicação, informação, conscientização e
treinamento dos operadores de forma contínua são essenciais para a
prevenção dos acidentes e doenças do trabalho.
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CONCLUSÕES

Foi identificado neste trabalho que o número total de acidentes de
trabalho no ano de 2016 reduziu em relação aos anos anteriores.
Identificou-se ainda, que o setor agropecuário e florestal correspondeu
com 3,1% dos acidentes de trabalho no Brasil durante o período estudado,
deste, a mecanização na atividade agropecuária e florestal contribuíram com
16,6%.
Esse índice é devido principalmente a falta de preparo dos
trabalhadores para lidarem com o avanço tecnológico em seu meio de
trabalho.

P á g i n a | 108

REFERÊNCIAS

Ambrosi, J. N. & Maggi, M. F. (2013). Acidentes de trabalho relacionados às
atividades agrícolas. Acta Iguazu, 2, 1-13.
Ministério da Fazenda, Secretaria da Previdência, Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência. (2015). Anuário Estatístico da Previdência
Social

AEPS

2015.

Brasília:

MF/DATAPREV.

Disponível

em:

<www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/AEPS-2016FINAL.pdf>.
Debiasi, H., Schlosser, J. F. & Willes, J. A.. (2004, junho). Acidentes de
trabalho envolvendo conjuntos tratorizados em propriedades rurais do Rio
Grande do Sul, Brasil. Ciência Rural, 34, 779-784.
Fernandes, H. C.; Madeira, N. G.; Teixeira, M. M.; Cecon, P. R. & Leite, D. M.
(2014, agosto). Acidentes com tratores agrícolas: natureza, causas e
consequências. Engenharia na agricultura, 22, 361-371.
Jesus, C. S. & Brito, T. A. (2009). Estudo dos acidentes de trabalho no meio
rural: análise dos processos e condições de trabalho. Revista Saúde.Com,
5, 141-146.
Monteiro, L. A. (2010). Prevenção de Acidentes com Tratores Agrícolas e Florestais. 1ª Ed.
Botucatu, SP: Unesp. 105p, OIT. Organização Internacional do Trabalho. (2013). A
Prevenção
das
Doenças
Profissionais.
Disponível
em:
<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/safeday2013_final_1012.pdf>.

P á g i n a | 109

CIÊNCIAS SOCIAIS

PROJETO ESPAÇO DE CONVIVENCIA: UMA ABORDAGEM GLOBAL

P á g i n a | 110

Micaely Scalfoni Ferrari1, Fernanda Tayssa Alves Hellman2
1

Discente do curso técnico em Meio Ambiente, IFBA. Bolsista do IFBA. e-mail:
2
micaelyscalfoni@hotmail.com; Professora de arquitetura e urbanismo, IFBA.

RESUMO:
Os Espaços de Convivência são importantes mecanismos para a construção
de áreas de lazer, incentivo econômico, convívio com a natureza,
conhecimento e desenvolvimento social. O âmbito escolar e as comunidades
devem oferecer espaços com parques, praças, centros comunitários e
eventos que promovam a interação das pessoas, para fortalecer os laços
sociais. O objetivo deste trabalho é construir espaços de lazer e conservar os
já existentes, para serem utilizados da melhor forma possível. Inserindo
esses espaços de convivência na instituição e região de Eunápolis, para que
a sociedade possa participar de ações comunitárias e aprenda a preservar
essas áreas públicas, realizando a ambientação das praças municipais, bem
como contribuindo para a utilização de experimentos científicos, produção de
plantas arquitetônicas e urbanísticas, prática de esportes radicais (rapel e
escalada), catalogação de plantas e rodas de conversas, tendo em vista a
construção do conhecimento.Os espaços públicos quando bem frequentados
e bem assistidos com as infra-estruturas apropriadas às necessidades do
local acabam por se tranformar em um espaço rico, propício à fomentação da
cultura, do lazer e da integração social. Este projeto surge no intuito de unir
as múltiplas áreas do conhecimento para prover à comunidade espaços de
troca e aprendizagem.
Palavras–chave: desenvolvimento, lazer, natureza.

INTRODUÇÃO
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Os lugares de lazer satisfazem as necessidades dos indivíduos,
possibilitando o descanso, proximidade com o meio em que vive e a
interação social. Se relaciona totalmente com a qualidade de vida, pois estão
inseridas no meio de trabalho, estudo e afazeres cotidianos, tendo dias
agitados com excessiva carga de stress. Para fugir desta realidade, as
pessoas buscam locais para descansar e sair da constante rotina diária. Por
este motivo no âmbito escolar e entre as comunidades, devem oferecer
espaços com parques, praças, centros comunitários e eventos que
promovam a interação dos indivíduos, para fortalecer os laços sociais e
melhorar o desempenho das atividades desenvolvidas. A criação dessas
áreas nas escolas é de extrema importância para melhorar a prática
acadêmica e convívio entre os alunos, tendo em vista que o instituto tem um
papel importante na construção do conhecimento social e desenvolvimento
de seus discentes.
O projeto tem como objetivo, construir espaços de lazer e conservar os
já existentes, para serem utilizados da melhor forma possível. Os horários de
funcionamento das atividades foram esquematizados e organizadas para que
não haver colisão com outras tarefas, ou seja, todas as atividades ocorrem
no tempo livre, congregando uma maior quantidade possível de indivíduos.
No processo de produção das atividades, houve uma análise cuidadosa do
que seria apresentado, detalhando as necessidades das pessoas que
estariam envolvidas em um período isolado e aquelas que já se utilizam
frequentemente dos espaços de convivência. Estes ambientes são
importantes mecanismos para a construção de áreas de lazer, incentivo
econômico, convívio com a natureza, conhecimento e desenvolvimento
social.
O Espaço de Convivência é um projeto interdisciplinar que visa unir
áreas como a arquitetura e o urbanismo, a arte, as engenharias, a sociologia,
a ciência e a filosofia, propiciando um enriquecimento das páticas sociais na
tentativa de mudar o quadro de descaso e abandono de áreas públicas
potencializadas.
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MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA
O Projeto Espaços de Convivência foi iniciado há três anos, inserido
nas disciplinas na forma de atividade avaliativa. Todos os estudos e
propostas formuladas para dentro do Instituto conferiram aos envolvidos no
processo um preparo para intervir em um projeto urbanístico de
equipamentos urbanos de grande relevância: as praças. Inicialmente foi
realizado o projeto do Recreio Coberto pelos alunos das turmas ED21 e
ED22 de 2015 com aplicação de questionários, buscando atender a grande
parte da comunidade interna do IFBA – campus Eunápolis.
Em seguida foi formulado um questionário similar para ser aplicado em
diversas praças da cidade - UrbisI, UrbisII, UrbislII, Praça da Matriz,
Bandeira, Liberdade, Centauro, Pequi, Parque Gravatá e Dinah Borges – o
que resultou em projetos arquitetônicos, realizados na tentativa de instigar a
população a perceber que os espaços da cidade podem ser mais aprazíveis.
Os projetos dos alunos das turmas ED21 e ED22 de 2016 foram
apresentados na 2ª edição do Balaio Cultural, onde membros da prefeitura se
fizeram presentes para acompanhar a iniciativa.
Em seguida, foram abertas as inscrições para uma terceira etapa. Os
inscritos aprovados foram divididos em cinco pequenos grupos: Paisagismo,
Mobiliários, Experimentos Cientifico, Roda de Conversa, Rapel e Slackline.
Os grupos se reuniram todas as tardes na Instituição de Ensino para
realização de atividades relacionadas ao tema definido. Formulou-se assim a
primeira atividade do projeto voltada para estagiários e bolsistas denominada
de ―Intervalos Interativos‖.
Alguns estudos foram feitos durante o período para aprimorar o
conhecimento e pôr em prática as atividades de catalogação de plantas
existentes no instituto, com o suporte do GPS. Ainda, houveram ações
vinculadas ao projeto Balaio Cultural, como o curso de grafite, que garantiu à
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instituição uma nova imagem, registrando o seu trabalho nas paredes da
Concha, no Espaço de Astronomia e no acesso ao bloco admnistrativo.
No que diz respeito aos projetos arquitetônicos e urbanísticos foram
feitas algumas intervenções esseciais à melhoria do campus. A elaboração
do projeto de um pergolado para atender à interligação entre o Pavilhão de
Informática e o Rrecreio Coberto. A produção de plantas arquitetônicas,
urbanísticas e topográficas, desenvolvidas após visitas constantes à Praça
dos

Três Poderes no Dinah Borges, onde se buscou entender as

necessidade da população. A elaboração do projeto viveiro, tendo a produção
de mudas para a área. E, por fim, algumas visitas à obras foram feitas,
proporcionando a associação entre os conteúdos abordados e a prática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta parte serão analisadas as praças desenvolvidas pelos alunos
em 2016. As praças públicas do município em sua maioria, retratam
mobiliários como mesas, bebedouros, lixeiras, bancos, entre outros, e um
grande nível de deterioração dos mesmos, muitas vezes por conta da ação
do intemperismo e pelas ações humanas. Diante da incidência do sol durante
o dia, a ida à praça fica comprometida para o seu uso, pois a presença do sol
interfere

negativamente

nas

realizações

de

atividades

diárias

dos

frequentadores, habitualmente deixando-as para serem realizadas quando os
raios

solares

diminuem.

Ressaltamos

então,

uma

necessidade

de

arborização nos ambientes, o que proporcionalizaria sombras e aumentaria o
fluxo de visitantes. No período noturno nota-se pouca iluminação artificial,
limitando o acesso e elevando o número de criminalidade, também
ocasionado por pouco policiamento no local. No local há ausência de rampas
acessíveis para os portadores de necessidades, dificultando assim, sua
locomoção pelo perímetro.
Além destas observações em relação as praças do município, vale
ressaltar a prática de furtos nestes locais, devido ao abandono e ausência de
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política de segurança pública para prover melhorias. E pensando exatamente
em formas de solucionar estes problemas, elaborou-se projetos de
mobiliários e paisagismos. O mobiliário tem como finalidade reaproveitar
matérias recicláveis (paletes, garrafas pet, pneus etc), na a execução de
moveis, para a reutilização nesses ambientes.
Já o paisagismo tem como principal foco cuidar da ornamentação, com
a implantação de árvores, plantas herbáceas e ornamentais, fazendo deste
ambiente um lugar mais agradável, aproximando, assim, o ser humano da
natureza, além de proporcionar um atrativo visua, chamando a atenção dos
que passam pelo local.

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto Espaço de Convivência exerce então, grande relevância
política, social, econômica e principalmente educacional. Influenciando
positivamente no cotidiano de toda a sociedade, que poderá desfrutar desses
ambientes com tranquilidade e conforto, gerando ainda o reconhecimento da
região.
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RESUMO:
Os Arranjos Produtivos Locais (APLs) são aglomerações interdependentes e
compostas de agentes sociais e econômicos que visam um setor específico
de atividade econômica. No turismo, os APLs tornam-se importantes
alternativas para a promoção de vantagens competitivas e desenvolvimento
de regiões. Os APLs podem ser aplicáveis em roteiros, destinos turísticos ou
regiões. O objetivo geral deste estudo é analisar as potencialidades e os
limites do APL na Costa do Descobrimento. A metodologia utilizada neste
estudo foi pautada no baseamento teórico adotando a revisão/pesquisa
bibliográfica e a pesquisa documental. Os resultados do estudo permitem
afirmar que a região turística da Costa do Descobrimento possui uma
infinidade de problemáticas nos aspectos sociais, econômicos, ambientais e
estruturais, e na formatação, promoção e comercialização de seus produtos
turísticos devendo implementar melhorias que propiciem a solução e/ou
minimização desses problemas. Contudo, essa região possui muitas
potencialidades, podendo dessa forma, ser convertida em APL do turismo, e
passar a proporcionar maior vantagem competitiva, além do desenvolvimento
econômico, social e político dessa costa.
Palavras–chave: Arranjos Produtivos Locais (APLs), Atividade Turística,
Cadeia produtiva, Costa do Descobrimento, Desenvolvimento Regional.

INTRODUÇÃO
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Este trabalho tem como objeto de estudo o Arranjo Produtivo Local
(APL) da Costa do Descobrimento, buscando abordar a cadeia produtiva
existente nos municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte.
Esses três municípios compõem a orla marítima da Costa do Descobrimento,
com quilômetros de praias e espaços marítimos naturais. Além do mais, são
nestes três municípios que estão localizados boa parte dos complexos
turísticos, das infraestruturas de lazer, e dos empregos formais do turismo.
Os

Arranjos

Produtivos

Locais

(APLs)

são

aglomerações

interdependentes e vinculadas de agentes sociais e econômicos que visam
um setor específico de atividade econômica. Geralmente, os APLs são
constituídos de diversas empresas que podem ser fornecedoras de serviços
primários e bens, finais ou intermediários, como também prestadoras de
serviços e consultoria (VECCHIA, 2006).
Sabe-se que, nas diversas delimitações turísticas pode-se encontrar
cadeias produtivas com uma ampla diversidade de empresas turísticas,
responsáveis pelo oferecimento de bens e serviços. Essas cadeias podem
possibilitar que os destinos turísticos possam ser desenvolvidos nas esferas
política, social e econômica.
Assim, na Costa do Descobrimento pode-se encontrar uma diversidade
de atrativos naturais e culturais e uma ampla cadeia produtiva do turismo,
que se transformada em APL poderia proporcionar maior vantagem
competitiva e econômica. Desse modo, a problemática deste estudo visa
responder: Quais as potencialidades e os limites do APL na Costa do
Descobrimento?
Já o objetivo geral deste estudo é analisar as potencialidades e os
limites do APL na Costa do Descobrimento. Tendo como objetivos
específicos: relatar o funcionamento das políticas públicas relacionadas aos
Arranjos Produtivos Locais (APLs) no Brasil e no Estado da Bahia; identificar
as características inerentes ao APL do turismo; e, apresentar a Costa do
Descobrimento e suas características.

