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Apresentação 
 

 A IV Semana de Educação, Ciência e Tecnologia (SECITEC), 
com o tema “a Matemática está em tudo”, constituiu-se em uma 
culminância na promoção da Matemática por parte do IFBA Campus 
Jequié, permitindo uma necessária aproximação entre estudantes, 
pesquisadores e comunidade, com público total no Campus Jequié e 
em suas ações itinerantes em Ipiaú e Jaguaquara de 1134 
participantes. Suas ações extramuros na Praça da Bandeira em Jequié 
durante a Feira de Negócios e Tecnologia do Sudeste da Bahia 
(FENTEC), com área total de 2.500 metros quadrados, envolveram não 
apenas a popularização da Ciência e a divulgação da Matemática, 
como também uma oportunidade de interação entre o ambiente 
acadêmico, a comunidade e os setores produtivos em torno das 
inovações da Matemática Aplicada e Engenharias. Ressaltamos ainda 
como ponto positivo a visibilidade dada à Matemática na programação 
oficial e cultural da FENTEC, cujo público atingiu a marca de 24.808 
visitantes. O “I Workshop de Inovação Tecnológica” realizado no 
auditório da FENTEC teve um público estimado em 100 pessoas por 
atividade, permitindo à população e representantes dos arranjos 
produtivos locais perceberem nas aplicações do conhecimento 
matemático oportunidades de inovação tecnológica e perspectivas 
para a geração de emprego e renda. Foram realizadas atividades como 
sumô de robôs na praça de alimentação, recepção dos visitantes pelo 
robô I2F2, exposições rotativas de Matemática e de Robótica no stand 
oficial da IV SECITEC, localizado na área central da feira.  Houve 
apresentação de 24 trabalhos (21 comunicações orais e 3 pôsteres), 
apresentação de 30 experimentos científicos (protótipos em sua 
maioria). Por fim, foram publicados no Caderno de Resumos (ISSN 
2358-5013) 30 resumos simples e 24 resumos expandidos, dos quais 
5 foram premiados e selecionados para publicação na forma de artigo 
completo no periódico Revista Analysis. Ao todo, 25.932 pessoas 
participaram de pelo menos uma atividade envolvendo a IV SECITEC: 
“a Matemática está em tudo”. 
 

Comissão Organizadora do Evento 
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Programação do Evento 

 
Programação Científica 

 

Credenciamento  
Local: Foyer do Auditório do IFBA  
Segunda-feira, 23/10/2018, das 10:00h às 14:00h 
 

Sessão Solene de Abertura 
Componentes da Mesa: Antônio Moab de Sousa Silva (Diretor Geral do IFBA, 
Campus Jequié), Francisco Regilson Souza (Departamento de Ensino - DEPEN), 
e demais representantes. 
Local: Auditório do IFBA 
Segunda-feira, 23/10/2018, das 14:00h às 14:30h 
Conferência de Abertura 
A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO 
Conferencista: Prof. Dr. Claudinei de Camargo Sant’Anna (UESB)  
Local: Auditório do IFBA 
Segunda-feira, 23/10/2018, das 14:30h às 16:00h 

Minicursos e Oficinas 
Local: IFBA 
Segunda-feira, 23/10/2018, das 18:00h às 22:00h 
 

Mesa Redonda I 
INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE 
Palestrantes: Prof. MSc. Rosival Moreira Fagundes (SUPERA), Prof. Dr. Djane 
Santiago de Jesus ( IFBA) e Prof. Dr. Jaime dos Santos Filho (IFBA) 
Terça-feira, 24/10/2018, das 08:00h às 10:00h 
Conferência I 
SUPERANDO DIFICULDADES EM MATEMÁTICA 
Conferencista: Prof. Dr. Jorge Costa Nascimento (UESB) 
Local: Auditório do IFBA 
Terça-feira, 24/10/2018, 10:30h às 12:00h 
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Minicursos e Oficinas 
Local: IFBA 
Terça-feira, 24/10/2018, das 14:00h às 18:00h 

Minicursos e Oficinas 
Local: IFBA 
Terça-feira, 24/10/2018, das 18:00h às 22:00h 
 

Apresentações de Trabalhos Científicos: Comunicações Orais, Pôsteres e 
Experimentos 
Local: IFBA 
Quarta-feira, 25/10/2018, das 08:00h às 12:00h 

Conferência de Encerramento 
A MATEMÁTICA ESTÁ NA FÍSICA, A FÍSICA ESTÁ NA MATEMÁTICA 
Conferencista: Prof. Dr. Paulo Vicente Moreira dos Santos (IFBA) 
Quarta-feira, 25/10/2018, das 14:00h às 15:00h 
Local: Auditório do IFBA 
PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 
Local: Auditório do IFBA 
Quarta-feira, 25/10/2018, das 15:00h às 15:30h 
 

Abertura Da FENTEC: Mostra De Experimentos 
Local: Praça da Bandeira, Stand do IFBA na FENTEC 
Quarta-feira, 25/10/2018, das 19:00h  

SECITEC Itinerante - Jaguaquara  
MOSTRAS DE MATEMÁTICA, ROBÓTICA E ASTRONOMIA 
PALESTRA: ENEM: CONHECER PARA VENCER – Prof. Dickson Magno (EXPERT) 
Local: Colégio Dimensão 
Quinta-feira, 26/10/2018, as 8:00h 

FENTEC: MOSTRA DE EXPERIMENTOS  
Local: Praça da Bandeira, Stand do IFBA na FENTEC 
Quinta-feira, 26/10/2018, as 16:00h 

PALESTRA: USO DA TECNOLOGIA LIVRE DE CÓDIGO ABERTO PARA 
APLICAÇÃO EM MEDICINA E ROBÓTICA  
Conferencista: Prof. Dr. Juan Alberto Leyva (UEFS) 
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Local: Praça da Bandeira, auditório da FENTEC 
Quinta-feira, 26/10/2018, as 19:00h 

SECITEC Itinerante - Ipiaú 
MOSTRAS DE MATEMÁTICA, ROBÓTICA E ASTRONOMIA 
PALESTRA: ENEM: CONHECER PARA VENCER – Prof. Dickson Magno (EXPERT) 
Local: Complexo Integrado de Educação de Ipiaú 
Sexta-feira, 27/10/2018, as 8:00h 

FENTEC: MOSTRA DE EXPERIMENTOS  
Local: Praça da Bandeira, Stand do IFBA na FENTEC 
Sexta-feira, 27/10/2018, as 19:00h 
MESA REDONDA: INOVAÇÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA 
DE TECNOLOGIA  
Conferencista: Prof. Dr. Handerson Jorge Dourado Leite (IFBA) e Prof. Drª. 
Heloisa Lúcia Castellar Pinheiro (IFBA) 
Local: Praça da Bandeira, auditório da FENTEC 
Sexta-feira, 27/10/2018, as 19:00h 

FENTEC: MOSTRA DE EXPERIMENTOS  
Local: Praça da Bandeira, Stand do IFBA na FENTEC 
Sábado, 28/10/2018, as 19:00h 

FENTEC: MOSTRA DE EXPERIMENTOS  
Local: Praça da Bandeira, Stand do IFBA na FENTEC 
Domingo, 29/10/2018, as 19:00h 

 

Programação Cultural 
 

Momento Cultural I – APRESENTAÇÃO MUSICAL – (IFBA) 
Local: Auditório do IFBA 
Segunda-feira, 23/10/2018, das 15:30h às 16:00h 

Momento Cultural II – DANÇA DO VENTRE – Indira Mehlem 
Local: Auditório do IFBA 
Terça-feira, 24/10/2018, das 10:00h às 10:30h 

Momento Cultural III –  PEÇA TEATRAL: O ALTO DA BARCA DO INFERNO (IFBA) 
Local: Auditório do IFBA 
Terça-feira, 25/10/2018, das 15:30h às 16:30h 
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SESSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS 

 

Ciências da Computação 

 
 

DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE SOCIAL PARA A 
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO E 

COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO 
EDUCACIONAL 

 
Felipe Oliveira dos Santos3; Ivana Galvão2; Leonardo Vinicius de 

Oliveira Alves1; Thalita Sousa Gonçalves1. 
 

1Acadêmica do Curso Técnico Integrado em Eletromecânica, 
IFBA/Jequié; 2Acadêmico do Curso Técnico Subsequente em 

Informática, IFBA/Jequié; 3Docente do Curso Técnico em Informática, 
IFBA/Jequié. E-mail: redesocial.ifba@gmail.com 

 

RESUMO 
Com as insurgências das redes sociais no nosso século, foi-se 
pensado em um instrumento que viesse facilitar a vida 
acadêmica dos estudantes do Instituto Federal da Bahia - 
Campus Jequié. A partir dessa premissa começou-se a 
desenvolver uma rede social que abrangesse os alunos e 
servidores da comunidade escolar específica e por meio deste 
pudesse trocar informações, compartilhar rotinas de estudo, tirar 
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dúvidas sobre as disciplinas e promover a interação. Por meio 
de uma enquete, foi decidido o nome Oxente, gíria característica 
da Bahia. O presente trabalho descreve a evolução da Oxente 
até o estágio atual.  
Palavras-chave: Rede social, Educação, Compartilhamento de 
conhecimento. 
 
ABSTRACT – With the insurgencies of social networks in our 
century, it was thought of an instrument that facilitated the 
academic life of the students of the Federal Institute of Bahia - 
Campus Jequié. From this premise began to develop a social 
network that encompasses the students and servers of the 
specific school community and through it could exchange 
information, share study routines, ask questions about the 
disciplines and promote interaction. By means of a poll, the name 
Oxente was defined, slang characteristic of Bahia. The present 
work describes the evolution of Oxente to the present stage. 
Key-words: Interaction, Education, Internet. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O uso das redes sociais tem se tornado algo muito 
comum e popular entre as pessoas e principalmente entre os 
jovens, visto que tem sido um meio de fácil acesso para estreitar 
a comunicação, compartilhar conteúdos e até mesmo fazer 
novas amizades e diversos tipos de relacionamento. 

A internet é um ambiente muito amplo, democrático, sem 
fronteiras e permite a ligação entre pessoas e máquina de uma 
forma muito simples. Por meio da praticidade proposta pela 
internet, as redes sociais, quando são utilizadas e desenvolvidas 
com fins educacionais, podem proporcionar diversas vantagens 
para o aumento do conhecimento em diversas áreas e ainda 
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estimular o espírito de colaboração e a motivação para a criação 
de grupos de estudo focados na ajuda ao próximo. 

A rede social a ser desenvolvida permitirá aos alunos se 
conectar de uma forma muito simples e prática com os 
professores, amigos e compartilhar material de estudo, artigos, 
apresentação de aulas dos professores, apresentação de 
seminários realizados por alunos, compartilhar ideias e estimular 
o debate sobre as aulas, temas da atualidade, tirar dúvidas e 
principalmente ajudar os colegas a aprender de uma maneira 
dinâmica e divertida, estimulando o pensamento, o raciocínio 
lógico e o desenvolvimento de ideias que possam se tornar 
projetos de grande valia para a sociedade. 

Tem-se como objetivo geral do trabalho desenvolver uma 
rede social para que os alunos possam compartilhar materiais 
de estudo, ideias, sugestões de melhorias e discutir conteúdos 
de diversas formas, estimulando a aprendizagem e a 
colaboração, tendo em vista que os alunos com mais afinidade 
em determinadas áreas do conhecimento poderão ajudar os 
alunos com dificuldades, a aprender o conteúdo de uma forma 
mais simples e divertida.  

MATERIAIS E MÉTODOS 
 Para a construção da Oxente, inicialmente foi definido o 
uso do BuddyPress, um plugin do WordPress que transforma um 
site comum em um ambiente de troca de informações, 
permitindo tambem que os usuários do site façam um cadastro, 
crie grupos, entre outros fatores que são essenciais para uma 
rede social. Além disso, fizemos uso do Xampp que permite a 
criação de um servidor indepente, dentro da sua própria rede. O 
Navicat que possibilita o gerenciamento simples do banco de 
dados da Oxente. Por último foi escolhido o template que iriamos 
utilizar no site, então de forma unanime venceu o Socialize, um 
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template voltado para redes sociais e blogs especificamente, 
facilitando o trabalho.  

Algumas outras ferramentas utilizadas para ajudar nessa 
construção foram as redes sociais e o Google Forms, sendo as 
redes sociais vias de divulgação e contato para que o público 
fique mais familiarizado com a proposta, mesmo antes de 
experimenta-la. O Google Forms foi utilizado para realizar a 
votação do possível nome para rede social, sendo esse, 
escolhido Oxente. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 No decorrer do presente trabalho pôde-se perceber a 
importância que o mesmo apresenta, facilitando a vida dos 
estudantes. 

O presente trabalho ainda está em andamento, porém 
em estágio avançado. Está sendo submetido a testes no 
servidor hospedeiro e sujeito à mudanças antes de ser 
disponibilizado para a comunidade escolar. Na rede social 
consta-se recursos como criação de grupos, estratificando o 
todo entre turmas de aula, clubes de xadrez, esportes e outras 
atividades desenvolvidas no âmbito escolar e assim 
aperfeiçoando a comunicação entre eles e a entrada de alunos 
que se interessam. Constatou-se que foi realizada uma votação 
para a escolha do nome da rede social, onde obteu-se 
participação de alunos e servidores não somente do campus de 
Jequié como também de outros campi da rede IFBA. Está sendo 
pensada também a possibilidade de expansão futura da rede 
social para outros campi do Instituto Federal da Bahia, 
ampliando o alcance da mesma. 

 
CONCLUSÕES 

A rede social em questão tem como objetivo proporcionar 
diversas vantagens para o aumento do conhecimento em 
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diversas áreas e ainda estimular cada vez mais a pratica de 
aprendizagem nos Campi da rede IF e compartilhar ideias, 
projetos, materiais de estudo e todo o conhecimento necessário 
para auxiliar na construção de uma educação mais colaborativa 
dentro da rede IF. 
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RESUMO 
O ensino de conteúdos da matemática nos cursos das áreas das 
ciências humanas e sociais aplicadas apresenta um contexto 
pedagógico desafiador tanto para os docentes quanto para os 
discentes. Os ingressantes nos cursos de ciências da 
humanidade, muitas vezes possuem determinadas dificuldades 
na compreensão e entendimento dos conteúdos ministrados, 
criando assim um cenário que exige um processo de reflexão e 
amadurecimento das metodologias de ensino. Com isso o 
presente trabalho tem como finalidade apresentar um relato de 
experiência no uso da ferramenta Tinn-R como auxilio no 
processo de ensino-aprendizagem de estatística aplicada às 
ciências sociais.  
Palavras-chave: Estatística, Ciências Sociais, Ensino 
aprendizagem, Tinn-R. 
 
ABSTRACT 
The teaching of mathematical contents in the courses of 
applied human and social sciences presents a challenging 
pedagogical context for both teachers and students. The 
participants in the courses of sciences of humanity, often 
have certain difficulties in understanding and understanding 
the content taught, thus creating a scenario that requires a 
process of reflection and maturation of teaching 



                                       
             “A Matemática está em tudo” 

 

IV Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA Campus Jequié 

 

19 
 

 
 
 

methodologies. The purpose of this paper is to present an 
experience report on the use of the Tinn-R tool as an aid in 
the teaching-learning process of statistics applied to the 
social sciences. 
Key-words: Statistics, Social Sciences, Teaching learning, 
Tinn-R. 
 
 
INTRODUÇÃO  

Levando em consideração o caminho que a educação 
brasileira tem tomado, em como tem se tornado cada vez mais 
imprescindível de acompanhar o andamento da sociedade que 
está nela inserida, é que a implementação do uso da tecnologia 
da informação tem se tornado mais necessária para a 
dinamização das aulas dentro das salas de ensino fundamental, 
médio e superior. 

Ao longo do período entre as décadas de 80 e 90 o 
Brasil definiu-se pela informatização da sociedade, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas que permitissem a 
construção de uma “base própria alicerçada por uma 
capacitação científica e tecnológica de alto nível, capaz de 
garantir a soberania nacional em termos de segurança e 
desenvolvimento”. Moraes (1993, p.17).  

 
Ainda assim, o trabalho com projetos de 
aprendizagem nem sempre constitui solução 
para a aprendizagem significativa, uma vez 
que o professor precisa compreender as 
concepções de conhecimento, 
aprendizagem e ensino subjacentes, 
buscando a coerência com o currículo, que 
se desenvolve em conexão com as 
tecnologias e mídias, selecionadas e 
agregadas ao projeto conforme 
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necessidades da atividade em realização. 
Para que os recursos tecnológicos e 
midiáticos possam ser integrados de maneira 
significativa, é importante ir além do acesso, 
criando condições para que alunos e demais 
membros da comunidade escolar possam se 
expressar por meio das múltiplas linguagens, 
dominar operações e funcionalidades das 
tecnologias, compreender suas 
propriedades específicas e potencialidades 
para uso na busca de solução para os 
problemas da vida. ALMEIDA (2009 p.82). 

 

Entretanto o uso dessas tecnologias no âmbito escolar 
tem criado situações de conflitos e resistência e não aceitação 
por parte dos discentes. Porém, isso por muitas vezes se dá pela 
falta de formação técnica que o professor muitas vezes não 
possui ou não foi condicionado ao uso desses recursos. O 
grande desafio que se apresenta para os educadores é como se 
adequar a essas mudanças. Para a implementação dessa 
política era necessário a formação de recursos humanos 
altamente capacitados para o novo sistema. Até 1985 as 
universidades se apresentavam como os principais formadores, 
mas como havia a necessidade de aumentar a oferta 
quantitativa, atribuiu-se ao ensino de 1º e 2º graus a tarefa de 
contribuir para a formação de recursos humanos. Buscava-se 
com isso garantir o “lugar do Brasil como um país capaz de 
desenvolver e utilizar a principal tecnologia produzida no século 
XX” (Oliveira, 1997 p.27). Com isso, o uso das tecnologias da 
informação cria um campo de possibilidades para as novas 
formas didático-pedagógicos no sistema educacional, em 
especial no ensino de estatística nas áreas das ciências 
humanas. Segundo Feijoo (2010, p.7) “Por se tratar a Estatística 
de matemática aplicada, os problemas encontrados no ensino 
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da matemática podem, de alguma forma, ter relações com as 
dificuldades do ensino da disciplina Estatística”.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Este presente trabalho consiste em um relato de 
experiência vivenciado por um discente do curso noturno de 
Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC) no uso do software Tinn-R como ferramenta 
no auxilio no processo de ensino-aprendizagem nas disciplinas 
de Estatística Aplicada às Ciências Sociais I (EACS1) e 
Estatística Aplicada às Ciências Sociais II (EACS2), durante o 
período letivo de dois semestres, com o espaço temporal de Abril 
de 2016 a Fevereiro de 2017. No decorrer do curso das duas 
disciplinas, houve a presença de discentes dos gêneros 
masculinos e femininos, com a faixa etária entre 16 a 52 anos.  

A observação participante serviu de método para o 
desenvolvimento da pesquisa, colocando o pesquisador e o 
ambiente do contexto a serem observados face a face em 
interação. 

 
A observação participante é uma das 
técnicas muito utilizada pelos pesquisadores 
que adotam a abordagem qualitativa e 
consiste na inserção do pesquisador no 
interior do grupo observado, tornando-se 
parte dele, interagindo por longos períodos 
com os sujeitos, buscando partilhar o seu 
cotidiano para sentir o que significa estar 
naquela situação. Outro princípio importante 
na observação é integrar o observador à sua 
observação, e o conhecedor ao seu 
conhecimento. QUEIROZ, VALL, SOUZA, 
VIEIRA (2007, p.227). 
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Durante o progresso das disciplinas o docente utilizou da 
ferramenta Tinn-R que é um editor/processador de texto 
ASCII/UNICODE genérico para os sistemas operacionais 
Windows e Linux, muito bem integrado ao ambiente estatístico 
e computacional R para o qual possui características de 
Interface Gráfica (GUI) e Ambiente de Desenvolvimento 
Integrado (IDE). É um projeto registrado sob a Licença Pública 
Geral GPL, sendo, portanto, um software livre (SL). A 
metodologia utilizada pelo docente como forma de aplicação dos 
conteúdos se deu através de aulas expositivas onde eram 
apresentados os conceitos e teorização dos conteúdos e em 
segundo plano, esses conteúdos eram aplicados em exercícios 
e trabalhos disponibilizados em um ambiente virtual 
(http://nbcgib.uesc.br/lec/professores/ivan?layout=edit&id=31) 
pelo docente. A etapa de resolução de exercícios e confecção 
dos trabalhos propostos na disciplina eram feitos no Laboratório 
de Estatística Computacional (LEC), com auxílio do docente, 
onde o mesmo tirava as dúvidas do conteúdo de estatística e 
como utilizar a ferramenta para auxiliar na resolução dos 
mesmos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o processo do curso das disciplinas, em cada 
semestre, observei que houve por parte de alguns discentes 
uma resistência a metodologia utilizada, demonstrando 
dificuldades na compreensão dos conteúdos e na própria 
utilização da ferramenta na resolução dos exercícios e trabalhos 
avaliativos propostos pelo docente da disciplina. Percebi que 
houve momentos que não houve avanço nas atividades práticas 
por motivos de alguns discentes não possuírem uma 
determinada instrução técnica prévia no uso de softwares, que 
vão além dos básicos que normalmente o mercado de cursos 
profissionalizantes oferecem, como exemplo o ensino de 

http://nbcgib.uesc.br/lec/professores/ivan?layout=edit&id=31
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softwares de edição de textos, elaboração de planilhas, 
apresentação de slides, entre outros. 

 
CONCLUSÕES 

Com isso, percebi que os discentes da menor faixa etária 
e que tinham uma maior instrução no uso de softwares 
obtiveram um melhor desempenho na disciplina. Porém, os que 
ainda possuíam determinadas dificuldades assumiram que com 
o uso da ferramenta, houve um ganho considerável na 
compreensão do uso da estatística nas ciências sociais, assim, 
endossando a aplicabilidade do Tinn-R nas aulas de estatística. 
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RESUMO 
O projeto consiste em uma plataforma WEB para auxiliar 
principalmente o público jovem na busca de informações 
importantes sobre a vida adulta. Para além disso, apresentar as 
pessoas a praticidade do desenvolvimento de sistemas 
utilizando o CMS (Content Management System) WordPress. 
Palavras-chave: WordPress, Web, PHP, jovens. 
 

ABSTRACT – The project  consists  in  a  web  plataform  
to  mainly  help  the teenagers in the search of important 
information about the adulthood. And also to present them 
the facility to develop systems using the CMS WordPress. 
Key-words: WordPress, Web, PHP, youngs. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Muitos jovens se sentem inseguros e perdidos em 
relação a tomada de decisões relacionadas a sua vida adulta e 
qual direcionamento seguir dentro da faculdade, qual curso e 
onde deverá estudar, qual profissão irá seguir. A maioria dos 
jovens realizam testes vocacionais para saber qual curso tem 

mailto:karolcardoso7@gmail.com
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mais a ver com o seu perfil e também realizam buscas na 
internet para obter mais informações sobre vestibulares, quais 
disciplinas estudar para se preparar para o Enem e outros 
vestibulares, quais instituições de ensino superior, sobre os 
cursos da graduação, as disciplinas que serão estudadas e 
quais profissões poderão exercer, com base no curso escolhido. 

Muitas informações estão disponíveis na internet e o 
maior problema é que a maioria dessas informações não está 
organizada em um único site ou plataforma. Com isso, os jovens 
perdem mais tempo navegando em diversos sitespara obter as 
informações necessárias para sanar suas dúvidas em relação 
ao próximo passo que será dado em sua vida. Nos primeiros 
anos da faculdade, muitos estudantes costumam enfrentar 
dificuldades para lidar com a transição para a vida adulta e 
acadêmica, é necessário estar preparado para cumprir com uma 
série de novas responsabilidades. A forma como os alunos 
interagem ao contexto universitário, faz com que eles possam 
saber como adquirir mais experiências de vida, profissional e 
acadêmica e como aproveitar melhor as atividades e 
oportunidades que surgirem na faculdade. 

Visando esta situação foi desenvolvida uma plataforma 
web, que busca compactar o máximo de conteúdo possível 
sobre os assuntos que possam auxiliar o público jovem que 
pretende prestar vestibular, Enem, morar só, dividir 
apartamento, pagar contas, emitir documentos e diversas 
situações que não estão acostumados a realizar. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A transição da adolescência para a vida adulta é 
marcada pelas novas maneiras de os jovens terem de lidar com 
as situações interpessoais e profissionais (Andrade, 2010; 
Dutra-Thomé & Koller, 2014; Ponciano & Féres-Carneiro, 2014). 
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Na transição para a vida adulta, o desenvolvimento dos 
jovens e suas relações com os membros da família são afetados 
por fatores socioculturais e econômicos (Waiselfisz, 2013). 
As experiências durante o primeiro ano na universidade são 
muito importantes para a permanência no ensino superior e para 
o sucesso acadêmico dos estudantes (Pascarella & Terenzini, 
2005; Reason, Terenzini & Domingo, 2006). 

