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Apresentação
A III Semana de Educação, Ciência e Tecnologia é a materialização
de uma trajetória de eventos técnico-científicos voltados para a produção,
divulgação e difusão da ciência e da tecnologia fomentados no âmbito
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus de
Jequié, bem como da interação com outros Centros de Pesquisa, Faculdades
e Universidades do Médio Rio das Contas e Sudoeste da Bahia.
Foram três reuniões científicas até que pudéssemos chegar ao
formato atual, com oficinas, minicursos e treinamentos intensivos, palestras,
mesas redondas, conferências, apresentação de trabalhos e experimentos
científicos, mostra de arte e fotografia, em uma escala ainda maior de
público, investimentos e envolvimento da comunidade acadêmica, em sua
programação científica, cultural e tecnológica.
A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 2015 como
sendo o “Ano Internacional da Luz”, com o objetivo de celebrar a luz como
matéria da ciência e do desenvolvimento tecnológico. A escolha do tema
“Luz, Ciência e Vida” por parte da Comissão Organizadora visa à sinergia de
esforços no sentido de divulgar a ciência e despertar vocações no contexto
da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).
Este caderno de resumos sintetiza as produções científicas, bem
como a programação científica e cultural, os minicursos e as oficinas
ofertados durante o evento.

A Comissão Organizadora
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Programação do Evento
Programação Científica
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), Valdirene Santos Rocha Sousa (Coordenadora de Extensão e
Relações Comunitárias - COEX), Anderson Brito da Silva (Coordenador de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - CPPGI) e demais convidados.
Mestre de Cerimônias: Ivan Bezerra dos Santos (IFBA)
Local: Auditório do IFBA
Segunda-feira, 19/10/2015, das 15:20h às 16:00h
Conferência de Abertura
LUZ, CIÊNCIA E VIDA
Conferencista: Prof. Dr. Gesilvaldo Santos (UESB/Campus Jequié)
Mediador: Prof. MSc. Anderson Brito da Silva (IFBA)
Local: Auditório do IFBA
Terça-feira, 20/10/2015, das 08:00h às 09:30h
Mesa Redonda I
LUZ, HISTÓRIA E ESCLARECIMENTO
Palestrantes: Prof. Esp. André Luis da Silva Santos (IFBA), Prof. MSc. Michel
Menezes da Costa (IFBA)
Mediador: Prof. Esp. Fábio Jesus dos Santos (IFBA)
Local: Auditório do IFBA
Terça-feira, 20/10/2015, das 10:30h às 12:00h
Conferência I
TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO: LIMITAÇÕES, POTENCIALIDADES E
PERSPECTIVAS
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Conferencista: Dra. Elmara Pereira Sousa (NTE/Vitória da Conquista-BA)
Mediadora: Prof. Esp. Andrique Figueirêdo Amorim (IFBA)
Local: Auditório do IFBA
Terça-feira, 20/10/2015, 13:30h às 14:30h
Conferência II
ÓPTICA, ILUSÃO E COR: A LUZ DA ARTE
Conferencista: Profa. Dra. Maria das Graças Ramos (UFBA)
Mediadora: Profa. MSc. Virgínia de Fátima de Oliveira e Silva (IFBA)
Local: Auditório do IFBA
Terça-feira, 20/10/2015, das 14:50h às 15:50h
Mesa Redonda II
LUZ, CIÊNCIA E VIDA
Palestrantes: Prof. Dr. Djalma Menezes de Oliveira (UESB); Prof.
Doutorando Wesley Matos Cidreira (IFBA)
Mediador: Prof. MSc. Rubens Santos Barreto (IFBA)
Local: Auditório do IFBA
Terça-feira, 20/10/2015, das 19:50h às 21:20h
Mesa Redonda III
SUSTENTABILIDADE E VIDA
Palestrantes: Abelmanto Carneiro de Oliveira (Projeto Ecológico Vida do
Solo); Prof. Dr. Paulo Roberto Antunes de Mello Affonso (PPGGBC/UESB)
Mediadora: Profa. MSc. Valdirene Santos Rocha Sousa (IFBA)
Local: Auditório do IFBA
Quarta-feira, 21/10/2015, das 08:00h às 09:30h
Mesa Redonda IV
SANEAMENTO E VIDA
Palestrantes: Eratótenes de Almeida Fraga Lima (Consultoria Ambiental);
Sérgio Luiz Gomes (Consultoria Ambiental/FTC); Prof. Esp. Waldson Pereira
Luz Júnior (IFBA)
Mediadora: Profa. MSc. Valdirene Santos Rocha Sousa (IFBA)
Local: Auditório do IFBA
Quinta-feira, 22/10/2015, das 08:00h às 09:30h
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Conferência de Encerramento
DIVERSIDADE DE VIDA E LIMITES DO PLANETA
Conferencista: Prof. MSc. Anderson Brito da Silva (IFBA)
Mediador: Prof. MSc. Antônio Moab de Souza Silva (IFBA)
Local: Auditório do IFBA
Quinta-feira, 22/10/2015, das 19:00h às 19:40h
Premiação dos melhores trabalhos científicos e experimentos
Mediadores: Profa. MSc. Pollyana da Silva de Magalhães (IFBA), Prof. Esp.
Vicente Cajueiro Miranda (IFBA) (Coordenadores do Evento)
Local: Auditório do IFBA
Quinta-feira, 22/10/2015, das 17:50h às 18:20h
Local: Auditório do IFBA
Quinta-feira, 21/10/2015, das 19:50h às 20:10h
Observação Astronômica
Mediador: Prof. Dr. Maxson Souza Vieira
Quinta-feira, 22/10/2015, das 19:00h às 22:00h
Espaço de Convivência - Entrada do IFBA Campus Jequié

Programação Cultural
Momento Cultural I – DANÇA COM LED: REPRESENTANDO A LUZ COM O
MOVIMENTO DA VIDA – Grupo TI 421 (IFBA)
Mediadora: Profa. MSc. Vanessa Mutti de Carvalho Miranda
Local: Auditório do IFBA
Segunda-feira, 19/10/2015, das 15:00h às 15:20h
Momento Cultural II – APRESENTAÇÃO DE ÓPERA GRUPO DE TEATRO DA
POLÍCIA MILITAR DA BAHIA – Tenor Sargento Carlos Lima & Músico
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Subtenente Josué da Paz
Mediador: Prof. MSc. Rubens Santos Barreto (IFBA)
Local: Auditório do IFBA
Terça-feira, 20/10/2015, das 09:50h às 10:30h
Momento Cultural III – VOZ & VIOLÃO – Músicos convidados: Prof. André
Santos (IFBA) & Prof. Andrique Amorim (IFBA)
Mediador: Prof. Esp. Vitor Vieira (IFBA)
Local: Foyer do Auditório do IFBA
Terça-feira, 20/10/2015, das 16:30h às 17:00h
Momento Cultural IV – DANÇA COM LED REPRESENTANDO A LUZ COM O
MOVIMENTO DA VIDA – Grupo TI 421 (IFBA)
Mediadora: Profa. MSc. Vanessa Mutti de Carvalho Miranda
Local: Auditório do IFBA
Quarta-feira, 20/10/2015, das 19:30h às 19:50h
Momento Cultural V – CORAL INFANTO-JUVENIL ENCANTO (INSTITUTO
SUBLIME TAREFA)
Mediadora: Profa. MSc. Valdirene Santos Rocha Sousa (IFBA)
Local: Auditório do IFBA
Quarta-feira, 21/10/2015, das 09:50h às 10:20h
Momento Cultural VI – APRESENTAÇÃO DE DANÇA: ALIENAÇÃO MIDIÁTICA
X LUZ DO CONHECIMENTO – Grupo TI 441 (IFBA)
Mediador: Prof. MSc. Valdex de Jesus Santos
Local: Auditório do IFBA
Quinta-feira, 22/10/2015, das 09:30h às 10:00h
Momento Cultural VII – PEÇA TEATRAL FLASHBACK DA LUZ – Grupo de
Teatro Amador TI 221 (IFBA)
Mediadora: Profa. MSc. Vanessa Mutti de Carvalho Miranda
Local: Auditório do IFBA
Quinta-feira, 22/10/2015, das 20:30h às 21:30h
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SESSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS
Ciências da Computação
ESTUDO DO LANÇAMENTO OBLÍQUO ASSISTIDO
POR COMPUTADOR: UMA ABORDAGEM FÍSICOMATEMÁTICA
João Victor Rebouças¹, Daniel Elias Alves França¹, Mateus Nardes
Pires¹, Luan Amaral Viana¹ e Valdex de Jesus Santos²
¹Acadêmicos do curso técnico em informática, IFBA/Jequié; ²Docente
do Instituto Federal da Bahia – IFBA/Jequié; ²Docente do IFBA/Jequié
e orientador do projeto, waldexsantos@gmail.com

RESUMO
Foi construído um lançador de projétil através do qual
estudamos lançamento obliquo com o objetivo de explorar
conceitos relacionados a Física e Matemática, tais como
Movimento Retilíneo Uniforme (MRU), Movimento Retilíneo
Uniformemente Variado (MRUV) e Função quadrática.
Palavras-chaves: Lançador de projétil, Movimento Obliquo,
Função Quadrátifca.
ABSTRACT
A projectile launcher through which we study launch oblique
aiming to explore concepts related to physics and mathematics,
such as Rectilinear Uniform (MRU) Motion, Rectilinear Evenly
14
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Miscellaneous Movement (MRUV) and quadratic function was
constructed.
Keywords: Projectile launcher; Oblique movement; Quadratic
function.
INTRODUÇÃO
O desenvolvimento da civilização sempre foi
acompanhado do desenvolvimento da Matemática, que, como
disciplina escolar, une esforços junto com a Física para compor
este trabalho de estudo do movimento. A tecnologia é um
importante recurso a ser utilizado para que conteúdos
abordados e ministrados tradicionalmente com base em “giz e
lousa”, ganhem mais significado para ambas as disciplinas e,
principalmente, para os nossos alunos. O objetivo do trabalho
com os alunos é o estudo do lançamento oblíquo e, tal como
Descartes, determinar como o alcance da bala de canhão varia
em função do ângulo de inclinação do canhão. Este é
um estudo clássico em Física que envolve conceitos como
movimento uniforme retilíneo (MRU) e movimento retilíneo
uniformemente variado (MRUV).
Foi estudado o lançamento oblíquo, explorando conceitos
de trigonometria e funções afim e quadrática. Para tanto está
sendo construído um lançador de projetis pelos alunos. Além
disso, foi feito um estudo histórico desde os primeiros estudos
de René descartes que, em certo período de sua vida, tornouse soldado mercenário do exército de Maurício de Nassau,
exercendo a função de operador de canhão, onde percebeu
que existe uma relação entre o ângulo do canhão e a distância
dos soldados inimigos, passando pelos estudos de Galileu que
foi o primeiro a determinar com exatidão a trajetória de
qualquer corpo lançado com velocidade oblíqua em relação ao
15
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solo, desprezando a resistência do ar, essa curva é chamada
parábola, tradução geométrica de uma função do segundo grau
ou quadrática.
Construiu-se um lançador de projétil e simulou-se o
lançamento de uma bala de canhão. O movimento foi filmado e
analisado pixel a pixel utilizando o software Tracker. Assim,
gerou-se três tipos de gráficos que descrevem: movimento de
projétil em função do tempo e em função da distância
horizontal de lançamento e também o alcance horizontal em
função do tempo.