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA
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Para desenvolver este estudo, a metodologia utilizada foi pautada no
baseamento teórico adotando a revisão/pesquisa bibliográfica e a pesquisa
documental, no qual, foram consultados livros, artigos e monografias, além
de documentos oficiais e de arquivos, elaborados por instituições como
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Governo Federal,
Governo da Bahia, entre outros. Assim, os dados utilizados foram os
secundários, buscando consultar e analisar uma diversidade de dados que
pudessem fornecer informações sobre o APL do turismo e a região adstrita.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Costa do Descobrimento configura-se como sendo uma região
turística em que o Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia
(PRODETUR/NE), criado em 1991, focaliza seus investimentos por ser
considerada como zona prioritária. Entre os anos de 1991 a 2020, estima-se
que a Secretaria de Turismo do Estado terá injetado cerca de US$ 325
milhões na região, valor esse que corresponde a 10% do investimento do
setor público para o turismo no estado. Em 2003, em articulação com o setor
privado, o Governo do Estado da Bahia, decidiu lançar uma estratégia
turística para o período 2003-2020, que teve como denominação ―Século XXI:
Consolidação do Turismo‖ (DIEESE, 2008).
Em estudos elaborados pelo SEBRAE e pela fundação Getúlio Vargas
– FGV (2015) para o Ministério do Turismo, denominado ―Estudo de
Competitividade dos 65 destinos indutores do desenvolvimento turístico
regional‖ apontam que, a maioria dos destinos turísticos apresentam
condições ―regularmente satisfatórias‖ em relação as condições de acessos,
infraestrutura geral, atrativos turísticos, aspectos sociais e ambientais.
No que abrange os atrativos naturais da Costa do Descobrimento, no
município de Belmonte foram identificados a existência de 22 atrativos
consolidados e potenciais. Já no município de Porto Seguro foram verificados
a existência de 47 atrativos consolidados e potenciais. Em Santa Cruz
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Cabrália, por sua vez, pode-se ser destacado a existência de 24 atrativos
atuais e potenciais (PDTIS, 2002).
Nos atrativos turísticos histórico-culturais, foram identificados que os
municípios de Belmonte e Porto Seguro possuem 12 atrativos e
potencialidades. Sendo que, Belmonte possui sua arquitetura histórica
baseada no período do Ciclo do Cacau e o município de Porto Seguro possui
um acervo arquitetônico referente a Costa do Descobrimento (PDTIS, 2002).
Nesse sentido, pode-se afirmar que a zona turística da Costa do
Descobrimento possui uma elevada potencialidade turística, por possuir
considerável quantitativo de atrativos naturais e culturais (PDTIS, 2002).
Nos dias atuais, a Costa do Descobrimento possui significativa oferta
de meios de hospedagem, em suas mais diversas categorias, o que permite
o atendimento e satisfação da demanda turística. Segundo dados da
BAHIATURSA, referentes ao período de 1994/2000, o meio hoteleiro da
região apresentou crescimento de 42% no número de meios de hospedagem,
o que resultou num aumento de 120% na oferta de unidades habitacionais –
UH’s, e de 117% na quantidade de leitos (PDTIS, 2002).
No que tange aos bares e restaurantes da região, possuem uma
estrutura operacional simples. Em sua estrutura, mais de 40% são compostas
pelos sócios e pelos próprios donos dos empreendimentos. Também nos
segmentos de lazer, entretenimento e agências de viagens, a participação
dos donos do negócio é elevada.

Na região podem ser encontradas

agências emissivas e receptivas, além de operadoras de viagens (PDTIS,
2002).
Embora,

os três municípios

estejam inseridos na

Costa

do

Descobrimento, sejam próximos, possuam similaridades no desenvolvimento
do segmento de lazer e de ―sol e praia‖, apresentam muitas disparidades
mercadológicas. O município de Porto Seguro configura-se em um produto já
consolidado, sendo conhecido nacionalmente; Santa Cruz Cabrália, está
passando pela fase de estruturação e crescimento para o recebimento de
turistas, já Belmonte ainda está em fase inicial da implantação da atividade
(PDTIS, 2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas mostraram que, mesmo sendo uma Costa relevante para
o

desenvolvimento

social

e

econômico

da

região,

das

políticas

governamentais e investimentos, tanto do setor público quanto do privado,
que são direcionadas, a cadeia produtiva na Costa do Descobrimento
apresenta: a inexploração de atrativos, desarticulação dos empreendimentos
turísticos, inadequação das sinalizações turísticas, infraestruturas básicas
deficientes, entre outros.
Em relação às informações nos aspectos sociais, econômicos,
ambientais e estruturais referentes a Costa do Descobrimento ao comparar
os 3 municípios pode-se constatar que os dados pesquisados relevam que
entre os três municípios, Porto Seguro é a cidade mais desenvolvida da
região e Belmonte é o município que apresenta mais carência nos aspectos
apresentados.
Assim conclui-se que, a cadeia produtiva do turismo instalada na Costa
do

Descobrimento é

dotada

de potencialidades, mesmo possuindo

problemáticas nos aspectos sociais, econômicos, ambientais e estruturais e
necessitarem de melhorias na formatação, promoção e comercialização de
seus produtos turísticos. Nessa conjuntura, a pesquisa demonstrou que essa
cadeia produtiva se bem planejada na região pode ser convertida em APL do
turismo, promovendo a vantagem competitiva e o desenvolvimento da região
nas esferas sociais, políticas e econômicas.
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RESUMO:
Diante da relevância de se promover a preservação da água potável, um
recurso natural tão importante para a humanidade, e incentivar o consumo
consciente no ambiente escolar, o presente trabalho objetivou reduzir o
consumo de água potável (e por conseguinte o valor das contas), através da
colocação de garrafas PET em caixas acopladas de descargas dos vasos
sanitários. O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Porto Seguro, onde (após pesquisa
bibliográfica) foram dispostos em 24 caixas acopladas de descargas do
prédio velho, puxadinho e quadra a técnica da garrafa pet de 2L cheia de
água + 22 conjuntos 1L + 0,6L no prédio novo, não ocorrendo nenhuma
alteração no funcionamento da caixa (a mesma fica com todas as suas
respectivas funções). Após esta disposição, fizeram-se cálculos para
previsão de resultados, os quais apontaram cerca de 17.530,54 litros/mês (ou
17,54 m³) que podem ser economizados mensalmente. O projeto teve início
em jul/2018, sendo necessário um período maior que 4 meses para que os
resultados sejam expressivos, portanto, o presente trabalho continua em
execução. É importante enfatizar que, o IFBA possui variações em número
de alunos durante o ano e o período de implantação coincidiu com o período
de férias discentes. Sendo o mau uso de água potável tão prejudicial ao meio
ambiente, são necessárias iniciativas de mitigação da problemática tratada,
logo são importantíssimos projetos como o do presente trabalho. Além desta,
pesquisas semelhantes foram realizadas no IFPA Campus Conceição do
Araguaia, onde se propôs a redução de consumo de água nos sanitários com
a implantação de garrafas PET's em caixas acopladas e como resultado, se
previa a economia de 29.546,05 litros ao mês. (PIMENTEL, 2016). A ideia de
promover o consumo consciente no ambiente escolar traz consigo a
prerrogativa de expansão da prática para além da comunidade IFBA,
alcançando residências e promovendo assim níveis economia em escala
maior do que a quantificada. Portanto, a instalação de garrafas PET às caixas
acopladas se mostra um método viável sobre pontos de vista econômico,
social e ambiental, consequentemente podendo ser intitulada prática do
empreendedorismo sustentável.
Palavras–chave: mitigação, sanitários, sustentabilidade
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o uso indiscriminado dos recursos naturais
disponíveis vem causando ameaça de comprometimento permanente das
fontes de água potável do planeta. Este fato gera a problemática da gestão e
utilização consciente da água, que representa o principal recurso natural por
condicionar a sobrevivência e desenvolvimento dos indivíduos, além da
estruturação de toda uma sociedade. Estes fatos evidenciam a necessidade
de adoção de medidas mitigadoras que acarretem na conservação deste
recurso.
O combate ao desperdício envolve técnicas de redução no consumo
de água potável, a literatura afirma que ―essa redução pode ser obtida
através de mudanças de hábitos no uso da água ou mediante a adoção de
aparelhos ou equipamentos poupadores‖ (PNCDA, 2000). Logo, o ambiente
escolar como âmbito de formação de senso crítico dos cidadãos, se torna
propício ao estudo das relações do homem com a gestão dos recursos
naturais. Além de ser favorável à conscientização acerca da importância da
preservação ambiental. Este pensamento corrobora com estudos levantados
por MELO et al. (2014 p.2), os quais afirmam que ――o espaço escolar reúne
diversos fatores que possibilitam o emprego de ferramentas de pesquisa para
realizar um levantamento do consumo de água e da percepção dos usuários
para o uso racional‖‖.
O empreendedorismo sustentável, que envolve geração de lucros e
desenvolvimento responsável do meio social e ambiental, se faz presente
neste trabalho atuando nos 3 pilares da sustentabilidade. São estes:
Ambiental – o objetivo deste trabalho é promover redução do consumo de
água nos banheiros, como forma de preservação de recursos naturais;
Social: A disseminação da ideia de consumo consciente na comunidade IFBA
pode levar a prática para além da escola; Econômico: o valor economizado
com as contas referentes ao consumo de água pode ser direcionado a outras
atividades dentro do campus, por exemplo, a geração de bolsas.
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Dada a importância da preservação da água potável, bem como a
relevância de se promover o consumo consciente no ambiente escolar, o
presente trabalho objetivou reduzir o consumo de água potável (e, por
conseguinte o valor das contas), através da colocação de garrafas PET em
caixas acopladas de descargas dos vasos sanitários, visando a preservação
de um recurso natural tão importante.
MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA
Esse trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Porto Seguro, o mesmo apresenta
as seguintes divisões estruturais: prédio ―velho‖, ―puxadinho‖, quadra de
esportes e prédio ―novo‖, iniciada no dia 18 de julho de 2018. O número de
sanitários disponíveis para intervenção em cada uma destas divisões foram:
25 (prédio ―velho‖+ puxadinho+ quadra) e 22 (―prédio novo‖). A execução do
projeto transcorreu do seguinte modo:
Após pesquisa bibliográfica foram dispostos em 24 caixas acopladas
de descargas do prédio velho, puxadinho e quadra a técnica da garrafa pet
de 2L cheia de água + 22 conjuntos 1L + 0,6L no prédio novo (pois as caixas
acopladas possuem mecanismos internos diferentes). Não ocorreu nenhuma
alteração no funcionamento da caixa, a mesma fica com todas as suas
respectivas funções.
O IFBA Campus Porto Seguro, em relação a número de alunos conta
com: 373 (modalidade integrada), 3 (subsequente), 33 (tecnólogo em
agroindústria), aprox. 300 (modalidade superior), 103 servidores e 25
terceirizados, totalizando aprox. 900 pessoas que frequentam o campus
assiduamente. A partir destes dados fizeram-se os seguintes cálculos:
Considerou-se 450 descargas/dia; Calculou-se a probabilidade de cada
descarga economizar de 2 L ou 1,6 L; Multiplica-se por 25 dias letivos /mês.
Destes cálculos, obtiveram-se cerca de 17.530,54 litros/mês (ou 17,54
m³) que podem ser economizados mensalmente. A partir da análise de
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contas de água anteriores e posteriores à instalação das garrafas, verifica-se
se houve ou não a redução de gastos com o uso técnica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sendo o mau uso de água potável tão prejudicial ao meio ambiente,
são necessárias iniciativas de mitigação da problemática tratada, logo são
importantíssimos projetos como

o do presente

trabalho. Pesquisas

semelhantes foram realizadas no IFPA Campus Conceição do Araguaia,
onde se propôs a redução de consumo de água nos sanitários com a
implantação de garrafas PET's em caixas acopladas e como resultado, se
previa a economia de 29.546,05 litros ao mês. (PIMENTEL, 2016).
No IFBA Campus Porto Seguro, o projeto teve início em jul/2018.
Sendo esta uma pesquisa comparativa, é necessário um período maior que 4
meses para que os resultados sejam expressivos, portanto continua em
execução. É importante enfatizar que, o IFBA possui variações em número
de alunos durante o ano e o período de implantação coincidiu com o período
de férias discentes. Deste modo, é necessário um tempo maior de pesquisa
para realização de comparações efetivas.
De acordo com contas da EMBASA, relacionadas ao consumo no mês
de jul/2018, o IFBA- Porto Seguro utilizou 157 m3 de água, enquanto que no
mês de agosto este chegou a 160 m 3. Considerando os fatores expressos no
parágrafo acima, esta comparação é passível de uma errônea impressão de
aumento no consumo, evidenciando a necessidade de continuação do
trabalho.
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CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A instalação de garrafas PET às caixas acopladas se mostra um método
viável

sobre

pontos

de

vista

econômico,

social

e

ambiental,

consequentemente podendo ser intitulada uma prática sustentável.
A ideia de promover o consumo consciente no ambiente escolar traz
consigo a prerrogativa de expansão da prática para além da comunidade
IFBA, alcançando residências e promovendo assim níveis economia em
escala maior do que a quantificada.
É necessário ressaltar que a pesquisa precisa ser continuada, visto que
resultados

expressivos

precisam

de

tempo

para

serem

notados,

principalmente nas vertentes econômicas. Além disto, estudos como estes
levam a ciência praticada dentro de Instituições Federais à comunidade, que
de fato deve se beneficiar do conhecimento produzido em nome do Estado.