O ingresso no ensino superior é uma transição que traz 
potenciais repercussões para o desenvolvimento psicológico 
dos jovens estudantes. Em primeiro lugar, ela representa muitas 
vezes a primeira tentativa importante de implementar um senso 
de identidade autônomo, tentativa está traduzida por meio da 
escolha profissional (ou tentativa de escolha), que é uma tarefa 
típica do desenvolvimento na passagem da adolescência para a 
vida adulta (Erikson, 1976). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A plataforma web foi desenvolvida utilizando o CMS do 
Wordpress, bem como plugins e temas. Foi desenvolvida uma 
página inicial que encaminha para os principais tópicos que 
serão abordados pelo site: Estudos, Morar sozinho, 
Responsabilidades e Entretenimento. Estes encaminham para 
subtópicos dentro da temática selecionada pelo usuário. 
Estudos: 
Principais conteúdos para vestibulares 
Recomendação de livros, vídeo aulas e sites 
Plano de estudo 
Informações 
Morar sozinho: 
Lista de móveis, eletrodomésticos, objetos e outros utensílios de 
casa 
Contas que deverão ser pagas e informações sobre elas 
Lista personalizada para supermercado 
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Dicas de “sobrevivência” 
Responsabilidades: 
Quais os documentos necessários e como emiti-los? 
Informações sobre o alistamento no exército 
Dicas para entrevista de emprego 
Entretenimento: 
Espaço para compartilhamento de experiência entre os jovens, 
como uma rede social ou fórum 
Curiosidades midiáticas 
Espaço geek/nerd 
 
RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO 

Com o projeto é esperado que os jovens consigam sanar 
ao máximo todas as suas dúvidas relacionadas às suas novas 
responsabilidades e a vida acadêmica, podendo compreender 
que é capaz de lidar com os novos desafios e que a vida adulta 
e acadêmica é mais um passo que todo jovem terá que realizar 
algum dia. Com a utilização da plataforma espera-se que os 
jovens consigam ganhar mais tempo e produtividade para os 
estudos e saiba qual direcionamento deverá seguir, tendo em 
vista que a plataforma dará todo norteamento, relacionado a 
materiais de estudos, planejamento e organização do estudo e 
dicas para se destacar e obter a aprovação nos vestibulares. 

Após a aprovação e o ingresso no ensino superior, é 
esperado que o jovem que utilizava a plataforma para se 
preparar para o vestibular, continue utilizando para obter 
informações de como lidar com a vida acadêmica e as novas 
responsabilidades dentro e fora da universidade. 
Espera-se também apresentar para o público a facilidade e 
comodidade para desenvolvimento de plataformas online 
promovida pelo CMS wordpress. 
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CONCLUSÕES 
Com a execução deste trabalho conclui-se que uma 

plataforma que compacta diversos assuntos para auxiliar jovens, 
mostra-se muito útil, por conta da dificuldade destes de 
encontrar materiais de pesquisa com a finalidade de sanar 
dúvidas e com uma linguagem mais acessível. 

A escolha do WordPress foi importante, pois possibilitou 
a criação de um sistema simples com foco na usabilidade, 
permitindo flexibilidade em relação a postagens e atualizações. 
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RESUMO 
Visando resolver um problema cotidiano do Instituto Federal da 
Bahia (Campus Jequié), sendo este o acionamento dos 
retroprojetores presentes no Campus, o projeto apresenta uma 
forma inovadora, porém não muito utilizada, de acionamento de 
dispositivos. A ideia consiste em utilizar um microprocessador 
(Arduino), abastecido com um código lógico baseado em 
operações matemáticas, e um sensor de presença para realizar 
a ativação de retroprojetores à distância, utilizando apenas 
gestos para efetivar a ação. O projeto busca facilitar a vida do 
consumidor final, sendo estes os alunos e funcionários do 
Instituto que lidam com estes aparelhos diariamente. Além disso, 
existe o fato do projeto agregar a implementação de novas 
tecnologias ao Campus.  
Palavras-chave: Automação, Arduino, Matemática, 
Retroprojetor, IFBA.  
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ABSTRACT  
Aiming to solve a daily problem of the Federal Institute of Bahia 
(Jequié Campus), which is the drive of the overhead projectors 
present in the Campus, the project  presents an innovative, but 
not yet used in the world, device activation. The idea is to use a 
microprocessor (Arduino), supplied with a logic code based on 
mathematical operations, and a presence sensor to realize the 
activation of overhead projectors at a distance, using only 
gestures to effect the action. The project seeks to facilitate the 
life of the final consumer, these being IFBA students and 
teachers who deal with these devices daily, as well as the fact of 
implementing new technologies to the Campus. 
Key-words: Automation, Arduino, Mathematics, Overhead 
Projector, IFBA. 
 

INTRODUÇÃO 

O projeto consiste na produção de um sistema de 
automação para o acionamento de um projetor, que segundo 
(MUNDO EDUCAÇÃO, 2017) “[...] podem ser do tipo projetor de 
slides, retroprojetor, episcópio etc. [...]”, possibilitando a ativação 
do equipamento sem a necessidade de contato físico com o 
mesmo. Tudo isso se baseando na premissa de que o atual 
acionamento dos projetores presentes no Instituto Federal da 
Bahia (Campus Jequié) é inapropriado, pelo fato de demandar 
um esforço desnecessário para a sua ativação. Portanto, fez-se 
presente a necessidade de uma ideia de automação que 
facilitasse todo esse processo. O projeto surge como a solução 
para este problema, visto que, devido à presença de um sensor 
ultrassônico e de um microprocessador (Arduíno), o usuário tem 
o controle à distância da ativação do equipamento. 
 
FUNCIONAMENTO 
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Após serem feitas todas as adaptações necessárias no 
projetor, o sensor ultrassônico, que segundo (FILIPEFLOP, 
2017) “[...] é capaz de medir distâncias de 2cm a 4m com ótima 
precisão e baixo preço [...]”, definirá um ponto fixo (px) em um 
lugar aleatório na parede acima do quadro branco, admitindo 
uma distância “x” entre a parede e o sensor. Toda vez que algum 
corpo passar pelo ponto px duas vezes consecutivas num curto 
período de tempo (a definir), fazendo com que o sensor 
ultrassônico admita outra distância para o ponto fixo, o módulo 
relé será atracado ou desatracado, sendo assim, ativará ou 
desativará o projetor. Para evitar inconveniências, o ponto px 
será indicado através de uma fita ou qualquer objeto que possa 
ser fixado na parede, e consiga realizar a função de indicador. 
 

INOVAÇÃO 

Em termos de inovação, a proposta do projeto por si só 
constitui-se um aperfeiçoamento, e, neste caso, diz respeito à 
utilização do projetor. Sendo assim, a inovação é exatamente o 
objetivo presente na ideia da equipe. Estabelece-se, portanto, 
na facilitação da ativação de um equipamento mediante um 
dispositivo eletrônico capaz de automatizar processos 
mecânicos. Isso faz com o que os esforços sucessivos para tal 
acionamento antes presentes, esvaíssem-se. Além de exaurir 
esses esforços supracitados, o projeto tende a agilizar o 
processo pedagógico docente, tendo em vista que a antiga 
forma de acionamento demandava uma pausa considerável em 
termos cronológicos.   

 
CONCLUSÃO 
O projeto idealizado pela equipe com objetivo inovador trouxe 
resultados até então bastante positivos. Após pesquisas e 
análises, o grupo pôde chegar a uma breve conclusão: a 
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automatização do processo de ativação de um projetor pode 
significar melhorias do ponto de vista cotidiano por agilizar um 
processo que antes demandava tempo e maior esforço físico. O 
projeto encontra-se em estágios iniciais de desenvolvimento, 
portanto, o mesmo está suscetível a novas formas de 
aperfeiçoamento, com o objetivo de tornar o processo ainda 
mais eficiente.  
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RESUMO 

Um equipamento de ar condicionado possui a função principal 

de climatizar ambientes fechados, esta climatização perpassa 

pela regularização da umidade bem como da temperatura local. 

Em geral, os sistemas de ar condicionado residenciais são 

utilizados para a diminuição da temperatura, visando conforto 

térmico necessário para os usuários, existindo diversos métodos 

com custos benefícios variados. No caso em estudo, tenta-se 

analisar a eficiência de um dispositivo de redução de 

temperatura artesanal, utilizando materiais reciclados com o 

intuito de ampliar o rol de opções levando em consideração 

produção, gasto energético e desempenho. Propõem-se, 

portanto, avaliar o funcionamento de protótipos artesanais, 

fabricados com garrafas PET fixadas em placas de madeira 

(ambos reciclados), que substituirão folhas de janelas abertas, 

comparando o desempenho destes em relação ao método 

convencional. O funcionamento destes dispositivos consiste na 

reação explicada pelo Efeito de Venturi, pois quando observado 

um fluxo por uma zona de estricção (menor área), a velocidade 
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do fluido é aumentada, consequentemente sua pressão sofre 

uma redução juntamente à temperatura. Este fenômeno pode 

ser comprovado com as teorias de conservação de massa 

(princípio da continuidade) e da energia de Bernoulli, além da lei 

dos gases ideais, teorias estas que explicam a relação entre 

parâmetros velocidade, pressão e temperatura num sistema 

fluidodinâmico. Este trabalho buscou, portanto, avaliar níveis de 

decréscimos de temperatura utilizando difusores de garrafa 

PET, que possibilitam passagem de fluido, neste caso ar, da 

região maior, voltada para fora de uma sala, para a menor, em 

direção ao interior desta, obtendo, entretanto, baixa eficiência. 

Palavras-chave: Ar condicionado, Eficiência, Fluido, Artesanal. 

 

ABSTRACT 

Air conditioner has the main function of air conditioning indoors, 

this air conditioning is permeated by the regularization of 

humidity as well as the local temperature. In general, residential 

air conditioning systems are used to lower the temperature, 

aiming thermal comfort necessary for the users, existing several 

methods with cost varied benefits. In the present case, it’s tried 

to analyze the efficiency of an handmade temperature reduction 

device, using recycled materials in order to expand the list of 

options taking into account production, energy expenditure and 

performance. Therefore, it’s proposed to evaluate the operation 

of handcrafted prototypes, made with PET bottles fixed on 

wooden plates (both recycled), which will replace open window 

sheets, comparing their performance against the conventional 

method. The operation of these devices consists of the reaction 

explained by the Venturi Effect, because when observed flow 
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through a zone of constraint (smaller area), the speed of the fluid 

is increased, consequently its pressure undergoes a reduction 

together with the temperature. This phenomenon can be proved 

by theories of mass conservation (continuity principle) and 

Bernoulli energy, in addition to the law of ideal gases, which 

theories explain the relation between parameters of velocity, 

pressure and temperature in a fluid dynamics system. This work 

therefore sought to evaluate levels of temperature decreases 

using PET bottle diffusers, which allow the passage of fluid, in 

this case air, from the larger region, facing away from a room, to 

the smaller one, towards the interior of the room, obtaining, 

however, low efficiency. 

Keywords: Air conditioning, Efficiency, Fluid, Handmade. 

 

INTRODUÇÃO 

Os diversos tipos de equipamento de ar condicionado 

comercializados possuem a função principal de climatizar 

ambientes fechados, esta climatização perpassa pela 

regularização da umidade bem como da temperatura local. Em 

geral, os sistemas de residenciais de condicionamento de ar 

servem para diminuir a temperatura, visando conforto térmico 

necessário para os usuários. Os métodos de obtenção desta 

redução térmica são variados possuindo custos benefícios, em 

geral, proporcionais a suas eficiências. Neste viés, a dinâmica 

dos fluidos em tubulações é um fenômeno de grande relevância 

na área de sistemas térmicos. Fox (2006), Cengel e Cimbala 

(2007), além de Incropera (2008) trazem conceitos relacionados 

à esta interação dinâmica e térmica. Estes autores concordam 

que, quando um fluido se desloca em movimento constante 
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laminar (ordenado), dentro de um duto uniforme, este tem sua 

velocidade aumentada momentaneamente ao encontrar uma 

zona de estreitamento (diâmetro menor), devido ao fato da 

mesma quantidade de massa da substância fluida passar num 

local mais estreito, conhecido como princípio de continuidade de 

massa.  

Vertchenko et al (2009) e Thompson (2006) 

complementam essa abordagem com a teoria de conservação 

de energia de Bernoulli, observada num sistema contendo um 

fluido em escoamento onde, se somarmos a energia cinética 

(proporcional à velocidade do fluido), com a energia potencial 

gravitacional (proporcional à altura em que esse fluido se 

encontra) e com a energia de pressão, obteremos uma 

constante que depende única e exclusivamente do sistema em 

escoamento. Tudo isso pode ser observado na prática no Efeito 

de Venturi, que simula tal fenômeno. 

A lei dos gases ideais, em complemento a estas teorias, 

segundo Nunes (2003), indica que a pressão de um gás 

multiplicada pelo seu volume e dividida pela temperatura deste 

é igual a uma constante que depende do tipo de gás. Assim, 

como resultado do experimento anterior de Venturi, quando o 

gás tem sua velocidade aumentada e sua pressão diminuída, 

como não há variação de volume, sua temperatura terá um 

decréscimo, pois temperatura e pressão são diretamente 

proporcionais. 

Este trabalho busca artesanalmente experimentar este 

decréscimo de temperatura provocado pelo Efeito de Venturi, 

onde serão cortadas garrafas PET, com o objetivo de construir 

difusores que possibilitam a passagem de um fluido, neste caso 
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o ar atmosférico, de uma região maior (corpo), que estará 

direcionada para a região externa de uma sala, para uma menor 

(zona de estreitamento), em direção ao interior da sala, 

provocando uma diminuição de temperatura. 

 

METODOLOGIA 

Inicialmente, foram selecionadas três placas de madeira 

levando em consideração característica como resistência à 

flexão e rugosidade superficial. Posteriormente, estas placas 

passaram por processo de medição e corte, com auxílio da fita 

métrica e do serrote, adequando-se ao perfil das janelas. 

Foram utilizadas trinta garrafas PET com capacidade 

volumétrica de dois litros e três placas de madeira, materiais 

estes encontrados descartados como resíduos de outros 

processos e/ou consumo, sendo realizadas marcações 

circulares com as tampas das garrafas PET para indicar o 

posicionamento espacial destas nas placas em lide. Utilizando 

furadeira manual e broca (19,05 mm de diâmetro) foram obtidos 

diversos furos nos locais marcados, onde seriam encaixadas as 

garrafas, que foram cortadas ao meio para funcionarem com 

difusores, com as regiões de maior área para fora e de menor 

área para dentro da sala, fazendo com que haja uma redução 

da temperatura. 

As medições de temperatura foram realizadas em uma 

sala de aula utilizando três janelas, onde foram inseridas placas 

com dez garrafas (média) que serviam como difusores, 

medições estas realizadas durante o período vespertino, de 

segunda a sexta, durante duas semanas do mês de outubro, 

com uso de um termômetro infravermelho. Estes valores foram, 
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então, comparados aos provenientes de ar condicionados já 

instalados nestas salas para que pudéssemos realizar a 

avaliação de eficiência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como indicado anteriormente, as medições foram 

realizadas na sala seis com a ajuda de um termômetro 

infravermelho, no turno vespertino durante o período médio de 

uma hora e trinta minutos diários. Como resultado houve um 

decréscimo de dois graus Celsius, realizando uma média entre 

os valores medidos em um ponto específico da sala. 

Como ponderações realizadas pela equipe, sobre os 

fatores que influenciaram nos resultados, podemos citar: a) a 

incidência de raios solares impede que se crie uma zona com 

conforto térmico adequado pois sempre eleva a temperatura da 

sala a patamares altos, sendo observado que, em dias nublados, 

temos um aumento de eficiência do protótipo; b) o vento local 

influencia no resfriamento que o equipamento proporciona pois 

os níveis de velocidade de escoamento garantem uma 

proporcionalidade com a redução de temperatura, neste caso 

para que chegássemos a esta constatação foram utilizados 

ventiladores do lado de fora da sala para tentar simular uma 

circulação forçada, obtendo maior decréscimo de temperatura 

(não adicionados aos valores obtidos por se tratar de 

simulação). 

Com a análise dos resultados foi possível perceber que 

o ar condicionado é pouco eficiente, porém o preço de custo é 

muito inferior, devido a sua matéria prima e complexidade de 
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fabricação, sendo que, pode ser viável a depender da 

necessidade e condições climáticas locais. 

CONCLUSÕES 

Mesmo não se configurando um modelo eficiente para dias de 

calor elevado (ensolarado e com pouca ventilação), percebe-se 

que este protótipo pode ajudar a reduzir a temperatura, e se 

torna útil como auxiliar ao sistema de ar condicionado 

tradicional, pois diminui o gasto energético para que este venha 

a obter a temperatura desejada no recinto, sendo uma opção 

sustentável, levando também em consideração que pode ser 

utilizada em dias menos quentes. 
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RESUMO 
A utilização de extratos de ervas aromáticas como inseticidas 
e/ou repelentes naturais por parte da população é um fator de 
exposição humana que carece de atenção por parte dos 
pesquisadores, vez que determinados fitocompostos ativos 
podem constituir-se em agentes mutagênicos, causando danos 
ao material genético. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
potencial mutagênico do extrato hidroalcoólico de erva cidreira 
(Melissa officinalis L.), cujo potencial medicinal e repetente tem 
sido aproveitado empiricamente pelas comunidades tradicionais 
do Médio Rio das Contas. Conclui-se que as raras ocorrências 
de micronúcleos nas amostras analisadas apresentaram índices 
dentro da normalidade, cujas médias não diferiram 
estatisticamente do controle negativo, permitindo a indicação do 
extrato como repelente natural com relativa segurança. 
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Palavras-chave: Ervas aromáticas, Repelentes naturais, 
Micronúcleo, Ocorrência. 
 
ABSTRACT – (Evaluation of the mutagenic potential of the 
hydroalcoholic extract of the lemon balm (Melissa officinalis 
L.).The use of herbal extracts as insecticides and / or natural 
repellents by the population is a factor of human exposure that 
needs attention from the researchers, since certain active 
phytocompounds may constitute mutagenic agents, causing 
damage to the material genetic. The objective of this work was 
to evaluate the mutagenic potential of the hydroalcoholic extract 
of lemon balm (Melissa officinalis L.), whose medicinal and 
repeating potential has been used empirically by the traditional 
communities of the Médio Rio das Contas. It is concluded that as 
rare occurrences of micronuclei in the analyzed samples 
presented indices within the normal range, whose means did not 
differ statistically from the negative control, allowing the 
indication of extract as a natural repellent with relative safety. 
Key-words:Herbs, natural repellents, Micronucleus, 
Occurrence. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 O uso de ervas aromáticas como repelentes naturais é 
um hábito das comunidades tradicionais, influenciado tanto por 
fatores culturais como também econômicos, visto que tais 
práticas encontram base empírica e são validados pela ciência 
atualmente (VEIGA-JUNIOR, 2008). 

A utilização de extratos de plantas inseticidas e/ou 
repelentes naturais por parte da população é um fator de 
exposição humana que carece de atenção por parte dos 
pesquisadores, vez que determinados fitocompostos ativos 
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podem constituir-se em agentes mutagênicos, causando danos 
ao material genético (VEIGA-JUNIOR, 2008; STURBELLE et al., 
2010). 
 O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial 
mutagênico do extrato hidroalcoólico de erva cidreira (Melissa 
officinalis L.), cujo potencial repetente e inseticida tem sido 
aproveitado empiricamente pelas comunidades tradicionais do 
Médio Rio das Contas. 
   
MATERIAL E MÉTODOS 
 O material biológico utilizado nos bioensaios para se 
avaliar os efeitos mutagênicos do extrato hidroalcoólicoem 
diferentes concentrações, constituiu-se de bulbos de Allium 
cepa (2n=16 cromossomos) de um mesmo lote (cebola 
variedade Baia Periforme), enraizadas à temperatura de 25 °C ± 
0,5. 

As raízes se desenvolveram expostas a diferentes 
concentrações do extrato (0, 0, 100, 200 e 300 µL/L, v/v) até que 
atingissem um tamanho médio de 2,0 cm de comprimento. 
Posteriormente, essas raízes foram coletadas e fixadas em 
Carnoy 3:1 (três partes de etanol para uma parte de ácido 
acético). 

Para a realização das análises citológicas, os 
meristemas foram submetidos a uma hidrólise ácida em HCl 1 N 
e, posteriormente, coloração com orceína acético (1%). O 
material foi recoberto por lamínula, onde, com o auxílio de 
bastão de vidro, foi feita uma leve pressão, somente para 
proporcionar um melhor espalhamento das células sobre a 
lâmina. As lâminas foram analisadas com uso de microscopia 
óptica e registro por fotodocumentação.  

Os resultados foram analisados estatisticamente pelo 
método Kruskal-Wallis, com uso do software Bioest 5.0. Este é 
um teste não-paramétrico, conhecido como teste H, destinado a 
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comparar 3 ou mais amostras independentes, cujos escores são 
mensurados, pelo menos, a nível ordinal. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os micronúcleos são eventos raros que podem variar, 
em pessoas saudáveis, de 0,3 a 0,5%. Por essa razão, devem 
ser analisadas, pelo menos, 1000 células por indivíduo para se 
obter resultados satisfatórios (TITENKO-HOLLAND et al., 1998). 
O teste do micronúcleo em células de cebola é amplamente 
aceito por ter resultados rápidos e confiáveis, além de poderem 
ser comparados aos parâmetros de risco para exposição de 
células humanas. 
 Os resultados das leituras das lâminas foram bastante 
informativos, sendo perceptíveis alguns tipos de mutações, tais 
como células binucleadas, cariólise e micronúcleos. Entretanto, 
o número de alterações nucleares nas lâminas analisadas 
esteve sempre abaixo dos níveis de risco, cujo valor máximo 
obtido foi de 0,2%, não sendo estatisticamente significativo 
(STURBELLEet al., 2010) (Figura 01). 
  
CONCLUSÕES 
 Conclui-se que as raras ocorrências de micronúcleos nas 
amostras analisadas apresentaram índices dentro da 
normalidade, cujas médias não diferiram estatisticamente do 
controle negativo. Tais resultados apontam para a relativa 
segurança nas concentrações testadas, bem como da 
necessidade de realização de novos testes com outras 
concentrações e metodologias de análise mais refinadas. 
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Incentivo à Aprendizagem (PINA) aos discentes envolvidos no 
presente trabalho. 
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Figura 1. Gráfico com os resultados das análises das médias de 
ocorrência de micronúcleo para cada 3000 células analisadas, método 
de Kruskal-Wallis (p = 0,0719, H= 7, G.L.= 3). 

 
1 - Controle. 2 - Tratamento 01. 3 - Tratamento 02. 4 - Tratamento 03. 

ns = não significativo. Linha pontilhada verde = média aritmética. 
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RESUMO 
A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de 
saúde, no âmbito individual e coletivo, com o objetivo de 
desenvolver uma atenção integral que impacte na situação da 
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades. Com o objetivo de 
analisar as ações de promoção da saúde desenvolvidas pelo 
enfermeiro de uma Equipe de Saúde da Família, o estudo se 
baseia no método qualitativo descritivo, do tipo relato de 
experiência. Conclui-se que a promoção da saúde é o pilar de 
sustentação de estratégia da Unidade de saúde da família, onde 
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o enfermeiro possui o papel fundamental no direcionamento da 
equipe multiprofissional para realização de tais ações. 
Palavras-chave: Enfermeiro na Atenção Básica; Planejamento 
em Saúde; Promoção da Saúde. 
 
ABSTRACT – Basic health care is characterized by a set of 
health actions, both individually and collectively, with the goal of 
developing a comprehensive care that impact on health status 
and autonomy of people and determinants and health conditions 
of the collectivities. With the purpose of analyzing the actions of 
health promotion developed by the nurse of a family health 
Team, the study is based on qualitative descriptive method of 
type case studies. It is concluded that health promotion is the 
cornerstone of the strategy support family health unit, where the 
nurse has the key role in the multidisciplinary team to perform 
such actions. 
Key-words: Nurses in Primary Care; Health planning; Health 
Promotion. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 O papel desempenhado pelos prestadores da atenção 
primária como coordenadora do acesso aos demais níveis 
envolve responsabilização pela saúde da população, outorga 
das necessárias autoridades administrativas e financeiras e 
reconhecimento quanto à essencialidade das funções exercidas 
pelas equipes de atenção primária. De todo modo, a literatura 
descreve uma associação positiva entre coordenação e 
continuidade dos cuidados, alta qualidade e aumento da 
eficiência da atenção em saúde (HAGGERTY, 2009). 