MATERIAL E MÉTODOS
Primeiramente para compor o corpo do trabalho foi usada
uma base de grossa espessura de madeira, dois suportes
também de madeira paralelos para poder dar estabilidade ao
lançador em si, um cano fino para sustentar a base do lançador
de projetil, uma pequena e fina tábua de aproximadamente
10x20 cm, onde foi usada para ser a base do lançador, e por
fim o próprio lançador que foi feito de um cano mais espesso e
uma borracha para servir como um estilingue.
Como ferramentas para a fixação foi usado parafusos
com o uso de uma furadeira e a supervisão de um adulto. Para
dar uma visão mais elegante do trabalho foi feita uma pintura,
onde a base e os suportes foram pintados de marrom e o cano
que serviu de base para o “poca-poca” foi pintado de verde
para combinar com a cor do instituto. Como projetil a ser
lançado foi posto uma bolinha de tênis de mesa por conta de
seu tamanho favorável e sua massa. Após os fatos
mencionados anteriormente filmamos e “jogamos” a própria
16
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filmagem no programa Tracker para poder estudar os conceitos
matemáticos e físicos associados ao evento.
Além disso, foi utilizado também Smarthpone
Smartphone para filmar o movimento e os Software livres
Tracker e GeoGebra.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Fizemos várias simulações que, após serem filmadas por
smartphone, fizemos upload das imagens que foram
analisadas pixel a pixel pelo software Tracker. Com este
software podemos gerar três gráficos que nos permitem
estudar os movimentos retilíneos uniforme e uniformemente
variado, além de conceitos relacionados a função quadrática,
tais como valores de máximo, movimento parabólico, raízes da
função etc.
CONCLUSÕES
O trabalho contribuiu para melhorar a aprendizagem dos
alunos nas disciplinas de Física e Matemática, elucidando
conceitos relacionados aos movimentos uniformes e
uniformemente variado e função quadrática. Assim, a
interdisciplinaridade pode se concretizar de forma interessante,
já que os próprios alunos poderão construir seu lançador e
observar na prática através das simulações que fizeram que os
conceitos apresentados pelo professor em sala de aula
condizem com a realidade observada. Dessa forma, a
aprendizagem se deu de forma dinâmica e totalmente
participativa, contribuindo significativamente na fixação de
conceitos e melhor entendimento da estrita relação entre essas
duas áreas do conhecimento, Física e Matemática.
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PLANWEB: SOLUÇÃO PARA EVENTOS
ACADÊMICOS
Davi Santos Silva1; Breno Evangelista de Sousa1; Luan Pereira Leite1;
Rodrigo Cardoso Dantas1; Antonio Carlos dos Santos Costa2
1Acadêmico

do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié; 2Docente
do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié;
davisilva_drum@yahoo.com.br

RESUMO
O sistema PlanWeb foi desenvolvido com intuito de controlar e
automatizar o sistema de inscrições (alunos, palestrantes e
ministrantes) em eventos acadêmicos, para prover maior
comodidade dos usuários os quais não precisarão perder
tempo em filas para se inscrever em um minicurso, por
exemplo. Além disso, o sistema visa otimizar o tempo da
organização do evento e garantir segurança e integridade dos
dados cadastrados. O PlanWeb foi concebido na plataforma de
desenvolvimento web, Sublime Text 2 que contém uma série
de artifícios para acelerar a codificação de aplicações. Esta é,
portanto uma ferramenta exímia já no tratamento inicial entre o
público acadêmico e o evento desejado.
Palavras-chave: Automatizar; Otimizar; Desenvolvimento web;
Plataforma.
ABSTRACT – (Plan Web : Solution for academic events). The
PlanWeb system was developed in order to control and
automate the registration system (students, lecturers and
worshipers) in academic events, to provide greater
convenience of users who do not need to waste time in queues
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to enroll in a short course, for example. In addition, the system
aims to optimize the time of the organization of the event and
ensure security and integrity of registered data. PlanWeb was
conceived in the web development platform, Sublime Text 2
containing a number of tricks to speed coding applications. This
is therefore an accomplished tool already in the initial treatment
of the academic audience and the desired event.
Keywords: Automate, optimize, Web development, platform.
INTRODUÇÃO
Com o avanço tecnológico, a inserção de novas
ferramentas tem se tornado algo frequente no ramo científico.
Em instituições de ensino, há grande preocupação na
formação acadêmica de discentes e docentes, motivando-os a
buscar meios para aprendizagem.
Dentre as inúmeras formas de aprendizagem, pode-se
citar eventos acadêmicos, que são iniciativas das unidades de
ensino e pesquisa ou da reitoria (UNICAMP, 2015). A
comunidade acadêmica que representa a produção e
disseminação de novos conhecimentos científicos, precisa
estar em constante busca de informações atualizadas, e para
isso precisa fazer uso dos mais diversos canais de
comunicação científica que permitam a identificação dos
conhecimentos já existentes (LACERDA; PORTO; SILVA,
2008).
Sendo assim, os alunos do Instituto Federal da Bahia –
Campus Jequié, desenvolveu um sistema para gestão de
eventos acadêmicos denominado PlanWeb. O referido sistema
foi criado para oferecer comodidade aos organizadores dos
mesmos, visto que, fora observado adversidades quanto à
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geração de certificados, listas de frequências, referências ao
palestrante, dentre outras.
Nessa perspectiva, o presente estudo tem como objetivo
apresentar o sistema PlanWeb, de autoria dos alunos do 4º
ano de informática como suporte em eventos acadêmicos.
MATERIAL E MÉTODOS
O sistema PlanWeb foi concebido por meio da junção
de diversos campos da área da informática: HTML, CSS,
JavaScript e PHP. A aplicação foi desenvolvida pelos próprios
alunos do IFBA, Campus Jequié. Sob supervisão de um
orientador da área de informática. Uma ótima oportunidade
para pôr em prática tudo que foi aprendido em sala de aula,
além do ganho de conhecimento.
O projeto foi dividido em fases, no primeiro momento
foi-se discutido como havia de ser feito o projeto o qual passou
por uma segunda fase de prototipagem. A programação foi à
penúltima fase, logo em seguida as correções de possíveis
bugs.
A aplicação Web possui código aberto (Open Source)
para atender as necessidades das diversas instituições que
venham a utilizá-la. O sistema também possui um tutorial com
intuito de facilitar o usuário que esteja manuseando pela
primeira vez a ferramenta. A ferramenta web utilizada para
desenvolver toda a codificação do sistema de inscrições
PlanWeb, foi o Sublime Text 2, ferramenta comumente
utilizada por desenvolvedores web profissionais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O PlanWeb será testado na III SECITEC (Semana de
Ciência e Tecnologia), oferecido pelo IFBA- Campus de Jequié.
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Este evento ocorre a três anos e a implantação da ferramenta
foi uma forma de auxiliar e até mesmo evitar determinados
problemas, em sua maioria relacionados a inscrições de
candidatos. No ano de 2014, por exemplo, o professor de
informática, Antônio Costa, afirmou ter tido problemas, sendo
necessário tirar o site do ar para manutenção, por conta de
alunos terem se inscritos mais de uma vez em minicursos.
Até o momento com o sistema PlanWeb esses
problemas foram solucionados e as inscrições em: palestras,
minicursos, concurso e apresentação de trabalhos, funciona
satisfatoriamente para atender aos usuários, evitando
problemas e atestando competência aos técnicos da área de
informática que desenvolveram o referido sistema.
A grande dificuldade dos desenvolvedores é que eles são
alunos ao mesmo tempo e foi necessário estudar conteúdos
que ainda nem se quer conheciam. Em face da ementa da
turma, então, fez-se necessário a dedicação aos estudos e
pesquisas sobre determinados assuntos ainda desconhecido.
O interessante é que ao fazer isso além de atingir a meta,
abrange o conhecimento dos envolvidos.
CONCLUSÕES
O sistema PlanWeb visa atender o maior número de
instituições possíveis e se adaptar as necessidades das
mesmas com seu código (Open Source). Está sendo testado
no evento da III SECITEC do IFBA Campus Jequié e até o
momento não foi identificado nenhum tipo de falha ou erro,
mostrando assim a eficiência do sistema para os interessados.
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RESUMO
Os sites das empresas de aparelhos para telefonia celular
podem ser boas ferramentas para otimizar as práticas de
logística reversa, visto que, quando um celular chega ao fim da
vida útil, poucas pessoas ainda têm guardado em casa, as
embalagens e/ou manuais que é onde normalmente contém
instruções para o descarte ecologicamente correto. Neste
sentido, o presente estudo buscou investigar a acessibilidade
das informações sobre logística reversa em sete sites das
principais empresas do ramo atuantes no Brasil. Para isso, foi
aplicado um questionário estruturado para parcela da
comunidade acadêmica e terceirizados do IFBA Jequié.
Lamentavelmente, parcela significativa das informações sobre
logística reversa de aparelhos celulares e baterias contidas nos
sites investigados foi considerada burocrática ou inexistente.
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PALAVRAS CHAVES:
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Logística reversa;

ABSTRACT
Sites of the device companies for cell phone can be good tools
to optimize the reverse logistics practices, as when a cell phone
reaches the end of its life, few people are still kept in the house,
packaging and / or manuals is which usually contains
instructions for ecologically correct disposal. In this direction,
the present study aimed to investigate the accessibility of
information about reverse logistics in seven sites of the main
branch of the companies operating in Brazil. For this, were
applied a structured questionnaire for part of the academic
community and outsourced of the IFBA Jequié. Unfortunately, a
significant portion of the information on reverse logistics cell
phones and batteries contained in the investigated sites was
considered bureaucratic or absent.
Keywords: Accessibility, reverse logistics, mobile companies.

INTRODUÇÃO
As empresas de aparelhos para telefonia móvel do
mundo inteiro buscam se adequar às questões da
sustentabilidade em relação aos resíduos que geram, mas são
poucas as que tomam iniciativas como a da logística reversa,
apenas por questões éticas, muitas vezes, isso acontece por
razões competitivas; benefícios econômicos, proteção da
margem de lucro, entre outros motivos (MULLER, 2005).
Em 2010 foi sancionada a Lei Nº 12.305/2010, que
instituí a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL,
2010). Contudo muitas empresas de telefonia celular atuantes
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no Brasil, ainda não oferecem informações sobre logística
reversa de forma eficiente, o que, consequentemente, ocasiona
a disposição final inadequada de parcela considerável dos
aparelhos celulares. A resolução nº401 de 2008 do CONAMA
diz que os fabricantes devem informar sobre como proceder
quanto ao descarte de aparelhos que contenham pilhas e
baterias, no caso dos celulares. Como poucas pessoas têm o
hábito de guardar embalagens e/ou manuais que, porventura,
poderiam ter informações de onde descartar adequadamente
aparelhos celulares e baterias, uma alternativa é disponibilizar
tais informações nos sites das marcas para facilitar o acesso
eficiente dos consumidores.
Apesar de existirem diversos postos de coleta de
celulares e baterias, a maior parte deles está localizada nas
regiões centrais das cidades, o que dificulta o acesso de
pessoas que residem nas periferias. A falta de informação faz
com que as pessoas acabem descartando os celulares no lixo
comum.
Nesta perspectiva, o presente trabalho investigou a
acessibilidade das informações sobre logística reversa nos
sites das principais marcas de celulares atuantes no Brasil,
julgada por parcela da comunidade acadêmica do IFBA,
Campus Jequié.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa em questão apresentou abordagem
qualitativa exploratória e foi realizada a partir das seguintes
etapas metodológicas, a saber: (i) Pesquisa bibliográfica; (ii)
Construção e aperfeiçoamento do questionário em teste piloto;
(iii) Aplicação dos questionários; (iv) tabulação e análise dos
dados.
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Os sujeitos da pesquisa fazem parte da comunidade
acadêmica e terceirizados do IFBA, Campus do IFBA de
Jequié, que está inserido no Território de Identidade do Médio
Rio das Contas, oferece os cursos de eletromecânica e
informática. Responderam os questionários 35 pessoas nas
seguintes categorias: 04 docentes, 24 discentes, 05 técnicos,
02 terceirizados. Dos respondentes 69% eram homens e 31%
mulheres, a faixa etária variou de 15 a 47 anos, 23% tinham
ensino médio incompleto, 48% ensino médio completo, 9%
graduação e 20% pós-graduação.
Foi aplicado um questionário estruturado contendo
cinco questões relacionadas à acessibilidade das informações
sobre logística reversa em sites das sete principais empresas
de aparelhos celulares atuantes no Brasil que foi categorizada
em, (i) inexistente: não existe nenhuma informação ou as
informações não levam a lugar algum; (ii) burocrático: as
informações existem, porém, são difíceis de encontrar e revela
uma devolução dificultosa; e (iii) acessível: quando as
informações estão fáceis de encontrar e revelam uma
devolução fácil ou moderadamente fácil.
Em conformidade com a Resolução Nº 466/2012 que
regulamenta Pesquisas com seres humanos, foi assinado
pelos respondentes o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). Para preservar as questões éticas, foram
mantidos em anonimato os nomes das empresas pesquisadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados revelam uma estatística preocupante, onde
apenas o site 5 atingiu um percentual maior que 50% de
pessoas que considerou acessíveis as informações de logística
reversa, seguido do site 3 com 40%, o site 6 com 14%, site 7
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com 9%, site 2 com 6%, site 4 com 3% ,e o site 1 como pior
colocado com 0% das pessoas entrevistadas considerando
acessível.
O site 3 foi o que teve maior percentual de pessoas
considerando burocrático o acesso das informações de
logística reversa, sendo este no valor de 23%, seguido do site
5 com 14% e do site 6 com 11%, os sites 2 e 7 ficaram
empatados com 3%, e os sites 1 e 4 ficaram empatados com
0% das pessoas considerando o acesso burocrático. Conforme
já foi constatado, o site 1 dispara com 100% das pessoas
considerando inexistentes as informações sobre logística
reversa, seguido dos sites 2 e 4 com 91% e 97%
respectivamente, site 7com 89%, site 6 com 74%, os melhores
colocados foram os sites 3 e 5 com 37 % e 29%
respectivamente.
Os dados apresentados corroboram com Muller (2005)
quando ressalta a falta de iniciativa da maioria das empresas
brasileiras de aparelhos de telefonia móvel em relação a
disponibilizar as informações necessárias para que os
consumidores possam colaborar com o processo de descarte
adequado.