P á g i n a | 127

REFERÊNCIAS

MELO, N. A. D. et al. Consumo de água e percepção dos usuários sobre o
uso racional de água em escolas estaduais do triângulo mineiro. Ciência &
Engenharia (Science & Engineering Journal). v. 23, n. 2, p. 01 – 09, jul. –
dez. 2014.
PIMENTEL, Selma Ferreira. PROPOSTA DE REDUÇÃO DO USO DE ÁGUA
NAS CAIXAS DE DESCARGAS DOS BANHEIROS DO IFPA CAMPUS
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PARÁ. In: XIII CONGRESSO NACIONAL DO
MEIO AMBIENTE DE POÇOS DE CALDAS. 2016. 2016. 6 p. Disponível em:
<http://www.meioambientepocos.com.br/anais-2016 >. Acesso em: 2 out.
2018.
PNCDA – PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO DESPERDÍCIO DE
ÁGUA. Secretaria de Política Urbana. Disponível em:
<http://www.pmss.gov.br/index.php/biblioteca-virtual/programa-nacionalcombate-ao-desperdicio-agua-pncda> Acesso em: 22 set. 2018.
TUCCI, C. E. M. Águas urbanas. Estudos Avançados, v. 22, n. 63, p. 97112, 2008.
AGRADECIMENTOS
Ao restaurante ―Lá em Casa‖ e ao Professor Marcelo Tessmann, pela
doação das garrafas PET para realização do presente trabalho.

P á g i n a | 128

AVALIAÇÃO DE PROTÓTIPO DE AQUECEDOR SOLAR SUSTENTÁVEL
Giullio Antonino¹, Willian Oliveira², Marcelo Tessmann³
¹Discente do curso técnico de biocombustiveis, IFBA. Bolsista do IFBA. e-mail:
Giulliox@gmail.com, ² Discente do curso técnico de biocombustiveis, IFBA. Bolsista do IFBA.
e-mail: Willian04007@gmail.com, ³Professor de Gestão e Negócios, IFBA.

RESUMO:

No Brasil, o segundo maior gasto com energia em residências é devido ao
chuveiro elétrico. Baseado nesse contexto foram criados diversos tipos de
aquecedores que utilizam a energia do sol para esquentar a água e assim
reduzir os gastos com a energia. No seguinte estudo foi criado um protótipo
de aquecedor solar utilizando garrafa pet de 2 litros e caixas tetra pak para
montar o aquecedor, além de canos PVC de ½ polegada e um galão de 20
litros adaptado para ser usado como caixa d’água. Com o final do trabalho foi
constatado que os fatores edafoclimáticos de Porto Seguro contribuem para a
implantação de aquecedores solares em casas populares.

Palavras–chave: Sustentabilidade, Energia Solar, Economia e
Bicombustíveis.
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INTRODUÇÃO
A energia solar é uma das mais abundantes de todo o nosso planeta e o
Brasil é o país que mais dispõe de horas de sol por ano, cerca de 2 mil a 3
mil horas, essa quantidade de horas significa o total de 15 trilhões de
megawatts por hora. (GÖRGEN, 2012, p. 57)
A pesquisa possui um cunho social e econômico, pois a partir disso
poderá se perceber se é viável a implantação em grande escala nessa região
e quais seriam os problemas enfrentados por quem for tentar fazer esse
projeto em grande escala, além de se utilizar materiais que geralmente são
descartados e os que são necessários comprar possuem um baixo custo e
são acessíveis a população.
Segundo SANTOS (2007, p.16) o setor residencial utiliza 23% de toda a
energia do Brasil, e o chuveiro elétrico consome cerca de 25% de energia em
uma casa popular (com 4 pessoas), esse consumo só perde para o da
geladeira que consome 30% desses gastos. Esse consumo fica maior no
horário pico que é das 18:00-19:00 horas, o gasto de energia por parte do
chuveiro elétrico nesse horário chega a ser de 8,5% da demanda nacional de
energia.
A pesquisa em questão tem o objetivo de obter dados do funcionamento
de um aquecedor solar e torná-los públicos para quem for tentar aplicar já
saber uma média de temperatura que a água vai ter, até que horas a água
vai ficar aquecida e qual a melhor maneira de se implantar encontrada
durante a pesquisa.

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA

Durante o trabalho foi-se feito um levantamento bibliográfico para se
obter informações sobre como funciona um aquecedor solar, quais os
estudos que já foram feitos sobre ele, que poderiam auxiliar na pesquisa e
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qual o melhor método de implantação. Após esses dados obtidos, foi
pensado em uma maneira de se criar um protótipo desse projeto sem perder
a funcionalidade do original, para isso foi pego o exemplo de um aquecedor
solar que possuía uma caixa d’água com 200 litros e foi reduzido 10 vezes.
O projeto foi realizado no IFBA, Instituto Federal de Ciências e
Tecnologia da Bahia, no município de Porto Seguro-BA, situado na latitude
de 16°25’ 59.7‖ S 39°05’ 44.1 W. O clima da região é considerado equatorial
ou húmido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1. Horário, temperatura ambiente, temperatura da água 1 (encontrada na
parte superior) e temperatura da água 2 (encontrada na parte inferior). IFBA, 2015.
Horário

Temp. Amb.

Temp. água 1

Temp. água 2

09h30min

24 °C

29.5 °C

29 °C

10h30min

25 °C

31.0 °C

31 °C

11h30min

28 °C

34.5 °C

30 °C

12h30min

28 °C

34.0 °C

33 °C

13h30min

28 °C

36.0 °C

34 °C

14h30min

28 °C

37.0 °C

35 °C

15h30min

28 ºC

37.0 ºC

35 ºC

16h30min

27 ºC

34.0 ºC

32 ºC

17h30min

26 ºC

31.0 ºC

31.5 ºC

18h30min

24 ºC

30.4 ºC

30.5 ºC
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19h30min

23 ºC

30.0 ºC

30 ºC

Com os dados obtidos foi possível observar a variação do
aquecimento da água ao longo do dia e observado que ao chegar no horário
das 18h00min às 19h00min (Santos, 2007, p. 16), em que existe o maior
gasto de energia com o aquecimento, a água sofria uma queda de
temperatura.
Por ser um protótipo já era imaginado que haveria diferença entre o
aquecedor em tamanho real. Mesmo com essa diferença foi possível
comprovar que haveria a circulação da água causada pela temperatura, e
que a água que vinha dos canos e se concentrava na parte superior do galão
era ainda mais quente que a que ficava na parte superior.
As condições edafoclimáticas do município são propícias para a
implantação

de

aquecedores

solares em

proporções reais para o

aquecimento de uma casa popular. E também tem o fator ambiental, já que o
aquecedor usa garrafas pets e caixas de leite para o seu devido
funcionamento, ela reduz a quantidade de lixo que é jogada no meio
ambiente e contribui para uma reutilização.
O trabalho pode ser considerado sustentável, pois engloba fatores
sociais, econômicos e ambientais e ainda é benéfico para a população.
O objetivo do trabalho era demonstrar o funcionamento do aquecedor
solar e esse resultado foi obtido com sucesso. Ao longo do dia foi visto que
ocorriam as trocas de calor e que acontecia assim como os próprios artigos
consultados descreviam. Infelizmente, por ser um protótipo, ele não possuía
o isolamento adequado para funcionar com 100% de sua capacidade, por
conta disso durante o dia não se acumulou tanto calor e ao chegar da noite
esse calor se dissipou.
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Figura 1. Protótipo Aquecedor Solar. IFBA, 2018.

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na pesquisa feita, foi visto que é viável a instalação de um
aquecedor solar em casas, pois o aumento de temperatura durante o dia é
gradativo e que deve se preocupar com o isolamento para não ocorrer perda
de calor durante o processo e ter maior durabilidade de água quente durante
o dia.
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RESUMO:
O projeto teve como proposta principal a revisão dos conteúdos do Ensino
Fundamental II, por meio de aulas expositivas das disciplinas, Matemática,
Língua Portuguesa, História e Geografia de acordo com o conteúdo
programático exigido no processo seletivo do IFBA visando uma melhor
preparação dos estudantes, concluintes do 9º ano do Ensino Fundamental II
das Escolas Municipais de Itabela, para a realização da prova do processo
seletivo 2018.
Palavras–chave: Conteúdos. Processo. Projeto. Revisão.
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INTRODUÇÃO
Os sérios problemas do ensino no Brasil estão relacionados, em geral,
a falhas na formação dos estudantes, acumuladas ao longo de vários anos e
à formação inadequada de grande parte dos professores do ensino
fundamental, o resultado dessas práticas é o IDEB municipal de 3,2 , em
Itabela, 1,0 distante da estimativa feita no ano anterior, isso posto, o Projeto
do Curso Preparatório para o processo seletivo do IFBA, Campus Eunápolis,
que resulta do esforço e compromisso de uma equipe de especialistas em
educação, professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBA) visou atender a comunidade estudantil do
daquele município interessada em participar do processo seletivo do IFBA,
campus Eunápolis.

Fez-se necessário esforço conjunto em termos do

ensino, da pesquisa e da extensão dentro das instituições formadoras, além
da atualização permanente dos conhecimentos nas áreas, fundamentais para
que fosse possível, tendo em vista o baixo rendimento estudantil no IDEB, a
aprovação desses cursistas no processo seletivo desse Instituto Federal.
Para a promoção da aprendizagem dos conteúdos previsto nesse processo
seletivo, tomou-se como pressuposto a orientação de que o ―homem para
exercer cidadania deve saber calcular, medir, argumentar, raciocinar e tratar
informações estatisticamente‖ (PCN, 2001) , entendemos que para obter
êxito

no

processo

ensino-aprendizagem,

o

discente

deve

realizar

experiências concretas, vivenciando dinamicamente os conteúdos que lhe
forem propostos, respondendo positivamente ao mundo que o rodeia, por
meio de conceitos construídos e interiorizados. Assim, buscamos oferecer
condições para a formação integral do discente, a fim de que ele possa estar
apto a resolver problemas relacionados aos conteúdos e pré-requisitos
básicos, exigidos no processo seletivo do IFBA.

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA
Para atingir os objetivos propostos pelo Projeto/Curso de extensão é
necessário garantir a realização das atividades previstas para todos os
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participantes do projeto, o que exige ações correspondentes às atividademeio e a atividades-fim. O Coordenador deve agir, em conjunto com os
professores proponentes e monitores/bolsistas de cada disciplina, buscando
iniciar, acompanhar e avaliar a execução do projeto/curso de extensão por
cada disciplina, de modo a executar as atividades-fim, ou seja, fazer com que
o monitor/bolsista atue em todas as fases das atividades teórico-prática,
auxiliando o discente no esclarecimento de suas dúvidas.
A turma tinha quatro horas-aulas das disciplinas História, Português,
Geografia e 8 horas/aulas de Matemática contabilizando uma carga horária
de 20 aulas semanais. O Projeto/curso teve início a partir da aprovação do
projeto e se estendeu até o mês de outubro. Cada monitor/bolsista ministrou
as suas aulas seguindo o programa de cada disciplina, segundo o edital do
processo seletivo do IFBA 2018.
Com o término das aulas expositivas, visto que a prova do processo
seletivo foi aplicada no dia 22/10/17, foi planejado por todo a equipe
envolvida no Projeto/curso uma série de oficinas com os cursistas(discentes)
envolvidos no projeto, de acordo com o cronograma abaixo.
 23/10 a 27/10 – Escolha dos temas das oficinas a serem trabalhadas e
montagem do calendário;
 01/11- Técnicas básicas de fotografia- O olho humano relacionado
com a fotografia,
 08/11- Jogos Matemáticos- Um jeito divertido de aprender Matemática.
 14/11- Noções básicas de utilização do software GEOGEBRA;
 22/11- Utilização do software GEOGEBRA no ensino da Matemática;
 29/11- O prazer da Leitura.