Segundo Rico et al (2007), as reformas empreendidas 
desde os anos de 1990, voltadas ao fortalecimento da atenção 
primária, objetivaram aumentar o poder do primeiro nível de 
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atenção como coordenador de outros níveis por meio de 
mecanismos de mercado ou do monopólio do papel de porta de 
entrada e de acesso à atenção especializada com base em 
mecanismos de coordenação hierárquica. A partir da realização 
deste estudo, pretendo responder à seguinte questão 
norteadora: Quais as ações de promoção da saúde são 
desenvolvidas pelo enfermeiro de uma Equipe de Saúde da 
Família. Para sustentar o presente artigo estabelecemos como 
objetivo: Analisar as ações de promoção da saúde 
desenvolvidas pelo enfermeiro de uma Equipe de Saúde da 
Família. 

A finalidade do presente estudo, parte do pressuposto da 
grande relevância que esta temática possui, onde o mesmo tem 
como objetivo principal acima citado, podendo impactar nosso 
entender em Atenção Primária a Saúde a partir do momento que 
a mesma é vista pelo desempenhar das funções do enfermeiro. 
Diante dos empecilhos que possivelmente possam ser 
vivenciados, como dificuldades para desenvolver ações nos 
programas da rede básica por sobrecarga de trabalho, falta de 
estrutura física, pessoal e insumos, pude perceber a 
necessidade desse estudo para a provável contribuição na 
quebra de paradigmas que venham a existir em relação a própria 
enfermagem como: a busca pelo reconhecimento profissional. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia usada neste trabalho foi do tipo 
observacional participativo qualitativo do tipo relato de 
experiência, pois este estudo tem como objetivo Analisar o 
planejamento e execução da promoção da saúde na atenção 
básica tendo o enfermeiro como protagonista. O período 
observacional para a construção do presente artigo 
compreendeu do dia 17/03/2015 à 11/04/2015. O referido estudo 
foi realizado na Unidade de Saúde da Família Maria Aparecida 
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Gomes Aguiar, pertencente ao Sistema Municipal de Saúde, 
com média de atendimento semanal em torno de 265 pacientes 
em ambos os turnos, esses atendimentos são realizados pelo 
médico, enfermeiro, odontólogo, técnicos de enfermagem e 
técnico em saúde bucal da Unidade. Como instrumento de 
coleta de dados, foi utilizada a ação do discente em campo de 
pesquisa através de suas anotações obtidas com as 
informações durante suas observações. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No primeiro dia do período de observação do campo de 
estudo, me apresentei à enfermeira responsável pela Unidade, 
como acadêmica, em fase de conclusão de curso, formalizando 
assim o ato inicial. O horário de funcionamento da USF 
08h00min às 16h00min, de segunda à sexta feira.  

Durante a experiência observacional, no programa de 
hiperdia (hipertensão e diabetes) constatamos o cuidado da 
enfermeira da Unidade na prestação da assistência imediata 
terapêutica e principalmente no quesito educação em saúde, a 
mesma mostrou-se preocupada não tão somente na avaliação 
física do usuário, mas na investigação dos fatores determinantes 
do adoecimento, e no quanto poderia ser evitado com simples 
informações, como a prática de atividade física, alimentação 
saudável. A profissional realiza reuniões mensalmente com os 
usuários do programa para o direcionamento da promoção da 
saúde, precavendo-se em possuir os conhecimentos sobre a 
condição real vivenciada e fatores desencadeantes do processo 
saúde – doença.  

Nas consultas de crescimento e desenvolvimento da 
criança, a enfermeira busca associar os sinais apresentados 
com a evolução do crescimento, realizada, de acordo com os 
critérios avaliativos como: alimentação, sono, ambiente em que 
vive lazer, higiene corporal, fiscalização do cartão de 
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imunização, observei atentamente a preocupação do 
profissional em fazer os questionamentos pertinentes ao 
responsável pela criança.  
 A saúde da mulher é um dos programas referenciais em 
acompanhamento, principalmente no rastreamento de câncer de 
colo uterino e mama, planejamento familiar, as consultas são 
agendadas, principalmente contando com o apoio dos agentes 
comunitários de saúde, que atuam como verdadeiros 
colaboradores e buscando efetivamente os usuários para a 
integração nos serviços disponibilizados na unidade.  

Existe no município índice considerável de mulheres 
acometidas por câncer de mama e colo uterino, baseando-se 
nesta realidade, a Unidade dispõe de acompanhamento 
domiciliar destas pacientes, enfatizando principalmente na 
educação em saúde voltada para as mulheres, e realização dos 
exames preventivos para coleta de material cito patológico. As 
consultas de pré-natal são realizadas detalhadamente, e a 
enfermeira atenta-se aos sinais e sintomas repassados pela 
gestante, de forma a identificar possíveis problemas, 
principalmente de ordem cardiovascular, o que poderá 
apresentar risco iminente tanto para a mãe como para o feto. 

 No serviço de pré-natal há uma atenção especial e 
individualizada às gestantes, o ingresso da usuária no programa 
quando realizada precocemente, favorece significativamente 
para uma evolução gestacional tranquila e sem intercorrências, 
promovendo informações importantes ás futuras mamães como: 
aleitamento materno, higiene do bebê, cuidados com o coto 
umbilical, alimentação da gestante, cuidados no puerpério. 

No planejamento familiar, mulheres em idade fértil, 
possuem cadastramento para retirada dos métodos 
contraceptivos existentes na rede, são realizadas salas de 
espera com palestras temáticas voltadas ao público, ressaltando 
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a importância do acompanhamento mensal na unidade, a 
necessidade da paciente se autoconhecer. 

A visita domiciliar da Unidade é realizado 
quinzenalmente pela enfermeira, principalmente aos pacientes 
acamados, nota-se que em decorrência da alta demanda de 
trabalho da Unidade, resulta no inadequado cumprimento das 
agendas de visitas, ora, por indisponibilidade de automóvel na 
Unidade, como por resistência do médico em realizá-las. As 
ações em promoção da saúde são programadas pela enfermeira 
coordenadora e realizadas pela Equipe multiprofissional da 
USF, através de uma escala mensal, com a distribuição das 
atividades educativas a serem contempladas pela equipe, 
baseando-se nos programas existentes, as ações são 
realizadas na USF, escolas e regiões da zona rural pertencente 
à área de abrangência. Entre a equipe notei a ausência da auto 
responsabilização do profissional médico da Unidade, que se 
limita na assistência terapêutica, curativa, ignorando as ações 
em promoção, acarretando um maior fluxo de trabalho da 
enfermeira. 

 
CONCLUSÕES 

Como preconizado pelo Ministério da Saúde, devemos 
trabalhar a equidade e igualdade em todo Sistema Único de 
Saúde. No entanto, o enfermeiro enquanto protagonista 
necessita de autonomia e subsídios necessários para que o 
planejamento seja realizado com coerência, baseando-se na 
coletividade, ampliando os processos integrativos com todos os 
setores de ordem social e principalmente os de gestão pública, 
que são responsáveis pela garantia do bem-estar social da 
comunidade. 

Em suma, podemos esclarecer que nem sempre o 
modelo de Unidade Básica a ser desenvolvido, ocorre como 
idealizado pelo Ministério da Saúde, problemas de ordem 
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estrutural, inúmeros programas para o enfermeiro coordenar, e 
material humano insuficiente para a demanda de trabalho 
podem ser prejudiciais à continuidade da assistência, levando a 
consequências como qualidade prejudicada, resultados obtidos 
não compatíveis com a idealização municipal. O presente estudo 
é relevante tanto para a comunidade científica através de 
informações colhidas durante o desenvolvimento do trabalho 
contribuindo para estudos futuros, no reconhecimento de 
problemas existentes, como também se torna importante 
podendo provocar discussões e possibilitando melhorias na 
gestão de saúde municipal. 
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RESUMO  
O presente trabalho tem como objetivo investigar a percepção 
das travestis sobre a representação que os profissionais de 
saúde possuem delas e sua influência ou não na busca por 
atendimento à saúde. Trata-se de uma pesquisa de abordagem 
qualitativa com a coleta de dados e transcrição da fala dos 
sujeitos pesquisados. A pesquisa denota de maneira incisiva 
que os profissionais de saúde percebem as pessoas 
transgêneras em uma perspectiva da violência institucional 
motivada pela diversidade sexual e relações de gênero. Ao final, 
pode-se concluir que o atendimento imposto às pessoas 
transgêneras de modo geral perpassam por ações que ferem os 
princípios do SUS interferindo significativamente no atendimento 
desses sujeitos, reverberando um conjunto de preconceitos, 
estigmas e discriminações no acesso as unidades de saúde.  
 
Palavras-chave: Identidade de gênero; Transgêneras; 
Profissionais da saúde.  
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ABSTRACT - (Perception of transvestites on representations of 
health professionals in basic unit care). The present study aims 
to investigate the perception of transvestites about the 
representation that health professionals have of them and their 
influence or not in the search for health care. This is a qualitative 
research with the data collection and transcription of the speech 
of the subjects surveyed. The research denounces in an incisive 
way that health professionals perceive transgender people in a 
perspective of institutional violence motivated by sexual diversity 
and gender relations. At the end, it can be concluded that the 
care provided to transgender people generally goes through 
actions that violate the principles of the SUS, significantly 
interfering in the care of these subjects, reverberating a set of 
prejudices, stigmas and discriminations in the access to health 
units. 
Key-words: Gender identity; Transgender; Health professionals. 
 
 
INTRODUÇÃO  

Segundo dados do Censo de 2014 realizado na Bahia, 
houve um crescimento de 200% no número de pessoas quem 
se declaram transgêneras, se configurando um fenômeno 
recente e desafiador. Ainda segundo o Censo do IBGE umas 
parcelas significativas dessas pessoas estão inseridas em 
processo de prostituição. Esta realidade crescente suscita à 
necessidade de ações e adequações as unidades de saúde e 
aos profissionais da área na busca em reconhecer essas 
travestis como usuárias do SUS, buscando viabilizar uma 
melhoria da qualidade de vida e atenção à saúde as mesmas. 
(BRASIL, 2010)  

Por isso, é preciso pensar como esses profissionais 
inseridos nas unidades básicas de saúde percebem e 
compreendem as especificidades trazidas pelas usuárias 
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travestis. O profissional do campo da saúde tem o dever de 
oferecer um atendimento condizente com as normas atreladas 
ao Sistema único de Saúde (SUS) e proporcionando o acesso a 
todas as pessoas indiscriminadamente. (CARDOSO e FERRO, 
2012).  

Nesta perspectiva, originou-se a pergunta: Quais os 
enfrentamentos da pessoa transexual durante o atendimento 
ofertado na rede básica de saúde? Tal indagação orientou o 
percurso percorrido para a elaboração e escrita deste artigo, 
dando suporte para as futuras respostas da pesquisa de campo. 
Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral: Investigar a 
percepção das travestis sobre a representação que os 
profissionais de saúde possuem delas e sua influência ou não 
na busca por atendimento à saúde.  

Desse modo, adotou-se nesta pesquisa uma proposta 
teórica – metodológica utilizando abordagem qualitativa. Os 
dados obtidos e demonstração desses dados em transcrição da 
fala dos sujeitos pesquisados, em conformidade com a análise 
interpretativa. O cenário da pesquisa foram três Unidades 
Básicas de Saúde em um Município do interior da Bahia. Os 
sujeitos participantes da pesquisa foram cinco pessoas 
transgêneras, transexuais e travestis na faixa etária de 22 e 46 
anos de idade. Os dados da pesquisa foram coletados por meio 
do contato feito diretamente com os pesquisados utilizando o 
método de entrevista semiestruturada, o estudo foi submetido ao 
comitê de ética para análise de projetos de pesquisa da 
Faculdade de Tecnologia e Ciências de Salvador/Bahia, e foi 
aprovado com número do parecer: 1.886.881, dando segmento 
às entrevistas.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As falas dos entrevistados da pesquisa denotam de 
maneira incisiva que os profissionais de saúde percebem as 
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pessoas transgêneras em uma perspectiva da violência 
institucional motivada pela diversidade sexual e relações de 
gênero. Desse modo, ao imprimir um atendimento que ferir os 
princípios do SUS e da PNH, além de expressar os elementos 
normativos de uma ideologia socialmente construída de hetero 
normatividade, tais profissionais legitimam no campo da saúde 
os mecanismos de rejeição social, cultural de gênero e política 
que transgêneras convivem em seu dia a dia (MELLO et al, 
2011).  

Isso significa dizer que o aquele espaço de saúde 
formado por seus profissionais acaba por reproduzir toda carga 
preconceituosa e discriminatória que acarreta ser uma pessoa 
transgênera na sociedade atual, reforçando ainda o caráter de 
invisibilidade em mais uma dimensão social destas pessoas 
(SCOTT, 2011). As falas das entrevistadas revelam que muitos 
profissionais ainda não conhecem a dimensão das questões que 
envolvem o gênero e a sexualidade, mostrando um determinado 
despreparo na condição de atender e promover a saúde desta 
parcela da população.  

É observado ainda por meio das falas das entrevistadas 
representa um quadro de reflexão e intervenção, na qual os 
gestores e as próprias instâncias institucionais devem buscar 
caminhos para sua minimização. (PISANESCHI, 2010). Ao final, 
as falas das entrevistadas estão carregadas das situações de 
estigma e violência institucional estimulada pela diversidade 
sexual e relações de gênero, na perspectiva do uso do nome 
social.  
 
CONCLUSÕES  

De acordo com os resultados, o artigo permitiu entender 
que o atendimento imposto às pessoas transgêneras de modo 
geral perpassam por ações que ferem os princípios do SUS 
interferindo significativamente no atendimento desses sujeitos, 
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reverberando um conjunto de preconceitos, estigmas e 
discriminações no acesso as unidades de saúde. É preciso 
proporcionar um atendimento humanizado e em sintonia com o 
contexto dessa pessoa transgênera é um direito e deve ser 
respeitado, cabendo a unidade e seus profissionais se 
adequarem a esta realidade.  

É essencial compreender a importância de um 
atendimento contextualizado e baseado na premissa da 
isonomia, tendo em vista construir e promover a inserção de 
todos e todas no SUS percebendo esta dinâmica como um 
mecanismo de reafirmação da igualdade de direitos. Propor 
pesquisar sobre esta temática oportunizou adentrar no universo 
das pessoas transgêneras e vivenciar seu dia a dia de violência, 
fazendo com que a defesa do direito ao acesso à saúde e ao 
atendimento digno fosse aumentada.  
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RESUMO  
Muitos estudos têm mostrado que no exercício diário e 
repetitivo dos cuidados prestados, durante meses, ou anos 
seguidos, acabam provando por diversos fatores o 
adoecimento do cuidador. Assim essa pesquisa tem como 
objetivo geral conhecer a percepção dos cuidadores quanto 
às problemáticas causadas pelo exercício diário do cuidado. 
Estudo exploratório descritivo, de campo, com abordagem 
qualitativa, mediante entrevista dos cuidadores. A técnica de 
análise de dados escolhida foi à análise de conteúdo. Enfim, 
a necessidade de ações que venham atuar não somente no 
auxílio ao cuidador que já apresenta grau de sobrecarga 
elevado, mas também a promoção da saúde e prevenção da 
sobrecarga nos cuidadores que ainda não apresentam tal 
sobrecarga.  
Palavras-chave: Cuidador, Segurança do paciente, Cuidado 
domiciliar, Home care.  
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ABSTRACT – Many studies have shown that in daily exercise 
and repetitive of care for months or years in a row, end up 
proving by several factors the caregiver's illness. This 
research aims to know the general perception of caregivers 
about the problems caused by the daily exercise of caution. 
Exploratory descriptive study, with a qualitative approach, 
through interview the caregivers. The data analysis technique 
chosen was the analysis of content. In order, the need for 
actions that may act not only in helping the caregiver who 
presents its degree of high overhead, but also the promotion 
of health and prevention of overloading in caregivers who still 
do not have such overload.  
Key-words: Caregiver, patient safety, Home Care, Home 
care.  
 
INTRODUÇÃO  

Atualmente o avanço da idade populacional, aumento 
da prevalência de doenças crônicas, e outras complicações, 
podem gerar um processo incapacitante e afetar a 
funcionalidade, dificultando ou impossibilitando as atividades 
da vida cotidiana dos indivíduos. A perda da independência, 
por sua vez, implica a necessidade de alguém para ajudar na 
realização das atividades básicas da vida diária, sendo que, 
na maioria das vezes, a ajuda advém de membros da própria 
família, ou de um indivíduo fora da família denominado 
Cuidador (NERI, 2002). 

O cuidador desempenha um papel essencial na vida 
diária dos pacientes, envolvendo-se em praticamente todos 
os aspectos do cuidado e assumindo responsabilidades 
adicionais de maneira crescente. A base do cuidador é o 
relacionamento e o cuidado, tendo o cuidar o significado de 
gostar de ter um compromisso emocional com e ter 
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disposição para agir em benefício das pessoas com as quais 
se tem um relacionamento significativo (RIBERTO, et al., 
2001). A sobrecarga sofrida pelo cuidador, durante a jornada 
do cuidar, é intensa e há consequências físicas, psíquicas e 
sociais.  

Salientamos como relevância do tema propor 
ampliação do conhecimento de forma a envolver as instancia 
governamental através dos programas por eles elaboramos, 
assim buscaremos mostrar como a problemática em questão 
traz discussões importantes acerca da temática capaz de 
transpor os pilares sociais. No intuito de buscar associar o 
processo saúde/doença estamos lidando com um complexo 
exemplar e peculiar, com isso queremos deixar as 
impressões na importância do cuidador dentro do processo 
social.  

Neste sentido, o tema busca responder a seguinte 
questão: Qual a percepção dos cuidadores quanto aos 
problemas no processo saúde-doença durante a prática do 
cuidado? Em conformidade com a questão anterior teremos 
como objetivo do estudo: Compreender a percepção do 
cuidador quanto ao cuidado direcionado para seu ente 
querido e o processo saúde/doença no ato do cuidar. 
 
MATERIAL E MÉTODOS  

A presente pesquisa se caracteriza por um estudo 
exploratório com abordagem descritiva, do tipo qualitativo. 
Como área do estudo, foi escolhida uma Unidade de Saúde 
da Família de uma cidade da Bahia no Brasil, tendo 1140 
clientes assistidos na unidade, com residências de pequeno, 
médio e grande porte e com diversidade social. Para esta 
pesquisa foi selecionado de forma aleatória seis sujeitos que 
exerçam a função de cuidador quer seja de forma profissional 
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ou amadora. O instrumento para coleta de dados escolhido 
para esse estudo foi à entrevista semiestruturada, que é 
caracterizada por ser do tipo de entrevista semi-estruturada.  

O projeto de pesquisa foi encaminhado para análise 
de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) por meio da 
Plataforma Brasil que após liberação e aprovação foi 
desenvolvido o presente artigo. O presente objeto de estudo 
obedece a Resolução CNS Nº 466, de 12 de dezembro de 
2012, onde estabelece que as pesquisas envolvendo seres 
humanos devam atender aos fundamentos éticos e científicos 
pertinentes. A técnica de análise de dados escolhida foi a 
análise de conteúdo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

De acordo com as entrevistas podemos perceber que 
100% dos cuidadores familiares não tem nenhuma 
preparação acadêmica para exercer a real função do papel 
do cuidador, que por sinal é de suma importância saber e ter 
conhecimento de cada patologia que lhe cercam para saber 
dar o cuidado necessário. Ressalta relevância dos programas 
de apoio dos serviços de saúde, os quais devem oportunizar, 
aos cuidadores, mecanismos facilitadores para que ocorra 
suporte multiprofissional, com atendimento médico, 
fisioterapêutico e psicológico, dentre outros (DUCA et al., 
2011). 

Apesar de limitadas as respostas, percebemos que os 
cuidadores apresentam conceitos próximos aos encontrados 
pela literatura de acordo com Haley (1997) o cuidador pode 
ser definido como alguém capaz de desenvolver ações de 
ajuda, naquilo que o paciente não pode mais fazer sozinho. 
Essa pessoa assume a responsabilidade de fornecer apoio e 
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ajuda a essas necessidades, melhorando sua condição de 
vida.  

Os resultados também apresentam claramente a 
dificuldade do cuidar do paciente entendida com os estágios 
pelos quais os pacientes e seus cuidadores passam. Nesta 
“jornada”, o comprometimento físico e emocional do cuidador 
é afetado de modo intenso, notadamente nos momentos mais 
críticos, como quando o paciente chega aos estágios mais 
avançados nos casos onde há dependência crescente do 
paciente e a presença de sintomas não controlados.  

Aponta-se ainda, para elevada taxa de sobrecarga do 
cuidador e ressaltam que a pessoa que cuida ao mesmo 
tempo em que se percebe como único cuidador observa 
também que não tem tempo, disposição, para cuidar de si, o 
que causa insatisfação psicossocial, que se revela no 
cansaço excessivo, depressão, desgaste emocional, 
comprometendo seu estado geral de saúde.  
 
CONCLUSÕES  

O grau de sobrecarga que verificamos nesse estudo 
para alguns cuidadores foi divergente da literatura, o cuidar 
domiciliar caracterizado pela dependência do idoso, sem 
dúvidas, ao longo dos anos converge para sobrecarga de 
quem cuida. Neste contexto, destacamos aqui a necessidade 
de ações que venham atuar não somente no auxílio ao 
cuidador que já apresenta grau de sobrecarga elevado, mas 
também a promoção da saúde e prevenção da sobrecarga 
nos cuidadores que ainda não apresentam tal sobrecarga. 

Diante desses resultados ressaltamos a relevância 
dos programas de apoio dos serviços de saúde, os quais 
devem oportunizar, aos cuidadores, mecanismos facilitadores 
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para que ocorra suporte multiprofissional, com atendimento 
médico, fisioterapêutico e psicológico, entre outros.  
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RESUMO 
Macrófitas aquáticas tem sido utilizadas em sistemas de 
wetlands construídos para o tratamento de efluentes de 
laticínios. O objetivo deste estudo foi investigar o uso de 
macrófitas aquáticas locais da região sul da Bahia no tratamento 
de efluente de laticínio. A Eichhornia crassipes e Polygonum 
ferrugineum foram coletadas, inseridas nas wetlands 
construídas com efluente de laticínio e os parâmetros DQO, 
DBO, temperature e pH foram avaliados durante 15 dias. No 
décimo quinto dia de tratamento a E. crassipes apresentou 
melhores resultados, com eficiência de 86.4% enquanto que a 
P. ferrugineum alcançou eficiência de 65% de redução de 
matéria orgânica. As macrófitas aquáticas nativas apresentaram 
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potencial para o tratamento de efluente de laticínio em um tempo 
aproximado de 4 dias. 
Palavras-chave: Fitorremediação, Sustentabilidade, 
Tecnologia Limpa. 
 
ABSTRACT  
Aquatic macrophytes have been used in constructed wetlands 
systems for the treatment of dairy effluents. The objective of this 
study was to investigate the use of local aquatic macrophytes 
from the southern region of Bahia in the treatment of dairy 
effluent. The Eichhornia crassipes and Polygonum ferrugineum 
were collected, inserted into the constructed wetlands with dairy 
effluent and the parameters COD, DBO, temperature and pH 
were evaluated during 15 days. On the 15th day of treatment, E. 
crassipes presented better results, with an efficiency of 86.4%, 
while P. ferrugineum reached a 65% reduction in organic matter. 
The native aquatic macrophytes presented potential for the 
treatment of dairy effluent in an approximate time of 4 days. 
Key-words: Phytoremediation, sustainability, Clean 
Technology. 
 

INTRODUÇÃO 

 O tratamento de efluente de laticínio (ARL) usando 
wetlands construídas (WC) com macrófitas aquáticas têm 
alcançado índices significativos de redução de matéria orgânica 
e inorgânica. Adhikari et al. (2015) observaram reduções na 
Demanda Química de oxigênio (DQO) (81%), em sólidos 
suspensos (90%) e Nitrogênio (N) (50%). O sucesso deste 
sistema depende de inúmeras variáveis, como o tipo de 
vegetação, fluxo do elfuente e condições climáticas. 
Considerando aspectos favoráreis para o desenvolvimento de 
wetlands construídos da região Sul da Bahia, tais quais, clima 
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tropical e flora inexplorada, o objetivo desta pesquisa foi 
investigar o uso de macrófitas aquáticas locais no tratamento de 
efluente de laticínio. 
 