CONCLUSÕES
A internet atualmente já se consolidou como um meio
de comunicação eficiente, constituindo-se em uma ferramenta
de extrema relevância a ser somada aos outros meios para
otimizar as práticas de logística reversa. É realmente
lamentável concluir que a maioria das marcas de celulares
atuantes no Brasil, não tenham demostrado interesse em
utilizar essa ferramenta de forma eficiente pois, segundo
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Garcia (2006), o processo de logística reversa precisa do
suporte da tecnologia da informação, afim de viabilizar o
atendimento de requerimentos necessários para a operação.
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RESUMO
Este trabalho discorre sobre os resultados de uma pesquisa
que teve como foco o estudo dos impactos sócio-espaciais
decorrentes da instalação de um trecho da Ferrovia de
Integração Oeste-Leste – FIOL na área urbana do município de
Jequié/BA, especificamente no Bairro Km-3. A FIOL é uma
obra de grandes proporções. Com 1.527 km de extensão a
ferrovia ligará a cidade de Figueirópolis (TO), ao Porto Sul no
município de Ilhéus (BA). A análise quali-quantitativa se
pautou, sobretudo, na investigação exploratória e na percepção
da comunidade diretamente atingida pelas obras da ferrovia.
Para tanto, foram realizadas observações in loco, registros
fotográficos, entrevistas abertas e aplicação direta de
questionários. A partir da análise dos dados, observou-se que
os residentes consideraram a existência de diversos impactos
negativos provocados pelas obras da ferrovia. Evidenciaram30
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se, principalmente, os efeitos sobre a estrutura das casas,
como rachaduras, diversas transformações sobre a paisagem e
o espaço, além de conflitos territoriais ligados à questão
imobiliária.
Palavras-chave: Território; Paisagem; Espaço; Percepção.
ABSTRACT
This paper discusses the results of a survey that focused on the
study of socio-spatial impacts of the installation of a stretch of
Railroad East-West Integration - FIOL in the urban area of the
municipality of Jequié/BA, specifically in the neighborhood Km3. The FIOL is a work of great proportions. With 1527
kilometers of the railway extension will link the city of
Figueirópolis (TO), the Porto Sul in the city of Ilhéus (BA). The
quali-quantitative analysis was based mainly on exploratory
research and the perception of the community directly affected
by the works of the railroad. For this purpose, observations
were made on site, photographic records, open interviews and
direct questionnaires. From the data analysis, it was observed
that residents considered the existence of various negative
impacts caused by the works of the railroad. They showed up,
especially the effects on the structure of homes, such as
cracks, several transformations over the landscape and space,
as well as territorial disputes related to real estate issue.
Keywords: Territory; Landscape; Space; Perception.
INTRODUÇÃO
A EF 334 – Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) é
uma obra de grandes proporções constituída por 1.527
quilômetros de extensão, projetada para ligar a cidade de
Figueirópolis, no estado do Tocantins, ao Porto Sul no
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município de Ilhéus na Bahia, está incluída no Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC2) do governo federal e tem
como responsável por sua construção a empresa Engenharia,
Construções e Ferrovias S.A. – VALEC. A referida ferrovia
atravessa 49 municípios baianos, entre eles Jequié. Neste
caso, existe o agravante de seu traçado projetar-se sobre o
espaço urbano atingindo diretamente bairros periféricos como
os Bairros do Km-4, Km-3 e Mandacaru.
A implantação de uma obra de grande porte, como a
FIOL, pode promover grandes transformações sócio-espaciais
que, além dos impactos ambientais e a alteração da paisagem,
quando inserida em áreas habitadas pode provocar problemas
concretos para a população atingida. Nesse contexto,
considera-se impacto ambiental qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante
das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a
saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades
sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e
sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos
ambientais (CONAMA, 1986).
A análise do espaço está no centro das preocupações
dos mais variados profissionais. Alguns o definem como sendo
um produto histórico, outros, um processo histórico. Todos os
espaços são geográficos porque são determinados pelo
movimento da sociedade, da produção. A dimensão do espaço
e da paisagem é, também, a dimensão da percepção. Nossa
tarefa é a de ultrapassar a paisagem como aspecto, para
chegar ao seu significado. A percepção não é ainda o
conhecimento, que depende de sua interpretação e esta será
tanto mais válida quanto mais limitarmos o risco de tomar por
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verdadeiro o que é só aparência (SANTOS,1988). Nessa
perspectiva, buscou-se analisar os impactos sócio-espaciais
decorrentes da instalação de um trecho da Ferrovia de
Integração Oeste-Leste – FIOL na área urbana do município de
Jequié/BA, especificamente no Bairro Km-3, no sentido de
perceber os impactos desse processo sobre a população, a
paisagem e o espaço, a partir da percepção da comunidade.
MATERIAL E MÉTODOS
A análise se baseia, sobretudo, na investigação
exploratória e na averiguação acerca da percepção da
comunidade local, diretamente atingida pelas obras da ferrovia.
O contato direto com o objeto investigado é um fator
preponderante para análises que se inclinam ao estudo da
percepção (CORRÊA e ROSENDAHL, 2001). Para tanto, se
utilizou técnicas qualiquantitativas de pesquisa. Foram
realizadas observações in loco, registros fotográficos,
entrevistas abertas e aplicação direta de questionários, num
total de trinta, em Rua do Bairro Km-3, especificamente na Rua
São Francisco, obtendo-se uma taxa de retorno de 83% deles,
ou seja, 25 questionários. A área de estudo foi delimitada pela
proximidade das residências com o traçado da ferrovia (a
maioria das casas da rua estão localizadas a uma distância
aproximada de 50m dos trilhos) e por ter sido diretamente
impactada pela obra, inclusive com subtração de áreas, total
ou parcial, de diversos imóveis, sendo alguns deles
indenizados. Na referida área/setor encontram-se 307
residências, com uma população de 834 pessoas (IBGE,
2010).

33

Tema: “Luz, Ciência e Vida”

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

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No que diz respeito à renda, entre o público
entrevistado, a maioria, 60%, apresenta uma renda igual ou
inferior a um salário mínimo e apenas 6% possui o ensino
médio completo. Esses dados revelam que as condições
socioeconômicas da população da área afetada apresentam
baixos índices de escolarização e renda per capta. Nesse
cenário, é importante a análise que indica que 72% não
conhecem pessoas do bairro que tenham sido empregadas nas
obras da ferrovia. Entre os 28% que responderam
positivamente, as funções ocupadas citadas foram: pedreiro,
escavador, britador e motorista. Esses dados demonstram uma
relação entre as funções ocupadas e o baixo nível de instrução
dos residentes.
No que concerne aos impactos da obra sobre o espaço
e a paisagem, 76% dos participantes afirmaram que a ferrovia
provocou mudanças no bairro, sendo que 68% consideram
essas alterações negativas e 48% afirmaram haver prejuízos
decorrentes desse processo. Nesse contexto, os principais
aspectos citados foram: a) interferência nas estruturas das
casas, como rachaduras nas paredes e demolições; b)
destruição da vegetação (“natureza”) c) desapropriação de
casas, indenizadas, contra o desejo dos proprietários; d)
barulho e vibrações durante escavações e explosões; e)
aumento do preço dos aluguéis; f) barulho de máquinas e
poeira; g) desorganização na estruturação das ruas e
“desestruturação” dos moradores; h) descaso e desrespeito por
parte de funcionários da empresa responsável pela obra. Os
moradores (56%) revelaram, ainda, existir preocupações
relacionadas ao início da operação da FIOL. Nesse aspecto,
apontou-se, principalmente, a intensificação das problemáticas
34

Tema: “Luz, Ciência e Vida”