No dia 15/03/18 iniciou-se uma nova turma (2ª etapa do projeto) com o
mesmo propósito da anterior, ou seja, com uma revisão dos conteúdos do
Ensino Fundamental II, através de aulas expositivas de Matemática, Língua
Portuguesa, História e Geografia de acordo com o conteúdo programático do
processo seletivo do IFBA 2019 visando uma melhor preparação dos
estudantes, da rede pública de Itabela, para a realização da prova do
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processo seletivo 2019. Durante a realização dessa segunda etapa do
Projeto/curso foi feita uma visita ao IFBA-campus Eunápolis, onde os
cursistas puderam conhecer, através de palestras dos Coordenador de curso,
mais sobre cada curso integrado dos quais estão pleiteando uma vaga.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a realização do projeto/curso, nas suas duas fases, foram
aplicados dois simulados de verificação de rendimento dos participantes
(cursistas) envolvidos, resultado este que ficou dentro do esperado pela
equipe executora do projeto/curso. Mas de um modo geral o resultado do
projeto/curso foi satisfatório pois pode-se perceber, ao longo das aulas, uma
melhoria no nível de conhecimento adquirido em relação aos conteúdos
trabalhados.
Na turma que participou da primeira fase, que compreendeu o período
de agosto a outubro de 2017, dos 32 cursistas que terminaram, 15 foram
aprovados no Processo Seletivo 2018 do IFBA, sendo que 2 desses
aprovados não fizeram matricula e 1 fez matricula mas não está estudando.

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste projeto na cidade de Itabela justificou-se por conta da
dificuldade de acesso desses estudantes ao Campus Eunápolis, onde já
funciona o mesmo projeto preparatório. Nos seis últimos anos, houve um
significativo número de alunos, que participaram do projeto, aprovados no
processo seletivo do IFBA: 16 alunos em 2012 (ano em que iniciou o projeto);
14 alunos em 2013 ,17 alunos em 2014, 11 alunos em 2015, 12 em 2016 e
15 alunos em 2018 (apenas da 1ª fase, visto que os que fizeram a 2ª fase
ainda não participaram do processo seletivo). Este número significativo pode
evidenciar a demanda proveniente deste município, cujo número de inscritos
no processo seletivo, em todas as modalidades, aparece em segundo lugar,
perdendo apenas para o município de Eunápolis.
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RESUMO:
O presente trabalho busca apresentar a experiência da psicopedagoga no
atendimento de alunos com deficiência intelectual matriculados na rede
pública do Município de Eunápolis. O processo de inclusão do aluno com
deficiência intelectual no ensino regular tem sido um tema mundial e
amplamente discutido na área da educação no final do século XX e início do
século XXI, no Brasil esse tema fortaleceu-se com a Declaração de
Salamanca (1994). As crianças com deficiência intelectual têm dificuldades
graves tanto para aprender quanto de caráter geral. Os ajustes em
metodologia, nas atividades, nos materiais e nos agrupamentos flexíveis
devem acontecer de acordo com a necessidade de cada aluno. Dessa forma,
nosso objetivo é avaliar, atender e intervir junto a esses alunos, orientando a
família e a escola para que consigam estimular a aquisição de uma
aprendizagem significativa. Inicialmente as crianças são submetidas a uma
avaliação psicopedagógica e encaminhadas para outros profissionais quando
necessário, obtidos os resultados da avaliação inicial e traçado o plano de
intervenção de acordo com a necessidade de cada criança e realizadas as
devidas orientações na instituição escolar e com a família. O relato de
experiência pretende mostrar que o trabalho do psicopedagogo dentro da
instituição escolar traz bons resultados desde que este profissional seja
aceito e tenha condição de exercer seu trabalho adequadamente. Espera-se
que este trabalho contribua para a educação e para a valorização da atuação
do psicopedagogo.
Palavras–chave: Deficiência intelectual, atendimento psicopedagógico,
aprendizagem significativa.
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INTRODUÇÃO
Atualmente observa-se que a inclusão de alunos com Deficiência
Intelectual ainda é um grande desafio. A expressão deficiência intelectual
passou por várias alterações, no decorrer da história, à medida que novos
conhecimentos foram sendo produzidos pelas ciências.
A deficiência intelectual é uma das deficiências mais encontrada em crianças
e adolescentes, atingindo 1% da população jovem (VASCONCELOS, 2004).
Caracterizada pela redução no desenvolvimento cognitivo, ou seja, no QI,
normalmente abaixo do esperado para a idade cronológica da criança ou
adulto, acarretando muitas vezes um desenvolvimento mais lento na fala, no
desenvolvimento neuropsicomotor e em outras habilidades. De acordo
Honora e Frizanco, (2008), ―a deficiência intelectual não é considerada uma
doença ou um transtorno psiquiátrico, e sim um ou mais fatores que causam
prejuízo das funções cognitivas que acompanham o desenvolvimento
diferente do cérebro‖.
Seu diagnóstico necessita do envolvimento de grupos de fatores biomédicos,
etiológicos, comportamentais, sociais e educacionais. O diagnóstico de
deficiência intelectual está a cargo de médicos e psicólogos clínicos,
realizando-se em consultórios, hospitais, centros de reabilitação e clínicas.
(CARVALHO, 2007)
Para Vygotsky (1996), há potencialidade e capacidade nas pessoas com
deficiência, mas entende que, para estas poderem desenvolvê-las, devem
ser oferecidas condições materiais e instrumentais adequadas. O tempo
necessário para o aprender do aluno com deficiência intelectual é um tempo
diferenciado, as questões cognitivas, psicológicas e neurológicas precisam
ser levadas em conta para que os educadores compreendam esses
momentos diferenciados de cada aluno. Nesta perspectiva surge a
psicopedagogia que segundo Corso (2013) ―é uma área que estuda e lida
com os processos de aprendizagem humana, fazendo-se valer de uma gama
de conhecimentos de várias ciências, mas sem perder de vista o fator
educativo‖.
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A Psicopedagogia surge para atender a uma demanda específica de auxílio à
superação das dificuldades de aprendizagem, atuando de forma preventiva e
terapêutica. Na preventiva, o psicopedagogo realiza uma investigação
institucional, avaliando os processos didáticos e metodológicos, buscando
compreender o processo ensino/aprendizagem e propondo alternativas que
aperfeiçoem os esforços empreendidos pelos educandos. Na forma
terapêutica, busca a promoção da saúde mental auxiliando o indivíduo na
superação das dificuldades de aprendizagem, investigando os sintomas, a
modalidade de aprendizagem e desenvolvendo atividades interventivas. .
A finalidade desse trabalho é ressaltar que o psicopedagogo na escola tem o
objetivo de investigar todas as variáveis possíveis existentes no processo de
aprendizagem, a fim de orientar as famílias e a escola, bem como direcionar
a reflexão e o encaminhamento de estratégias de ajuda à criança ou
adolescente atendido por este profissional.

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA
O estudo realizou-se em uma Escola Municipal que abrange os
segmentos da Educação Infantil e Fundamental I, localizada no município de
Eunápolis/Bahia, esta escola foi selecionada para participar por ser onde a
pesquisadora atualmente exerce a função de psicopedagoga.
Após definição dos alunos que seriam acompanhados, realizou-se encontro
com a escola, coordenação e professores, para coletar informações mais
precisas sobre os participantes e agendamento do início do atendimento. No
diagnóstico psicopedagógico realizou-se uma investigação da relação do
aluno com a família e com a escola, visando escutar o aluno e associar essas
interrelações para melhor compreender o processo de aprendizagem. Nas
sessões seguintes realizaram-se a anamnese, provas embasadas na teoria
de Jean Piaget, o Teste de desempenho escolar (TDE) entre outros
instrumentos

que

contribuíram

para

o

diagnóstico

psicopedagógico.

Ressaltando que todos os instrumentos citados são autorizados e podem ser
usados por psicopedagogos.
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Ao término das sessões de avaliação diagnóstica, os testes foram analisados
e as informações compiladas em um relatório, cujas informações foram
compartilhadas e esclarecidas com o responsável pela criança e com a
escola. Dessa forma, realizou-se a elaboração do PDI – Plano de
Desenvolvimento Individual, onde foram traçadas as metas e procedimentos
para serem trabalhadas com as crianças, contudo ao longo do ano
necessitaram ser redirecionadas frequentemente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A inclusão de alunos com deficiência intelectual na sala de aula
regular é um desafio para o sistema educacional. É preciso repensar as
práticas pedagógicas, adequações físicas e formação dos professores. Para
que a ação de incluir aconteça realmente, é essencial que a escola tenha
condição e que gestores, professores e a comunidade escolar estejam
atentos a todos os aspectos que são fundamentais no processo de inclusão
desse aluno.
Com o resultado dos atendimentos pode-se observar que os alunos
demonstravam aversão pela escola, não se sentiam aceitos e ficavam em
alguns momentos tristes e/ou agressivos. Em relação ao cognitivo a maioria
não

conhecia

as

letras

e

números,

tinham

dificuldade

de

orientação/lateralidade. Nesta perspectiva, sugerimos realizar bimestralmente
momentos de formação e sensibilização com os professores. O trabalho foi
realizado durante todo o período letivo e ao término do ano letivo pode-se
perceber que os alunos apresentavam avanços significativos, principalmente
na socialização.
Nesse sentido, Vygotsky (1998, p. 118) esclarece que ―O aprendizado
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em
movimento vários processos de aprendizagens que, de outra forma, seriam
impossíveis de acontecer‖.
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CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso público alvo possui um comprometimento cognitivo, mas essa
limitação não o impede de desenvolver diversas atividades que podem ajudálo a integrar o mundo da aprendizagem.
Nesta perspectiva, ao concluir as observações foi possível constatar que
esses alunos, quando submetidos a um acompanhamento psicopedagógico e
multidisciplinar, além da mediação pedagógica planejada e flexibilizada, eles
demostravam interesse pelos conteúdos ministrados em sala de aula e, com
isso, melhoram seu relacionamento com os colegas e professores, de tal
forma que se tornavam mais independentes e estimulados a participarem das
atividades propostas em sala de aula.
Nos dias atuais não se pode conceber o aluno considerando apenas o
desenvolvimento cognitivo, mas também o da personalidade, da afetividade,
a estrutura familiar e o da sociabilidade, pois são fatores inseparáveis da
realidade de cada indivíduo e do cotidiano escolar. Nesse sentido, o
psicopedagogo vem agregar uma visão ampla sobre esse sujeito auxiliando
no desenvolver de estratégias significativas.
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RESUMO:
Diariamente, novas tecnologias têm surgido no mercado na tentativa de
sanar as limitações que a argamassa convencional apresenta. A adição de
fibras de poliuretano apontam para uma melhoria reforçando o compósito e
permitindo maior absorção de energia plástica, permitindo que o material
sofresse alta deformação antes de sua ruptura, evitando assim uma ruptura
brusca . Entretanto, no estado fresco tal adição provoca uma redução na
trabalhabilidade da mistura, e, por isso, geralmente são incorporados aditivos
superplastificantes nas argamassas reforçadas com fibras, que, dependendo
do seu teor, podem deixar a argamassa com consistência fluida, atendendo
ou não a requisitos de autoadensabilidade. Para garantir a coesão de uma
argamassa fluida, é necessário que haja um maior teor de finos na mistura.
Nesse estudo, contemplando-se ao conceito da ecoeficiencia, propõe-se a
adição do filito e das fibras de poliuretano, agregando um valor ambiental ao
concreto. Dentro deste contexto, este estudo visa à produção de uma
argamassa fibrosa fluida com propriedades adequadas nos estados fresco e
endurecido, levando em consideração a influência do teor volumétrico das
fibras, para uma futura aplicação na produção de um concreto fluido fibroso.
Os materiais utilizados para a definição desta dosagem foram: cimento
Portland CPII Z32, água potável, agregado miúdo natural, adição de filito,
fibras de borracha e aditivo superplastificante. A metodologia utilizada para a
realização desse estudo foi a de GOMES, desenvolvida para concreto auto
adensável. Com o objetivo de produzir a argamassa fluida com fibras e filito
proposta neste trabalho, foi necessário realizar algumas adaptações, já que o
método aplicado não previa inserção de fibras. A otimização da dosagem foi
alcançada através da combinação do teor de fibras e agregados. O teor ótimo
foi adquirido com aplicação de 99,30% de agregado miúdo e 10% de filito em
relação ao teor de cimento, 0,70% fibras de borracha. Após o
desenvolvimento, confirmou-se a grande influência dos fatores analisados, e
obteve-se o traço de argamassa com desempenhos satisfatórios e potencial
para a aplicação proposta.
Palavras–chave: Argamassa, fluida, fibra, poliuretano, filito.

P á g i n a | 148

INTRODUÇÃO
Um dos materiais mais utilizados no setor da construção civil é o concreto
devido a sua enorme capacidade de adaptação a diversos tipos de
aplicações. Nos últimos anos no Brasil diversas pesquisas estão sendo
desenvolvidas com o objetivo de otimizar os métodos de dosagem e de
proporcionar melhorias nas propriedades do concreto.
No concreto reforçado com fibras (CRF), as fibras funcionam como
uma ponte de transferência de tensões na matriz do concreto, aumentando
sua ductilidade quando tracionadas, diminuindo o acúmulo de tensões na
extremidade das fissuras (ISAIA, 2011).
O filito é um mineral muito abundante na crosta terrestre, que
apresenta
um baixo custo agregado. A caracterização química do mineral consistiu em
determinar sua composição química e mineralógica, tanto de forma
qualitativa como de forma quantitativa. O elevado teor de quartzo, juntamente
com uma concentração de até 40% de filossilicatos (moscovita e caulinita),
fazem do filito um material estratégico para a fabricação de cimento
geopolimérico, um material que pode substituir o cimento Portland em
aplicações estruturais (MELO, 2012).
Neste trabalho pretendeu-se analisar o desempenho de argamassas fluidas
com adição de filito e de fibras de poliuretano em relação, principalmente, à
propriedade de resistência mecânica à compressão.