  
MATERIAL E MÉTODOS 

 As duas macrófitas aquáticas (E. crassipes e P. 
ferrugineum) foram coletadas no Rio Cachoeira, entre os 
municipio de Itabuna e Ilhéus, Bahia, e o efluente foi coletado no 
laticínio Boa Hora, em Itabuna (QUEIROZ et al., 2017). As 
wetlands foram construídas em escala laboratorial, em caixas de 
polipropileno, preenchidas com 10 litros de efluente cada e 
operando com água superficial livre. Foi adotado um período de 
15 dias (D0 a D14) com análise de DQO. DBO, temperatura e 
pH a cada dois dias no experimento. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A variação do pH (6,0 e 8,0) e da temperatura (23ºC a 
28ºC) mantiveram-se dentro de faixas ótimas de temperatura e 
de pH para o crescimento vegetativo das macrófitas aquáticas e 
dos microorganismos presentes no efluente, nas raízes e nos 
rizomas das plantas. Tais características são essenciais para 
auxiliar a redução de materia orgánica. 

Os resultados indicaram que houve uma redução 
expressiva na carga orgânica do efluente a partir do terceiro dia 
(D2), com redução média de 45,6% (± 5,7) na DBOe para todos 
os sistemas com as macrófitas aquáticas. Em D4, a eficiencia de 
mais de 60% na redução de DBO, atingindo uma média de 
74.8% (± 7.7). Nas análises de D6 até D14, as médias de 
redução das taxas de DBO mantiveram-se no mesmo nível para 
todas as wetlands construídas, com média de 97.7% (± 0.7). 
Dessa forma, os resultados da DBO para o efluente tratado nas 
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wetlands experimentais, mantiveram-se dentro das faixas que 
preconiza a legislação brasileira para lançamento de efluentes 
no ambiente (BRASIL, 2011). 
 

CONCLUSÕES 

 De acordo aos resultados, conclui-se que as macrófitas 
aquáticas E. crassipes e P. ferrugineum promoveram o 
tratamento de efluentes de laticínios e a redução de matéria 
orgânica aos níveis exigidos pela legislação vigente (BRASIL, 
2011) para um tempo de retenção hidráulica de 4 dias. 
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RESUMO 
A necessidade de aproveitamento de resíduos, sobretudo nas 
edificações, tem sido despertada em nossa sociedade, a partir 
do momento em que se verificaram os benefícios que este 
procedimento trás para a preservação dos recursos naturais e 
dos ecossistemas, com bons resultados nos campos econômico 
e social. O presente trabalho teve como objetivo produzir 
protótipo viável de um bloco cimentício ecologicamente 
sustentável com aproveitamento de madeira processada 
residual da construção civil, agregada a resina natural, com 
economia de água e energia. Obtive-se ao final dos ensaios de 
laboratório um protótipo viável de bloco ecológico, que deverá 
ser submetido a testes de conformidade às normas brasileiras e 
estudos de viabilidade comercial. 
Palavras-chave: Protótipo, Bloco ecológico, Cimentício, 
sustentável. 
 
ABSTRACT – (Production of bioblock cement composite with 
aggregation of sawdust and natural resin - experimental phase 
II).The need for reuse of waste, especially in buildings, has been 
awakened in our society, from the moment in which the benefits 
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of this procedure for the preservation of natural resources and 
ecosystems have been verified, with good results in the 
economic and social fields. The objective of this work was to 
produce a viable prototype of a cement block ecologically 
sustainable with use of processed wood from the civil 
construction, added to the natural resin, with water and energy 
saving. A viable ecological block prototype was obtained at the 
end of the laboratory tests, which should be submitted to 
compliance tests with Brazilian standards and commercial 
feasibility studies. 
Key-words: Prototype, Ecological block, Cement, Sustainable. 
 

INTRODUÇÃO 

 Reciclar significa transformar objetos, materiais e 
insumos usados em novos produtos para o consumo, tendo 
como consequência a economia de materiais renováveis e não 
renováveis, diminuição do impacto ambiental, economia de água 
e a geração de riquezas (HIBBELER, 2010; ROCHA; JONH, 
2002). 
 A necessidade de aproveitamento de resíduos, 
sobretudo nas edificações, tem sido despertada em nossa 
sociedade, a partir do momento em que se verificaram os 
benefícios que este procedimento trás para a preservação dos 
recursos naturais e dos ecossistemas, com bons resultados nos 
campos econômico e social (HIBBELER, 2010; OLIVEIRA et al., 
2006). 
 O presente trabalho teve como objetivo produzir e avaliar 
metrologicamente a modelagem de um protótipo viável de bloco 
cimentício ecologicamente sustentável com aproveitamento de 
madeira processada residual da construção civil, agregada a 
resina natural, com economia de água e energia. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 Os protótipos foram preparados com uso de cimento 
Portland tipo A, de boa qualidade, areia lavada fina destinada à 
construção civil, serralha de madeira, podendo ou não ser 
acrescido de resina natural de pinheiro (Pinusspp.). O material 
foi agregado manualmente, e depositado em formas de plástico 
untadas com óleo mineral para auxiliar na retirada das formas. 

O primeiro protótipo consistiu de biotijolo cimento 
composto com a proporção 3:1 areia/cimento e 10% de serralha 
acondicionado em forma de medidas 40x372x82mm. O segundo 
protótipo obedeceu a proporção de 3:1 de pó de pedra/cimento 
e 10% de serralha, acondicionado em forma de medidas 
40x372x82mm. O terceiro protótipo teve a proporção de 3:1 
areia/cimento e 10% de serralha, acondicionado em forma de 
medidas 200x350x350mm. O quarto protótipo teve a proporção 
de 3:1 areia/cimento, 10% de serralha e agregante resina natural 
de pinheiro, acondicionado em forma de medidas 
200x350x350mm. 

Os protótipos foram medidos com uso de paquímetro 
universal, e os dados estatísticos analisados com uso do 
software Bioest 5.0. A avaliação do acabamento, aspecto 
estético e maleabilidade foram realizados a partir de critérios 
qualitativos, visto que a resistência dos constructos será aferida 
com uso de instrumentos de precisão na fase final de 
desenvolvimento do protótipo.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os dois primeiros protótipos constituíram-se de blocos 
cimentícios diferiam entre si pelo fato de o segundo ter também 
a agregação do pó de pedra, fato que levou o segundo protótipo 
a ter um peso maior e levar quase 50% de tempo a mais para a 
cura e secagem completa. Os coeficientes de variação das 
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medidas dos blocos evidenciam um melhor acabamento do 
bloco 2 (2,66%), com relação ao bloco 1 (2,98%) (vide Tabela 
01). 

Com relação ao acabamento e maleabilidade, resistência 
aparente e estética, o protótipo 04 apresentou notas qualitativas 
superiores, também expresso no coeficiente de variação de suas 
medidas (0,86%). Em uma escala de notas atribuídas a cada um 
dos atributos pesquisados (onde 01 é insatisfatório e 05 é 
plenamente satisfatório), o protótipo bloco 1 obteve média 3,6, o 
protótipo bloco 2com média 3,2, o protótipo bloco 3 com média 
3,1 (C.V. 2,12), e o protótipo bloco 4 teve nota 4,0. De acordo 
com Van Vlack (2011), a espessura do constructo e a agregação 
interferem em sua resistência. 

Destacamos que, embora tenha tido boa maleabilidade e 
acabamento superior, a resistência demonstrada ao processo 
de retirada da forma apresentada pelo protótipo bloco 3foi mais 
baixa que outros constructos analisados, visto que houve 
rachaduras e quebra do bloco. 

 
CONCLUSÕES 

 Concluímos que o protótipo 4 mostrou-se mais viável 
para usinagem de um bloco ecológico, devendo ser submetido 
a testes de conformidade às normas brasileiras e estudos de 
viabilidade comercial. 
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Tabela 1 - Resultados das avaliações dos protótipos. 

Altura 
média 

Espessur
a média 

Variânci
a 

Desvi
o 

padrã
o 

Erro 
padrã

o 

Coeficient
e de 

variação 

Bloco 1 
720 
mm 

30,000 
mm 

0,8000 0,894
0 

0,365 2,98% 

Bloco 2 
720 
mm 

31,500 
mm 

0,7000 0,837
0 

0,342 2,66% 

Bloco 3 
710m

m 
24,375 

mm 
0,2679 0,517

5 
0,183 2,12% 

Bloco 4 
711 
mm 

24,365 
mm 

0,0439 0,209
5 

0,085 0,86% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
Análise físico-química da água dos bebedouros do IFBA-Campus 
Jequié 
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RESUMO 
O gerenciamento de resíduos sólidos tem sido uma 
preocupação frequente em eventos na última década. Neste 
contexto, insere-se a construção do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos da IV SECITEC do IFBA, Campus Jequié. 
Realizou-se um curso de capacitação sobre os aspectos 
históricos, legais e operacionais do gerenciamento de resíduos 
sólidos em eventos. Utilizou-se a técnica do Brainstorming com 
um grupo de 60 monitores e 3 docentes, para a construção do 
esboço do referido plano. Para a coleta seletiva, a classificação 
dos resíduos adotada foi: recicláveis, compostáveis e rejeitos. 
As estratégias selecionadas pautaram-se na não geração, 
redução, reutilização, reciclagem e destinação final adequada 
dos resíduos como sugere a Lei nº 12.305/2010. 
Palavras-chave: Sustentabilidade, Coleta Seletiva, Eventos, IV 
Secitec. 
 
 
ABSTRACT 
Solid waste management has been a frequent concern at events 
in the last decade. In this context, the construction of the Solid 

mailto:pollyanasilva@ifba.br
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Waste Management Plan of the IV SECITEC of the IFBA, 
Campus Jequié. A training course was held on the historical, 
legal and operational aspects of solid waste management at 
events. The technique of Brainstorming was used with a group 
of 60 monitors and 3 teachers, for the construction of the outline 
of said plan. For the selective collection, the classification of the 
residues adopted was: recyclable, compostable and tailings. The 
selected strategies were based on non-generation, reduction, 
reuse, recycling and adequate final destination of waste as 
suggested by Law 12305/2010. 
Key-words:. Sustainability, Selective collection, Events, IV 
Secitec. 
 
 
INTRODUÇÃO 

A questão da geração e do gerenciamento de resíduos 
sólidos em eventos é apontada por Gomes e Almeida (2016) 
como um fator relevante para ser analisado por seus 
organizadores. Essa demanda tem sido tratada em grandes 
eventos na última década, a exemplo dos eventos: Rio + 20 em 
2012, Copa das Confederações em 2013, da Copa de Mundo 
2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016.Entretanto, as 
preocupações com a sustentabilidade não são exclusivas de 
grandes eventos e neste contexto se insere a IV Semana de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Instituto Federal da Bahia 
(IV SECITEC), Campus Jequié.  

De Conto (2004) apud Gomes e Almeida (2016) afirmam 
que, para uma gestão de resíduos sólidos nos eventos, há 
necessidade da mudança do comportamento de todos os 
envolvidos, organização, prestadores de serviços, participantes, 
iniciativas privadas e públicas. Nesta perspectiva, surgiu a 
demanda de um curso de capacitação para a construção coletiva 
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do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da IV 
SECITEC. 
   
MATERIAL E MÉTODOS 

As diretrizes sugeridas pela Lei nº 12.305/2010 que 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), 
as orientações apresentadas pela Conferência das Nações 
Unidas para a Sustentabilidade (RIO + 20) em 2012 e o Manual 
para Gestão Integrada e Sustentável dos Resíduos Sólidos em 
Eventos (CARVALHO, 2016), constituíram o embasamento legal 
e teórico-reflexivo da proposta. 

O curso para a construção participativa do PGRS da IV 
SECITEC envolveu sessenta discentes monitores (as) e três 
docentes. Durante o processo de capacitação tratou-se das 
seguintes temáticas: (i) aspectos históricos, legais e 
operacionais do gerenciamento de RS (resíduos sólidos) em 
eventos; (ii) Conceito e classificação dos resíduos gerados com 
maior frequência em eventos e, finalmente, (iii) Construção 
coletiva do esboço do PGRS para o evento. 
 Utilizou-se a técnica do Brainstorming, ou tempestade 
de ideias. Trata-se de uma técnica onde, apresentando-se uma 
problemática, a partir de estímulos específicos, os atores sociais 
vão apresentando estratégias e ideias sem julgamento prévio 
para evitar a inibição do pensamento criativo (CORDIOLI, 2001). 
O Brainstorming foi conduzido a partir de perguntas norteadoras 
adaptadas do Manual para Gestão Integrada e Sustentável para 
Resíduos sólidos em Eventos (2016), entre outras: O que 
pretendemos exatamente? Qual o quantitativo e perfil do público 
esperado? Quais os tipos e quantidades estimadas de resíduos? 
Em quais locais podem se originar e em quais períodos? Como 
eliminaremos ou reduziremos a geração de resíduos? O que 
fazer para que o público contribua efetivamente com o 
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gerenciamento dos RS do evento? Como divulgaremos os 
resultados? 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A maioria dos participantes não teve experiência 
pregressa com eventos que apresentassem um plano de 
gerenciamento de resíduos. Assim, para além de ser um aspecto 
inovador para a IV SECITEC, a construção do plano se 
configurou num exercício crítico-reflexivo acerca do papel e das 
responsabilidades de cada um e das instituições para com o 
gerenciamento dos seus próprios resíduos. 

  Nesse contexto, amparando-se nas diretrizes propostas 
pelo PGRS RIO+20 (2012) elencou-se estratégias viáveis para 
as etapas pré, trans e pós evento. Assim, foram definidas 
estratégias de “não geração e/ou redução de resíduos”, a saber: 
folders e panfletos, informativos e as apostilas de minicursos 
disponibilizados para download através das redes sociais, 
banners fixos nos principais pontos de circulação no campus; 
impressões em anverso e verso; utilização de toalhas higiênicas 
em tecido, canecas e garrafas de água individuais; opção de 
tamanho médio e grande para as quentinhas ofertadas no 
almoço. Sobre os resíduos gerados, optou-se por classificá-los 
em: recicláveis, compostáveis e rejeitos. Para tanto, determinou-
se pela confecção de quatro kits de lixeiras seletivas, através da 
reutilização de pneus. 

Sobre o quesito comunicação ao público, determinou-se 
a elaboração e difusão do PGRS, em redes sociais e murais do 
instituto e orientações para a destinação adequada dos resíduos 
nas respectivas lixeiras seletivas. Além disso, indicou-se a 
confecção de vídeos de curta duração, com informações sobre 
o PGRS adotado, para serem veiculados durante os intervalos 
das atividades. Estabeleceu-se ainda a apresentação do plano 
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para os funcionários responsáveis pelo refeitório e pela limpeza 
do instituto. 

 Por fim, definiu-se que todo material reciclável produzido 
será enviado para a Cooperativa de Catadores de Recicláveis 
de Jequié (COOPERJE). Os resíduos orgânicos serão 
destinados para o projeto de compostagem orgânica no próprio 
instituto. Os rejeitos serão enviados para o serviço de limpeza 
pública e seguirão para o aterro sanitário municipal. Também 
haverá uma atenção especial aos resíduos perigosos, no 
sentido de dar a destinação adequada, através da logística 
reversa. 
 
CONCLUSÕES 
A partir da metodologia utilizada e dos resultados alcançados foi 
possível construir de forma participativa o PGRS/IV SECITEC. 
Dessa forma, observou-se que independente da amplitude do 
evento é possível se pensar estratégias, planejar e executar 
medidas que corroborem com a concepção teórico-prática da 
sustentabilidade ambiental.  
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RESUMO 
Considerando a problemática ambiental causada pelo descarte 
inadequado dos óleos lubrificantes, foi proposto um 
levantamento por meio de questionário semiestruturado em 
algumas oficinas de localizadas na cidade de Jequié-BA, para 
saber se o mesmo está sendo feito de acordo com a legislação 
vigente no Brasil. Os resultados indicam que na maioria dos 
estabelecimentos visitados, os procedimentos de descarte são 
executados como previsto pelo CONAMA, entretanto, ainda 
existem oficinas que não adotam as medidas corretas para estes 
materiais chegando inclusive a vende-los por exemplo para 
queima em zona rural, provocando a liberação de gases tóxicos 
no meio ambiente; outra observação é que ¼ dos entrevistados 
afirmaram destinar os resíduos (estopas, embalagens, etc.) para 
o lixo comum, o que também pode causar sérios problemas nos 
locais aonde são destinados. Portanto, torna-se necessário um 
trabalho de conscientização para que um número maior de 
estabelecimentos comece a adotar as boas práticas ambientais 
já prevista na legislação. 

mailto:roolvasconcelos@gmail.com
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Palavras-chave: Resíduos, PHAs, Contaminação do solo e da 
água. 

 
ABSTRACT  
Considering the environmental problems caused by improper 
disposal of lubricating oils, has been proposed a survey by semi-
structured questionnaire in some workshops located in the city of 
Jequié-BA, to see if it is being done in accordance with current 
legislation in Brazil. The results indicate that in most 
establishments visited, disposal procedures are performed as 
planned by CONAMA, however, there are still workshops that do 
not adopt the correct measures for these materials arriving to sell 
them for example for burning in the rural area, causing the 
release of toxic gases into the environment; Another observation 
is that ¼ of respondents put the waste (tows, packaging, etc.) for 
general trash, which can also cause serious problems in places 
where they are intended. Therefore, it is necessary an 
awareness that a greater number of establishments start to adopt 
good environmental practices already provided for in the 
legislation. 
Key-words: Residue, PHAs, Soil and water contamination. 

 

INTRODUÇÃO 
O uso de óleos lubrificantes é essencial para o 

funcionamento das máquinas utilizadas nos vários segmentos 
da sociedade visto que os equipamentos que trabalham com 
peças em movimento, precisam minimizar o atrito e desgaste 
por meio de lubrificação.  

Devido à composição dos lubrificantes alguns cuidados 
são necessários para seu uso, descarte ou reuso, uma vez que 
na maioria dos casos eles geram resíduos de metais pesados, 
ácidos orgânicos, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 
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(PAHs) e dioxinas, substâncias tóxicas que são altamente 
prejudiciais ao meio ambiente, podendo contaminar o solo e a 
água (NBR 10004/2004; CONAMA 362/2005). Entretanto, o 
óleo usado tem grande importância econômica por ser matéria 
prima para a formulação de óleo lubrificante acabado, somente 
encontrado em quantidades relevantes no petróleo de origem 
árabe (GMP, sd), desta forma, o Ministério do Meio Ambiente 
por intermédio de resolução do Conselho Nacional de Meio 
ambiente – CONAMA, estabelece as diretrizes para a gestão e 
destinação adequada do material usado ou contaminado em 
todo território nacional, fazendo com que as oficinas que 
realizam procedimentos de troca de óleo em veículos 
automotores sejam obrigadas a acondicionar em local 
adequado o material usado e encaminhá-lo à sua destinação 
final, de maneira a minimizar seu impacto no meio ambiente 
(CONAMA 362/2005).  

Considerando a problemática ambiental decorrente do 
descarte inadequado dos óleos lubrificantes, este trabalho teve 
como objetivo realizar um levantamento sobre o descarte de 
óleos lubrificantes e seus resíduos nas oficinas mecânicas de 
Jequié/BA. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Para a execução do trabalho foram distribuídas cartas de 

anuência em algumas oficinas mecânicas da cidade de Jequié – 
BA, em seguida fez-se uma amostragem entre aquelas que 
aceitaram a aplicação de um questionário semiestruturado e 
analisou-se os dados obtidos. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Foi constatado que 50% dos responsáveis pelas oficinas 
não possuem nenhum tipo de formação para atuar na área, os 
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mesmos alegaram não conhecer as leis e normas vigentes para 
o descarte do óleo lubrificante e seus resíduos, entretanto, 
afirmam ter conhecimento dos riscos ambientais devido ao 
descarte inadequado deste tipo de material.  
 ‘Um dado que merece atenção especial é o fato de que 
aproximadamente 38% dos entrevistados relataram 
desconhecer os problemas gerados pela queima do lubrificante 
e seus resíduos, a falta de informações pode levar à situação 
observada no Gráfico 01, onde é possível constatar que existe a 
venda ilegal de óleo, que de acordo com as informações obtidas 
é queimado em pastos na zona rural de Jequié. Sobre a 
destinação dos resíduos, notou-se que 25 % deles descartam o 
material em lixo comum, portanto, fora das normas exigidas na 
legislação levando a uma provável contaminação dos locais 
aonde são deixados. 
 
CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi possível constatar que na maioria das 
oficinas mecânicas pesquisadas, o descarte do óleo lubrificante 
e seus resíduos é feito conforme a NBR 10004 e resolução 
CONAMA 362/2005, entretanto, um número considerável de 
estabelecimentos não seguem as normas, portanto, faz-se 
necessário um posterior trabalho de conscientização e 
sensibilização dos responsáveis para que as empresas 
adequem seus procedimentos de descarte afim de colaborarem 
com a preservação do meio ambiente em que estão inseridas. 
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RESUMO  
As atividades desenvolvidas nos Centros de Limpeza 
Automotiva (CLA) podem comprometer a saúde e a segurança 
do trabalhador, provocando lesões em distintos graus. O 
presente trabalho teve como objetivo identificar e caracterizar os 
riscos ergonômicos de um Centro de Limpeza Automotiva 
localizada no município de Ilhéus-BA. Aplicou-se a Análise 
Preliminar de Riscos – APR no ambiente de trabalho a fim de 
reconhecer os agentes, bem como estabelecer medidas de 
controle. Para a execução da APR foram adotados os preceitos 
da norma militar americana MIL-STD-882 (System Safety 
Program Requirements). Os principais riscos ergonômicos 
identificados na referida atividade econômica consistem na 
postura inadequada, movimentos repetitivos e mobiliário 
inadequado. Constatou-se a relevância do método de 
gerenciamento de risco denominado APR para avaliar os riscos, 
suas causas, frequências, grau de severidade, categoria de 
risco, bem como as recomendações de medidas para mitigar 
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e/ou neutralizar a probabilidade de ocorrência de danos à saúde 
dos trabalhadores. Inferiu-se que a atividade de CLA representa 
um potencial significativo de desenvolvimento de doenças 
ocupacionais, como, por exemplo, LER/DORT (Lesões por 
esforços repetitivos/Distúrbios osteomusculares relacionados ao 
trabalho). 
Palavras-chave: Segurança, Doenças, Ocupacional.  
 
ABSTRACT  
The activities developed in the Automotive Cleaning Centers 
(CLA) may compromise the health and safety of the worker, 
causing injuries to varying degrees. This study aimed to identify 
and characterize the ergonomic risks of Automotive Clean 
Center located in the city of IIheús, Bahia. It was applied to the 
Preliminary Risk Analysis - APR in the workplace in order to 
recognize the agents and establish control measures. For the 
implementation of APR were adopted the precepts of the 
American military standard MIL-STD-882 (System Safety 
Program Requirements). The main risks identified during the 
economic activity involving the improper posture, repetitive 
movements and inadequate furniture. It was noted the 
importance of risk management method called APR to assess 
the risks, their causes, frequency, severity, risk category, and 
recommended measures to mitigate and / or neutralize the 
likelihood of damage to health workers. it was inferred that the 
CLA activity represents a significant potential for development of 
occupational diseases, for example, RSI / RSI (Repetitive Strain 
Injury / Work-related musculoskeletal disorders). 
Keywords: Safety; Diseases; Occupational. 
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 INTRODUÇÃO 
A atividade inerente ao Centro de Limpeza Automotiva 

apresenta inúmeros riscos em suas operações, tais como 
choque elétricos, exposição a produtos químicos, ambiente de 
condição de alta umidade, vibração, postura inadequada, 
mobiliário inadequado, movimentos repetitivos, entre outros. 
Esses agentes propiciam a ocorrência de acidentes, bem como 
o desenvolvimento de doenças ocupacionais, tais como a 
LER/DORT (BARSANO; BARBOSA, 2012; BUSSOLO, 2013). 

Dessa forma é imprescindível o gerenciamento de riscos 
do ambiente laboral de um centro de limpeza automotiva, com o 
objetivo de identificar, reconhecer e avaliar os riscos bem como 
estabelecer medidas de controle. Diante disso, o presente 
estudo tem como finalidade avaliar os riscos ergonômicos de um 
Centro de Limpeza Automotivo localizado na cidade de Ilhéus 
(BA) por meio da aplicação da técnica denominada Análise 
Preliminar de Risco (APR). 

 MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi desenvolvida no empreendimento 

denominando Eco Turbo Limpeza Automotiva, que se localiza 
no município de Ilhéus, especificamente nas coordenadas UTM 
495.584.80E e 836.5429.35S, conforme Projeções Universal 
Transversa de Mercator (UTM). 

O método de pesquisa utilizado trata-se da Análise 
Preliminar de Risco – APR, que foi criada pelo programa de 
segurança militar dos Estados Unidos a fim de identificar os 
principais riscos de uma determinada atividade, permitindo 
prever as respectivas consequências e estabelecer as medidas 
de controle (PINTO, 2015). As técnicas de pesquisa utilizadas 
foram observações in locu, vistoria técnica, registro fotográfico e 
aplicação de check-list. Após a coleta dos dados foi preenchida 
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a planilha da Análise Preliminar de Risco para todos os setores 
do empreendimento (Recepção de Veículos, Rampa de 
Lavagem e Box de Limpeza, incluindo os processos de 
dedetização e secagem) a fim de identificar os riscos 
ergonômicos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Quadro 1 apresenta a Análise Preliminar de Risco – 
APR do empreendimento analisado. Sendo assim, os principais 
riscos ergonômicos identificados foram movimentos repetitivos, 
postura inadequada, mobiliário inadequado para descanso. 
Esses aspectos podem contribuir com o desenvolvimento de 
doenças ocupacionais como LER/DORT, em que podem 
desenvolver alterações funcionais, bem como orgânicas, tais 
como fadiga muscular, dor e inflamações, comprometendo a 
saúde dos trabalhadores (KASSADA et al., 2011). Esse grupo 
de agentes foi enquadrado na categoria de risco moderado.  

CONCLUSÕES 
Através do presente estudo foi possível constatar que o 

grupo de riscos ergonômicos foi enquadrado como moderado. 
Sendo assim, o referido CLA propicia o desenvolvimento de 
doenças, sobretudo LER/DOR. Portanto, há necessidade de 
implementação de medidas de controle, tais como elaboração 
do laudo ergonômico dos setores da empresa, substituição das 
cadeiras de descanso por outra ergonomicamente correta, 
implantação de ginástica laboral e estabelecimento de 
procedimento de pausa de 10 minutos para cada 50 minutos 
trabalhados.   
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Quadro 01 - Análise Preliminar de Riscos da atividade de CLA. 
ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR 

Área: lavagem de veículos automotores 
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-Realizar 
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pausas para 
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minutos de 

trabalho 
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de 10 
minutos); 
Adquirir 

mobiliário 
adequado 

para 
descanso 

- Implantar 
ginástica 
laboral. 
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RESUMO  
As atividades denominadas Centro de Limpeza Automotiva são 
responsáveis por expor os trabalhadores a riscos críticos 
durante a jornada de trabalho. Nesse sentido, o presente 
trabalho tem como objetivo identificar e caracterizar os riscos de 
acidentes de um CLA localizada no município de Ilhéus-BA. 
Aplicou-se a Análise Preliminar de Riscos – APR no ambiente 
de trabalho a fim de reconhecer os riscos, bem como 
estabelecer medidas de controle. Para a execução da APR 
foram adotados os preceitos da norma militar americana MIL-
STD-882 (System Safety Program Requirements). Os principais 
riscos de acidentes identificados na referida atividade 
econômica consistem em quedas / derrapagens, risco de 
incêndio e choque elétrico. Constatou-se a relevância do método 
de gerenciamento de risco denominado APR para avaliar os 
riscos, suas causas, frequências, grau de severidade, categoria 
de risco, bem como as recomendações de medidas para mitigar 
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e/ou neutralizar a probabilidade de ocorrência de danos à saúde 
e à integridade física dos trabalhadores. Inferiu-se que a 
atividade de CLA representa um risco significativo para a saúde 
dos trabalhadores.  
Palavras-chave: Segurança, Saúde e Integridade física.  
 
ABSTRACT  
The activities called Automotive Clean Center are responsible for 
exposing workers to critical risks during the workday. In this 
sense, this paper aims to identify and characterize the risks of 
accidents of a CLA located in the city of Ilheus, Bahia. It was 
applied to the Preliminary Risk Analysis - APR in the workplace 
in order to recognize the risks and establish control measures. 
For the implementation of APR were adopted the precepts of the 
American military standard MIL-STD-882 (System Safety 
Program Requirements). The major accident hazards identified 
during the economic activity consists of drops / skidding, risk of 
fire and electric shock. It was noted the importance of risk 
management method called APR to assess the risks, their 
causes, frequency, severity, risk category, and recommended 
measures to mitigate and / or neutralize the likelihood of damage 
to health and physical integrity of workers. It was inferred that the 
CLA activity represents a significant risk to the health of workers. 
Key-words: Safety, Health, Physical integrity. 
 

INTRODUÇÃO 

A atividade denominada Centro de Limpeza Automotiva 
apresenta uma série de riscos em suas operações, tais como 
choque elétricos, derrapagem, exposição a produtos químicos, 
ambiente de condição de alta umidade, vibração, ruídos entre 
outros (BUSSOLO, 2013). Dessa forma é imprescindível o 
gerenciamento de riscos do ambiente laboral de um centro de 
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limpeza automotiva, com o objetivo de identificar, reconhecer e 
avaliar os riscos bem como estabelecer medidas de controle. 
Diante disso, o presente estudo tem como finalidade avaliar os 
riscos de acidentes de um CLA localizado no município de Ilhéus 
(BA) através da aplicação da técnica denominada Análise 
Preliminar de Risco (APR), bem como estabelecer medidas de 
controle. 
 
 METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida no empreendimento 
denominando Eco Turbo Limpeza Automotiva, que se localiza 
no município de Ilhéus, especificamente nas coordenadas UTM 
495.584.80E e 836.5429.35S, conforme Projeções Universal 
Transversa de Mercator (UTM). 

O método de pesquisa utilizado trata-se da Análise 
Preliminar de Risco – APR, que foi criada pelo programa de 
segurança militar dos Estados Unidos a fim de identificar os 
principais riscos de uma determinada atividade, permitindo 
prever as respectivas consequências e estabelecer as medidas 
de controle (PINTO, 2015). As técnicas de pesquisa utilizadas 
foram observações in loco, vistoria técnica, registro fotográfico e 
aplicação de check-list. Após a coleta dos dados foi preenchida 
a planilha da Análise Preliminar de Risco para todos os setores 
do empreendimento (Recepção de Veículos, Rampa de 
Lavagem e Box de Limpeza, incluindo os processos de 
dedetização e secagem) a fim de identificar os riscos 
ergonômicos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Quadro 1 apresenta a Análise Preliminar de Risco – 
APR do empreendimento. Dessa forma, os principais riscos 
levantados foram de acidentes (queda da rampa de lavagem, 
derrapagem em piso molhado, choque elétrico e incêndio). 
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Esses riscos podem causar acidentes graves, gerando  
afastamento dos trabalhadores e/ou até a morte.  

 
 CONCLUSÕES 

Através do presente estudo foi possível identificar os 
riscos de acidentes (risco de incêndio, choque elétrico e 
quedas/derrapagens) presentes no empreendimento 
denominado Eco Turbo Limpeza Automotiva. O agente que 
apresentou maior incidência e severidade foi 
queda/derrapagem, pois não existe guarda corpo na rampa de 
lavagem e o ambiente apresenta condição úmida constante.  
Além disso, foram recomendadas medidas coletivas, 
administrativas e uso dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) visando à mitigação dos riscos levantados. 
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Quadro 01: Análise Preliminar de Riscos da atividade de lava jato. 

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR 

Empreendimento: Eco Turbo Limpeza Automotiva Área: lavagem de veículos automotores 
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RESUMO 
O presente artigo busca discutir a execução orçamentária da 
despesa pública, demostrando para tal entendimento etapas, 
incentivando a população a fiscalizar as contas públicas e 
sugerindo ainda meios para ampliar a divulgação dos resultados 
da despesa. Trata-se de um artigo teórico-empírico, de caráter 
exploratório, qualitativo, que utilizou o método de estudo do 
caso. A partir desse estudo, concluiu-se que uma Administração 
Pública coerente, responsável e transparente deve priorizar a 
participação da sociedade no acompanhamento da elaboração 
e do cumprimento do orçamento público. E isto se dará por meio 
da fiscalização e observação por parte dos cidadãos a respeito 
dos procedimentos teóricos e práticos e dos métodos adotados 
para o bom desempenho da gestão pública. 
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Palavras-chave: Despesa Pública, Execução Orçamentária, 
Sociedade. 
ABSTRACT – The present article seeks to discuss the budgetary 
execution of public spending, demonstrating to this 
understanding stages, encouraging the population to supervise 
public accounts and also suggesting means to increase the 
dissemination of the results of the expenditure. It is a theoretical-
empirical article, exploratory, qualitative, that used the method of 
case study. Based on this study, it was concluded that a 
coherent, responsible and transparent Public Administration 
should prioritize the participation of society in monitoring the 
preparation and fulfillment of the public budget. And this will be 
done through the supervision and observation by the citizens 
about the theoretical and practical procedures and the methods 
adopted for the good performance of public management. 
Key-words: Public Expenditure, Budgetary Execution, Society. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Ao analisar o contexto da atual sociedade em todas as 
vertentes, bem como a questão política, social e financeira, é 
possível observar a importância do orçamento público para o 
progresso da sociedade como um todo. Assim ainda é válido 
considerar que atualmente o julgamento do orçamento público 
está totalmente atrelado à previsão das Receitas e à fixação das 
Despesas públicas. Sendo, portanto, um meio de planejamento 
e execução das finanças públicas.  

Ilustrando o referido tema, vale destacar o pensamento 
de Silva; Rodrigues e Alcides (1997, p. 181), que afirma que “o 
orçamento público tem a finalidade de evidenciar, em termos 
qualitativos e quantitativos, física e monetariamente, as políticas 
econômico-financeiras que o governo pretende executar”. E em 
conformidade com esta ideia, é plausível mencionar que o 
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orçamento público pode ser considerado como um apontamento 
onde a administração pública reúne todas as receitas 
arrecadadas e programa o que de fato vai ser feito com esses 
recursos.  

É, portanto, no orçamento onde estão previstos todos os 
recursos arrecadados e onde eles serão destinados. Haja vista 
que podem destinar-se ao auxílio à área da saúde, de 
infraestrutura e ainda de educação. Diante dessa situação e pela 
necessidade de um orçamento público que garanta progresso 
social a pergunta norteadora deste estudo é: o planejamento do 
orçamento público na gestão municipal? 

  
MATERIAL E MÉTODOS 
 O presente trabalho trata-se de um Estudo de Caso, que 
retrata a situação do Município de Maracás – BA, permitindo 
analisar como está o planejamento na gestão atual. Sendo 
assim, foi utilizada uma pesquisa com uma abordagem 
qualitativa.  

E segundo Raupp & Beuren et al. (2006, p. 92), “é na 
abordagem qualitativa que são concebidas análises mais 
profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado”. 
No caso deste artigo, em especial, através do estudo de caso. 

A escolha deste tipo de abordagem para esta pesquisa 
foi utilizada com o objetivo de estudar e entender os 
mecanismos utilizados para o planejamento do orçamento 
público. E para tal feito, foi utilizado um referencial teórico, 
caracterizando suas etapas e leis, retratando a importância da 
participação da sociedade no processo de fiscalização e 
acompanhamento das ações da Administração Pública, além da 
pesquisa de campo acerca do orçamento público in loco. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Visando alcançar uma maior compreensão do orçamento 
público, verifica-se a necessidade de levar em conta algumas 
etapas que abrangem este processo. E para este entendimento 
é, portanto, plausível que se faça uma reflexão a respeito da 
gestão pública e do orçamento público perante os dispositivos 
legais que devem ser considerados. 

Tal pensamento é viabilizado considerando que o 
orçamento público é lei e seu processo de construção também 
por consequência obedece a dispositivos legais que serão aqui 
abordados. Dando destaque a três instrumentos legais 
principais como o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA. 

Após realização da pesquisa e em conversa com a 
Controladora Interna responsável do Município, constatou-se 
que a elaboração do referido Orçamento no Município segue as 
seguintes etapas planejamento, elaboração, aprovação, 
execução, avaliação e acompanhamento. Tudo isto obedece a 
um ciclo orçamentário, em que inicialmente foi elaborado o PPA 
e ao término, iniciou-se a elaboração da LDO e quando 
concluída e partiu para a elaboração da LOA. 

 
CONCLUSÕES 

Concluiu-se que uma Administração Pública coerente, 
responsável e transparente deve priorizar a participação da 
sociedade no acompanhamento da elaboração e do 
cumprimento do orçamento público. E isto se dará por meio da 
fiscalização e observação por parte dos cidadãos a respeito dos 
procedimentos teóricos e práticos e dos métodos adotados para 
o bom desempenho da gestão pública. 

Verificou-se ainda que o orçamento público tem sido uma 
peça fundamental na gestão dos recursos públicos e na 
democratização das informações referentes ao planejamento 
dos governantes com os recursos financeiros do governo, tendo 
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em vista a transparência exigida para sua formalização e 
execução. Já que é através desta ferramenta de controle, que 
se busca evitar os desvios de verbas públicas de suas 
finalidades, permitindo que sua aplicação gere resultados 
eficientes para toda a sociedade. 
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RESUMO 
Apesar das lutas feministas e do ganho de espaço da mulher no 
mercado de trabalho, ainda na sociedade do século XXI 
percebe-se que existe preconceito e uma segregação de gênero 
em determinadas áreas, culturalmente consideradas de perfil 
masculino. Essa pesquisa teve como objetivo realizar um 
levantamento sobre a representatividade feminina no mercado 
de trabalho da eletromecânica em Jequié-BA. A priori a pesquisa 
bibliométrica foi fundamental para confirmar a hipótese de que a 
literatura sobre a questão é bastante incipiente. Posteriormente, 
realizou-se observação direta em um período de cinco meses, 
através de pesquisa de campo com levantamento em 27 
empresas ligadas às diversas áreas do setor eletromecânico. 
Identificou-se apenas três mulheres atuando, com as quais 
foram realizadas entrevistas semiestruturadas. Constatou-se 
que, além de uma representatividade reduzida, existe um 
segregamento do gênero feminino, tendo em vista a colocação 
dessas mulheres apenas nos setores administrativos das 
empresas, a despeito da formação técnica de algumas delas, na 
área. Em contraponto, nota-se a grande predominância de 
homens e a inexistência de mulheres atuando diretamente nos 
setores de execução dos serviços mecânicos e/ou elétricos. 
Palavras-chave: Mulher; Elétrica; Mecânica; Gênero. 
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ABSTRACT  
In spite of feminist struggles and women's gains in the labor 
market, it is still evident in the society of the 21st century that 
there is prejudice and a segregation of gender in certain areas, 
culturally considered as male. This research had as objective to 
carry out a survey about the female representativeness in the 
labor market of the electromechanical in Jequié-BA. A priori 
bibliometric research was fundamental to confirm the hypothesis 
that the literature on the subject is very incipient. Subsequently, 
a direct observation was carried out in a period of five months, 
through field research with survey in 27 companies related to the 
various areas of the electromechanical sector. Only three 
working women were identified, with whom semi-structured 
interviews were conducted. It was found that, in addition to a 
reduced representation, there is a segregation of the female 
gender, in view of the placement of these women only in the 
administrative sectors of the companies, despite the technical 
training of some of them, in the area. In contrast, it can be noticed 
the great predominance of men and the lack of women acting 
directly in the sectors of execution of mechanical and / or 
electrical services. 
Keywords: Woman; Electric; Mechanics; Genre. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Apesar das lutas feministas e da ampliação de espaço da 
mulher no mercado de trabalho, ainda na sociedade do século 
XXI percebe-se que existe preconceito e uma segregação de 
gênero em determinadas áreas, culturalmente consideradas de 
perfil masculino. 

A sociedade é marcada pelas diferenças de 
oportunidades entre os gêneros, devido a esse fator as mulheres 
persistem na luta para que sejam aceitas em determinadas 
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profissões, sobretudo aquelas ligadas às diversas áreas da 
engenharia (CABRAL E BAZZO, 2000). São diversas as 
alegações para a perpetuação dessa atmosfera cultural, entre 
outras: dificuldade feminina de raciocínio para as áreas ligadas 
às ciências exatas; incompatibilidade de perfil, afastamentos 
relativos às licenças maternidades (MENDONÇA; 
NASCIMENTO; SILVA, 2014).  

As pesquisas têm apontado um tímido acréscimo no 
número de mulheres nos cursos superiores e técnicos ligados 
às áreas como engenharia da produção, elétrica e mecânica. 
Contudo, esses mesmos estudos indicam que essas mulheres 
enfrentam uma série de dificuldades no processo de inserção no 
mercado de trabalho, principalmente relacionadas ao 
preconceito de gênero (BRUSCHINI 2007; CABRAL E BAZZO, 
2000; VASCONCELOS et al, 2015). 

Em vista desse contexto, o foco da presente pesquisa é 
realizar um levantamento sobre a representatividade feminina 
no mercado de trabalho da eletromecânica em Jequié-BA, no 
sentido de observar qual o nível de presença desse tipo de mão 
de obra em empregos relacionados ao esse setor e traçar um 
perfil desse público. 
  
METODOLOGIA 
 Objetivando realizar uma análise fundada em um 
levantamento quali-quantitativo, foram utilizadas técnicas 
variadas de levantamento de dados. A priori a pesquisa 
bibliométrica foi fundamental para confirmar a hipótese de que a 
literatura sobre a questão é bastante incipiente. Posteriormente, 
realizou-se observação direta em um período intercalado de 
cinco meses, através de pesquisa de campo com levantamento 
em 27 empresas ligadas às diversas áreas do setor 
eletromecânico (oficinas mecânicas, concessionárias 
automobilísticas, empresas de serviços elétricos e de 
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refrigeração).  Nesse percurso, identificou-se apenas três 
mulheres atuando, com as quais foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos corroboram com a hipótese de que 
a presença feminina com atuação prática direta no mercado de 
trabalho da eletromecânica em Jequié, é inexpressiva. Isso fica 
evidente quando foram identificadas apenas 3 mulheres atuando 
nos 27 estabelecimentos investigados. Além de um grupo 
reduzido, essas mulheres foram lotadas em setores 
administrativos e assumiram funções de caráter burocrático, 
mesmo as que possuem cursos técnicos no âmbito da 
eletromecânica. 

Constatou-se que, além de uma representatividade 
limitada, existe um segregamento do gênero feminino, 
justificado sobretudo, pelo preconceito, conforme ficou expresso 
nas entrevistas. Em contraponto, notou-se a grande 
predominância de homens e a ausência de mulheres atuando 
diretamente nos setores de execução de serviços mecânicos 
e/ou elétricos. 

No que se refere ao perfil, nota-se que é bastante 
heterogêneo. No quesito idade encontram-se na faixa etária dos 
20 aos 40 anos. Quanto a escolaridade todas possuem ensino 
médio e duas cursos técnicos na área, uma pós-graduação e 
uma graduação, em curso. Sobre a remuneração percebeu-se 
que ela varia conforme o nível de escolaridade. Todas possuem 
vínculos empregatícios formais e afirmam estarem satisfeitas 
com a profissão e com a remuneração.   
 
CONCLUSÕES 
 A presença da mulher em determinadas áreas do 
mercado de trabalho ainda permanece limitada. No ramo da 
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eletromecânica sua representatividade é inexpressiva, 
principalmente em cidades interioranas, como é o caso de 
Jequié, onde não se encontrou nenhuma mulher atuando de 
forma direta nesse setor.  

A razões para essa invisibilidade feminina são históricas 
e estão relacionadas à preconceitos e estereótipos 
culturalmente construídos a respeito da mulher, que é vista 
como o “sexo frágil”. Conforme notou-se no relato de uma das 
entrevistadas, o maior desafio para a quebra desse ciclo, e 
superação das barreiras existentes, consiste em “quebrar 
paradigmas de que a mulher não foi capacitada para exercer 
funções técnicas”.  
 Nesse contexto, a inserção dos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia podem colaborar para a 
mudança do cenário atual, atuando como agentes formadores e 
transformadores dessa realidade. Sua criação tem como 
objetivo suprir a falta de mão de obra qualificada e a demanda 
por profissionais com formação técnica e tecnológica, abrindo 
assim uma janela de possibilidades para que as mulheres 
possam pleitear por vagas em áreas ainda dominadas pelo sexo 
masculino (HUFF, KOPPE, 2016). 
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RESUMO 
A questão da mobilidade urbana é um elemento importante a ser 
considerado no desenvolvimento de uma cidade, sobretudo, 
aquelas de porte grande e médio. Esse estudo buscou analisar 
a mobilidade urbana a partir percepção dos usuários dos 
transportes públicos em Jequié-BA. Trata-se da nona maior 
cidade do estado da Bahia, apresentando uma população 
majoritariamente urbana, com uma elevada taxa de 
urbanização. Inicialmente realizou-se levantamento 
bibliográfico, pesquisa de campo e aplicou-se, de forma direta, 
um total de 291 questionários. Após um intervalo temporal de 
três anos, através de uma amostragem, novamente foram 
aplicados questionários na modalidade indireta, auto-
administrados (on-line). Observou-se que existe um nível de 
insatisfação constante relacionado aos serviços de transporte 
público prestados na cidade. Verificou-se que existe uma única 
empresa prestadora do serviço de transporte coletivo. 
Constatou-se que os diversos fatores relacionados a má 
qualidade do serviço prestado implicam numa percepção social 
negativa por parte dos usuários do transporte público e 
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impactam, significativamente, na mobilidade urbana podendo 
afetar, desfavoravelmente, a qualidade de vida da população.  
Palavras-chave: Cidade, Urbanização, Transporte Coletivo, 
Qualidade de Vida. 
 
ABSTRACT – The issue of urban mobility is an important 
element to be considered in the development of a city, especially 
those of large and medium size. This study sought to analyze 
urban mobility based on perceptions of public transport users in 
Jequié-BA. It is the ninth largest city in the state of Bahia, with a 
predominantly urban population, with a high rate of urbanization. 
Initially, a bibliographic survey, field research and application, 
directly, a total of 291 questions were carried out. Once the 
transmission process was performed, from an indirect modality, 
self-administered (online). It was observed that there is a 
constant level of dissatisfaction with the public transport services 
provided in the city. It was verified that there is only one company 
providing the public transport service. It was found that there are 
several categories related to the quality of service provided imply 
in the negative social perception on the part of the public 
transport users and significantly impact on urban mobility. 
Key-words: City, Urbanization, Collective transportation, Quality 
of life. 
 

INTRODUÇÃO 

Na maioria das grandes cidades brasileiras, estudos 
científicos têm apontado uma tendência no aumento do tempo 
de deslocamento de casa ao trabalho, e vice-versa. Esse 
fenômeno pode ocorrer de acordo com diversas variáveis que 
abrangem a mobilidade urbana, considerando que a definição 
desta, é “à facilidade de deslocamentos de pessoas e bens no 
espaço urbano, tanto por meios motorizados quanto não 
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motorizados” (FÓRUM NACIONAL DE REFORMA URBANA, 
2009). 

Da mesma maneira, é sabido que a forma como o 
processo de mobilidade urbana ocorre pode impactar positiva ou 
negativamente e, portanto, exercer grande influência sobre o 
bem-estar dos cidadãos, refletindo na qualidade de vida destes. 
Destarte, a questão da mobilidade, é um dos principais 
problemas presentes nos médios e grandes centros urbanos do 
Brasil, tornando-se um desafio à ser enfrentado pelo poder 
público. 

A problemática da mobilidade urbana é abrangente e 
envolve uma gama de questões que vão desde a acessibilidade 
dos pedestres, e não só os veículos, até as condições das vias 
de acesso às diversas localidades da cidade, como também o 
acesso com as vias rurais e interurbanas. Diante dessa 
amplitude, o enfoque desta pesquisa relaciona-se à questão dos 
serviços de transporte público coletivo, no âmbito municipal, ao 
passo que essa modalidade surge, como uma ferramenta do 
Estado para atender a urbanização mal planejada e 
operacionalizada em algumas cidades de médio e grande porte, 
garantindo assim a mobilidade parcial pelo espaço (JESUS, 
2016).  