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

já identificadas, além do risco de desabamentos, aumento da
violência e desvalorização imobiliária.
CONCLUSÕES
Os resultados obtidos revelaram que existe um
sentimento comum de insatisfação na comunidade local, com
relação à presença da ferrovia tão próxima de suas
residências. Notou-se, a existência de diversos impactos
negativos provocados pelas obras da FIOL, sobre o cotidiano
dos residentes no Bairro do Km-3. Evidenciaram-se, ainda,
diversas transformações sobre a paisagem e o espaço, além
de alguns conflitos territoriais ligados à questão imobiliária. As
conclusões despertam questionamentos para futuras análises,
que possam dar conta de verificar o futuro da referida
comunidade em virtude do início da operação da ferrovia e o
papel do poder púbico e privado frente às implicações e
impasses decorrentes desse processo.
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Figura 01: Traçado de Trecho da FIOL em Jequié/BA. Fonte:
VALEC/IBGE/Adaptado. Elaboração: Saulo Alves de Souza.
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RESUMO
A geração exponencial dos resíduos eletroeletrônicos (REE) é
uma das grandes decorrências da obsolescência programada
e/ou perceptiva. A toxidade e reatividade de parte significativa
dos REE e, consequentemente, seus impactos ambientais tem
demandado discussões a respeito da logística reversa no
sistema produtivo, buscando o compartilhamento das
responsabilidades na esfera social e educacional, apontando
para a formação de profissionais que possam difundir
estratégias em seus ambientes de trabalho. Este estudo
investigou a percepção dos discentes do curso de Técnico em
Eletromecânica do IFBA, Campus Jequié, a respeito da
logística reversa dos REE, a partir de abordagem qualitativa,
exploratória em três etapas metodológicas. A tecnologia foi o
principal motivo para a substituição destes equipamentos.
Ações de guardar em casa e fazer doações sugeriu certo nível
de sensibilidade ambiental por parte dos futuros profissionais.
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Palavras-chave: Percepção; Logística reversa; Equipamentos
eletroeletrônicos; Sustentabilidade.
ABSTRACT – The exponential generation from electronics
combing (REE) is one of the great’s obsolescence results
programmed and/or perceptual. The toxicity and relative
significant part from REE and, consequently, their environment
impacts has respondent discussions in respect of reverse
logistic on productive system, searching for share
responsibilities on social sphere and educational, pointing to
the professional formation that may diffuse strategies in their
work ambient. This study investigated the perception from
electromechanical course teaches from IFBA, Jequié Camp,
the respect logistic reserve REE, starting qualitative approach,
the methodological exploratory in three steps. The main
technology was the reason to change all these equipment.
Actions to keep in house and make donations, suggested a
certain standard environment sensibility for part of the
professional that are coming.
Keywords: Perception; Reverse Logistics; Electronics
Equipment; sustainability.
INTRODUÇÃO
A percepção ambiental dos sujeitos a respeito de uma
determina problemática é construída a partir dos padrões
culturais moldados pelas vivências experenciadas pelos
mesmos (OLIVEIRA, 2006). Neste sentido, a identificação de
estratégias eficientes para promover a logística reversa dos
resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) perpassa,
fundamentalmente, perpassa pelo conhecimento da forma de
pensar e de agir dos atores envolvidos em tal contexto.
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Em função dos padrões de consumo de uma sociedade
capitalista instigada pelo Marketing empresarial, a geração dos
REEE cresce sem limitação. Contudo, segundo o relatório do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente –
PNUMA, apenas 25% de todos os resíduos no mundo são
reutilizados ou reciclados (JARDIM e MACHADO FILHO, 2011)
(SEO at al, 2011).
Esses resíduos que são depositados inadequadamente
poderiam retornar ao clico produtivo impactando de forma
positiva ao reduzir a intensidade das extrações e
enriquecimento de minérios do subsolo. Dessa forma, a
logística reversa possibilita através de ações compartilhadas a
restituição dos equipamentos de diversas finalidades como
apresentam os componentes eletroeletrônicos que são
considerados resíduos de alta toxidade (ABDI, 2012; MECHI,
at al, 2010).
No Brasil vigora a Lei nº 12.305/2010, 02 de agosto de
2010, Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que
institui a Política Nacional Do Resíduos Sólidos (PNRS), um
marco na sociedade brasileira ao priorizar a responsabilidade
compartilhada. Nessa perspectiva, Fleuri (2014) aponta para a
responsabilidade das instituições de educação profissional, no
âmbito das concepções pedagógicas adotas no processo de
constituição de profissionais capacitados a respeito da
Logística reversa (ABDI, 2012). Nesse contexto, esta pesquisa
investigou a percepção da logística reversa de equipamentos
eletroeletrônicos entre os discentes do curso de Técnico em
Eletromecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFBA), Campus Jequié.
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MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo adotou uma abordagem qualitativa,
exploratória e foi estruturado em três etapas metodológicas,
realizadas entre agosto e outubro de 2014, a saber: (i)
Pesquisa bibliográfica referente aos processos de logística
reversa de REE, estudos de percepção e documentos legais
sobre resíduos sólidos; (ii) Construção e validação do
questionário; (iii) Análise dos dados.
Para o aumento da confiabilidade dos dados foram
garantidos o sigilo e o anonimato dos respondentes como
recomenda a Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012
que estabelece diretrizes e normas regulamentadoras para
pesquisas com seres humanos (BRASIL, 2012).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Campus do IFBA de Jequié está inserido no Território
de Identidade do Médio Rio das Contas, tem cinco anos de
funcionamento e oferece os cursos de eletromecânica e
informática nas modalidades integrada e subsequente.
Participaram da pesquisa 27 discentes dos 3º e 4º anos de
eletromecânica, 3,7% mulheres e 96,3% homens. A maioria
dos respondentes está na faixa entre 16 e 20 anos de idade;
Quanto à reciclabilidade dos REE, 63,6% dos
entrevistados encontravam-se cientes, contudo, 36,4%
afirmaram desconhecer a referida condição. Dentre os motivos
para desapropriação dos eletroeletrônicos, a tecnologia foi
expressa por 51,9% e os defeitos com 36,4% dos discentes,
este resultado coaduna com a percepção de uma sociedade
capitalista que age a partir do que denominamos obsolescência
perceptiva dos produtos que os sujeitos têm consumido.
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Com relação a destinação dos equipamento obsoletos,
guardar em casa 40,9%, vender e efetuar doações ambas com
18,1%, apontaram os respondentes. A falta de informações de
como e onde descartar adequadamente os REE foi apontada
como principal obstáculo por 68,1% dos respondentes.
No âmbito das consequências do descarte inadequado,
72,7% afirmaram conhecer parcialmente. Outro dado
preocupante é de 68,1% dos entrevistados não conheciam a
Lei nº 12.305/10 que institui a (PNRS), sobre a valorização dos
produtos constituídos de materiais recicláveis, 72,7% nunca
aderiram essa percepção e 81,8% afirmaram nunca buscar
informações dos fabricantes. Quando, questionados se
pagariam a mais por produtos constituídos de materiais
reciclados, 48,7% se posicionaram duvidosamente e 29,2%
afirmaram não se dispor a essa possível tendência.

CONCLUSÕES
Mesmo com certo nível de sensibilidade sustentável
apresentada pelos discentes, uma parcela significativa
demonstrou uma postura que não favorece a implantação de
estratégias a respeito do ciclo reverso dos REE. Nessa
condição, os resultados revelam a responsabilidade de
instituições educacionais como o IFBA na difusão do
conhecimento no sentido de ampliar a percepção dos discentes
a respeito das estratégias adequadas de logística reversa de
REE que, certamente serão objetos de trabalho de muitos
técnicos em eletromecânica e informática formados pelo
instituto.
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RESUMO
O projeto consiste no diagnóstico do uso dos Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) em postos de combustíveis no
município de Jequié-BA, bem como análise da adoção de
medidas coletivas. O procedimento metodológico utilizado foi
questionário quanti-qualitativo relacionado a aspectos de
segurança e saúde, que foi aplicado em 8 (oito) funcionários de
três postos de combustíveis nas intermediações do IFBA –
Campus Jequié. Constatou-se que a maioria dos equipamentos
é disponibilizada pelo empregador, porém o uso não é
frequente em virtude de inúmeras causas, tais como
resistência ao uso, desconforto do EPI, entre outros. Notou-se
a necessidade de uma fiscalização por parte do empregador
mais constante, bem como programa de treinamento periódico.
Ressalta-se a importância de estudos mais aprofundados
relacionados à temática.
Palavras-chave: Saúde; Frentistas; Utilização de EPIs.
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ABSTRACT
The project is to diagnose the use of Personal Protective
Equipment (PPE ) at gas stations in the municipality of Jequié BA , as well as analysis of the adoption of collective measures.
The methodological procedure used was quantitative and
qualitative questionnaire related to aspects of safety and health,
which was applied in eight (8) employees three gas stations in
the IFBA ups - Jequié Campus. It was found that most of the
equipment is provided by the employer, but the use is not
frequent because of numerous reasons, such as wear
resistance , discomfort EPI , among others. It was noted the
need for a review by the steadier employer as well as recurrent
training program. It emphasizes the importance of further
studies related to the theme
Keywords: Cheers; attendants; use of PPE .
INTRODUÇÃO
A adoção de medidas de controle, tais como
Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de
Proteção Coletiva (EPC) são fundamentais para a proteção da
saúde e da integridade física do trabalhador. O empregador
tem como responsabilidade disponibilizar gratuitamente os EPI
para os trabalhadores, bem como orientá-los, treiná-los e
realizar a fiscalização constantemente (MTE, 1987).
Os postos de combustíveis apresentam inúmeros riscos
à saúde do trabalhador devido à exposição a substâncias
prejudiciais ao organismo humano como, por exemplo, o
benzeno. O benzeno pode causar com o decorrer do tempo,
vários tipos de câncer como leucemia, tumores cerebrais e
hematopoiéticos. Causa também uma intoxicação crônica que
afeta o sistema nervoso central e a medula óssea denominada
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benzenismo (FOGAÇA, 2015). Diante disso, é imprescindível a
avaliação dos riscos e monitoramento da exposição dos
trabalhadores.
Nesse sentido, esta pesquisa consiste no diagnóstico
do uso de EPIs pelos frentistas, bem como análise de medidas
coletivas adotadas pelos postos de combustíveis do bairro
Cidade Nova, no município de Jequié (BA), visando verificar a
conformidade com as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE).
MATERIAL E MÉTODOS
Para investigar o uso dos EPIs básicos pela função dos
frentistas foram aplicados questionários semiestruturados nos
postos de combustíveis, verificando os tipos de equipamentos
que são utilizados, frequência do uso dos EPIs, medidas
coletivas, entre outros. A aplicação dos questionários foi
realizada em 03 (três) postos de combustíveis situados no
Bairro Cidade Nova, no município de Jequié, totalizando 08
(oito) entrevistados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 demonstra a situação do uso dos
Equipamentos de Proteção Individual nos postos de
combustíveis do bairro Cidade Nova, no município de JequiéBA. Assim, foi possível notar que 35% dos entrevistados
utilizam a botina de segurança e 24% fazem uso da luva de
PVC para troca de óleo, sendo considerados os EPIs mais
utilizados pelo grupo avaliado. Entretanto, outros EPIs como
máscara facial com filtro químico (17%), óculos de segurança
(17%), luva nitrílica (4%), e avental (17%) o uso foi menos
representativo. Esse aspecto do não uso contínuo dos EPIs
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impacta diretamente a saúde e a integridade física desses
trabalhadores devido à exposição dos trabalhadores a
substâncias toxicas presentes na gasolina, tais como benzeno.
Sendo assim, há necessidade de adoção de medidas
de fiscalização pelo empregador, associado com educação,
treinamento e sensibilização com relação à necessidade do
uso dos equipamentos de proteção individual. É importante
enfatizar que a NR 06 estabelece a responsabilidade do
empregador em aplicar penalidades caso o empregado não
utilize o EPI recomendado. Adicionalmente, a Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) no seu artigo 482 cita que o
empregado pode sofrer demissão por justa causa quando
negligencia o uso do EPI (BRASIL, 1943).
Notou-se que apenas metade dos entrevistados
informou que tem conhecimento sobre os aspectos da NR 20,
que dispõe sobre segurança em operações envolvendo
líquidos combustíveis e inflamáveis (BRASIL, 1987). Ademais,
todos os estabelecimentos analisados não apresentam sistema
“sprinklers”, que consiste em um dispositivo indispensável para
situações de emergência envolvendo incêndio (ABNT, 2014).
Vale mencionar que 60% dos entrevistados informaram
que a empresa elaborou as ordens de serviços de segurança,
conforme estabelece a NR 01, que trata sobre Disposições
Gerais (BRASIL, 1987).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da realização desse estudo foi possível
constatar que os empregadores disponibilizam os EPIs para
todos os trabalhadores, entretanto são resistentes ao uso por
inúmeras causas, como por exemplo, desconforto. Dessa
forma, há necessidade que o empregador implante uma
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política de fiscalização e aplicação de penalidades pelo não
uso dos equipamentos pelos empregados. Além disso, é
indispensável à implementação de um programa de
treinamento contínuo nesses estabelecimentos, com ênfase no
uso de EPI, bem como aspectos da NR 20, entre outros.
Portanto, os trabalhadores estão expostos a inúmeros
riscos à sua saúde e integridade física devido ao não uso
frequente dos EPIs recomendados para sua função.
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Anexos