MATERIAIS E METODOLOGIA
Os materiais utilizados foram: cimento CP II-Z32, o agregado miúdo
utilizado foi areia natural lavada média, que assim como o filito e a fibra de
borracha apresentou cujo diâmetro característico máximo de 2,40 mm, aditivo
superplastificante e água potável.
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A metodologia utilizada apresenta um procedimento de caráter
experimental para obtenção da dosagem do concreto auto adensável de alta
resistência. Gomes em 2002 propôs um procedimento fundamentado na
otimização separada da pasta, do esqueleto granular de agregados, na
determinação da dosagem ótima de superplastificante, obtida através da
variação da quantidade de superplastificante, mantendo constantes as
relações água/cimento (a/c) e fíler/cimento (f/c); bem como a produção do
concreto com a dosagem de superplastificante igual à dosagem ótima da
pasta.
Neste trabalho foi analisado o desempenho de argamassas com
adição de filito e de fibra de poliuretano e filito, em relação, principalmente à
resistência mecânica à compressão. O filito foi inserido em substituição a
10%, 15% e 20% do teor de cimento. Foi utilizada 0,70%, 1,0% 1,5% de fibra
de poliuretano em substituição ao volume de agregado miúdo. Foram
determinadas as massas específicas, real e aparente, da areia e do filito.
Buscou-se determinar o teor de saturação do aditivo nas pastas, que
consiste em, através do ensaio de cone de Marsh, determinar o índice de
fluidez, chegando assim a dosagem ótima de superplastificante.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A caracterização dos índices físicos do agregado miúdo foi
determinada conforme apresentado na tabela 1.
Tabela 1. Índices físicos do agregado miúdo.
ENSAIOS

AREIA

Massa específica (g/cm³)

2,611

Massa unitária-estado solto (g/cm³)

1,449

Massa unitária - estado compactado (g/cm³)

-

Absorção (%)

0,60

Teor de materiais pulverulentos (%)

1,32

Impurezas orgânicas húmicas (ppm)

250

Diâmetro característico máximo (mm)

2,4

Graduação granulométrica

Média

P á g i n a | 150

Módulo de finura

2,492

A determinação do teor de saturação foi determinada conforme

Tempo de fluxo log T
(s)

apresentado na figura 1.
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55
sp/c (%)

Figura 1. Teor de saturação.
Para argamassas com esse tipo de cimento e filito, foi alcançado um teor
de saturação de 0,35%. Neste caso, não foi possível chegar a um ângulo
interno no intervalo especificado (140 ± 10°), porém o teor de saturação pôde
ser determinado porque o tempo da mistura permaneceu praticamente
constante após p/c = 0,35%,

sendo essa

a

dosagem ótima de

superplastificante.
Utilizando na dosagem: cimento CPII Z32, agregado miúdo (areia),
aditivo plastificante, 10% de filito (in natura) e 0,7% de fibra de poliuretano e
variando a granulometria da fibra de poliuretano: na peneira 0,30 a
resistência à compressão obtida foi de 3753,75 Kgf; Na peneira 0,60 o
resultado da resistência à compressão adquirida foi de 2119,38 Kgf.

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o término da análise dos resultados foi possível estabelecer
algumas considerações finais:
- A adição de filito ―In natura‖ em substituição à 10% do cimento,
juntamente com a 0,7% do teor de fibra de poliuretano gerou um leve
acréscimo de absorção de água, que foi compensado com a utilização do
aditivo nas misturas.
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RESUMO:
O rio Buranhém abastece de cerca de 250 mil habitantes ao longo do seu
curso, sendo a grande parte destes moradores do município eunapolitano.
Eunápolis se destaca no cenário regional por ser um dos municípios mais
populosos, mas não apresenta uma política de saneamento básico
adequado. Devido à grande relevância deste rio é de fundamental
importância monitorar a saúde ambiental do Buranhém através de
parâmetros físico-químicos. Coletas entre os meses de março e maio de
2018 foram realizadas em quatro pontos ao longo do rio, dos quais foram
analisados os parâmetros de: temperatura, cor, pH, oxigênio dissolvido (OD),
sólidos totais (ST) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20). Os quatro
pontos avaliados estavam dentro dos limites estabelecidos pela resolução
357/2005 do CONAMA para pH e OD, os pontos 2 e 4 foram
desenquadrados no parâmetro cor e os valores estavam acima do limite
estabelecido para DBO no ponto 1. Diante disso é possível afirmar que o rio
Buranhém se encontra em boa qualidade na maioria dos pontos analisados.
Palavras–chave: balneabilidade, potabilidade, saneamento, saúde
ambiental.
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INTRODUÇÃO
O município de Eunápolis apresenta um dos piores índices de
saneamento da região. Dentre as 19 cidades do extremo sul, o município
eunapolitano ocupa o nono lugar no quesito esgotamento sanitário (IBGE,
2010). Com mais de 115 mil habitantes, apenas 37,4% dos domicílios
eunapolitanos apresentam esgotamento sanitário adequado, e a grande
maioria da população faz uso de fossas negras ou lança seus dejetos em
córregos e lagoas (IBGE, 2010; GONÇALVES, SILVA & NUNES, 2015;
OLIVEIRA, 2015; BARRETO et al. 2017).
Dentre as bacias hidrográficas do sul da Bahia, a do rio Buranhém é
uma das mais importantes. Nascendo na serra dos Aimorés em Santo
Antônio do Jacinto em Minas Gerais, este rio percorre aproximadamente 225
km, passando por Guaratinga e Eunápolis, até encontrar a foz no município
de Porto Seguro, na Bahia. Ao longo do seu percurso, o Buranhém abastece
mais de 250 mil habitantes, além de servir para navegação e recreação
(AZEVEDO, GOMES & MORAES, 2016).
Apesar da sua relevância, a saúde ambiental do Buranhém vem sendo
negligenciada. De forma contraditória, o rio Buranhém abastece o município
de Eunápolis, mas também recebe ao longo do seu percurso efluentes
domésticos e industriais sem tratamento. Outro agravante é o fato de que
mais de 70% da área da bacia do Buranhém está ocupada por pastagem ou
monoculturas, inclusive em Áreas de Preservação Permanente (APP)
(AZEVEDO, GOMES & MORAES, 2016).
Diante deste contexto, é de fundamental monitorar e avaliar a
qualidade das águas do Buranhém. Dessa forma, o desenvolvimento do
trabalho pode contribuir com a investigação saúde ambiental deste
importante corpo hídrico e auxiliar no processo de recuperação do rio.
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MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA
As coletas foram realizadas entre os meses de março e maio do ano
corrente. Foram utilizados frascos de vidro para a obtenção das amostras a
aproximadamente 20 cm de profundidade no leito do rio. As amostras foram
acondicionadas em recipiente isotérmico com gelo até o retorno ao
laboratório, as quais permaneceram a 4°C até o momento dos ensaios.
As análises físico-químicas de Temperatura e Oxigênio Dissolvido
(OD) foram realizadas ainda em campo com o auxílio do medidor de Oxigênio
Dissolvido Digital Portátil MO-910 (Instrutherm), seguindo as instruções do
fabricante. As análises de pH foram realizadas utilizando peagâmetro
PG1800 (Gehaka) e para as análises de Cor foi utilizado Colirímetro
Aquacolor Cor 849 (PoliControl). Foram realizadas pelo menos cinco
medições para cada amostra nas análises de temperatura, OD, pH e Cor.
Os valores de Sólidos Totais (ST) e Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO5,20 5 dias de incubação a 20°C) de acordo aos procedimentos descritos
pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA,
1998). Para DBO, foram realizadas as diluições 25%, 50% e 100% e medição
do oxigênio dissolvido com o auxílio do Medidor de Oxigênio Dissolvido
Digital Portátil MO-910 (Instrutherm). Foram utilizadas apenas as diluições
que tiveram consumo total mínimo de 2 mg/L de O2.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os parâmetros físico-químicos tais como: pH, temperatura, oxigênio
dissolvido (OD), sólidos totais (ST), Cor e Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO5,20) foram mensurados de acordo com o estabelecido em APHA e se
encontram dispostos de acordo com a tabela 1.

Tabela 1. Resultados físico-químicos com análise de variância dos pontos de
coleta Valores de média com mesmas letras não são significativamente
diferentes (P < 0.05). IFBA, 2018.
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Pontos
1
2
3
4

Temp.
(°C)
29,4a
26,2b
26,3b
26,4b

OD
(O2 mg/L)
9,8a
8,3a
5,5b
8,8a

pH
7,2a
7,6b
7,2a
7,6b

Cor (UC)
97,2a
50,6b
86,2a
64,2b

ST (mg/L)
42,5a
40,5a
40,5a
16b

BDO5,20
(O2
mg/L)
6,6
3,15
ND
3,23

Observa-se que a temperatura foi mais elevada no ponto 1, a menor
taxa de oxigênio dissolvido foi no ponto 3. Os pontos 1 e 3 apresentaram os
menos valores para pH e os maiores valores de cor. O ponto 4 apresentou o
menor valor de sólidos totais. Se tratando de DBO, o ponto 1 apresentou o
maior valor, enquanto os pontos 2 e 4 apresentaram valores sem diferença
significativa. Não foi possível calcular o valor de DBO para o ponto 3, pois
nenhuma das diluições apresentou consumo de oxigênio mínimo de 2 mg/L.
De acordo com o estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005,
ambos os pontos analisados estavam dentro os padrões para os parâmetros
oxigênio dissolvido (OD) e pH, no parâmetro Cor os pontos 2 e 4 estão acima
do limite, e no parâmetro DBO5,20 apenas o ponto 1 ficou fora do estabelecido
pela mesma resolução.
Apesar de não serem mensurados pela Resolução 357/2005 –
CONAMA, os parâmetros de temperatura e sólidos totais (ST) são utilizados
no cálculo de Índice de Qualidade de Água (IQA) pela National Sanitation
Foundation (NSF-USA), dos quais os quatro pontos estavam bem avaliados.

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esperava-se observar a gradativa perda de qualidade das águas do rio
ao longo do curso do rio em direção a foz, porém, contrariamente ao
esperado, percebeu-se que todos os pontos apresentaram bons indicativos
de qualidade, com exceção do ponto 1, mais próximo a entrada do rio
Buranhém no município de Eunápolis.
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RESUMO:
Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da temperatura após prétratamento térmico da biomassa de resíduo de sisal no teor de lignina. Para
isso foi utilizado resíduo de sisal advindo de Valente – Ba. A biomassa foi
seca a 60 °C, triturada e peneirada. Foram utilizados tamanhos diferentes de
biomassa para as respectivas temperaturas de pré-tratamento. Foi possível
perceber que, de um modo geral, o teor de lignina é elevado quanto maior a
temperatura de pré-tratamento da biomassa.
Palavras–chave: Lignina, mucilagem, sisal.
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INTRODUÇÃO
As fibras do sisal representam o percentual de apenas 3 a 5% da folha
e, por sua vez, os 95 a 97% restantes constituem os resíduos do
beneficiamento, que são utilizados como adubo orgânico, ração animal e pela
indústria farmacêutica (MARTIN et al., 2009). Como fonte de energia e
compostos químicos, este resíduo trata-se de biomassa lignocelulósica
composto de água, hemicelulose, celulose, lignina e extrativos (açúcares,
etc.).
A lignina, que vem do latim lignum e que significa madeira, está
presente entre a parede primária e secundária de uma planta. A deposição
de lignina é iniciada nos cantos da célula adjacente à lamela e prossegue
internamente dentro das paredes primária e secundária (PACIULLO, 2002).
Na pirólise de biomassa lignocelulósica a lignina é precursora de uma
série de compostos fenólicos e de gás hidrogênio, componentes largamente
utilizados na indústria de alimentos e polímeros, dentre outras (Qu et al.,
2011).
Desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da
temperatura no teor de lignina do resíduo de sisal a fim de propor prétratamento térmico da biomassa para elevação do rendimento de compostos
fenólicos e gás de síntese durante pirólise de biomassa.

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA
A biomassa do sisal foi obtida congelada de um produtor rural da
região de Valente-Ba. Após descongelar, esta foi separada e colocada em
bandejas de alumínio para prosseguir a secagem em estufa. A secagem foi
realizada com duração de cerca de 10 h na estufa à temperatura de 60 °C
para que não desse início precoce à degradação térmica (Figura 1).
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Figura 1. Biomassa em processo de secagem. IFBA, 2018.