Em Jequié, a situação da mobilidade urbana é passível 
de questionamentos tendo em vista as constantes reclamações 
cotidianamente percebidas. A cidade ocupa posição de 
centralidade no Território Médio Rio das Contas (TMRC), 
sobretudo devido à sua importância político-econômica na 
região. Apresenta uma economia bastante diversificada 
(comércio, serviços, indústria e agropecuária). Possui uma 
população de 162.209 habitantes. Trata-se da nona maior 
cidade do estado da Bahia, apresentando uma população 
majoritariamente urbana, com uma taxa de urbanização de 
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91,7%, o que significa grande fluxo de passageiros (IBGE, 
2017). 

A partir desse cenário, esse estudo objetivou analisar a 
mobilidade urbana a partir da percepção dos usuários dos 
transportes públicos coletivos em Jequié-BA, observando 
diversas variáveis como nível de satisfação dos usuários, 
incidência do uso, disponibilidade e situação das linhas 
ofertadas.  
 
METODOLOGIA 
  O desenvolvimento desse trabalho envolveu uma 
intersecção de procedimentos metodológicos. Num primeiro 
momento, a revisão bibliográfica foi fundamental para a 
construção do referencial teórico-analítico-reflexivo que embasa 
essa discussão. Posteriormente, procedeu-se a construção e 
aplicação de dois modelos de questionários, um com 08 oito 
perguntas, elaboradas no intuito de conhecer a opinião dos 
usuários de transporte coletivo da cidade de Jequié. Foram 
entrevistadas 291 (duzentas e noventa e um indivíduos).  

Os questionários foram aplicados de forma direta e 
aleatória em ruas do centro da cidade, entre os meses de 
outubro a novembro de 2014. O segundo modelo questionário 
foi aplicado após um período de quase três anos, em setembro 
de 2017, também contendo 8 perguntas. A aplicação se deu de 
forma indireta (virtual), no mês de setembro de 2017, com 
objetivo de verificar e comparar as opiniões obtidas no 
levantamento anterior. Também, realizou-se entrevista 
semiestruturada com representante da empresa de transporte 
coletivo.  

A escala temporal entre a aplicação do primeiro bloco de 
questionário e o segundo objetivou observar mudanças que 
porventura ocorressem no sistema de transportes público 
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municipal no período, tendo em vista, principalmente, a 
alternância político-administrativa na gestão local. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dada a importância da Mobilidade Urbana, o tema se 
tornou objeto da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei, 
Nº12.587/12) que objetiva a integração entre os diferentes 
modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade 
das pessoas e cargas no território do Município, contribuindo 
para o acesso universal à cidade (BRASIL, 2012).  

Do mesmo modo, a questão também se faz presente no 
Plano Diretor Urbano Municipal de Jequié (Lei Complementar, 
Nº.01/07). Trata-se do instrumento básico da política urbana do 
município, na qual estão apresentadas as diretrizes para a 
mobilidade urbana que é concebida como “a locomoção de 
pessoas ou mercadorias nos espaços da Cidade, utilizando um 
modo de deslocamento, em função de um ou mais motivos de 
viagem”. Também são previstas diretrizes específicas para a 
implementação do transporte público de passageiros no 
Município. Contudo, observa-se que o referido plano se encontra 
desatualizado, pois, o mesmo foi construído há uma década, e 
que não foram alcançadas as metas propostas nas diretrizes, no 
tocante a problemática em foco. 

A pesquisa de campo apontou que existe apenas uma 
empresa prestadora do serviço de transporte coletivo. A mesma 
dispunha, em 2014, de onze (11) linhas com trinta (30) veículos 
em circulação, quantidade considerada insuficiente pelos 
usuários. A maioria da população entrevistada (91,4%) afirmou 
que está insatisfeita com a mobilidade urbana em Jequié. No 
que se refere a frequência 87% afirmaram que utilizam o 
transporte público coletivo pelo menos 3 vezes por semana. As 
principais reclamações estiveram relacionadas aos quesitos: 
atrasos nos horários das linhas (39%); superlotação dos 
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veículos (20%); falta de acessibilidade (13%); frota e linhas 
reduzidas (9%).  

Além dessas, outras questões foram apontadas. São 
queixas que perpassam desde a situação dos veículos utilizados 
para o transporte coletivo, até a questão da infraestrutura das 
vias públicas que interfere diretamente na fluidez da circulação 
dos indivíduos que habitam a cidade, como: tempo de 
deslocamento, estrutura dos ônibus (velhos, sujos, quebras 
frequentes), preço das tarifas, mal atendimento, falta de pontos 
com cobertura para espera do ônibus, falta de conforto, falta de 
segurança, vias esburacadas e/ou sem pavimentação, ruas sem 
iluminação.  

 
CONCLUSÕES 

A mobilidade urbana é um quesito importante a ser 
considerado no desenvolvimento de uma cidade. A análise dos 
dados apontou um nível de insatisfação constante e elevado 
com relação aos serviços de transporte público coletivo 
prestados na cidade. O fato de existir uma única empresa 
prestadora desse serviço é encarado como a principal causa da 
ineficiência, devido à ausência de concorrência. Constatou-se 
que os diversos fatores relacionados a má qualidade do serviço 
prestado implicam numa percepção social negativa por parte 
dos usuários desse tipo de transporte e impactam 
significativamente na mobilidade urbana, podendo afetar, 
desfavoravelmente, a qualidade de vida dos citadinos. 
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RESUMO 
O presente artigo aborda a problemática da efetividade do 
considerado Marco Legal da Rastreabilidade da Biodiversidade, 
implementado através da Lei nº 13.123/2015, no intuito de 
verificar suas contribuições, seus impactos, possíveis avanços e 
até mesmo retrocesso, sob a ótica dos Direitos de Propriedade 
Intelectual. O foco do trabalho é analisar as disposições legais 
por meio do levantamento de referencial teórico, como artigos 
recentes que fazem comentários ao Marco Legal e obras que 
tratam de conceitos distintos e sua relação com a propriedade 
intelectual. Este texto está dividido em quatro partes: uma breve 
introdução ao tema com alguns aspectos conceituais relativos a 
biodiversidade e rastreabilidade, um breve histórico da 
legislação da matéria, desde a Convenção sobre a 
Biodiversidade Biológica até a promulgação da Lei nº 13.123/15, 
uma análise mais profunda do Marco Legal, com destaque para 
as principais inovações, bem como algumas críticas ao diploma 
legal, finalizando com algumas reflexões sobre os impactos 
relacionados à propriedade intelectual.  
Palavras-chave: Rastreabilidade, Conhecimento tradicional, 
Inovação. 
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ABSTRACT – The objective of this article is to address the 
effectiveness of the legal framework of Biodiversity Traceability, 
implemented through Law nº 13.123/2015, in order to verify its 
contributions, impacts, possible advances and even regression, 
from the point of view of Intellectual Property. The focus of this 
paper is to analyze the legal provisions through the theoretical 
reference survey, such as recent articles that comment on the 
legal framework and published literature related to the distinct 
concepts and their relation to intellectual property. This article is 
divided into four parts: some conceptual aspects related to 
biodiversity and traceability, history of the legislation regarding 
this matter, from the Convention on Biological Biodiversity until 
the promulgation of Law nº 13.123/15. analysis of the legal 
framework was made, highlighting the main innovations, as well 
as some criticisms to its contents, ending with some reflections 
on the impacts related to intellectual property. 
Key-words: Traceability, Traditional knowledge, Innovation 
 
 

INTRODUÇÃO 

Com a perda e a degradação da biodiversidade, a 
sociedade humana e as comunidades tornam-se mais 
vulneráveis, pois as opções para mudanças ficam mais restritas 
(WEHAB, 2002). Esta biodiversidade pode ser definida por 
muitos termos, mas um destes termos ganhou bastante 
notoriedade a partir da publicação de um livro de Wilson e Peter 
(1998), que definem como diversidade biológica 

 
a variabilidade de organismos vivos de 
todas as origens, compreendendo, dentre 
outros, os ecossistemas terrestres, 
marinhos e outros ecossistemas 
aquáticos e os complexos ecológicos de 
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que fazem parte; compreendendo ainda a 
diversidade dentro de espécies, entre 
espécies e de ecossistemas (WILSON E 
PETER, 1998). 

 
Neste sentido, o Programa de Mestrado Profissional em 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a 
Inovação – PROFNIT, vem a contribuir para o debate e 
aprofundamento do tema, colocando-o como assunto 
transversal aos seus componentes curriculares do curso. Os 
autores, membros da equipe, por sua vez, levantaram a 
problemática da efetividade do considerado Marco Legal da 
Rastreabilidade da Biodiversidade, qual seja, a Lei nº 
13.123/2015, no intuito de verificar suas contribuições, seus 
impactos, possíveis avanços e até mesmo retrocesso, sob a 
ótica dos Direitos de Propriedade Intelectual.  
  
MATERIAL E MÉTODOS 
 A pesquisa de natureza qualitativa e documental baseou-
se no levantamento de referencial teórico, como artigos recentes 
que teciam comentários sobre o referido Marco Legal, Lei nº 
13.123/2015 e o arcabouço legislativo que a antecedeu, a fim de 
contextualizar e compreender a necessidade e adequação deste 
Marco Legal à época e momento histórico vivido pelo Brasil e 
que também normatiza assuntos ligados à Propriedade 
Intelectual, gerado com a leitura de artigos científicos e pontos 
importantes das normas que regem o acesso à biodiversidade 
brasileira. 

Para Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida 
com base em material já elaborado, constituído principalmente 
de livros e artigos científicos e, a sua principal vantagem é a de 
permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos 
muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 
diretamente.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A biodiversidade mundial é regulada pela Convenção 

sobre Diversidade Biológica (CDB), sendo esta, um Tratado da 
ONU que estabelece normas sobre o uso e proteção da 
diversidade biológica, sustentabilidade e repartição de 
benefícios em mais de 160 países signatários. Segundo a CDB, 
“a biodiversidade é a imensa variedade de vida na terra, estando 
em toda parte e contemplando o conjunto de toda a vida 
existente no planeta”. (CDB, 2000: p. 9). 

Podemos então esboçar a premissa de que a 
rastreabilidade da Biodiversidade inserida no campo da 
Propriedade Intelectual se dá na medida do conhecimento da 
origem, histórico, registro, mapeamento, distinções, medidas, 
ciclos, arquivos, regulações prévias e regulamentação, no 
sentido de se ter a dimensão integral e aprofundada de 
determinada inovação. 

Para a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO, 2008) “a rastreabilidade pode 
ser compreendida como a habilidade de seguir a movimentação 
de um alimento por estágios específicos de produção, 
processamento e distribuição. 
 
CONCLUSÕES 
 A partir dos estudos, concluiu-se que a Lei nº 
13.123/2015 implementa conceitos inovadores na medida em 
que destaca a rastreabilidade como principal estratégia de 
conservação ambiental, além de desburocratizar e corroborar 
com a busca pelo reconhecimento destes direitos, uma vez que 
primou pelo registro, mapeamento e desenvolvimento 
tecnológico fundamentado na identidade nacional e caráter 
patrimonial do meio ambiente nacional. 
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RESUMO 
As áreas desmatadas na Amazônia atinge números 
exorbitantes, isso afeta a floresta de diversas formas, não 
apenas a flora e a fauna, mas também aos seres humanos e à 
biodiversidade como um todo. Diante disso se faz necessário 
analisar a matemática por trás desse desmatamento, tais como 
os prejuízos acarretados e os lucros adquiridos, muitas vezes 
ilegalmente. Neste sentido, foi feita uma análise estatística do 
número de áreas devastadas e reflorestadas de forma a 
compreender como as ações predatórias do homem atinge este 
habitat natural. Graficamente, mostra-se que o número de áreas 
devastadas supera em muito o número de áreas reflorestadas, 
o que leva a concluir que a floresta amazônica está 
gradativamente sendo devastada. 
Palavras-chave: Biodiversidade, Espécies, Reflorestamento. 
 
ABSTRACT – Deforested areas in the Amazon reach exorbitant 
numbers, this affects the forest in many ways, not only flora and 
fauna, but also humans and biodiversity as a whole. In view of 

mailto:sicrana_nonono@ifba.br
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this, it is necessary to analyze the mathematics behind this 
deforestation, such as the damages caused and the profits 
acquired, often illegally. In this sense, a statistical analysis was 
made of the number of devastated and reforested areas in order 
to understand how the predatory actions of man reaches this 
natural habitat. Graphically, it is shown that the number of 
devastated areas far exceeds the number of reforested areas, 
which leads to the conclusion that the Amazon rainforest is 
gradually being devastated. 
Key-words: Biodiversity, Species, Reforestation. 
 

INTRODUÇÃO 

 Kaká Werá há algum tempo já disse, o desmatamento 
inconsequente da Amazônia nos últimos quarenta anos está 
refletindo hoje no sudeste do Brasil, particularmente em São 
Paulo, na forma de falta de chuva. A sabedoria indígena à muito 
tempo diz que: "tudo está ligado a tudo, somos 
interdependentes, o que acontece à Terra, acontece aos filhos 
da Terra." (WERÁ; KAKÁ, 2014). 

 O desmatamento tem sido um dos temas mais 
comentados nos últimos anos, isso se deve ao fato de que tal 
ocorrência afeta consideravelmente o meio ambiente e todos ao 
redor, incluindo o homem, plantas e animais. 

A Amazônia é um objeto de estudo muito rico para se 
observar a ocorrência e consequência do desmatamento, 
estima-se que a área total de Floresta Amazônica tem cerca de 
6 milhões km² que é quase o tamanho da Austrália, é maior do 
que a Europa Ocidental e quase tão grande quanto os EUA. A 
floresta está presente em 9 países: Bolívia, Colômbia, 
Venezuela, Equador, Peru, Suriname, Guiana Francesa, Guiana 
e Brasil (GREENPEACE, 2017). 



                                       
             “A Matemática está em tudo” 

 

IV Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA Campus Jequié 

 

120 
 

 
 
 

Dessa forma, o Brasil tem uma grande vantagem em 
relação a outros países no que diz respeito à quantidade de 
floresta tropical, tal ocorrência se dá principalmente porque o 
país possui cerca de 85% da floresta Amazônica. (FARIA; 
CAROLINE, 2016). 

A riqueza do território amazônico vai muito além de seu 
tamanho, é muito rico em biodiversidade, segundo uma 
pesquisa,  

 
“a riqueza da flora compreende 
aproximadamente 30.000 espécies, cerca de 
10% das plantas de todo o planeta. São 
cerca de 5.000 espécies de árvores (maiores 
que 15cm de diâmetro), a diversidade de 
árvores varia entre 40 e 300 espécies 
diferentes por hectare. Em relação à fauna a 
riqueza também é perceptível, atualmente 
são conhecidas 7.500 espécies de 
borboletas no mundo, sendo 1.800 na 
Amazônia. Para as formigas, que contribuem 
com quase um terço da biomassa animal das 
copas de árvores na Floresta Amazônica, a 
estimativa é de mais de 3.000 espécies.” 
(AYRES; MÁRCIO, 2012, ADAPTADO; 
LOUREIRO; VIOLETA REFKALEFSKY, 
2017. p.1). 

 
Ao analisar a biodiversidade da Amazônia é possível ter 

uma visão mais ampla do ainda alto índice de desmatamentos, 
muitas vezes ilegais. O lucro obtido com o derrubamento de 
árvores e extração de minério é um dos grandes motivos para 
tal ocorrência. (MURRIETA 1995; RUEDA; 1995). 

Nesse sentido, pretende-se estudar o desmatamento da 
Amazônia, fazendo uma análise estatística das áreas 
devastadas e do reflorestamento. Desta forma, poderá se 
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perceber como a Matemática pode subsidiar a entender o que 
está acontecendo com este patrimônio nacional. 

 
MATERIAL E MÉTODOS  

O desmatamento é responsável pela destruição da 
biodiversidade, aumento do efeito estufa, desertificação, 
prejudicando o ecoturismo e as reservas de água. Vários 
estudos têm quantificado o efeito das alterações da cobertura 
florestal sobre o balanço hídrico nas bacias amazônicas 
(D’Almeida et al. 2007, Da Silva e Avissar 2006, Marengo 2004, 
Bruijnzeel 2004, Pielke, 2001, Costa e Foley 1999, Pielke et al. 
1998). Com a retirada da cobertura vegetal original, há 
alterações na evapotranspiração, interceptação e recarga de 
água para o solo, de modo que a região não sustenta o mesmo 
volume de água, podendo tornar o clima mais seco. Sem a 
proteção do solo, há o aumento do escoamento superficial da 
água, o que favorece a perda da fertilidade dos solos, a erosão 
e o assoreamento dos rios. Esses processos acabam por alterar 
o funcionamento dos ecossistemas, a disponibilidade de água e 
as condições de fertilidade dos solos (INPE, 2008). 

Desta forma, será feita uma análise gráfica dos 
desmatamentos recentes na Amazônia entre os anos de 2010 e 
2016.  Para tanto, foi feita pesquisas em artigos acadêmicos e 
site ambientalistas para diagnosticar o estado atual de 
desmatamento e reflorestamento da floresta Amazônica. 

Após coleta de dados foi gerada uma tabela com o 
número de áreas desmatadas e reflorestadas no período 
supracitado e, desta forma, foi gerado o gráfico da Figura 1. 

Um recurso que é muito utilizado por ambientalistas e 
estatísticos para o reconhecimento de desmatamento é o 
Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER), que é 
um levantamento rápido de alertas de evidências de alteração 
da cobertura florestal na Amazônia, feito pelo INPE desde maio 
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de 2004, com dados do sensor MODIS do satélite Terra, de 
resolução espacial de 250 m. O DETER foi desenvolvido como 
um sistema de alerta para dar suporte à fiscalização e controle 
de desmatamento e da degradação florestal ilegais pelo IBAMA 
(INPE, 2008). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Como pode ser observado no gráfico da Figura 1, apesar 
da redução no desmatamento entre os anos de 2011 e 2012, a 
quantidade de área desmatada volta a crescer chegando ao 
número alarmante de quase 8.000 km² de áreas desmatadas. 
Por outro lado, a área reflorestada não acompanha o mesmo 
número de áreas desmatadas, o que faz aumentar o índice de 
desmatamento, tão prejudicial a floresta. 

Neste sentido a ONG Greenpeace (2017) faz bem em 
dizer “o ritmo de destruição segue par a par com a grandiosidade 
da Amazônia. Desde que os portugueses pisaram no Brasil, em 
1550, até 1970, o desmatamento não passava de 1% de toda a 
floresta. De lá para cá, em apenas pouco mais de 40 anos, foram 
desmatados mais de 18% da Amazônia brasileira – uma área 
equivalente aos territórios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Foi pela década de 
1970 que a porteira se abriu. Numa campanha para integrar a 
região à economia nacional, o governo militar distribuiu 
incentivos para que milhões de brasileiros ocupassem aquela 
fronteira “vazia”. Na corrida por terras, a grilagem falou mais 
alto, e o caos fundiário virou regra difícil de ser quebrada até 
hoje.” (GREENPEACE; 2017. ADAPTADO; MARTINS S.C.R., 
2016; JUNQUEIRA; V. R. L. A., 2016; PRATES; R. C. 2010; 
BACHA   C. J. C., 2010. p. 20-22). 

Quando se analisa a comparação do número de áreas 
desmatadas atual com os anteriores, é possível perceber que 
nos mesmos anos em que o número de áreas desmatadas 

http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Multimidia/Videos/Seja-um-grileiro/
http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Multimidia/Videos/Seja-um-grileiro/
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diminui, o número de áreas reflorestadas também diminuiu, ou 
seja, o replantio da vegetação desmatada, o que é muito 
preocupante pois como mostra o gráfico da Figura 1, cada vez 
se perde mais da biodiversidade amazônica. Desde 2004, o 
desmatamento na Amazônia foi reduzido em mais de 70%, após 
o segundo pico mais alto da história do monitoramento do bioma, 
com 27.772 km². De 2009 a 2015, o ritmo da derrubada 
manteve-se estagnado em um patamar médio de 6.080 km² por 
ano. Em 2012, foi registrada a taxa de desmatamento mais baixa 
dos últimos 20 anos na Amazônia, com 4.571 km². No entanto, 
após essa data, o cenário de desmatamento apresentou 
sucessivos aumentos e pequenos recuos. Os dados analisados 
pelo Ipam são do Projeto de Monitoramento do 
Desflorestamento na Amazônia Legal (Prodes).  

Ao observar o comportamento do gráfico do 
desmatamento (Figura 1), percebe-se claramente que o mesmo 
não tem um aumento ou declínio linear, em 2010 essa taxa 
correspondia a 7.000 km², como citado acima, houve uma 
redução em 2012, porém ao observar a ano de 2016, é possível 
perceber um aumento significativo (aumento de 989 km²), 
passando a ser 7.989 km² de área desmatada no referido ano. 
Comparando a taxa de reflorestamento nos mesmos anos é 
perceptível que a mesma não aumentou na mesma proporção 
que a do desmatamento, em 2010 o tamanho de áreas 
reflorestadas equivalia à 5.733 km², já em 2016 esse valor era 
de 6.471 km², aumentando assim apenas 738 km², 26% menor 
que a taxa de reflorestamento. 

 A matemática por trás do desmatamento envolve não só 
a destruição, mas os lucros bilionários que ela traz para grandes 
empresários, bancários e muitas vezes políticos. “Segundo 
estimativa do Banco Mundial, a extração ilegal em alguns países 
responde por 90% de toda a madeira extraída e gera um lucro 
entre US$10 e 15 bilhões por ano. O dinheiro, livre de impostos, 
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acaba em poder das autoridades por outro meio: o suborno.”  
(VERMELHO, 2012; INPE, 2008). 
 
CONCLUSÕES 
 O número de áreas desmatadas cresce 
significativamente ao longo dos anos e o número de área 
reflorestadas não acompanha tal desmatamento, o que recai 
sobre todos, isso se dá não apenas para utilização de madeira 
mas principalmente para obter grandes lucros, por isso é 
necessário se ter pensamentos e atitudes ambientalistas. 

Neste sentido, sugere-se políticas públicas de 
conscientização de preservação do meio ambiente, em 
particular da floresta amazônica, fiscalização e punição dos 
crimes ambientais cometidos, a fim de preservar esse patrimônio 
natural tão importante para a humanidade. 
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Figura 1 – Desmatamento e reflorestamento nos últimos anos 
na Amazônia. Fonte: INPE 2016. 
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EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS 
 
 

Ciências da Computação 
 
 
 
 
DESENVOLVIMENTO DE PLACAR PARA PONTUAÇÃO DE 

PARTIDAS DE VOLEIBOL 
 

Mateus Nardes Pires1; Thais dos Santos Costa1; Felipe Brandão 
Gonçalves1; Juarez Silva Sampaio2 . 

 

1Acadêmica do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié; 2Docente 
do Curso Técnico em Informática/Eletromecânica, IFBA/Jequié. E-

mail: juarez@ifba.edu.br  
 

 
RESUMO 
O experimento consiste de um programa que inicie uma janela, 
onde será exibido um placar com informações da partida como: 
Pontuação dos sets, tempo, nomes dos times, pedido de tempo. 
Além disso o operador do placar poderá monitorar as 
informações da partida. O objetivo do presente experimento é 
apresentar um software que torne dinâmica e visível ao público 
a avaliação dos técnicos sobre os jogos de vôlei e futuramente 
desenvolve-lo para diferentes esportes. Para o desenvolvimento 
do trabalho utilizamos um retroprojetor e um computador para 
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rodar o aplicativo. O retroprojetor foi utilizado para tornar visível 
ao público a execução, podendo ser substituído por qualquer 
outro aparelho para essa mesma finalidade. Ao perceber a 
necessidade de um mecanismo que facilite a marcação e 
avaliação dos jogos, foi pensada uma lógica de programação 
para desenvolver um software em Java que atendesse a tais 
necessidades. O programa a que se refere ainda se encontra 
em andamento, no entanto funcionará bem e será de grande 
utilidade para a dinamicidade dos jogos, além de ser viável e 
descomplicado sendo facilmente manuseado pelos usuários. 
Palavras-chave: Placar; Vôlei; Java. 
 