Figura 1 – Gráfico com o percentual de uso de EPIs pelos
trabalhadores dos postos de combustíveis localizados no
bairro Cidade Nova (Jequié-BA).
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RESUMO
O projeto de pesquisa: Mulher na eletromecânica visa o estudo
do ingressão de mulheres no curso técnico de eletromecânica,
na modalidade subsequente, bem como a permanência das
mesmas no curso. Foram pesquisadas cinco turmas da
modalidade subsequente que adentraram na instituição de
2011 a 2013. Para isso foram utilizadas as listas de presença e
atas de formatura do referido curso, as mesmas foram cedidas
pelo SRE (Secretaria de Registros Escolares). Os resultados
que já foram obtidos não se mostram satisfatórios, uma vez
que é perceptível uma grande evasão não só de mulheres,
mas de homens também. Para entender esse fenômeno é
necessário ter conhecimento do que vem ocasionando o
abandono do curso.
Palavras-chave:
Eletromecânica;
Mulheres;
Gênero;
Educação.
49

Tema: “Luz, Ciência e Vida”

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

ABSTRACT
The research project : Woman in electromechanical aims to
study the ingression of women technical course of
electromechanical, thesubsequentmode as well as the
permanence of the same course. Five groups of subsequent
modality were survey edstepped into that institution from 2011
to 2013. The results that have been obtained do not show
satisfactory, since it
isperceived a great
escape
notonlywomenbutmen as well. Tounder stand this phenomenon
it is necessary to have knowledge of whath as caused the
abandonment of the course.
Key-words:Electromechanical ,Women, Gender, Education .
INTRODUÇÃO
Historicamente a inserção da mulher no mercado de
trabalho revela trajetórias de preconceitos e obstáculos,
entretanto, as duas últimas décadas têm revelado mudanças
marcantes no perfil das trabalhadoras brasileiras. Embora cada
vez mais brasileiras estejam tendo acesso à escolarização,
estejam ingressando em profissões consideradas de prestígio
e estejam exercendo cargos de comando e liderança, o Brasil
continua sendo um país marcadamente desigual.
MATERIAL E MÉTODOS
Para um melhor entendimento do fenômeno, foi
realizada uma pesquisa exploratória sobre a quantidade de
mulheres que se matricularam nas turmas do curso
subsequente, desde a inauguração do IFBA, campus Jequié.
Isso foi possível por meio de informações fornecidas pela SRE
(Secretaria de Registros Escolares) tais como, listas de
matriculas e atas de formatura do curso de eletromecânica,
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desde o ano letivo de 2011 ao 1° semestre de 2013. E atas de
formatura de todas as turmas concluintes desde então.
Em continuidade do projeto de pesquisa pretende-se
abranger melhor e buscar as soluções para o fenômeno da
grande evasão/desistência. Serão realizadas entrevistas semiestruturadas com as discentes da modalidade subsequente, a
fim de compreender os motivos que levam à desistirem.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A inserção de mulheres na eletromecânica não é um
fenômeno recente, porém sofre as consequências de uma
sociedade que ainda superestima a divisão do trabalho por
gêneros (RODRIGUES, 1994). Dentre as cinco turmas
pesquisadas é perceptível a baixa presença feminina e entre
os formandos esse número é ainda menor.
Aludindo a primeira turma do curso técnico em
eletromecânica, na modalidade subsequente, do 1° semestre
de 2011, conforme tabela 1 (Anexo 1) é possível perceber que
dos ingressos, somente 20% de turma é composta por
estudantes do sexo feminino. O mesmo padrão de baixa
ingressão se repete nas turmas seguintes, conforme tabela 2,
tabela 3, tabela 4 e tabela 5, embora haja crescimento
numérico de mulheres matriculadas, saltando para 36% no
segundo semestre de 2012 e 35% para o primeiro semestre de
2013.
Outro fato notório é que nos dois primeiros semestre,
apesar do número de ingressas ser significativamente menor
que o número dos egressos, menos de 20% , é notório admitir
que as estudantes consigam permanecer e concluir o curso em
maior número, proporcionalmente, quando comparado aos
egressos, conforme figura 1 e figura 2 (Anexo 2).
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Diante dos dados, apesar de chamar atenção que as
turmas são ainda compostas por minoria de estudantes do
sexo feminino - o máximo foi 37% de mulheres, por outro lado,
a permanência e conclusão do curso é maior ou igual quando
comparado aos homens, conforme gráfico 1, gráfico 2, gráfico
3, gráfico 4 e gráfico 5.
A continuidade da pesquisa permitirá conhecer e
compreender as razões para a desistência e abandono do
curso por essas estudantes.
CONCLUSÕES
É perceptível a diferença entre o número de estudantes
matriculados, homens e mulheres. Sobretudo, chama atenção
o número de desistências. Entretanto, pensando nas mulheres,
que são os sujeitos da presente pesquisa, é fundamental a
inferir sobre quais fenômenos tem contribuído com o baixo
número de matrículas, bem como quais fatores tem
corroborado com as situações de desistência. É possível
arriscar algumas hipóteses: Falta de afinidade? Questões
financeiras? Falta de apoio da família? Incertezas em relação
ao mercado de trabalho?
O objetivo do projeto tem sido mais que levantar e testar
hipóteses, uma vez que objetiva-se compreender os
fenômenos que orientam às estudantes quanto ao ingresso no
curso, mas também quais fenômenos balizadores influenciam a
não permanência e desistência pela carreira de técnica em
eletromecânica. Perpassa, portanto, compreender e estimular a
identidade dessas mulheres, para que se tornem atuantes no
mercado de trabalho.
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RESUMO
O presente trabalho é resultado preliminar de uma pesquisa
em andamento e objetiva investigar o lugar da escola indígena
para a/ na formação do Tupinambá Criança. A investigação é
realizada por meio de um estudo etnográfico na Escola
Estadual Indígena Tupinambá da Serra do Padeiro, localizada
no município de Buerarema-BA. Em nossa pesquisa a escola é
compreendida como espaço de fronteira, conforme
conceituado por Tassinari (2001), isto é, como espaço de
trânsito, de hibridismo, de troca e articulação de
conhecimentos
e
ressignificado
pelos
indígenas,
estabelecendo um diálogo com as discussões acadêmicas
brasileiras
mais
recentes
sobre
estudos
etnológicos/etnográficos das sociedades indígenas e a
Antropologia da Criança por meio de autoras como Tassinari
(2001), Lopes da Silva (2002), entre outros. Tal estudo é
relevante na medida em que o reconhecimento de que as
crianças são agentes produtoras de cultura configura-se como
recente nos estudos das Ciências Humanas e, mesmo com os
varios esforços nos últimos anos para se romper com a visão
adulto cêntrica da infância, o número de produções ainda é
pequeno quando comparado às varias possibilidades de
investigação, em especial, o universo do Tupinambá criança.
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As categorías criança e infancia são utilizadas respeitando o
modo próprio como os Tupinambá, dentro da sua cosmovisão,
enxergam os estágios da vida, pois estes não são iguais aos
normatizados nos documentos jurídicos e respeitam uma lógica
própria de produção que tem como base a cultura.
Palavras-chave: Tupinambá Criança; Educação Indígena;
Etnologia.
ABSTRACT – This work is preliminary results of an ongoing
research and aims to investigate the place of indigenous school
for / in the formation of Tupinamba Child. Research is carried
out through an ethnographic study in the Indian State School
Tupinambá Serra Baker, in the municipality of Buerarema-BA.
In our research, the school is understood as border space as
conceptualized by Tassinari (2001), that is, as a transit space,
hybridity, exchange and networking of knowledge and
reinterpreted by indigenous, establishing a dialogue with
Brazilian academic discussions latest on ethnological /
ethnographic studies of indigenous societies and anthropology
Child by authors such as Tassinari (2001), Lopes da Silva
(2002), among others. This study is relevant to the extent that
the recognition that children are producing agents of culture
appears as recent studies of the humanities and even with the
various efforts in recent years to break away from the adultcentered vision of childhood, number of productions is still small
when compared to the various possibilities of research, in
particular, the Tupinambá child of the universe. The child and
child categories are used respecting the very way the
Tupinambá within their worldview, they see the stages of life,
since these are not the same as regulated in the legal
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documents and respect its own logic of production which is
based on the culture.
Keywords:TupinambáChild - IndigenousEducation - Ethnology
INTRODUÇÃO
As crianças não eram tidas como objetos de estudo de
relevância até o início do século XX, onde as produções
acadêmicas sempre estiveram ocupadas de uma visão
adultocêntrica ocidental. Em 1930, com os trabalhos da
antropóloga norte-americana Margareth Mead, as crianças
passaram a ser objetos de pesquisa, mas até 1970, tais
estudos tenderam a considerar os pensamentos e ações
infantis como simples reprodução do mundo adulto (COHN,
2005).
Somente nos anos de 1980, profissionais da história,
psicologia, sociologia, antropologia e educação, originários em
sua maioria do norte europeu, inauguraram os chamados new
social studies of childhoode passaram a enxergar os
mecanismos próprios de socialização destes sujeitos.
Assim como apontado por LOPES DA SILVA & NUNES
(2002), as crianças são seres ativos e devem ser considerados
como importantes variáveis de análise social. Deste modo, ao
buscarmos contribuir no preenchimento da lacuna
antropológica no que se refere aos estudos sobre a infância
indígena, analisaremos o caso específico dos Tupinambá
Crianças da Serra do Padeiro, na Escola Estadual da
Comunidade.
Neste trabalho utilizaremos as categorias criança e
infância, pois entre povos indígenas não é consensual o uso da
designação adolescente e adolescência, haja vistas os
diferentes ciclos de vida e marcadores de passagem que não
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necessariamente são os mesmos que os ocidentais
normatizados nos documentos jurídicos (OLIVEIRA, 2014).
Neste trabalho buscamos identificar os elementos que
compõem o processo próprio de ensino-aprendizagem entre os
Tupinambá;Identificar a escola como espaço de fronteira, onde
as crianças produzem cultura e ressignificam o ser/estar no
mundo; e Compreender os significados atribuídos pelas
crianças ao ir à escola, espaço onde se dão novas formas de
construção de conhecimento.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa é de cunho qualitativo e, deste modo,
doisprocedimentos metodológicos foram delineados para a
suaexecução: pesquisa documental e etnografia. O
levantamento de fontes se dará entre primárias e secundárias.
Para a incursão etnográfica a estadia no campo se dará
emdois momentos. O primeiro, com visitas exploratórias e o
segundo momento será uma estadia mais prolongada em
campo, durante as duas primeiras unidades do calendário
letivo do ano de 2016 (entre os meses de fevereiro e julho).
Este trabalho com crianças zela pela privacidade e
confidencialidade das crianças envolvidas, orientando-se no
tripé: direitos, deveres e danos/benefícios, onde todos os
pontos devem estar devidamente esclarecidos para os
envolvidos (SOARES, 2006).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este trabalho ainda não apresenta resultados a serem
discutidos, uma vez que é uma pesquisa em andamento.
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CONCLUSÕES
O desafio específico que enfrentamos neste trabalho é
o de pensar antropologicamente as relações étnicas no
contexto das escolas indígenas, sob uma ótica das crianças.
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RESUMO
A preocupação com o efeito estufa e a destruição da camada
de ozônio pelos CFC’s entre eles o R-12 foram os principais
motivos para a assinatura dos Protocolos Montreal (1987) e
Kyoto (1997). Assim, fluidos alternativos como o R-134 e
atualmente o R-290 foram utilizados para substituir o R-12. O
presente estudo objetiva apresentar as características destes
fluidos refrigerantes fazendo uma comparação de propriedades
físico-químicas utilizando a pesquisa bibliográfica como
procedimento metodológico.
Palavras-chave: Refrigerante, Montreal, Kyoto, R-134, R-290.
ABSTRACT – Worries about the greenhouse effect and the
destruction of the ozone layer by CFC’s, amongst them is the
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R-12, were the main reason for the signature of the Montreal
(1987) and Kyoto (1997) protocols. Thus, alternative working
fluids such as the R-134 and nowadays the R-290 were used to
substitute the R-12. The present study aims to characterize
these refrigerant fluids while comparing their physical-chemical
properties using a bibliographical survey as the methodological
procedure.
Keywords: Refrigerant, Montreal, Kyoto, R-134, R-290.