Após

a

secagem

a

biomassa

foi

triturada

para

garantir

a

homogeneidade da mesma. No processo de trituração da biomassa seca e
posterior peneiramento

separando-a em quatro

tamanhos diferentes

utilizando as peneiras com as respectivas aberturas (φ): 2,36 mm, 2,00 mm,
1,18 mm.
Foram separadas quatro amostras de mesma massa de cada tamanho
médio de partícula (16 amostras) estas amostras foram então tratadas a
temperaturas diferente conforme Tabela 1. Este tratamento foi realizado em
mufla por um período de 15 min.

Tabela 1. Identificação das amostras. IFBA, 2018.
Amostra
1.1
2.1
3.1
4.1
1.2
2.2

Identificação do
Tamanho
1

Tamanho da Amostra
(mm)
> 2,36

2

> 2,00 e < 2,36

3

> 1,18 e < 2,00

4

< 1,18

1

> 2,36

2

> 2,00 e < 2,36

Temperatura (°C)
100
100
100
100
200
200

P á g i n a | 160

3.2
4.2
1.3
2.3
3.3
4.3
1.4
2.4
3.4
4.4

3

> 1,18 e < 2,00

4

< 1,18

1

> 2,36

2

> 2,00 e < 2,36

3

> 1,18 e < 2,00

4

< 1,18

200
200
300
300
300
300

1

> 2,36

2

> 2,00 e < 2,36

3

> 1,18 e < 2,00

4

< 1,18

400
400
400
400

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o pré-tratamento térmico foi perceptível a degradação de até 67%
(amostra 4.4) da biomassa com a temperatura.

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Tamanho 4

120,00%

% LIGNINA

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
0

100

200

300

400

TEMPERATURA (°C)

Figura 2. Perfil de teor de lignina. IFBA, 2018.
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Na Figura 2 está o perfil de variação do teor de lignina nas amostras
tratadas às respectivas temperaturas. De um modo geral, há tendência à
elevação no teor de lignina à medida que aumenta a temperatura de prétatamento, com exceção da amostra de tamanho 2 em que o teor de lignina
se mostrou crescente até 300 °C havendo um decréscimo à 400 °C. Isso
pode estar relacionado não homogeneidade do sistema.

CONCLUSÕES
Foi possível concluir que há degradação da biomassa na faixa de
temperatura do presente estudo e também há elevação do teor de lignina das
amostras em função do pré-tratamento térmico.
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RESUMO:

A operação de reservatórios pode afetar o fluxo do rio que por sua vez altera
a isohalina no estuário. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito das
sucessivas reduções de vazões defluentes da barragem de Xingó no avanço
da cunha salina no baixo trecho do rio São Francisco. Para tanto foi
necessário analisar a salinidade a jusante da barragem de Xingó, analisar a
relação entre as reduções de vazões defluentes e a salinidade da água; e
analisar a evolução espacial da salinidade em função da distância dos pontos
amostrais até a foz. Foi possível inferir que, com as reduções das vazões
defluentes a partir do ano de 2013, houve considerável aumento da
salinidade na seção 11 (ponto amostral ESF18), distante da foz 9,3 km,
localizada entre Piaçabuçu-AL e Brejo Grande-SE. Com a continuidade das
reduções de vazões, seções mais afastadas da foz apresentaram valores
elevados de salinidade tanto no fundo quanto na superfície. Este estudo
indica grande impacto causado pela alteração de regime na salinidade das
águas do baixo trecho do rio São Francisco. Tal situação afeta a população
ribeirinha, principalmente em Piaçabuçú-AL.
Palavras–chave: cunha salina, estuário, barragens
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INTRODUÇÃO
A variação sazonal da salinidade nos estuários é controlada pelo fluxo
de água doce dos rios (Alber, 2002; Gillanders & Kingsford, 2002; Whitfield,
2005; Zhang T et al., 2011); logo, com o intuito de evitar a salinização em
áreas estuarinas, além dos cuidados com manejo do solo, é necessário a
manutenção do fluxo de água doce em condições adequadas à manutenção
do equilíbrio nos estuários.
Os

reservatórios

são

obras

hidráulicas

importantes

para

o

armazenamento de água, entretanto com geração de vários impactos
negativos (Bermann 2007). Operar um reservatório ou conjunto de
reservatórios significa utilizar regras específicas de atendimento de níveis de
água no reservatório e liberação de determinada quantidade de água a
jusante, e assim atender aos usos ou objetivos específicos de gestão hídrica
da bacia hidrográfica. Porém, em épocas de crise hídrica, enfrentam o
desafio de reduzir as vazões defluentes de forma a atender aos múltiplos
usos da água existentes na bacia, favorecendo o avanço da intrusão salina
no estuário.
O deslocamento na isohalina causado por alterações de fluxo da água
doce, além de afetar comunidades ribeirinhas e seus respectivos usos, como
por exemplo, o abastecimento humano e a pesca, afeta a distribuição da
vegetação enraizada e de organismos sésseis surtindo efeitos em toda
cadeia alimentar aquática (Alber, 2002).
O rio São Francisco, possui um sistema de barragens em cascata para atendimentos
múltiplos. Os reservatórios têm sofrido diminuição dos níveis de água devido a uma crise
hídrica no País, iniciada em 2012 (ANA, 2017). Diante desta situação, foi necessário operar o
sistema de forma a manter os reservatórios com acúmulo de água suficiente para
atendimento da demanda aos usos múltiplos da bacia. Por conseguinte, os órgãos
ambientais responsáveis (ANA e IBAMA), autorizaram a partir do ano de 2013, sucessivas
reduções da vazão defluente no reservatório de Xingó, último do sistema, no baixo trecho do
rio (ANA, 2017). Desde então surgiram nesta região, queixas da população ribeirinha,
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relativas ao aumento da salinidade da água (CBHSF, 2016). Este estudo buscou avaliar o
avanço da cunha salina a jusante do reservatório de Xingó em decorrência das sucessivas
reduções das vazões defluentes resultantes da operação dos reservatórios na bacia do rio
São Francisco.

METODOLOGIA
A área de estudo estende-se da estação fluviométrica de Piranhas (Chesf), a jusante
da barragem de Xingó, situada entre Sergipe e Alagoas até a foz do rio São Francisco com
uma extensão de aproximadamente 200 km. Foram utilizados os dados de vazão média
diária da estação de Piranhas que representa as vazões defluentes do reservatório de Xingó.
As seções de estudo foram distribuídas em duas partes: trecho fluvial (quatro seções) e
trecho estuarino (dez seções). Para o trecho fluvial foram utilizados dados primários de
salinidade, e para o estuário, dados primários e secundários de salinidade. Os dados foram
organizados em dois períodos: antes e depois das reduções das vazões defluentes, de 2008
a 2012 e de 2013 a 2017, respectivamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A vazão defluente de restrição mínima do reservatório de Xingó
reduziu de 1300 m³/s no início da sua operação em dezembro de 1994 para
600 m³/s em maio de 2017. Quando comparados os períodos antes das
reduções de vazões (2008 a 2010) com o período pós reduções de vazões
(2013 a 2017), na seção distante da foz 9,3 km (seção 11), ocorreram
acentuadas alterações de salinidade na preamar de sizígia, passando de 0,1
para 5 ‰ na superfície evidenciando um avanço da cunha salina em torno de
4 Km. Os resultados da variação da salinidade na referida estão ilustrados na
Figura 1.

Superfície

Fundo

Vazão defluente diária

ESF18 (Seção 11 )

Figura 1 – Relação entre salinidade na superfície e fundo e vazões defluentes, em Piranhas, na seção
11 (ponto ESF18), localizada entre Brejo Grande-SE e Piaçabuçu-AL, distante 9,3 Km da foz

Fonte: Próprio Autor, baseado em dados disponibilizados pela Chesf

A mesma análise foi realizada em pontos mais distantes da foz e
observou-se da mesma forma, acentuadas alterações de salinidade. Na
margem esquerda do rio, seção 8, próximo ao ponto de captação de água
para abastecimento humano da cidade de Piaçabuçu-Al observaram-se
alterações de salinidade de 1 ‰ para 18 ‰ no fundo, com vazões defluentes
de 1100 m³/s para 700 m³/s respectivamente, sendo que na superfície com a
vazão mais reduzida a salinidade atingiu o limite para água doce de acordo
com o Conama 357/2005.
No trecho fluvial, as medições in loco não acusaram valores de
salinidade fora dos limites de água doce no ano de 2017.
CONCLUSÕES
Evidenciou-se que a situação de escassez da água que levou às
mudanças de regras na operação da barragem, favoreceu o avanço da cunha
salina no estuário afetando, inclusive pontos de captação de água para
abastecimento humano na cidade de Piaçabuçu-AL.
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AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA
NO ENSINO MÉDIO
Vinicius Silva Santos3
RESUMO:
Este trabalho analisa as principais práticas pedagógicas no ensino de língua
inglesa nas aulas do ensino médio, apresentando as alternativas mais
eficazes no processo ensino-aprendizagem, tomando como base teórica os
pressupostos teóricos de Mariângela Braga Norte, Jésus Henrique Segantini,
Michael Jacobs, dentre outros. Os métodos pedagógicos aplicados sobre a
disciplina de língua inglesa no Ensino Médio vêm sofrendo inúmeras
dificuldades de assimilação do conteúdo por parte da maioria dos estudantes.
São problemas que são associados aos métodos de ensino que não
estimulam o interesse do aluno em produzir o mínimo possível e que
massifica o conteúdo, fazendo os estudantes desenvolverem passivamente
desinteresse pela disciplina em sala de aula. Entretanto, com o avanço da
tecnologia ao longo dos anos, já é possível construir práticas pedagógicas de
ensino diferenciadas através dos instrumentos tecnológicos que tanto são
utilizados na sociedade. Ignorar as modificações da pós-modernidade é algo
que não pode ser mais sustentado pelos docentes de língua inglesa. É
preciso combater as dificuldades na absorção do conteúdo utilizando
métodos tecnológicos contemporâneos que estejam associados à realidade
dos estudantes, com o intuito de desmassificar o conteúdo e fazerem os
alunos desenvolverem mais interesse pela disciplina em sala de aula. Através
da convergência do conhecimento com o entretenimento surgem inúmeras
possibilidades didáticas e práticas que podem ser cogitadas como
metodologia em sala de aula de língua inglesa. Ferramentas como Youtube,
websites como Kahoot ou até mesmo séries de tv, podem ser apropriadas
metodologicamente para esse fim pedagógico. São ferramentas que são
utilizadas constantemente pelos jovens e que com o uso apropriado é
possível desenvolver práticas eficientes. Buscar meios mais eficazes de
produção em sala de aula através das ferramentas globalizadas é se adequar
a pós-modernidade tecnológica, que vem constantemente evoluindo,
conquistando e dominando todos os campos sociais possíveis, entre eles as
escolas. As possibilidades de construir didáticas pedagógicas utilizando-se
dessas ferramentas são numerosas. Combater as dificuldades no ensino de
língua inglesa é algo que precisa ser enfrentado pelos docentes e é por isso
que amadurecer novas práticas didáticas entrelaçadas ao contexto social dos
estudantes é algo que precisa ser pensado.
Palavras-chave: Aprendizagem, Língua Estrangeira, Prática docente,
Tecnologia.
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INTRODUÇÃO
Vivemos em uma realidade globalizada dominada pela língua inglesa,
porém quando se trata do processo ensino-aprendizagem em sala de língua
inglesa no ensino médio, existem grandes dificuldades de interpretar e
entender textos por parte de alguns alunos. Por isso é importante
amadurecer práticas pedagógicas de mediação do conhecimento para os
estudantes.
Desenvolver técnicas pedagógicas eficientes para o desenvolvimento
e aprendizado do aluno é crucial para a construção do pensamento crítico
dos estudantes. Os métodos de ensino precisam estar em constante
adaptação para conseguir ensinar de maneira mais clara aos estudantes. Um
exemplo pós-moderno são os instrumentos tecnológicos, que dominam todos
os campos sociais, incluindo as escolas. Nessa era pós-moderna, utilizar
práticas pedagógicas através desses instrumentos pode influenciar na
convergência do ensino com entretenimento.