 

APLICATIVO DE BEM-ESTAR PARA COLETA DE DADOS 
PESSOAIS A PARTIR DE QUESTIONÁRIO FÍSICO 

BASEADO NO IPAQ PARA MELHOR APROVEITAMENTO 
DA SAÚDE 
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RESUMO  
O experimento consiste em um aplicativo para dispositivos 
móveis (celulares, tablets, etc.) que visa a melhora do bem-estar 
a partir da coleta de dados pessoais advindos de um 
questionário físico baseado no IPAQ (Questionário Internacional 
de Atividade Física) para otimizar o aproveitamento da saúde 
física. O experimento avaliará o quadro de saúde das pessoas 
que integram o IFBA – campus Jequié. Foram utilizados no 
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experimento os valores de peso e altura de cada pessoa, onde, 
por meio de cálculos baseados nesses dados, o aplicativo 
verifica se o indivíduo está com a sua situação corpórea 
desejável seguindo o questionário do IPAQ. Depois desse 
procedimento, o usuário terá que responder um questionário de 
personalidade que após os devidos cálculos feitos pelo 
aplicativo, irá ser determinado quais atividades físicas são 
melhores designadas para cada pessoa. São consideradas 
variáveis não só de personalidade como também de situação 
econômica e disponibilidade. O desenvolvimento do 
experimento ocorreu a partir do software online Thunkable que 
disponibiliza funções que permitem a construção independente 
e livre de aplicativos móveis para o Sistema Operacional 
Android. Os resultados do experimento mostraram-se 
promissores uma vez que os cálculos foram automatizados 
facilitando o acesso e tornando prático a consulta às 
informações fornecidas pelo sistema.  
Palavras-chave: Bem-estar; Android; IPAQ. 
 
 

USO DA REALIDADE VIRTUAL NA DIVULGAÇÃO DO 
CAMPUS DO IFBA JEQUIÉ EM 360º   

 
Guilherme Souza Pimentel¹; João Ricardo Costa Brito¹; Rafael 
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¹Acadêmico do Curso Técnico em Eletromecânica, IFBA/Jequié; 

²Docente do IFBA/Jequié. E-mail: wesleycidreira@ifba.edu.br  
 

RESUMO 
O experimento consiste de uma apresentação dos espaços do 
IFBA Campus Jequié com o uso de óculos de Realidade Virtual. 
Netto cita Pimentel (1995) definindo Realidade Virtual (RV) como 

mailto:wesleycidreira@ifba.edu.br
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“O uso de alta tecnologia para convencer o usuário de que ele 
está em outra realidade, promovendo completamente o seu 
envolvimento”. Previamente o grupo escaneou todos os espaços 
internos do Campus do IFBA de Jequié utilizando um celular da 
marca ASUS modelo ZenFone 2 Laser, o aplicativo da Google 
Street View, e o óculos de realidade virtual mobile VR headset, 
entre os meses de agosto, setembro e outubro de 2017. Em 
parceria com a Google Street View disponibilizamos as imagens 
para a comunidade conhecer no link https://goo.gl/yLuXSP. 
Dessa forma, qualquer pessoa com óculos de Realidade Virtual 
poderá conhecer “Todos os ângulos” em uma experiência de 
imersão 3D em que é possível deslocar-se por todos os espaços 
internos do Campus do IFBA Jequié que atualmente oferece os 
cursos técnicos em eletromecânica e informática, nas formas 
integrada e subsequente. Existem estudos e projetos em 
desenvolvimento para a criação de novos cursos de nível 
superior. O IFBA acompanha o desenvolvimento regional e 
busca através da educação profissional a sustentabilidade 
econômica e social nas regiões onde o Instituto está inserido. 
Palavras-chave: IFBA Jequié; Realidade Virtual; Street View; 
Imersão 3D. 
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Ciências Ambientais 
 
 

BIODIGESTOR CASEIRO 
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IFBA/Campus Jequié. E-mail: rubensbarreto@ifba.edu.br. 

RESUMO 
As questões ambientais são motivo de muita preocupação para 
a humanidade, um bom exemplo é a problemática envolvendo 
os combustíveis fosseis, fontes de energia não renováveis e 
altamente poluentes. Uma das alternativas ao uso desses 
combustíveis é popularização dos biodigestores, que utilizam 
resíduos que normalmente seriam descartados gerando energia 
renovável com baixo impacto ambiental. O uso e geração 
racional da energia devem ser trabalhados nas instituições de 
ensino desde a educação básica, transformando estes espaços 
em polos fomentadores de práticas sustentáveis. Neste 
experimento foi construído um biodigestor caseiro com materiais 
de baixo custo com a finalidade de demonstrar a utilidade do 
biogás e do biofertilizante produzidos por digestão anaeróbica, 
já que o gás gerado pode ser utilizado tanto para a produção de 
energia quanto para substituir o gás de cozinha. Para a 
construção do biodigestor foram utilizados um galão de 20 litros, 
uma mangueira de gás, uma conexão plástica, dois tubos PVC, 
dois cap PVC, uma torneira, um registro, adesivo do tipo epoxi e 
uma câmara de ar. 
Palavras-chave: Biogás, Biofertilizante, Resíduos, Digestão 
Anaeróbica. 
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RESUMO 
Os experimentos consistem em jogos matemáticos lógicos e 
lúdicos. Os jogos são “O Desafio do Cubo lógico”, “Dos canos a 
matemática”, “Torre de Hanói” e o “Jogo de Dama com 
operações matemáticas”. Para confecção dos experimentos foi 
utilizado cano, pedaços de madeira e um tabuleiro de jogo de 
dama sendo eles de baixo custo. Ao assistir vídeos no youtube 
sobre jogos matemáticos, teve-se a ideia de apresenta-los e 
mostrar a sua importância. O objetivo principal é mostrar aos 
discentes como os jogos podem contribuir para o aprendizado 
da Matemática. Numa escala educacional podem-se utilizar os 
referidos experimentos nas aulas de matemática para que possa 
despertar o interesse dos discentes e onde os mesmos possam 
perceber a importância de pensar e interpretar as diferentes 
situações antes mesmo de executar qualquer tipo de ação 
(calculo/operações), onde objetivos serão traçados e terão que 
ser cumpridos.  
Palavras-chave: Cubo, Matemática, Operações Matemáticas, 
Cálculo, Torre Hanói. 
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A MATEMÁTICA NO SKATE 
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RESUMO 
O experimento consiste em representar através de miniaturas de 
rampas de skate a trajetória de corpos abandonados em planos 
inclinados e curvos e as suas respectivas velocidades antes, 
durante e no final do trajeto de cada rampa. Assim, 
representaremos de forma didática o problema das curvas 
Braquistócrona e Tautócrona, as quais começaram a ser 
estudadas a partir do ano de 1696, inicialmente por Johann 
Bernoulli, estudioso da época que propôs o desafio aos seus 
colegas cientistas na Acta Eruditorum no século XVII. Os 
estudos a respeito de curvas e de particularidades da geometria 
espacial têm evoluído desde então e tem uma fundamental 
importância no cenário das ciências exatas, nesse sentido, o 
objetivo principal do experimento é demonstrar o quão presente 
a matemática pode estar no dia-a-dia de pessoas comuns, como 
por exemplo: numa atividade esportiva como o skate street e 
skate vertical; essas modalidades em especial, podem servir de 
forma a ilustrar o problema da braquistócrona e da tautócrona 
propostos a séculos atrás.  
Palavras-Chave: braquistócrona, dia-a-dia, didática.   
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RESUMO 
Construções civis demandam conhecimento prévio em 

matemática, além da construção propriamente dita se deve 

pensar nos impactos ambientais que pode ser gerado por estas 

construções. Ao final do século XIX, foi pensada e construída a 

maior roda gigante do mundo com 168 metros de altura, esta 

construção seria uma representação para marcar o início de um 

novo século e mostrar a capacidade do homem em suas 

evoluções tecnológicas. A construção da roda gigante por sua 

vez é descrita por uma combinação de senos e cossenos, ou 

seja, utilizando a trigonometria como base para a realização de 

seu fenômeno periódico. Funções seno e cosseno tem um 

período estabelecido de 360° graus, uma volta completa. Na 

trajetória usada na construção da roda gigante é possível 

determinar a posição ocupada por uma cadeira. Com isso, torna-

se viável o desenvolvimento de um protótipo de roda gigante 

através dos conhecimentos de trigonometria na circunferência. 

O elo, centro de uma roda gigante, é visto como ângulo central, 

em relação ao círculo, conhecido como arco. Assim, com um 

ângulo pré-determinado é definido uma simetria partindo do 

mailto:sicrana.nonono@ifba.br
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ângulo central, o que permite determinar as distribuições das 

cadeiras e a distância do elo até uma cadeira, distância esta 

conhecida como raio. Na construção do protótipo foi utilizado os 

seguintes materiais: papelão, palito de bambu, palito de picolé, 

copo descartável, um interruptor, um motor de DVD, fio metálico 

maleável, borracha, pilha, tinta, cola quente. 

Palavras-chave:  Roda gigante, Trigonometria, Matemática. 
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RESUMO 
O experimento teve como objetivo comparar os períodos e 
estágios do processo de decomposição de hambúrgueres 
originários de três estabelecimentos comerciais distintos. Com 
auxílio de luvas, depositou-se cada um dos três sanduíches em 
frascos de vidro transparentes, esterilizados, com tampa e 
etiquetados com a identificação da origem de cada um dos 
alimentos. Os referidos frascos foram depositados na bancada 
do laboratório de biologia, à temperatura ambiente. A cada 30 
dias, as amostras eram observadas e as alterações sensoriais 
perceptíveis à visão e registradas fotograficamente e descritas, 
totalizando o período de 6 meses. A amostra 1 apresentou sinais 
de decomposição com colonização fúngica já na primeira 
semana, a amostra 2 permaneceu sem alterações visíveis até o 
final do experimento enquanto que na amostra 3, o estágio de 
decomposição apresentou-se notadamente mais avançado que 
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nas outras amostras. A partir dos resultados descritos, inferiu-se 
que às diferenças nos estágios de decomposição entre os três 
hambúrgueres podem ser explicadas pelas diferenças 
qualitativas e quantitativas nos conservantes químicos utilizados 
no processamento dos alimentos observados. Entretanto, uma 
análise química quali-quantitativa dos referidos conservantes 
deve ser realizada em um futuro trabalho para a comprovação 
ou refutação da hipótese. 
Palavras-chave: Decomposição, Alimentos, Conservantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
             “A Matemática está em tudo” 

 

IV Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA Campus Jequié 

 

138 
 

 
 
 

Engenharia Elétrica e Mecânica 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE CENTRAL DE 
COMANDOS 

 
Thalita Sousa Gonçalves1; Theila Silva Sande1; Rodrigo Assis 

Bonfim2  

 
1Acadêmica do Curso Técnico em Eletromecânica, IFBA/Jequié; 

2Docente do Curso Técnico em Eletromecânica, IFBA/Jequié.  
E-mail: rodrigobonfim@ifba.edu.br. 

RESUMO 
O IFBA Campus Jequié necessita do uso racional dos recursos 
energéticos de forma a garantir melhor sustentabilidade e menor 
custo de operação. Apesar de ações realizadas no campus, com 
vistas ao desenvolvimento de um processo coletivo de 
conscientização organizacional sobre o uso racional da energia 
elétrica, é comum a ocorrência de situações que evidenciam 
falhas operacionais, como por exemplo equipamentos de ar-
condicionado ligados em salas vazias; desligamento incorreto, 
via disjuntor, dos equipamentos de ar-condicionado, 
aumentando a frequência e custo de manutenção; lâmpadas 
acesas desnecessariamente; projetores multimídia ligados sem 
serem utilizados. Dessa forma, este trabalho propõe a 
construção do protótipo de uma Central de Comandos, onde 
será possível, por meio de autenticação de usuários, o controle 
de acesso aos circuitos de iluminação, dos equipamentos de 
refrigeração, de informática/multimídia – eliminando o uso dos 
atuais controles remotos – e dos circuitos dos laboratórios. 
Utilizando as centrais em várias salas, será possível o 
monitoramento e controle dos estados de utilização dos 
equipamentos remotamente por meio de página web, 
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aumentando a previsibilidade do consumo elétrico, bem como 
mitigando o desperdício energético do campus. O protótipo da 
Central de Comandos será um sistema embarcado utilizando a 
plataforma Arduino, a ser instalado nas salas de aula, setores 
administrativos e laboratórios com o objetivo de acionar circuitos 
independentes de iluminação, ar-condicionado, equipamentos 
de informática/multimídia e equipamentos de laboratório; utilizar 
a autenticação de usuários, com perfis de utilização. 
Palavras-chave: Arduino, Sistemas embarcados, 
Sustentabilidade. 
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RESUMO 
Portas de rolagem manual verticais são muito utilizadas em 
ambientes industriais e comerciais, pois são construtivamente 
simples e seguras, além de esteticamente bem acabadas 
ocupantes de espaço reduzido localizado em região superior 
equivalente ao diâmetro da folha enrolada, não interferindo na 
instalação física predial. Basicamente, estas possuem folhas 
montadas com perfis ajustáveis e liberdade rotacional, 
necessária para o enrolamento compacto organizado. Uma vez 
montadas, as folhas supramencionadas são inseridas em guias 
laterais paralelas, encaixadas na parede, que orientam a porta 
nos movimentos ascendente e descendente, guias estes com 

mailto:fabiano.borges@ifba.edu.br


                                       
             “A Matemática está em tudo” 

 

IV Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA Campus Jequié 

 

140 
 

 
 
 

haste denominada cabeçote onde é encaixado o eixo com as 
bobinas de molas. Cada bobina encaixa na folha da porta, 
tensionando as molas quando da porta fechada. A pressão 
imposta na mola trabalha no sentido de compensar o peso da 
folha, facilitando a subida. O estabilizador aqui proposto consiste 
numa barra, facilmente instalado nas portas, que firma os 
movimentos durante acionamentos destas visando seu 
nivelamento. A instalação deste equipamento é realizada no 
eixo principal do mecanismo elástico, ligando-o às bobinas de 
tração e à mola plana espiral, perfazendo elemento único 
soldado. Através desta união elástica, durante o acionamento, 
forma-se uma tensão distribuída, de forma quase igualitária, por 
toda a extensão lateral do eixo, facilitando o uso, aumentando 
sua vida útil. Outro benefício na implantação deste dispositivo, 
além do baixo custo, está na garantia do funcionamento da porta 
mesmo em caso de rompimento de uma das molas, promovendo 
apenas uma elevação da força de acionamento, indicando 
necessidade de manutenção corretiva eventual. 
Palavras-chave: Porta de rolagem, Estabilizador, Elástico. 
 
 
 

CONSTRUÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA LIMPA, 
POR PERÍODO ELEVADO DE TEMPO, DE BAIXO CUSTO 

 
Raphael Vieira Nascimento¹, Leonam Sousa Rabelo¹, Lucas Soares 
Araújo¹, Vanessa da Silva Marques¹, João Nepomuceno Alves Neto¹, 

Theila Silva Sande² e Fabiano Borges³. 
 

¹Acadêmico(a) do Curso Técnico Subsequente em Informática, 
IFBA/Jequié, ²Acadêmica do Curso Técnico Subsequente em 

Informática, IFBA/Jequié. ³Docente do Curso Técnico em 
Eletromecânica, IFBA/Jequié. E-mail: fabiano.borges@ifba.edu.br. 

 

mailto:fabiano.borges@ifba.edu.br


                                       
             “A Matemática está em tudo” 

 

IV Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA Campus Jequié 

 

141 
 

 
 
 

RESUMO 
Processos de geração de energia são, em sua maioria, 
degradantes aos recursos naturais, em várias escalas, sendo 
sua implantação onerosa. A necessidade de reduzir estragos 
destes métodos levou à utilização das chamadas “energias 
limpas”, que não agridem, ou agridem em menor escala, o meio 
ambiente como, por exemplo, a energia eólica, que utiliza a força 
dos ventos para mover mecanismos geradores de energia 
elétrica. Visando fornecer uma melhoraria deste cenário 
prejudicial, decidiu-se elaborar um gerador de energia limpa por 
período de tempo elevado, inspirada na geração de energia 
eólica. Este projeto utiliza gravidade e inércia para armazenar e 
ceder energia em forma de pacotes não contínuos de energia 
mecânica, que promovem um movimento de um mecanismo. O 
experimento é composto por um recipiente cilíndrico, tendo seu 
interior subdividido em partes iguais, fixado verticalmente a uma 
estrutura em forma de “Y” através de um eixo central. No interior 
de cada parcela deste recipiente existe um material arenoso 
fluido, que se desloca, modificando o posicionamento da força 
peso resultante no espaço em relação ao centro do eixo, 
produzindo um torque diferencial, promovendo um movimento 
de rotação do recipiente, com o auxílio da gravidade. A 
mobilidade do recipiente reposiciona os fluidos em suas seções, 
provocando uma repetição cíclica do fenômeno. Este movimento 
rotativo é encaminhado a um pequeno gerador de energia 
elétrica por meio de correia, obtendo assim energia limpa e 
sustentável. O experimento ainda não gerou resultados 
satisfatórios, obtendo cargas no intervalo inferior ao algarismo 
duvidoso do medidor, passível de ajustes.   
Palavras-chave: Gerador, Energia elétrica, Energia limpa. 
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RESUMO 
O torno mecânico é uma máquina-ferramenta utilizada na 
produção ou acabamento de peças, utilizando placas para 
fixação da peça a ser trabalhada. Permite a usinagem de 
variados componentes mecânicos: possibilita a transformação 
do material em estado bruto, em peças que podem ter seções 
circulares, e quaisquer combinações destas seções. Através do 
torno é possível confeccionar diversas peças, dentre elas: pinos, 
eixos e polias e mais peças de variados formatos e tamanhos. 
O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um 
equipamento, torno mecânico, utilizando peças reaproveitadas 
de baixo custo tais como: motor usado de liquidificador, madeira, 
parafusos de máquinas danificadas, canos de PVC (Policloreto 
De Vinila) e outros matérias que seriam descartados. Tal 
equipamento mecânico poderá ser utilizado tanto no 
aprendizado das aulas de Tecnologia Mecânica, quanto na 
criação de protótipos de madeira e/ou polímeros em baixa 
escala para às áreas de Desenho Mecânico, Elementos de 
Máquinas e Projetos Mecânicos. Como filosofia de concepção e 
desenvolvimento dos componentes mecânicos do equipamento 
mecânico utilizou-se sistema mecânicos de mais fácil aquisição 
e fabricação convencional, como uma base em madeira, corpo 
em tudo de PVC e motor de liquidificador para automatizar o 
sistema. 
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Palavras-chave: Torno mecânico, Baixo custo, Usinagem. 
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RESUMO 
Diversos são os processos de fabricação mecânica utilizados na 
produção de itens do nosso cotidiano. A conformação mecânica 
se encaixa como processo de fabricação, no qual se processa o 
formato final da peça através da deformação plástica 
permanente da matéria-prima, dentre eles a calandragem, base 
do experimento desenvolvido. Segundo SENAI (1996), 
calandras comuns são máquinas destinadas a curvar chapas 
metálicas, destinadas à fabricação de tubos de diâmetros 
variados, podendo também virar tubos, cantoneiras e outros 
perfis, usados na fabricação de corrimãos, rodapés, etc. Estes 
processos podem ser a quente ou a frio e utilizar ou não pressão, 
dependendo do produto final, de acordo com Jeter et al (2013). 
A calandra desenvolvida é de uso manual com capacidade para 
metais, ou similares, com alta ductibilidade e pequena 
espessura (esbeltos). Iniciou-se com a estruturação do projeto, 
busca de materiais, organização e montagem da calandra. A 
procura dos materiais teve como objetivo selecionar itens 
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reciclados, reaproveitados e de baixo custo, começando com 
uma estrutura metálica de suporte, que tinha sido descartada, 
devidamente lixada e acabada. Utilizou-se um mancal de pedais 
de bicicleta, também descartado, como suporte central para a 
fixação do volante acionador da calandra, que se movimenta 
com auxílio do fuso, oriundo do sistema de regulagem de uma 
máquina de serra. O volante foi fabricado com pedal de bicicleta, 
acoplado em polia coroada estriada, reciclada. Como mancais 
para as polias, utilizou-se barras de madeira onde se apoiaram 
todos os elementos móveis. O mecanismo final construído 
mostrou-se eficiente, sendo possível uma futura automatização. 
Palavras-chave: Calandra, Conformação, Reciclado, 
Reaproveitado, Baixo custo. 
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RESUMO 
Ar condicionado é um equipamento cuja função principal é 
climatizar ambientes fechados, esta climatização perpassa pela 
regularização da umidade bem como da temperatura local. Em 
geral, os sistemas de ar condicionado residenciais são utilizados 
para a diminuição da temperatura, visando conforto térmico 
necessário para os usuários, existindo diversos métodos com 
custos benefícios variados. No caso em estudo, tenta-se propor 
um dispositivo de redução de temperatura com baixo custo, 
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utilizando materiais reciclados com o intuito de ampliar o rol de 
opções levando em consideração produção, gasto energético e 
desempenho. Propõem-se protótipos de “ar condicionados” 
artesanais, utilizando garrafas PET fixadas em placas de 
madeira (materiais de fácil acesso), que substituirão folhas de 
janelas abertas, comparando o desempenho destes em relação 
ao método convencional. O funcionamento destes dispositivos 
consiste na reação explicada pelo Efeito de Venturi, pois quando 
observada a passagem de um fluido por uma zona de estricção 
(menor área), sua velocidade é aumentada, consequentemente 
sua pressão sofre uma redução juntamente à temperatura. Este 
fenômeno pode ser comprovado com as teorias de conservação 
de massa (princípio da continuidade) e da energia de Bernoulli, 
além da lei dos gases ideais, teorias estas que explicam a 
relação entre parâmetros velocidade, pressão e temperatura 
num sistema fluidodinâmico. Este trabalho buscou, portanto, 
artesanalmente, apenas experimentar decréscimos de 
temperatura utilizando difusores de garrafa PET, que 
possibilitam passagem de fluido, neste caso ar, da região maior, 
voltada para fora de uma sala, para a menor, em direção ao 
interior desta, obtendo sucesso, entretanto com baixa eficiência. 
Palavras-chave: Ar condicionado, Baixo custo, Fluido, 
Artesanal. 
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RESUMO 
O experimento consiste de um protótipo de osciloscópio de LED 
(osciloscópio didático), que permite a visualização de formas de 
onda produzidas por captadores externos como fonte de sinal. 
O circuito é constituído por: uma matriz de LED de alta 
luminosidade, tendo o CI (circuito integrado) LM3914N como 
fonte do sinal horizontal e responsável pela limitação de 
frequência. Já o sinal de varredura horizontal tem como fonte o 
CI CD4017 e o CI 555 é o responsável pelo tempo de varredura. 
O aparelho é controlado através de potenciômetros onde o 
controle da frequência é limitado em 10kHz (centro da faixa de 
frequência de áudio). O principal ajuste crítico do osciloscópio é 
o ajuste da fixação do sinal.  Para este ajuste, o osciloscópio 
possui alta sensibilidade de entrada, o que facilita o acoplamento 
de assessórios ao instrumento, como um captador cardíaco 
baseado em uma cápsula cerâmica (buzzer) e um microfone de 
eletreto que funciona com captador sonoro. Como resultados 
temos a visualização das ondas sonoras e da frequência das 
batidas do coração. O osciloscópio se mostrou funcional apesar 
de suas limitações, o que permite seu uso como instrumento de 
análise, respeitando as limitações técnicas. 
Palavras-chave: Osciloscópio, LED, Frequência de Onda. 
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RESUMO 
Conformação mecânica é um conjunto de processos de 
fabricação em que emprega-se a deformação plástica de um 
corpo sem danificar o material e mantendo sua massa. Um 
exemplo desses tipos de processos é a laminação, de onde 
podem ser obtidos os mais variados e complexos perfis para a 
quase totalidade dos materiais, havendo uma redução da seção 
transversal por compressão através da passagem do material 
entre dois cilindros, de alta resistência mecânica, com eixos 
paralelos que giram em torno de si mesmos. Este trabalho 
consiste em construir um protótipo de um laminador mecânico 
de baixo custo, a fim de reduzir significativamente a espessura 
de massas à base de farinha de trigo. Inicialmente pesquisou-se 
materiais poliméricos a fim de baratear o custo do projeto. Por 
meio de uma revisão da literatura, utilizou-se o acrílico para a 
confecção da base, das hastes e engrenagens do protótipo, 
devido a seu baixo custo e boa resistência mecânica em relação 
aos outros materiais. Em seguida, o projeto foi montado testado 
e ajustado. Foi observado que a seção transversal do produto 
laminado foi definida pelo perfil dos cilindros laminadores, sendo 
esses movidos por uma manivela de forma manual. Tal redução 
foi alcançada através de sucessivos passes do material pelo 
laminador, definidos pela resistência do material e a forma final 
desejada. O comprimento do produto laminado é praticamente 
ilimitado, dependendo apenas das dimensões das instalações 
onde ocorrerem o processo. Os resultados dos projetos se 
mostraram promissores, já que após a laminação a frio houve 
aproximadamente 45% de redução em espessura, a um baixo 
custo. 
Palavras-chave: Laminação, Baixo custo, Conformação 
mecânica. 
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RESUMO 