INTRODUÇÃO
Segundo Venturini e Pirani (2005), fluido frigorífico,
fluido refrigerante ou, simplesmente refrigerante, é uma
substância empregada como veículo térmico na realização dos
ciclos de refrigeração.
Até o final da década de 80 o CFC-12 ou R-12
(Diclorodifluormetano) era um dos refrigerantes mais utilizados
no ciclo de compressão a vapor. No entanto, em meados de
1974 foram detectados problemas contribuindo para a
destruição da camada de ozônio.
O HCFC-134a ou R-134a (1,1,1,2 Tetrafluoroetano) é
apontado como um dos principais candidatos para substituir o
refrigerante R-12 em muitas de suas aplicações apresentando
propriedades similares.
Atualmente, uma das alternativas promissoras e que
está sendo bastante investigada é representada pelo uso de
refrigerantes inflamáveis, principalmente o Propano (HC-290/R290) proposto para substituir o R-134a.
O presente estudo objetiva apresentar as características
destes fluidos refrigerantes fazendo uma comparação de
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propriedades físico-químicas utilizando a pesquisa bibliográfica
como procedimento metodológico.
MATERIAL E MÉTODOS
Como procedimento metodológico, utilizamos a
pesquisa teórico-conceitual, sendo classificada como pesquisa
bibliográfica. Aplicando a metodologia de GIL (2010) a
pesquisa bibliográfica foi elaborada com base em material já
publicado com o objetivo de analisar posições diversas em
relação à aplicabilidade de fluidos refrigerantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A preocupação com o efeito estufa e a destruição da
camada de ozônio pelos CFC’s entre eles o R-12 e a
importância vital da mesma para o ecossistema terrestre, foram
os principais motivos para a assinatura dos Protocolos
Montreal (1987) e Kyoto (1997) o qual regulamentam a
produção e consumo mundiais destas substâncias.
Assim, exigem-se cada vez mais estudos de novos
produtos não nocivos ao meio ambiente e a saúde humana que
sejam viáveis para utilização. Nesse sentido, devido à
crescente exigência de conforto no setor automotivo,
doméstico e industrial, refrigerantes alternativos como o R134a e atualmente o R-290 foram analisados para a aplicação
em sistemas de ar condicionado nestes segmentos.
O R-134a apresenta propriedades físicas e
termodinâmicas similares ao R-12. É não inflamável, não
tóxico, possui alta estabilidade química, dentre outras. O
Propano (R-290) é um alcano de três carbonos, subproduto do
processamento de gás natural e refino de petróleo,
normalmente um gás.
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A tabela 1 apresenta uma visão geral de diversas
propriedades importantes do R-290, bem como o R-134a e R12 para comparação.
Tabela 1 – Propriedades físico-químico dos refrigerantes
R-134a e R-290
Refrigerante
Unidade
R-12
R-134a
Massa molar
kg/mol
0,121
0,102
Ponto de fusão
K
115,2
169,7
Ponto de ebulição
K
243,2
246,7
Temperatura Crítica
K
388
374
3
Densidade
kg/m
1470
1370
Calor
Latente
de
kJ/kg
166,2
215,5
Vaporização

R-12,
R-290
0,044
85
231
370
580
306,5

Como visto na tabela, a massa molar do R-290 é muito
inferior à do R-134a e à do R-12. Esta diferença também se
manifesta na densidade. Por outro lado, o calor de vaporização
do R-290 é cerca de duas vezes superior em comparação com
os H(C)FC´s.
A partir dessa comparação inicial, é evidente que a
principal diferença entre os grupos está no peso molecular,
resultando em diferenças na densidade e no calor de
evaporação, que é importante para qualquer fluido refrigerante
(PALM, 2008).
Com relação aos impactos ambientais dos refrigerantes
hidrocarbonos, verificam-se na tabela 2 os índices “Potencial
de Depleção da Camada de Ozônio” (ODP) e “Potencial de
Aquecimento Global” (GWP).
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Tabela 2 - Impacto ambiental dos refrigerantes R-12, R-134a e
R-290
Refrigerante
ODP
GWP
Tempo de
vida
R-12
1
7100
120 anos
R-134ª
0
3200
16 anos
R-290
0
<5
Meses
Nota-se que o R-290 apresenta ODP e GWP baixos e
pode servir como substituto funcional para o R-12, R-134a.
Observa-se ainda que o R-134a e R-290 não destroem a
camada de ozônio (ODP = 0). O R-290, no entanto, é
inflamável além de explosivo, apresentando limites de ignição
entre 1,7 e 10,9 % de fração volumétrica no meio. Por fim, a
afinidade com lubrificantes convencionais e ésteres resulta em
grande arraste do óleo, reduzindo o rendimento e acarretando
num desgaste maior de partes móveis.
CONCLUSÕES
Com base nas pesquisas realizadas, o R-290 apresenta
alto desempenho no cumprimento dos protocolos ambientais
além de ser um fluido disponível e de baixo custo. Isolando o
trade-off entre o meio-ambiente e os riscos de inflamabilidade e
demais desvantagens do R-290, vemos que sua relevância
permanece alta. O adicional de custo operacional pela
obrigação da mão de obra certificada para fluidos inflamáveis
também deve ser considerado numa decisão final.
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RESUMO
A proposta deste trabalho é demonstrar as diferenças de
viabilidade econômica entre o álcool e a gasolina quando
utilizados na forma de combustível, abordando o etanol como
uma fonte energética renovável substituindo a gasolina, que se
configura como uma fonte não-renovável. Assim, foi
desenvolvido um aplicativo para smartphones pelo Android
Studio, onde os usuários verificam a viabilidade do
abastecimento por álcool ou gasolina, para que os mesmos
possam optar pela melhor alternativa econômica no momento
do abastecimento.
Palavras-chave: Álcool; Gasolina; Aplicativo, Android Studio.
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RESUMO
Os constantes problemas ambientais causados pela utilização
de energias não renováveis, aliados ao esgotamento dessas
fontes, têm despertado o interesse pela utilização de fontes
alternativas de energia. A energia solar é uma boa opção na
busca por alternativas menos agressivas ao meio ambiente,
pois consiste numa fonte energética renovável e limpa. Este
trabalho teve como objetivo apontar os benefícios ambientais e
econômicos da utilização da energia solar para o aquecimento
de água em residências. O trabalho foi desenvolvido a partir de
um modelo de painel solar já existente, porém foram realizadas
algumas adaptações. Tais adaptações foram feitas com o
intuito de minimizar os custos na montagem da placa. O
sistema foi montado em uma residência em São José do
Itaporã, Muritiba-BA, e após o período de um mês de uso do
sistema foi feita a primeira avaliação e, constatou-se uma
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redução de aproximadamente 15% no valor da conta de
energia desta residência.
Palavras-chave: Energia solar; Sustentabilidade; Economia;
Uso residencial.
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RESUMO
Com o avanço da tecnologia, a sociedade tem sido
grandemente influenciada para um consumo em larga escala
dos aparelhos eletroeletrônicos, muito além que sua real
necessidade. Como consequência, o acumulo de lixo vem
crescendo, gerando grandes problemas ambientais. Desta
forma, este projeto teve como objetivo analisar o modo de
descarte do lixo eletroeletrônico da comunidade do
IFBA/Campus Jequié, baseando-se na aplicação de um
questionário quanti-qualitativo a 31 pessoas, entre discentes e
docentes da comunidade acadêmica. Após análise dos dados
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constatou-se que a maioria das pessoas entrevistadas conhece
sobre o assunto, entretanto, um fato que chamou à atenção foi
que estas mesmas pessoas não sabem como descartar de
forma adequada o seu lixo, deixando evidente a necessidade
de um debate urgente com a sociedade sobre esse problema.
Palavras-chave: Resíduos sólidos; Poluição ambiental;
Descarte.
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Barbosa de Araújo3
1Professora do Colégio Estadual Manoel Benedito Mascarenhas,
Muritiba-BA; 2Docente do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e
Biológicas – CCAAB/ UFRB; 3Discentes do Curso de Licenciatura em
Biologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB;
alexandra_santanavieira@hotmail.com

RESUMO
A Educação Ambiental deve ser abordada, em todos os níveis
de ensino, de forma sistemática, transversal e interdisciplinar
nos currículos das diversas disciplinas. A proposta do projeto
“Construindo práticas educativas no ensino médio com enfoque
em Educação Ambiental”, que foi implantado na Escola
Estadual Manoel Benedito Mascarenhas- CEMBEMA, em São
Jose do Itaporã, Muritiba – Bahia, é baseada no “aprender
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fazendo”, dando ao aluno a liberdade de interagir com os
conteúdos propostos, pois a teoria aliada à prática dinamiza o
aprendizado. As práticas ambientais foram realizadas durante
o período de março a setembro de 2015 com 26 alunos do
Ensino Médio com idade entre 15 e 17 anos. Para a realização
dessa atividade o material utilizado: garrafas PET de 2 litros,
fita adesiva larga, tecido, tesoura, tábuas de madeira, grampos,
espuma e régua. No procedimento de confecção, realizou-se a
montagem da base de resistência, montagem da estrutura e
estofamento do puff. A reutilização de garrafas PET resultou
na construção de móveis, a exemplo do puff, como alternativa
para diminuição dos problemas ambientais causados por esse
resíduo sólido. Essas práticas contribuem para a modificação
dos hábitos e atitudes dos alunos quanto à percepção que eles
possuem sobre os recursos da natureza, o respeito, cuidado e
conservação do meio ambiente, sensibilizando a comunidade
escolar e trazendo como atrativo a possibilidade de geração de
renda.
Palavras-chave: Educação Ambiental; Reutilização; Resíduos
sólidos.

ANÁLISE DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE LUZ
ENGARRAFADA: UM OLHAR COM UMA PERSPECTIVA
AMBIENTAL
Ana Karen Albuquerque Soares de Lima1; Eric Santos2; John
Victor2; Ruy Dantas2; Matheus Gomes2
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1

Docente do Campus de Educação Integrada/Jequié
Acadêmicos do Campus de Educação Integrada/Jequié.
anakarengeografa_uesc@hotmail.com

2

RESUMO
O presente estudo tem por objetivo discutir sobre a utilização
da luz engarrafada com uma perspectiva de análise a partir de
contextos ambientais, econômicos e sociais. Discutir sobre os
grandes desafios energéticos do século XXI, para poder
compreender a necessidade de utilizar novas alternativas
energéticas que não agridam o meio ambiente e que possibilite
o uso sustentável dos recursos naturais para o
desenvolvimento da sociedade. Torna-se extremamente
essencial correlacionar as crises energéticas e a dependência
de hidrelétrica na produção de energia no Brasil, tendo este
momento como uma oportunidade para ampliar os
conhecimentos sobre a energia solar com a possibilidade de se
utilizar uma luz engarrafada, diminuindo o uso e a dependência
da energia elétrica durante o dia, proporcionando um menor
impacto dos recursos naturais e uma economia na conta de
energia. Diante de tamanhos desafios no setor energético e
ambiental, percebemos a necessidade desta pesquisa e de
promover a consciência ambiental a partir da construção deste
trabalho que se torna fundamental para que os estudantes
busquem soluções para economizar energia elétrica, utilizando
materiais recicláveis durante a construção da Luz Engarrafada,
que aproveita a iluminação natural decorrente da penetração e
absorção da radiação solar para a iluminação de diversos
ambientes, reduzindo-se, com isso, as necessidades de
iluminação elétrica durante o dia. Sendo assim, este projeto
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busca possibilitar um melhor aproveitamento da radiação solar
com auxílio de pesquisas e técnicas que utilizam materiais
recicláveis (garrafa pet), para a construção de um projeto piloto
de exposição deste modelo de luz engarrafada.
Palavras-chave:
Luz
engarrafada;
Crise
energética;
Consciência ambiental.
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Educação
INFLUÊNCIA DO CELULAR NOS ESTUDOS
ACADÊMICOS
Anna Luiza Correia Britto1; Luiza Silva Santos1; Maile Caroline Santos
Novaes1; Rebeca de Jesus Brandão1; Sara Coelho Costa1; Vanessa
Mutti de Carvalho Miranda2; Valdirene Santos Rocha Sousa2.
1Estudante

do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié; 2Docentes
dos Cursos Técnico em Informática e Técnico em Eletromecânica,
bebeca_brandao@hotmail.com