METODOLOGIA
A natureza desta pesquisa é de orientação qualitativa, pois se
caracteriza como uma pesquisa bibliográfica. Conforme Flick (2004, p. 27), a
pesquisa qualitativa trabalha, sobretudo, com textos. Nesta perspectiva, esta
pesquisa analisou os aportes teóricos de estudiosos da área de ensino de
língua estrangeria, resultando na

descrição dos principais métodos

pedagógicos para o ensino de inglês nas aulas do Ensino Médio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O objetivo desse trabalho é analisar as práticas pedagógicas e
compreender de que forma elas contribuem na produtividade dos alunos nas
salas de língua inglesa do ensino médio. Levando em consideração que as
maiorias dos estudantes estão sempre desmotivados e que raramente
levantam perguntas sobre o conteúdo (JACOBS, 2009, p.5), é importante
criar artifícios metodológicos que os façam sair do estado atual de
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desinteresse para migrarem a um estado de produtividade contínuo, fazendoos desenvolverem mais interesse pelo aprendizado.
Segundo os dados de Segantini (2014), em seu questionário sobre
programas educacionais que podem aumentar o interesse dos alunos, 100%
dos alunos entrevistados responderam que o uso de recursos tecnológicos
podem fazê-los assimilarem os conteúdos com mais praticidades, 32% dos
alunos

disseram

que

a

reprodução

didática

repetida

os

fazem

desinteressarem pelo conteúdo e 19% admitiram que os conteúdos são
massantes, o que acaba provocando cada vez mais desinteresses e,
consequentemente, diminui a produção em sala de aula.
Buscar novos métodos pedagógicos que usam a tecnologia para
influenciar positivamente o desempenho do estudante é uma realidade que
precisa ser enfrentada pelos profissionais de língua estrangeira. Utilizar
práticas como vídeos do Youtube ou outras atividades envolvendo a internet
são possiblidades que podem ser cogitadas (EL KADRI; GAMERO;
PASSONI, 2014), um bom exercício seria reproduzir vídeos curtos e
animados em inglês ou até mesmo utilizar alguns websites como o Kahoot4,
criado pelo professor Alf Inge Wang com o intuito totalmente dinâmico, o que
possibilita ser aproveitado de um jeito prático que una o conhecimento e o
entretenimento através de atividades de múltiplas escolhas que são criadas
pelo próprio docente.
São inúmeros os instrumentos que podem possibilitar uma interação
mais dinâmica e eficiente em sala de aula. Um modelo metodológico também
viável são as séries de Tvs, que são comumente consumidas pelos jovens e
que, com um preparo pedagógico, é possível adequar esse instrumento de
entretenimento em união com o conteúdo que precisa ser aplicado na sala de
aula. Um exemplo prático desse método citado seria selecionar alguns
trechos de algum(ns) episódio(s) e pedir para que os alunos identifiquem
marcas do conteúdo explicado em sala de aula, a partir disso o professor
pode provocar a curiosidade, construir a necessidade de saber, expondo os
4

Informações sobre Alf Inge Wang, o autor do website Kahoot. Disponível em:
<https://kahoot.uservoice.com/knowledgebase/articles/464890-who-and-what-is-behindkahoot>.
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alunos a diferentes formações discursivas (EL KADRI; GAMERO; PASSONI,
2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com

o

avanço

da

tecnologia

nos

campos

sociais,

surgem

inimagináveis didáticas pedagógicas que acabam proporcionando uma gama
de

possibilidades

viáveis

que

podem

ser

aplicadas

como

prática

metodológica no ensino de língua inglesa no ensino médio.
É fato a importância dos instrumentos tecnológicos. Apropria-los com
intuito de desenvolver metodologias de ensino eficientes é algo que precisa
ser cogitado pelos professores de ensino de língua inglesa do ensino médio.
Tendo em vista que a disciplina de língua inglesa no ensino médio é
constituída por alunos que não conseguem assimilar os conteúdos
apresentados com facilidade, é de grande importância amadurecer métodos
que os façam descontruir essas dificuldades a partir de práticas de ensino
adequadas a realidade em que os estudantes vivem, priorizando o
desenvolvimento através da convergência de ferramentas tecnológicas com o
conhecimento.
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O ENSINO DA COESÃO SEQUENCIAL E DOS MARCADORES
DISCURSIVOS NOS MANUAIS DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO
Bougleux Bonjardim da Silva Carmo1
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RESUMO:
Esta pesquisa descreve como se efetiva o ensino da coesão sequencial e
dos marcadores discursivos (doravante MD) no Ensino Médio a partir do livro
didático. Para tanto, este estudo pauta-se nos pressupostos da Pragmática e
da Linguística Textual (CARMO, 2015; KOCH, 2005; KOCH; ELIAS, 2016;
PORTOLÉS, 2001). Metodologicamente, são analisadas duas coleções do
Programa Nacional do Livro Didático - triênio 2018-2020 (ABAURRE;
ABAURRE; PONTARA, 2016; ORMUNDO; SINISCALCHI, 2016) para
verificação do tratamento didático da argumentação e uso dos MD. Os
resultados apontam, principalmente, para a superficialidade, metalinguagem
e configurações transmissivas dos conteúdos gramaticais, além de
insuficientes abordagens que trabalhem a leitura e uso da coesão sequencial
em situações reais de comunicação, notadamente, escrita. Por fim,
argumenta-se quanto à importância da mediação crítica para a
sistematização do MD, articulação das questões conceituais apresentadas,
uso do livro didático e domínio da coesão sequencial.
Palavras–chave: Argumentação, conectores, livro didático, mediação crítica.
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INTRODUÇÃO
Os livros didáticos são ferramentas pedagógicas essenciais no ensino
de língua portuguesa. Hodiernamente, a pesquisa sobre manuais escolares
constitui-se em um campo multidisciplinar pela variedade temática,
importância adquirida nas políticas públicas educacionais, na formação da
cultura escolar e de seus impactos no ensino público (MUNAKATA, 2012).
Requer, pois, uma atitude crítica frente à abordagem dos conteúdos de
ensino, em consonância com diferentes fatores para potencialização do
processo de ensino e aprendizagem (MANTOVANI, 2009).
Com efeito, no que se refere à coesão sequencial e o ensino dos
marcadores do discurso (doravante MD), há ainda carências e limitações
quanto à sistematização desses conteúdos nos manuais didáticos do Ensino
Fundamental II (CARMO; ALOMBA RIBEIRO, 2014; CARMO, 2015). Tais
elementos são essenciais no desenvolvimento da argumentação que, por sua
vez, tem exigido reflexão e melhor desenvolvimento no ensino básico
(AZEVEDO, 2013; SOUZA; PIRES, 2018).
Por sua vez, a literatura nesse campo tem postulado a necessidade de
desenvolver a competência leitora e escrita em práticas comunicativas reais
pelo uso dos diferentes recursos linguísticos, tais como os MD e a coesão
sequencial, que são fundamentais para se estabelecer a coerência textual,
encadear ideias, posicionar-se argumentativamente e articular leitura,
interpretação e produção textuais (KOCH, 2005; KOCH; ELIAS, 2016).
Assim, a problemática que se coloca é: como se estabelece o ensino dos MD
na etapa final da Educação Básica?
Por conseguinte, a presente discussão importa em função dos
impactos do uso do livro didático e por seu potencial em determinar o
processo pedagógico, desde a seleção e distribuição dos conteúdos, formas
de avaliação, até mecanismos de transposição didática, já que vigora ser o
tipo de material mais utilizado na maior parte das escolas públicas da
Educação Básica. Todos esses fatores influenciam o processo de
aprendizagem e o desenvolvimento das diferentes competências (AZEVEDO,
2013; D’ÁVILA, 2013). Diante desses pressupostos, o objetivo deste estudo é
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descrever como se efetiva o ensino dos MD e do processo de coesão
sequencial nos manuais didáticos de português do Ensino Médio.

MATERIAIS E MÉTODOS

A análise ancora-se na descrição de duas coleções do Ensino Médio
de Língua Portuguesa do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD,
triênio 2018-2020, a saber: Português: contexto, interlocução e sentido
(ABAURRE; ABAURRE; PONTARA, 2016) e Se liga na língua (ORMUNDO;
SINISCALCHI, 2016), que estão entre os volumes mais distribuídos,
conforme dados do FNDE5.
Adotou-se

como

procedimentos,

conforme

Carmo

(2015):

a)

averiguação da presença dos MD e da coesão sequencial como conteúdos
de ensino; b) análise do tipo de abordagem, se transmissiva ou reflexiva, das
conjunções, advérbios e interjeições – signos de processamento; c) descrição
dos tipos atividades de escrita e leitura concernentes ao emprego dos MD.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em primeiro lugar, todas as coleções separam-se em três partes
correspondentes ou similares, a saber: literatura, produção de texto e
gramática.

Além

disso,

apresentam

interessantes

articulações

entre

diferentes gêneros textuais, modalidades de uso da língua, práticas de
produção e leitura em formas tradicionais e contemporâneas (BRASIL, 2018).
Todavia, não há estudo da coesão sequencial e da presença dos MD como
conteúdo. Igualmente, as duas coleções concentram o estudo dos gêneros
argumentativos, orações complexas e tipologias textuais na seção de
produção de texto, porém sem articulação entre o estudo das orações
complexas e das classes de palavras que atuam como MD (PORTOLÉS,
2001), isto é, da seção de gramática com a abordagem dos gêneros textuais
argumentativos.
5

Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/dadosestatisticos>. Acesso em: 15 set. 2018.
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Em segundo, tal abordagem se efetiva de forma transmissiva, já que
os

conteúdos

gramaticais

são

apresentados

no

esquema

clássico

morfossintático e seguidos de atividades de leitura, identificação e
conceituação. Por sua vez, estudo dos advérbios, conjunções e interjeições
não se efetiva no terceiro volume e são fundamentais nos processos de
coesão sequencial e coerência textual como um todo (KOCH, 2005; KOCH;
ELIAS, 2016). Isso quer dizer que não se articulam com o estudo da
argumentação. Não obstante, tais elementos são fundamentais no bojo das
competências 03 e 04 do Exame Nacional do Ensino Médio (INEP, 2018).
Por fim, quanto às atividades de leitura e produção, todas as coleções
centram-se na apresentação de gêneros textuais, contextos de produção,
circulação e recepção, bem como no nível composicional das diferentes
tipologias. No entanto, permanece desarticulado o ensino gramatical dos
signos de processamento, conjunções, advérbios e interjeições (PORTOLÉS,
2001), com o processo de produção dos gêneros argumentativos.
Igualmente, falta uma concatenação mais expressiva da exposição dos
conteúdos e tipos de atividades empregadas numa perspectiva mais
pragmática, traço ainda comum em muitas coleções do PNLD (CARMO,
2015; SANTOS, 2015).

À GUISA DE CONCLUSÃO
A descrição ratifica a necessidade de sistematização do ensino dos
MD e da coesão sequencial, em razão da desarticulação entre os conteúdos
gramaticais e a produção de texto voltados para situações reais de
comunicação, apesar da abordagem com gêneros textuais. Assim, a análise
não invalida a qualidade dos manuais do Ensino Médio, mas endossa a
importância da mediação crítica como pressuposto do uso, além da
necessidade dos (as) docentes de valer-se da literatura que tem contribuído
para a elucidação dos materiais e das lacunas mormente apresentadas. Com
isso, pode-se estabelecer critérios de seleção cada vez mais rigorosos no
processo de escolha dos manuais didáticos a cada triênio.
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Diante disso, o (a) docente pode, por exemplo, criar atividades mais
pragmáticas e em contextos reais; oportunizar o contato com maior número
possível de gêneros argumentativos para fruição leitora; estabelecer análises
pontuais de ocorrência das estratégias coesivas; complementar os livros
adotados com materiais produzidos in loco e em diferentes suportes e, nessa
direção, buscar não prender-se ao livro didático como única estratégia
pedagógica no ensino de português.
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UMA LEITURA DA PERSONAGEM MACABÉA: A CONSTITUIÇÃO DO
SUJEITO A PARTIR DA LINGUAGEM
Darlene Silva Santos Santana6
RESUMO:
Este trabalho tem por objetivo analisar a personagem Macabéa, de ―A hora
da Estrela‖ de Clarice Lispector, e suas dificuldades com a linguagem,
partindo da observação da literatura em seu caráter de representação social
e da linguagem enquanto sustento da constituição do sujeito. Considera-se a
Literatura como a arte das letras que torna possível a percepção sensível de
uma dada realidade. Entende-se por linguagem toda forma social de
comunicação e de significação, portanto todo elemento estruturador da
relação do homem com a realidade. Para dar conta de sua proposta, este
estudo divide-se em três capítulos: a literatura e sua função social,
apresentando a personagem Macabéa em suas características literárias e
humanas em seu contexto; a potência da linguagem nos meandros da
vivência humana, apresentando a forma como Macabéa se relaciona com o
instrumento de interação e percepção do mundo; e a pobreza de Macabéa,
situando a personagem em um mundo de parcas interações humanas
constitutivas de uma vida de significados transcendentais. Dentre os autores
que sustentam as discussões teóricas, listam-se Sandra Pesavento, Pierre
Bourdieu, Paul Ricoeur, Mikhail Bakhtin, Martin Buber e Emmanuel Mounier.
Macabéa é protagonista da obra, mas não protagonista da própria vida, pois
vive em um limbo impessoal marcada por sua pobreza de linguagem. A sua
dificuldade em relacionar-se com o outro implica num relacionamento
superficial consigo mesma. Macabéa não constrói sentido e significados para
sua própria existência, nem se atenta para as representações simbólicas que
a rodeiam. Ela somente vive, inspirando e expirando, inspirando e expirando.
Palavras-chave: Macabéa. Linguagem. Constituição do Sujeito.
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INTRODUÇÃO

A natureza humana perpassa pelo campo da linguagem, pois é a partir
da interação verbal que os interlocutores produzem sentido e constituem-se
enquanto sujeitos, construindo leituras da vida e de sua própria realidade. É
por meio da linguagem que o homem adquire a consciência da própria
existência, tornando-se capaz de saber que sabe e, portanto, de agir sobre o
meio, interagindo ativamente, intervindo e transformando-o de acordo com
suas necessidades, ampliando, assim, sua atuação no mundo.
Por outro lado, a privação da linguagem, em virtude de parcas
experiências que possibilitariam a construção da mesma, conduz o sujeito a
uma atuação passiva diante da sociedade, desembocando numa escassez
de atuações e de intervenções na sua realidade por não compreender os
signos que estão ao seu entorno, ou seja, impede o sujeito de agir como
autor das transformações necessárias para si, uma vez que o mecanismo
que permite ao homem a interação com o mundo lhe é restrito.
Neste sentido, considera-se aqui a linguagem como ponto crucial para
a construção do conhecimento e determinante nas ações de um sujeito
inserido num tempo e espaço, na sua capacidade de construir sentidos e de
se posicionar e atuar no meio em que vive, visto ser ela a propulsora das
interações sociais – com o outro e consigo mesmo –, principal experiência
humana no processo de descobrimento do mundo.