O experimento consiste no desenvolvimento de um protótipo 
para automatização da caixa d’água com monitoramento 
constante do nível de água e bloqueio de ar na rede hidráulica. 
A partir de um sistema eletrônico baseado em tecnologia 
embarcada “ARDUINO” foi possível desenvolver o controle de 
níveis de liquido em tempo real, bem como detectar e bloquear 
a presença de ar na rede de distribuição. As motivações que nos 
levaram à idealização desse projeto nasceram da necessidade 
de que muitos usuários tenham o controle de consumo de água 
em suas residências. Em outras palavras, a grande incidência 
de erros no registro de tarifação devido ao desperdício de água 
por falha na boia ou por passagens indevidas de ar no 
Hidrômetro. A metodologia de funcionamento, parte do 
momento em que o reservatório atingir seu nível mínimo de 
operação, na qual, o sensor de condutividade irá averiguar a 
presença de água ou ar dentro da tubulação. Contendo fluido 
líquido na rede da concessionária, o acionamento da válvula 
solenoide será feita imediatamente, fazendo com que, a caixa 
d’água seja reabastecida, sendo assim, completando seu nível, 
o fornecimento hidráulico será desligado. A transmissão dos 
dados é feita via transmissores Nrf24l01. Foi utilizado no 
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experimento proposto um Sensor Ultrassónico, Sensor de 
Condutividade de Água, Módulo Nrf24l01, Válvula Solenoide, 
Módulo bluetooth, Micro controlador Arduino, e Tela Touch 
Screen. Quanto aos resultados, podemos afirmar que, de certo 
modo, foram satisfatórios. A sequência “estimulo-resposta” foi 
bem executada, os sensores de níveis têm boa precisão, enfim, 
o projeto tem se mostrado eficiente. 
Palavras-chave: Arduino, Modulo Nrf24l01, Bloquear presença 
de ar, Caixa d’água. 
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RESUMO 
A energia eólica é a transformação de energia mecânica oriunda 
da ação dos ventos sobre as pás da hélice em energia elétrica. 
Essa força pode ser produzida em qualquer região, desde que 
esta possua um fluxo constante de circulação dos ventos, em 
contrapartida, não produz gases de efeito estufa durante a 
produção, e requer menos terreno. Diante desse cenário, foi 
produzido um protótipo que demonstra de maneira experimental/ 
prática, esta conversão energética. O experimento constituiu-se 
de um mini gerador eólico, com o uso de alguns materiais 
elétricos. O objetivo do experimento foi mostrar alternativas 
sustentáveis e ecológicas para a geração de energia elétrica. 
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Para a realização do experimento, foram utilizados os 
respectivos materiais: um motor pequeno (sendo que esse foi de 
um aparelho DVD), 1 hélice, 1 led, 1 tubo de pvc de 1’, 1 joelho 
de 90 graus, 1 cap, e 1 ventilador. O experimento leva à 
conclusão que a utilização da energia eólica traz consigo 
diversos benefícios, entre esses está: a não emissão de 
poluentes, e o fato de serem fontes renováveis de energia, ou 
seja, eles não se esgotam com a sua utilização. 
Palavras-chave: Energia eólica, energia mecânica, circulação 
dos ventos, conversão energética, sustentáveis, ecológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
             “A Matemática está em tudo” 

 

IV Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA Campus Jequié 

 

151 
 

 
 
 

Ciências da Natureza 
 
 

 
DESENVOLVIMENTO DE UM TORNADO LUMINOSO POR 

MEIO DE UMA REAÇÃO QUÍMICA E UM HD DE 
COMPUTADOR 

 
Catarina Pereira Sampaio1; Larissa Santos Portugal1; Mylena Silva 

Rocha1; Núbia Soares2   
 

¹Acadêmico (a) do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié; 

²Docente do Curso Técnico em Eletromecânica, IFBA/Jequié.  
E-mail: qmcnubia@hotmail.com 

 
RESUMO 
O experimento consiste em mostrar o processo da reação 
química com quimiluminescência. O tornado luminoso possui 
elementos químicos que quando entram em processo de 
compactação provoca uma reação e servem como uma forma 
de surpreender os telespectadores com o seu fenômeno de 
misturar que ao se juntar desenvolvendo um jogo de luzes que 
são de se admirar por quem está vendo. Tem como objetivo um 
maior estudo na parte de quimiluminescência. Para realização 
do experimento é preciso alguns materiais como um bastão 
grosso de luz (acessório usado como luz de emergência ou 
como luz química), HD de computador para fazer o efeito do 
tornado e um jarro de água com arame dentro. O experimento 
ocorre devido ao bastão de oxalato (derivado do ácido oxálico) 
e alguma espécie de corante. Quando o oxalato se mistura com 
o líquido que possui peróxido de hidrogênio, a famosa água 
oxigenada assim forma um liquido luminoso ativando a 
operação, o HD faz com que o arame gire e crie dentro da jarra 
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de água um formato de tornado, contudo estar realizado o 
processo de tornado luminoso.  Para obter sucesso no 
desenvolvimento deste trabalho é preciso ser feito em um lugar 
com baixa ou quase nenhuma luminosidade para que haja uma 
melhor visualização da reação química.  
Palavras-chave: Oxalato, Luminosidade, Água, 
Quimiluminescência. 
 
 
 

CADÊ A ÁGUA QUE ESTAVA AQUI? MATERIAIS 
SUPERABSORVENTES 

 
1Ingrid Barreto dos Anjos, 1Emanuelle Pires Moreira, 1Gilvanna de 

Aquino Cavalcante, 1Maria Luiza Nascimento, 2Rubens Santos 
Barreto. 

 
1Discente do curso técnico de Eletromecânica/Informática, 

IFBA/Jequié; ²Docente do IFBA/Campus Jequié.  
E-mail: rubensbarreto@ifba.edu.br. 

 
RESUMO 

Neste experimento será feita uma demonstração da natureza 
química do gel utilizado como material absorvente presente nas 
fraldas descartáveis. Estes materiais são conhecidos como 
polímeros super-absorventes por possuírem grande afinidade 
pela água. Polímeros são macro-moléculas que apresentam 
elevadas massas moleculares e são formados por unidades 
chamadas de monômeros. No procedimento, a fralda 
descartável será separada em cada uma de suas partes 
identificando-as de acordo com a composição descrita no rótulo 
da embalagem. Esta análise vai permitir a observação de que as 
fraldas são constituídas principalmente de polímeros naturais ou 

mailto:rubensbarreto@ifba.edu.br
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sintéticos (policrato de sódio) e que os mesmos, quando em 
contato com a água tende a absorvê-la rapidamente. Em 
seguida, o sistema será colocado em contato com uma solução 
eletrolítica para avaliar o efeito dos eletrólitos na capacidade 
absorvente do poliacrilato de sódio. 
Palavras-Chave: Polímeros, Absorção, Eletrólitos. 

 

INVERSOR DE POTÊNCIA 
 

Alisson Silva Borges1, Geovane de Jesus Santos1, Guilherme 
Barreto1, João Felipe Regis1, Michell Lincoln Barreto Dias1, Rubens 

Santos Barreto2. 
 

1Discente do curso técnico de Informática, IFBA/Jequié; ²Docente do 
IFBA/Campus Jequié. E-mail: rubensbarreto@ifba.edu.br. 

 

RESUMO 
Este trabalho teve por objetivo a construção de um equipamento 
popularmente conhecido por ladrão de joule, tecnicamente ele é 
designado como inversor de potência. Com esse equipamento é 
possível por exemplo, converter a tensão da rede alternada 
senoidal em tensão contínua, e, por fim converter a última, em 
uma tensão de amplitude e frequência variáveis. No caso 
específico deste trabalho, o circuito consiste dos seguintes 
equipamentos: um transistor, um resistor e um indutor toroidal 
(indutor em forma de anel); que amplificam uma carga elétrica 
continua de baixa intensidade em uma carga pulsante de alta 
intensidade. Para o experimento desenvolvemos dois inversores 
alimentados por uma pilha alcalina reutilizada, o primeiro foi 
usado para acender um LED RGB (Diodo emissor de luz 
vermelho, verde e azul – tradução direta do Inglês) e o segundo 
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para colocar em funcionamento um micromotor que movimenta 
uma hélice.  
Palavras-chave: Inversor de potência, LED RGB, Pilhas 
reutilizadas. 

 

 

CORROSÃO EM LIGAS METÁLICAS 

Marcelo Frutuoso1, Vinicius Moreira1, William Eça1, Sohan Medrado1, 

Matteus de Deus1, Rubens Santos Barreto2. 
 

1Discente do curso técnico de Eletromecânica, IFBA/Jequié; ²Docente 
do IFBA/Campus Jequié. E-mail: rubensbarreto@ifba.edu.br 

 
 
RESUMO 
O experimento consiste em provocar por meio da eletrólise o 
processo de corrosão em uma liga metálica. A eletrólise é um 
fenômeno que ocorre quando se aplica uma corrente elétrica a 
um sistema, com o objetivo de realizar uma reação química que, 
nas condições ambiente de temperatura e pressão jamais 
ocorreria espontaneamente. Esse procedimento tem várias 
aplicações, sendo comumente utilizado para limpar placas 
metálicas e recuperar metais a exemplo do cobre. Foi utilizado 
no experimento os seguintes materiais: sal, água, cuba 
eletrolítica, uma fonte elétrica e placas de alumínio e cobre. 
Palavras-chave: Oxirredução, Eletrólise, Recuperação de 
metais. 
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CONSTRUINDO UM EXTINTOR DE INCÊNDIO 
 

Gabriel Souza santos1, Vinicius Del Giuldice Tenisi1, Núbia Soares 
dos Santos2 

 

1Acadêmico do curso em Eletromecânica, IFBA/Jequié, 2 Docente do 
curso técnico em Eletromecânica, IFBA/Jequié.  

E-mail: qmcnubia@hotmail.com 

 
RESUMO 
Este experimento consiste na reação química entre o 
bicarbonato de sódio (NaHCO3) e o vinagre (H3CCOH), contidos 
numa garrafa pet num modo pelo qual não venham entrar em 
reação de imediato, mas sim após a garrafa ser agitada. Quando 
os elementos citados entram em reação acabam por liberar os 
seguintes produtos: etanoato de sódio, ácido carbônico e o 
dióxido de carbono (gás carbônico), pelo fato do gás está contido 
na garrafa ele acaba aumentando a pressão interna, isso acaba 
expelindo o líquido (mistura de água e sal) que quando apontado 
para um foco de incêndio apague as chamas de materiais de 
classe A (materiais que queimam em profundidade e superfície). 
Assim se tem um experimento simples que tem como objetivo 
atrair as pessoas quanto ao universo da química que é 
responsável por tudo o que nos acerca.   
Palavras-chaves: Reação química, Bicarbonato de sódio e 
Vinagre. 

 
 
 

ACIDEZ E REATIVIDADE DO SUCO DE LIMÃO 

Gustavo Conte B. de Andrade1, Felipe Brandão Gonçalves1, Luan 
Viana Amaral1, João Victor Rebouças1, Fernando Nascimento 

Araujo1, Rubens Santos Barreto². 
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1Discente do curso técnico de Informática, IFBA/Jequié; ²Docente do 
IFBA/Campus Jequié. E-mail: rubensbarreto@ifba.edu.br. 

 

RESUMO 
Experimento feito com o propósito de verificar a reatividade do 
suco de limão com ferro metálico. Esta atividade é de grande 
relevância em sala de aula para fomentar discussões a respeito 
das reações de oxirredução, assim como, discutir a importância 
da vitamina C no processo de absorção de ferro no organismo 
humano.  Para realização do experimento, coloca-se 
aproximadamente 5 mL de suco de limão em um tubo de ensaio 
e 5 mL de solução aquosa de etanol em outro, após esse 
procedimento, com o auxílio de um papel indicador de pH, será 
determinado o pH de cada um. Depois será adicionado um 
pedaço de esponja de aço em cada um dos tubos de ensaios 
para verificar o que ocorre com a esponja e as eventuais 
alterações nos sistemas; a cada 5 minutos o pH da mistura em 
que ocorrer reação será medido para acompanhar o 
desenvolvimento da mesma. Passados 20 minutos, será 
adicionado peróxido de hidrogênio no tubo de ensaio contendo 
suco de limão para verificar se esse reagente que possui 
elevado potencial oxidante, é capaz de provocar uma nova 
oxidação no ferro. 
Palavras-chave: pH, Reação de oxirredução, Absorção de 

ferro. 

 
 

COMPARAÇÃO DO CULTIVO DE FEIJÃO POR 
DIFERENTES FONTES DE LUZ 

 
Domenick Borges¹; Gabriel Alves¹; Luan de Jesus Marinho¹; Lucas M. 

Santa Cruz; Wesley Araújo¹; Maxson Vieira². 
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¹Discente do curso de eletromecânica, IFBA/Jequié; ²Docente do 
curso técnico em eletromecânica, IFBA/Jequié.  

E-mail: maxson.vieira@gmail.com 

 
RESUMO 
O desenvolvimento e o crescimento de uma planta dependem 
de alguns fatores internos e externos. Como principais fatores 
internos tem-se os hormônios vegetais (fitormônios), e dentre os 
principais fatores externos estão luz, água, temperatura e ar. O 
objetivo deste trabalho é mostrar como os diferentes tipos de 
luzes interferem diretamente no desenvolvimento e crescimento 
da planta. Para isso serão usados copos, onde serão colocados 
os feijões e o algodão, luzes LED ultravioletas (UV), luzes LED 
brancas, lâmpadas florescentes e luz solar. Na realização, cada 
copo estará restrito à apenas um tipo de luz, para que as luzes 
não se misturem e dificulte na comparação que será realizada 
em como a interferência de cada luz no desenvolvimento da 
planta.  
Palavras-chaves: Luz, LED, Ultravioleta, Feijão.   
 
 

DECOMPOSIÇÃO DA ÁGUA OXIGENADA COM USO DE 
CALORÍMETROS CASEIROS 

 
Aléxia Ferreira da Cruz 1; Michele Santos Souza 2; Núbia Soares dos 

Santos3. 
 

1Acadêmica do Curso Técnico em Eletromecânica, IFBA/Jequié; 
2Docente do Curso Técnico em Eletromecânica, IFBA/Jequié.  

E-mail: nubiasoares@ifba.edu.br. 
 

RESUMO 
O experimento consiste na observação da temperatura e do 
calor envolvido para a decomposição da água oxigenada (H2O2) 

mailto:nubiasoares@ifba.edu.br
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a partir do uso de dois calorímetros caseiros, um com 
termômetro digital, e outro com termômetro de álcool. O objetivo 
do presente experimento foi avaliar a entalpia da reação de 
decomposição do H2O2, formando água e gás oxigênio, 
analisando se tal reação é endotérmica ou exotérmica. Para a 
realização do experimento, foi utilizado um recipiente de isopor 
reutilizado, um termômetro de álcool e um termômetro digital, 
fermento biológico e água oxigenada comercial. Para a 
conclusão do experimento, foi necessário medir o valor da 
temperatura da solução, tanto a inicial quanto a final, esperando 
que ambas se estabilizem, de modo a obter-se a variação da 
temperatura do sistema. A decomposição ocorreu de forma 
relativamente rápida, pois com o aumento da temperatura do 
calorímetro, confirmou-se que a reação é exotérmica no qual há 
liberação de calor. 
Palavras-chave: Decomposição, Calorimetria, Reações 
exotérmicas, Entalpia de reação. 
 

 
SAINDO UM SORVETE! 

 
1Alice da Silva Barreto,

 1Ana Clara Costa Cerqueira Tavares, 
2Andréia 

da Silva Teixeira, 3Rubens Santos Barreto. 
 

1Discente do Ensino Infantil na Escola Mundo Infantil, Jequié/BA, 
²Docente de Biologia. 3Docente do IFBA/Campus Jequié.  

E-mail: deiasteixeira@yahoo.com 

RESUMO 
Neste experimento discutiremos alguns fenômenos decorrentes 
das interações entre diferentes materiais em nível microscópico 
dentro de uma abordagem voltada para o ensino infantil. 
Propomos a produção de um “sorvete instantâneo” baseado no 
efeito coligativo do sal de cozinha sobre o gelo, assim como, na 
aeração de cristais de gelo, de gotículas de gordura e proteínas 
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presentes no leite. Neste processo uma espécie de rede de 
gotículas de gordura é formada, aprisionando as bolhas de ar 
dando um aspecto cremoso ao sorvete. Para o experimento 
serão utilizados: gelo picado, sal de cozinha, creme de leite, 
refresco e sacos plásticos de tamanhos diferentes. 
Palavras-Chave: Educação infantil, Interações entre materiais, 
efeito coligativo. 
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Tecnologias Assistivas 
 
 

B.A.V. (BLINDUINO ALPHA VERSION): DISPOSITIVO DE 
ORIENTAÇÃO PARA DEFICIENTES VISUAIS 

 
Leonardo Vinicius de Oliveira Alves¹; Wanderson Souza Almeida¹; 
Márcio Henrique dos Santos Alves²; Andrique Figueirêdo Amorim². 

 
¹Acadêmica do Curso Técnico Integrado em Eletromecânica, 

IFBA/Jequié; ¹Acadêmico do Curso Técnico Integrado em Informática, 
IFBA/Jequié; ²Docente do Curso Técnico em Informática, 

IFBA/Jequié. E-mail: projetoblinduino@gmail.com 

 
RESUMO  
Este resumo visa apresentar o progresso e estudo sobre o 
projeto que busca facilitar a vivência cotidiana dos deficientes 
visuais, permitindo que o usuário realize eventos cotidianos 
como: Atravessar o sinal em um cruzamento e evitar colisões 
com pessoas ou objetos. O desenvolvimento do projeto traz 
medidas inovadoras para o mercado de tecnologia assistiva, 
como comunicar a contatos que o usuário está precisando de 
ajuda, utilizando um aplicativo desenvolvido pelos autores 
através do App Inventor, juntamente com um módulo bluetooth 
HC05, que através do aplicativo realiza essa função via SMS, 
buscando pela localização do celular (GPS), a posição do 
usuário em qualquer parte do mundo, vale ressaltar que esses 
dados são processados através de um Arduino Nano. A 
construção de uma outra funcionalidade foi feita de forma que 
se implementou um simulador de semáforo com um adicional de 
emissor e receptor RF de 433 Mhz, que realiza a função de 
transmitir dados sobre a cor do semáforo, enviando esses dados 

mailto:projetoblinduino@gmail.com
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para um outro microcontrolador Arduino Nano, diferente do 
usado para o envio de localização, os dados são processados e 
dizem ao usuário através de pulsos de vibrações gerados por 
um motor vibracall implementado na pulseira da bengala. 
Também foram colocados sensores ultrassônicos para detecção 
de obstáculos à frente do usuário, que avisa ao usuário sobre os 
obstáculos através de diferentes variações de bips. O projeto 
continua em execução e se espera que futuramente se torne 
uma startup.  
Palavras-chave: Tecnologia assistiva, Microcontrolador, 
Deficiência visual, Bengala eletrônica. 
 
 
 

VÍDEO – AS LEIS DE NEWTON EM LIBRAS 
 

Deivid Gomes Silva¹; João Pedro Borges¹; Raíza Araújo¹; Victória 
Menezes¹; Rosemary Souza Santos²; Wesley Matos Cidreira³. 
¹Acadêmico(a) do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié; 

²Intérprete de Libras/Português do Curso Técnico em Informática, 
IFBA/Jequié; ²Docente do IFBA/Jequié. E-mail: 

wesleycidreira@ifba.edu.br  

RESUMO 
O experimento consiste na apresentação de um vídeo que 
utilizando as linguagens da física e da matemática associadas á 
língua de sinais, abordará a resolução de atividades por parte 
de um discente surdo da instituição, acompanhado de uma 
colega que o auxilia como monitora voluntária sob a orientação 
do professor de física, e intermediação da Interprete de LIBRAS. 
O objetivo do presente experimento foi considerando a 
dificuldade do ensino e aprendizado da física para alunos 
surdos, e buscando atender as especificidades destes por levar 
em conta as suas características linguísticas e a forma como os 
mesmos assimilam as ideias do mundo a sua volta e os seus 

mailto:wesleycidreira@ifba.edu.br
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aspectos culturais, proporcionar aos discentes a oportunidade 
de compartilhar o conhecimento assimilado nas aulas no intuito 
de contribuir no aprendizado de outros jovens surdos. Foi 
utilizada no experimento proposto uma lista de exercícios com 
enunciados de fácil interpretação, enriquecidos pelo uso de 
imagens que, quais recursos visuais, facilitam a compreensão, 
além de diversos atendimentos para sanar dúvidas. As três 
questões da lista apresentadas no vídeo foram desenvolvidas a 
partir da livre escolha por parte dos discentes e cada uma fará 
aplicação uma das Leis de Newton.   
Palavras-chave:  Ensino/aprendizado, Física, Língua de sinais, 
Resolução de exercícios. 
 
 
 
AUTISMO E APRENDIZAGEM: MÉTODOS ALTERNATIVOS 
DE ENSINO PARA CONTAGEM E OPERAÇÕES BÁSICAS 

(SUBTRAÇÃO E ADIÇÃO) 
 

Micael Oliveira Marques¹; Tatiane Tavares Reis². 
 

¹Acadêmico do Curso de Psicologia, FTC/Jequié; ²Docente do Curso 
de Psicologia, FTC/Jequié. E-mail: tatianetreis.psi@hotmail.com. 

 
 
RESUMO  
Trata-se de um experimento para ser utilizado de forma 
interdisciplinar em todo espaço que favoreça a aprendizagem, a 
fim de auxiliar aos alunos com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), especialmente na terceira infância (dos seis aos doze 
anos de idade). Corresponde a um kit de material estruturado, 
no campo da Matemática, com o objetivo de compreender o 
processo de instrução dos autistas, tendo em vista a escassez 
de pesquisas que explorem o ensino das habilidades 

mailto:tatianetreis.psi@hotmail.com
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acadêmicas, concentrando-se apenas para os 
comprometimentos clássicos: comunicação e interação social. 
Atualmente, crianças autistas têm sido inseridas no contexto 
escolar de Educação Regular com mais frequência do que em 
instituições de Educação Especial. Para a elaboração do 
referido kit, foram utilizados tanto para o material de contagem 
quanto para o material de realização de operações básicas 
(adição e subtração), madeira, papel cartão, velcro adesivo, 
tintas de diversas cores e recicláveis. O resultado esperado com 
o experimento é o aperfeiçoamento das habilidades acadêmicas 
do público alvo.  
Palavras-chave: Material de ensino, Autismo, Educação 
Regular, Aprendizagem. 
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MINICURSOS 

Projeto Mecânico Auxiliado por Computador – SolidWorks Fabiano Borges 

O corpo feminino: aspectos fisiológicos, culturais e 
evolutivos 

Pollyana da Silva de Magalhães 

Introdução a programação utilizando o software Scratch Leilane Ferreira Ribeiro Barros 

Noções básicas de Direito do Consumidor e práticas 
trabalhistas 

Camila Mattos Lima Andrade 

Análise de dados em Saúde: O uso do software SPSS Mateus Carmo Santos 

Desenvolvendo sites com Wordpress Felipe Oliveira dos Santos 

Redes de computadores: Uma abordagem prática Felipe Oliveira dos Santos 

Tratamento de efluente de laticínios e ciclagem de 
nutrientes por meio de wetlands construídos com 
macrófitas aquáticas  

Rita de Cássia Souza de Queiroz 
Lopes 

A Matemática do Xadrez  Rodrigo Cardoso Dantas 

Noções básicas de Propriedade Intelectual e Transferência 
de Tecnologia 

Camila Mattos Lima Andrade 

A linguagem matemática na Libras 
Vivaldo Gomes dos Santos e 
Rosemary Souza Santos 

Google Forms: novas formas de avaliar seus alunos Valdex Santos de Jesus 

Desenvolvendo animações no Geogebra para o ensino de 
Matemática 

Tawana Telles Batista Santos 

Arduino Básico: As versatilidades desta plataforma na 
prática 

Kleber Rocha Bastos, Luan Silva 
Santana, Wellington Assunção 
Azevedo 

Noções de Estatística Aplicada a Pesquisa Franciso Regilson de Souza 

Programando com o Scratch: Criação de Jogos e 
Animações 

Eber Chagas Santos 

Puzzles: Desenvolvendo a Lógica Eber Chagas Santos 

Karatê-Dô Tradicional e Educação José Renato de Castro Sampaio 

A Física e algumas aplicações na medicina Juan Alberto Leyva Cruz 

A importância da matemática entre os primeiros filósofos. Michel Menezes da Costa 
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