RESUMO
O presente trabalho busca compreender a percepção dos
jovens sobre os impactos do uso do aparelho celular sobre os
estudos acadêmicos. Com o advento dos avanços tecnológicos
e midiáticos, os jovens da Geração Z têm acesso recorrente e
rotineiro às mídias e tecnologias digitais, entretanto o uso e o
tempo desprendido às ferramentas de linguagem digital têm
causado impactos sobre os estudos acadêmicos e as relações
sociais. Nesse contexto, essa pesquisa foi realizada com
estudantes do IFBA, Campus Jequié, na qual foi utilizada
técnicas de levantamento direto de dados, através de aplicação
de questionário estruturado. A partir da análise dos dados foi
possível perceber que o uso do aparelho celular tem impactado
diretamente nas demandas escolares. Assim, 98% dos
estudantes entrevistados possuem pelo menos um aparelho
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celular. Desse percentual, mais de 60% utiliza o aparelho por
mais de 4 horas por dia e 34 % utiliza por mais de 8 horas.
Sobre a prioridade do uso do equipamento, foi possível
perceber que 54% dos entrevistados usam, principalmente,
para acessar as redes sociais, 12% para fazer ligações
seguindo de outros usos como jogar, assistir filme e pesquisar.
A respeito da influência da utilização do aparelho celular sobre
o tempo de estudo, mais de 70% dos estudantes admitem que
a influência é negativa, impactando sobre a aprendizagem e
rendimento escolar.
Palavras-chave: Educação; Aprendizagem; Aparelho Celular;
Geração Z.

BADMINTON: A ATIVIDADE INOVADORA E EXITOSA
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Silvia Almeida Lima1; Nágila Barros Santos2; Flávio Alves
Oliveira3; Rafael Messias Teixeira2; Sarah Katherine de Oliveira
Silva2
1

Acadêmica do Curso de educação Física, UNOPAR/Jequié;
2
Acadêmica do curso de Educação Física, UESB/Jequié;
3
Discente do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em
Saúde Pública, UESB/Jequié; sillvinhalima@yahoo.com.br

RESUMO
O presente estudo trata de um relato de experiência ocorrido
em uma escola pública de ensino fundamental da cidade de
Jequié-Ba, por meio da disciplina Estágio Supervisionado do
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curso de Educação Física, o qual evidenciou a prática de
atividades alternativas e inovadoras na Educação Física
Escolar. A atividade proposta à escola foi o Badminton, onde
suas raquetes e petecas foram confeccionadas com materiais
de fácil acesso. Apesar de ser uma prática desconhecida, foi
bem aceita por parte dos estudantes e analisada como uma
possibilidade pedagógica inovadora para as aulas de
Educação Física, resultando na promoção da saúde por meio
de jogos que envolvam a ludicidade.
Palavras-chave: Educação Física; Práticas Inovadoras;
Badminton.

DESENVOLVIMENTO DE FLUORÍMETRO ARTESANAL
COM MATERIAIS DE BAIXO CUSTO PARA AULAS
PRÁTICAS DE QUÍMICA ANALÍTICA
Djalma Menezes de Oliveira1; Cleber Galvão Novaes2; Lauro
José Caires da Silva Junior2; Marcos de Almeida Bezerra2
1
Docente do Departamento de Química e Exatas,
UESB/Jequié, 2Mestrandos em Química Analítica,
PGQUI/Jequié; djalmao23@gmail.com

RESUMO
Este trabalho propõe o desenvolvimento e utilização de um
fluorímetro artesanal fabricado a partir de materiais
elétrico/eletrônico de baixo custo e sucata, como recurso
didático na motivação da investigação do fenômeno de
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fluorescência em cursos de química analítica. Algumas
atividades são propostas em relação à quinina usando-se este
equipamento, como: análises dos espectros de excitação e
emissão e estudos de mudança de pH. O equipamento
desenvolvido é muito simples permitindo que o estudante
compreenda os princípios envolvidos em sua construção.
Palavras-chave: Fluorescência molecular; Quinina; Química
analítica instrumental.

LABIRINTEX – JOGO EDUCATIVO PARA MELHOR
DESEMPENHO NO MUNDO MATEMÁTICO
Marcos Costa dos Santos1; Valdex de Jesus Santos2; Anderson
Pereira Almeida1; Emily Santos Silva1; Lúcia de Fátima dos Santos1;
Tailane Vieira Costa1.
1Acadêmico

(a) do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié;
de Matemática dos Cursos de Informática e
Eletromecânica, IFBA/Jequié; marcao-costa@hotmail.com
2Docente

RESUMO
O cenário atual no que diz respeito ao desenvolvimento de
jogos
digitais
está
saturado
de
empresas
que,
corriqueiramente, utilizam projetos de entretenimento que
envolva imensa complexidade técnica, e de conteúdo, aliada à
gráficos e cenas em 3D cada vez mais modernos e
tecnológicos, sem que esses projetos tragam consigo uma
carga de conhecimento e/ou reflexão das diferentes áreas das
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ciências exatas, humanas ou biológicas. A proposta
apresentada nesse trabalho se resume na elaboração de um
jogo pela ferramenta Scratch que apesar de possuir um design
simples e direto, está associado ao ensino-aprendizagem dos
conteúdos de Matemática de forma dinâmica e recreativa.
Palavras-chave: Labirintex; Matemática; Jogo; Scratch;
Ensino-aprendizagem.

USO DAS TIC´S COMO RECURSO PEDAGÓGICO NAS
DISCIPLINAS DA ÁREA DE CIÊNCIAS NATURAIS
Regiane Barreto Martins1; Eliane Teixeira Souza2
1Docente

do Colégio Estadual Professora Faraildes Santos,
Jequié/Bahia; 2Docente do Colégio da Policia Militar Professor
Magalhães Neto, Jequié/Bahia; regianex@hotmail.com

RESUMO
Este trabalho visa uma investigação sobre o conhecimento e
uso das TIC’s pelos professores nas disciplinas da Área de
Ciências Naturais em duas escolas da rede estadual de ensino
público na cidade de Jequié-BA. Tais disciplinas são
comumente relatadas pelos alunos e professores como de
difícil compreensão e assimilação. Contextualizar, aproximar e
relacionar estes conhecimentos ao cotidiano do aluno é
imprescindível para uma aprendizagem significativa, e as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s) podem
fomentar tais objetivos. Esta pesquisa apresenta uma
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metodologia de caráter quanti-qualitativa, realizada por meio de
um questionário semi-estruturado, aplicado a um total de dez
professores que lecionam as disciplinas de Biologia, Física,
Matemática e Química nas unidades escolares investigadas.
Após a coleta dos dados foi realizado uma breve categorização
e análise em relação aos objetivos e problema do estudo, que
possibilitam verificar qual a relevância das TIC’s como recursos
facilitadores das estratégias de ensino-aprendizagem nas
escolas estudadas. Foi possível verificar que as escolas
investigadas oferecem recursos midiáticos aos professores,
sendo que 90% dos docentes entrevistados afirmaram utilizar
as TIC´s em suas práxis, como ferramentas facilitadoras no
processo de aprendizagem dos conteúdos, auxiliando assim na
melhoria o ensino nas disciplinas de ciências naturais.
Palavras-chave: TIC´s; Recursos pedagógicos; Ciências
naturais.

LITERATURA INGLESA, LETRAMENTO E O ENSINO
DE INGLÊS
Helen Cristina Macedo Carvalho Silva1; Elaine Cristina
Medeiros Frossard2
1

Discente da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC;
Docente da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC;
elaine_cmf@yahoo.com.br

2
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RESUMO
Como é de reconhecimento público, o ensino da língua inglesa,
na educação básica do Brasil, não tem tido grandes êxitos.
Vários problemas levam a acentuar mais ainda essa realidade
– pouco tempo de aula, salas superlotadas para o ensino de
línguas, professores sem habilitação necessária, materiais
didáticos escassos ou inexistentes, entre outros. Este trabalho
tem como objetivo abordar a literatura inglesa no contexto de
letramento para o ensino de inglês. A metodologia aplicada
neste artigo foi uma pesquisa bibliográfica e qualitativa, no
intuito de investigar e analisar as possibilidades de
concretização das propostas das OCEM. Para ilustrar tal
abordagem, apresentamos algumas atividades de um livro
didático dessa língua. A partir da pesquisa realizada,
percebemos que a prática pedagógica dos professores precisa
superar os interesses linguísticos e promover o exercício da
cidadania. É necessário harmonizar essas vertentes: conteúdo,
desenvolvimento das habilidades e formação cidadã. É dentro
desse contexto que propomos neste trabalho a inserção da
literatura inglesa nas aulas de inglês da educação básica com
o propósito de desenvolver o letramento.
Palavras-chave: Orientação Curricular; Letramento; Literatura
Inglesa; Ensino.
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Ciências da Computação

SEMÁFORO ACESSÍVEL
Juliana Baraldy Sampaio1; Micael Oliveira Marques1, Roberta
Fernanda dos Santos Oliveira Neves1; Armindo Fábio Rocha Costa2;
Márcio Henrique Alves dos Santos3
1Acadêmico

do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié; 2Docente
do Curso Técnico em Eletromecânica, IFBA/Jequié; 3Docente do
Curso de Informática, IFBA/Jequié; mickmarques.info@gmail.com

RESUMO
O projeto trata de um sistema e/ou meio de comunicação que
pode auxiliar pessoas com deficiências visuais. A proposta é
realizar o projeto usando apenas os aparelhos: Smartphone,
placa Wireless Bluetooth [ARDUINO, 2015] e Arduíno
[ARDUINO, 2015] e uma pulseira vibratória, que será
desenvolvida pela equipe. O objetivo é dar maior autonomia
aos deficientes visuais no seu dia-a-dia. Todas as informações
foram baseadas em pesquisas da Internet e na realidade de
alguns deficientes visuais próximos aos integrantes da equipe.
Após algumas pesquisas foram encontrados projetos
semelhantes ao Semáforo Acessível, a exemplo da “Bengala
Especial para Cegos” [CRE, 21 2015], desenvolvida por
estudantes da Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da
Cunha, em 2006 e o “Semáforo Sonoro” [SAÚDE VISUAL,
2015], idealizado, desenvolvido e acoplado pela Companhia de
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Engenharia de Tráfego de São Paulo [CET, 20], em 1988.
Ambos projetos partiam do mesmo pressuposto: promover
autonomia e segurança aos deficientes visuais em vias
públicas.
Palavras-chaves: Acessibilidade; Deficientes Visuais; Arduíno.

SISTEMA AUXILIAR DE CONTROLE ENERGÉTICO
PARA CONDICIONADORES DE AR POR MEIO DE
VARIÁVEIS COMPOSTAS
Letícia Barbosa de Oliveira¹; Bruno Gomes Costa2; Armindo Fabio
Rocha Costa³; Marcio Henrique Santos4.
Acadêmicos do curso Técnico Integrado em Eletromecânica,
IFBA/JEQUIÉ ¹; Docente do curso Técnico em Eletromecânica,
IFBA/JEQUIÉ 2; Docente do curso Técnico em Informática,
IFBA/JEQUIÉ3; marcio.megabyte@gmail.com

RESUMO
O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema auxiliar
para condicionadores de ar, de modo que o valor energético
seja por meio de variáveis compostas. Para que o projeto se
torne possível, será construído uma placa para que se acople à
um microcontrolador Arduino integrado. O sistema inclui um
sensor de presença (PIR), sensor de ruído (LM393) e sensor
de temperatura (LM35). Ultilizaremos condicionais que
permitem execultar comandos de acordo às variáveis,
melhorando assim a gestão de energia e implicando na
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utilização eficiente dos condicionadores de ar e aperfeiçoandoos ainda mais.
Palavras-chave: Ar condicionado; Praticidade; Sensor;
Consumo; Tecnologia.