METODOLOGIA
Este trabalho analisa Macabéa, personagem central da obra ―A hora
da estrela‖ de Clarice Lispector, a partir de um estudo de enfoque qualitativo,
caracterizado por buscar compreender fenômenos que rodeiam certo grupo
de pessoas (GERHARDT; SILVEIRA, 2009) com foco em aspectos da
realidade que não podem ser quantificados. Para tanto, firmou-se no
procedimento de pesquisa bibliográfica, buscando referenciais teóricos
acerca do tema a fim de recolher informações e conhecimentos construídos
sobre o problema que se busca a resposta neste trabalho.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A literatura traz em sua essência a sublimidade da arte, o poder de
transcender de puras palavras para palavras significativas que abrem o
entendimento do leitor para além do cotidiano, pois projeta um cenário antes
não pensado ou delineado como possibilidade pela imaginação. Nas palavras
de Bourdieu (1996, p. 368), apesar de a literatura estar baseada em códigos
convencionais, ―ela não revela essas estruturas e as questões que levanta a
seu respeito [...] senão em histórias concretas, exemplificações singulares,
que são, para falar como Nelson Goodman, como amostras do mundo real‖.
A partir de histórias de simulação do mundo real, revelando as minúcias até
então impercebíveis, é que a literatura se constrói em seu teor artístico.
A arte literária, em comum com as demais artes, tem o poder de
tornar nítido aquilo que mal se vê e está quase apagado. Foi a partir da
literatura que Clarice Lispector tornou visível um problema social tão pouco
percebido: a linguagem na configuração do sujeito que, quando mal
desenvolvida, se torna um desfalque e compromete o despertar para uma
vida significativa no sentido de ir além da codificação do sistema.
Tudo parte da linguagem, desde a primeira infância quando uma
criança constrói significados e critérios para discernir uma pessoa das demais
outras; quando, já maduro, consegue entender o comportamento das
pessoas e diferenciar diversas qualidades; quando vivencia-se experiências
que provocam determinadas sensações; quando se precisa fazer a leitura de
uma informação para tomar conhecimento de algo; etc. A vida no cotidiano
está

cercada

de

signos

e

símbolos

que

precisam

passar

pela

leitura/assimilação do sujeito, consciente ou inconscientemente.
A convenção do significado simbólico de um signo se dá a partir das
relações sociais. O signo tem um valor simbólico porque é construído
socialmente, e não dado em seu estado natural ou transcendental. É por
esse viés que a linguagem constrói a realidade, a partir da convenção
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simbólica de atribuição de significados aos signos, atuando como
sustentadora da estrutura social na qual o sujeito está inserido.
O ser humano, em sua vida social, está inserido em uma rede
complexa de signos e representações simbólicas que precisam ser
apreendidos

em

seus

significados

para

se

tornarem

acessíveis

à

compreensão. Todas as ações e relações interpessoais estão ancoradas em
diversos significados que são construídos ao longo das experiências traçadas
no dia a dia de cada pessoa (SANTAELLA, 2004) e, por isso, tentar
compreender a constituição do sujeito a partir da relação que ele traça com a
linguagem é pertinente e um jeito de desvendar uma parcela do mistério que
gira entorno do ser humano.
Macabéa, nordestina semi-analfabeta, representa as pessoas da vida
moderna, conduzidas pelo empuxo social que normatiza os costumes e
enquadra as pessoas em classes e grupos, massificação na coletividade.
Diante desse perfil, percebe-se que Macabéa assimila pouco dessa
linguagem que configura os seres, pois, ou se apresenta como alheia a tudo
isso, apática e ausente de si mesma, ou age somente em conformidade com
esses códigos, caindo na ilusão de uma vida autônoma, quando na verdade é
somente um autômato.
A linguagem que configura os seres é aquela construída e assimilada
ao longo dos relacionamentos e experiências. Cada evento fornece novos
significados e sentidos que vão adentrando na rede semântica de cada
sujeito, proporcionando-lhe uma ampliação do seu mundo interior, dos seus
pensamentos, e da compreensão do mundo que o cerca. Para além do
mundo físico e concreto, o ser humano constrói uma realidade codificada que
lhe permite a apropriação de sentido: cada situação, cada ação, cada
resposta dada às ocorrências constituem uma cadeia sígnica que forma a
pessoa (SANTAELLA, 2004).
A linguagem não está apenas na estruturação simbólica do mundo, de
uma realidade social. Ela também participa na transcendência do homem
quando permite a qualidade das relações pelo uso da palavra-princípio Eu-Tu
ou Eu-Isso que, segundo Martin Buber (2001), fundamenta a existência
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humana. Não são apenas as relações ocorridas no dia a dia da causalidade
que formam o sujeito. Mais do que isso, são as qualidades da relação que
constituem o sujeito em Pessoa. Daí a importância da compreensão da
linguagem que codifica uma dada realidade, pois, percebendo-a, a pessoa
torna-se capaz de transcendê-la.
Macabéa não apresenta uma relação genuína com pessoa alguma;
além de sua parca interação social; todas as suas interações são desnutridas
de sentidos valiosos para a construção do Ser Humano. Quando as relações
estão apenas no nível de proximidade funcional e de objetividade, a pessoa
se esquiva do que é realmente Humano: para além da matéria e causalidade,
existe um lado espiritual que só é atingido a partir de trocas genuínas que a
linguagem proporciona. Por outro lado, quando se trata do mundo da
causalidade, Macabéa também se apresenta alheia à linguagem, pois não
compreende a codificação do sistema moderno de lutas e conquistas por um
espaço na sociedade econômica, de um desejo ambicioso de estar de acordo
com algum padrão estabelecido. Macabéa vive na impessoalidade para si
mesma e para o mundo; ausente de qualquer reação frente aos estímulos do
seu contexto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando Macabéa um tipo ideal weberiano que a sobrecarrega
das possibilidades de uma vida parca da linguagem, compreendemos que a
linguagem, enquanto instrumento estruturador da sociedade, é fator pontual
para o estudo da formação do sujeito e para ampliar nossa concepção de ser
no mundo. A linguagem está em todas as nuances e, por isso, precisa ser
atenciosamente conduzida na formação de um sujeito que compreende a
codificação do sistema para ir além dele e que se mostra aberto para as
relações, seguro de si por ter ciência que se forma a partir do outro nos
inúmeros acontecimentos que, além de sociais, são espirituais.
O homem não pode ser visto como um ser pré-determinado pelos
códigos estruturadores, mas, para além disso, deve-se considerar sua
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capacidade de transformar o mundo ao seu redor, a partir da compreensão
de que existem as qualidades das relações e que essas são conduzidas pelo
fluxo da linguagem. Tomar consciência de que o que nos torna humanos são
as interações sociais que vão além das objetividades, impulsiona um novo
modo de viver, uma vontade genuína de não se conformar com esse mundo,
mas de transforma-lo pela renovação da mente e do espírito. A linguagem
nos apresenta as relações Eu-Tu que nos revela a nós mesmos como seres
espiritualmente constituídos do Outro.
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RESUMO:
Conforme dados do IBGE, dentre as pessoas declaradas com algum tipo de
deficiência no Brasil, a visual foi a mais relatada durante o censo realizado
no ano de 2010. Visando esse cenário, o grupo propõe por meio do conceito
de Tecnologia Assistiva – TA (que nos traz não só oportunidades de negócio,
como também busca trazer mudanças na vida daqueles a quem se destinam
os produtos desenvolvidos e produzidos, tendo como finalidade facilitar ou
permitir a realização de uma determinada atividade por portadores de
necessidades especiais) uma luva guia feita com uso da plataforma Arduino.
Para uma maior eficiência do produto, foi objetivada a utilização de dois tipos
distintos de sensores, o ultrassônico e o infravermelho, que em suas
funcionalidades, complementam a necessidade e deficiência de leitura do
outro. Buscando auxiliares cegos na locomoção do cotidiano (em auxílio, não
substituição, da usual bengala), identificando a aproximação do indivíduo a
objetos e/ou obstáculos de forma antecipada e a uma determinada distância,
em ambientes externos ou internos, através da emissão de alertas sonoros e
táticos (vibrações) amplificando assim a percepção do mesmo, a fim de
prevenir colisões e acidentes e de promover maior independência e
qualidade de vida aos usuários finais.
Palavras–chave: Arduino. Cegos. Locomoção. Tecnologia Assistiva.
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1. INTRODUÇÃO
Conforme dados do IBGE, a deficiência visual foi a mais relatada durante
o censo de 2010, onde cerca de 500 mil pessoas foram declaradas cegas, e
mais de 5,5 milhões disseram ter a dificuldade de forma severa.
O projeto tem como objetivo desenvolver uma luva guia capaz de
auxiliar deficientes visuais em relação à percepção do ambiente externo com
um equipamento que permita ao usuário identificar e/ou localizar obstáculos.
Foram realizadas pesquisas de campo e duas entrevistas com
possíveis usuários finais, para validação da utilidade do equipamento e
verificação de possíveis melhorias.
A luva guia em conjunto com a bengala poderá permitir uma
amplificação da percepção do ambiente, podendo gerar uma diminuição de
quedas ou colisões que ocorrem no dia a dia dos deficientes visuais.

2. MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA
Nesta seção serão descritos os materiais, ferramentas e conceitos
utilizados para o desenvolvimento da Luva Guia.

2.1 TECNOLOGIA ASSISTIVA.
A Tecnologia Assistiva diz respeito à pesquisa, fabricação, uso de
equipamentos, recursos ou estratégias utilizadas para potencializar as
habilidades funcionais das pessoas com deficiência. [CORDE, 2009].
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2.2 PLATAFORMAS ARDUINO
Para a elaboração da luva guia, foi utilizado uma plataforma
tecnológica modular. Trata-se de uma plataforma eletrônica de código aberto
que possibilita a prototipação e produção de diversos projetos.
2.2.1 ARDUINO PRO MINI
Leve e compacta, possui 6g de peso, e dimensões de 33 x 18 mm.
Com 14 portas digitais e 8 analógicas, possui uma memória flash, de 32 KB,
SRAM de 2 KB, EEPROM de 1 KB e a velocidade do clock é de16MHz.
[ARDUINOB, 2018].
2.2.2 SENSORES DE DISTÂNCIA: INFRAVERMELHO E ULTRASSÔNICO
Foram utilizados dois sensores um infravermelho Sharp 2Y0A02 que é
capaz de medir distancias de 20 cm a 1,5m de e um sensor ultrassônico,
modelo SH04, que é capaz de medir distancias de 2cm à 4m de distância.
2.2.3 BUZZER 5v (BIP) E MOTOR HÁPTICO (VIBRACALL)
O buzzer irá emitir bips a depender da distancia do obstáculo, quanto
mais perto menor será o intervalo entre os bips. O motor háptico propicia o
retorno sensorial através do tato. Vibrará em frequências pré-definidas no
código da aplicação.
2.2.4 PLACA FENOLITE.
Utilizada para a soldagem e montagem final do circuito do
equipamento.
2.2.5 PUSH BOTTUN.
Utilizado como botão para ligar/desligar o dispositivo.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O produto foi concebido pensando também numa usabilidade fácil e
com uma curva de aprendizado praticamente instantânea. A Luva Guia pode
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fazer parte da rotina de milhares de brasileiros portadores de uma
deficiência que limita e restringe suas atividades diárias.
4.1 ENTREVISTAS
Foram realizados duas entrevistas a primeira entrevista com a dona de
casa, Selma Borges, de 34 anos, que há 20 anos, em fevereiro de 1998,
perdeu completamente a visão devido a um glaucoma irreversível. A segunda
entrevistada foi Eliana Pinheiro, 48 anos, também dona de casa. Perdeu a
visão gradativamente, devido à falta de tratamento inicial de um glaucoma
não identificado por profissionais da região.
5. CONCLUSÃO
A Luva Guia auxilia na independência locomotora, podendo evitar
quedas e colisões. Diferente de outros projetos já idealizados, nosso produto
utiliza dois tipos distintos de sensores de distância, melhorando a detecção de
obstáculos em diferentes meios físicos, proporcionando maior precisão e
robustez.
Após realização de testes com usuários finais conclui-se que o
produto atende aos objetivos propostos: auxiliar na detecção de objetos e
obstáculos entre os níveis da cintura e tronco através de bips e vibrações de
diferentes intensidades (que determinam a aproximação). O equipamento
possui um preço estimado de produção de R$150,00, utilizando itens
comprados no varejo, com ampla margem de redução se produzido em larga
escala.
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