VITRINE VIRTUAL
Lázaro Waney Silva de Souza1; Andrey Souza Pinheiro1; Cleomildo
Souza Narde Junior;, Luiz Gustavo Amorim Bastos Dos Santos1;
Márcio Henrique Alves dos Santos2
1Acadêmico

do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié; 2Docente
do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié;
marcio.henrique@ifba.edu.br

RESUMO
O marketing é uma ferramenta que está sempre ligada ao comercio,
desde uma Multinacional até o mercadinho da sua esquina. O
trabalho aqui apresentado associa esta ferramenta fundamental a
qualquer comércio, a uma área de tecnologia que vem crescendo
consideravelmente nos últimos anos: a informática. Neste projeto, foi
desenvolvido um sistema Web que tem como objetivo auxiliar as
empresas, que prestam serviços na área de entretenimento,
difundirem seus serviços para um número maior de pessoas,
utilizando a Internet e oferecendo de um ambiente amigável e
organizado para o seu público alvo. Muitas empresas já possuem
sites que disponibilizam informações sobre os seus produtos e
serviços, mas a divulgação desses sites, muitas vezes é precária.
Assim como os sistemas que permitem a busca de produtos, como o
Buscapé, Zoom, entre outros, o Noite Jequié permite ao usuário
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pesquisar serviços na área de entretenimento, além de informar
sobre promoções, endereços e valores de todos os eventos que
acontecem na região, tudo em um só lugar. Inicialmente, esse
sistema está sendo disponibilizado para as empresas e usuários da
cidade de Jequié-BA, mas é esperada a sua expansão para a região
sudoeste da Bahia e, futuramente, todo o país.
Palavras-chave: Noite Jequié, Site, Vitrine Virtual.

SOFTWARE SOLIDCALC: UM SUBSIDIO AO
PROCESSO EDUCATIVO
Andrey Borges Silva Santos1; Caio Souza Ribeiro1; Dário Barbosa de
Souza Neto1; Matheus Cruz Bispo1; Márcio Henrique dos Santos2;
1Acadêmico

do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié; 2Docente
do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié.
caiosr3@hotmail.com.

RESUMO
Este trabalho pretende apresentar um software cujo objetivo é
subsidiar as práticas de ensino-aprendizagem da Geometria
Espacial. Ao contrário dos métodos tradicionais, temos
desenvolvido um software que facilita a compreensão por parte
dos alunos através de fórmulas e cálculos interativos.
Palavras-chave:
Matemática;
Geometria;
Software;
Aprendizagem.

83

Tema: “Luz, Ciência e Vida”

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

Ciências da Saúde
PERFIL DOS ATENDIMENTOS DO SAMU 192 EM UMA
REGIÃO DE SAÚDE DA BAHIA
Samili Pizzani Machado1; James Melo Silva2
1Discente

do Curso de Enfermagem da Faculdade de Tecnologia e
Ciências de Jequié (FTC); 2Docente Assistente do Curso de
Graduação em Enfermagem do Departamento de Saúde da
Faculdade de Tecnologia e Ciências de Jequié (FTC);
millypizzani@hotmail.com

RESUMO
Com o objetivo de analisar o perfil dos atendimentos do SAMU
192 em uma cidade do interior da Bahia, considerando que o
uso do serviço do SAMU 192 pela sociedade vem crescendo
cada vez mais, ao ponto que este vem deixando de ser um
serviço de atendimento aos casos de emergência para
realização de transporte (SAMU táxi) e acesso mais rápido das
pessoas à área hospitalar. Trata-se de um estudo de natureza
quantitativa, descritiva e exploratória através dos dados
secundários do atendimento do SAMU 192 de Jequié-BA entre
o período de 2009 a julho de 2014. Os resultados apontam que
o maior número dos atendimentos é para os pacientes clínicos
adultos, tendo os pacientes traumáticos como segunda maior
causa e o trauma/acidente de trânsito em terceiro. Os casos
psiquiátricos tiveram uma elevação na ordem de 166,48% em
2014, diferenciando-se da média nos anos anteriores que é de
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4,13%. Concluiu-se da inexistência e/ou inutilização de sistema
de informação para registro e acompanhamento dos dados
gerados pelo SAMU 192, assim como a não fidedignidade do
registro das informações.
Palavras-chave: SAMU; Emergência; Perfil do Atendimento.

CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR
EM UTI
Ivana Santos Ferraz1; James Melo Silva2
1Enfermeira

Técnica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB) e Professora/Monitora da Universidade para Todos (UPT)
Jequié/BA; 2Docente Assistente do Curso de Graduação em
Enfermagem do Departamento de Saúde da Faculdade de
Tecnologia e Ciências de Jequié (FTC); ivana_ferraz@hotmail.com

RESUMO
O estágio extracurricular possibilita a aproximação com o
paciente, criando um vínculo que desenvolve uma maior
segurança em desempenhar ali, uma função maior: o cuidar. O
presente estudo trata-se de um relato de experiência de uma
acadêmica de enfermagem da Faculdade de Tecnologia e
Ciências de Jequié (FTC), durante um estágio extracurricular
desenvolvido no sétimo período da graduação nos meses de
março a maio de 2013. Esse estágio nos sensibilizou da
necessidade de uma visão crítica a respeito da assistência,
induzindo-nos a assumir responsabilidades e posturas
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coerentes, assim como aquisição de conhecimentos práticos
pautados no referencial teórico, amplificando a formação
complementar como acadêmica, além de gerar habilidades
técnicas e aproximação com a realidade da profissão. Neste
sentido, o caminho para a autonomia do exercício da
enfermagem se fará com o domínio e ampliação do
conhecimento teórico e prático, bem como a utilização destes
para a gestão do cuidado de enfermagem.
Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva; Enfermagem;
Assistência.

COMPRENDENDO A SEXUALIDADE NA TERCEIRA
IDADE
Cristiane Jesus dos Santos 1; Rozinei S. R Mendonça2; Maria da
Conceição Quirino dos Santos3.
1Enfermeira

Assistencialista do HPS, Pós-Graduando em Assistência
de Enfermagem na Urgência Emergência e UTI da FTC/Jequié;
2Acadêmica do Curso de Enfermagem da FTC/Jequié; 3Docente da
Faculdade de Tecnologia e Ciências/Jequié FTC
hristianesantos018@gmail.com

RESUMO
Torna-se cada vez maior o número de idosos mundialmente. O
aumento no grupo de pessoas com 60 anos ou mais se
multiplica a cada ano, sendo assim, com este fenômeno
mundial aumenta a necessidade de conhecer melhor essa
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população. Este estudo foi fundamentado numa abordagem
descritiva quali-quantitativa do tipo exploratório. A progressão
da idade para algumas pessoas acompanha uma gradual
anulação do desejo sexual. Conclui-se que ao analisar a
percepção dos idosos quanto aos mitos da sexualidade e suas
implicações para o autocuidado, foi possível descobrir que
esses indivíduos vivem num universo fechado tanto no que se
diz respeito a dar e absorver informações sobre o tema.
Palavras-chave: Idoso; Sexualidade; Preconceito.

O VALOR DA ASSISTÊNCIA DO PRÉ-NATAL NA VIDA
DA GESTANTE/FETO
Gisele Marinho Argôlo¹; Ohana Oliveira Lima¹;Sara Lorena
Pires do Amaral¹; Siméia Oliveira Reis¹; Sheyla Nayara Salles
Vieira².
¹Acadêmico do 8° semestre do curso de Enfermagem da FTCFaculdade de Tecnologia e Ciências- Jequié-Ba; ²Enfermeira
Assistencialista do HGPV-Jequié-BA; Docente do curso de
Enfermagem da FTC- Faculdade de Tecnologia e CiênciasJequié-BA; enfsheylla@gmail.com

RESUMO
O acompanhamento na fase da gestação é fundamental para a
futura parturiente e seu filho, sendo a assistência que lhe é
prestada tem um papel de grande importância nesse período,
através de pequenas ações no cuidado dessa mulher trará
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melhores resultados na saúde da mãe e do filho. Devido à
necessidade de ofertar uma melhor assistência para a mulher
no período da gestação, o presente estudo consta da
realização de um relato de experiência durante os períodos de
estágio curricular obrigatório na unidade CSSA, na cidade de
Jequié, tendo por objetivo analisar a importância do pré-natal
para o binômio mãe e filho. Conclui-se que as políticas públicas
de nosso país necessitam ter um olhar mais atencioso para a
saúde das gestantes.
Palavras-chave: Cuidado; Vida; Gestação; Educação em
saúde.

CROMOTERAPIA: O USO DAS CORES COMO BASE
DE UMA TERAPIA
Alesson da Silva Oliveira1; Kaione Oliveira Nery1; André Couto
dos Passos1; Fernando Araújo Nascimento1; João Felipe Regis
Souza1; Geovane de Jesus Santos1; Wanderson Souza
Almeida1; Virginia de Fátima de Oliveira e Silva2;
1

Acadêmico do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié;
2
Docente do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié.
¹Discentes dos Cursos Técnico em Informática e
Eletromecânica, IFBA/Jequié; ²Docente do Curso Técnico em
Informática e Eletromecânica IFBA/Jequié;
cromoterapia412@gmail.com
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RESUMO
O presente trabalho pretende expor uma forma de tratamento
alternativo baseado na exposição do paciente em cores do
espectro. Nosso propósito é apresentar ao público uma nova
forma de tratamento com novas técnicas e metodologias, a
cromoterapia. Será exposto nesse projeto os benefícios e
malefícios das cores ao corpo humano, os conceitos históricos,
os métodos do tratamento e os significados das sete cores que
compõe o espectro solar diante de variadas situações. Essa é
uma técnica não muito conhecida, entretanto, esse argumento
foi de grande importância para avançarmos e criarmos
disposição para estudar e apresentar a referida terapia.
Palavras-chave: Técnicas; Alternativo; Significados
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Ciências Humanas
A INFLUÊNCIA DA CULTURA ITALIANA NO
MUNICÍPIO DE ITIRUÇU/BA
Djair Maykon de Novaes Miranda1; Vanessa Mutti2; Virginia Muri2
1Discente

do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié; 2Docente
do Curso Técnico em Informática e Eletromecânica, IFBA/Jequié;
djairmaykon@gmail.com

RESUMO
O presente trabalho denominado “A Influência da Cultura
Italiana no Município de Itiruçu, Bahia”, tem como objetivo
contribuir para o debate e reflexão dos elementos relevantes
acerca dos aspectos culturais mais influentes trazidos pelos
imigrantes italianos para a população itiruçuense. Justifica-se
este trabalho pela necessidade de entender a importância de
saber identificar as diferenças culturais que influenciaram nas
tradições, valores, crenças, ideologias e principalmente na
economia local. Portanto, questiona-se: Até que ponto se
percebe, por parte da cultura referida, esforços na construção
da identidade dos itiruçuenses, sem perder de vista a sua
construção histórica passada de geração para geração? A
instalação dos Imigrantes em terras doadas pelo governo
impulsionou o esforço em manter um processo integrador do
grupo. Com a imigração Italiana até o Brasil, fez-se necessário
a criação de meios estratégicos para a conservação da cultura
trazida por esses povos e para inclusão de elementos culturais
novos. Portanto, o proposto trabalho leva-nos a concluir que as
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transposições culturais constituíram a saga dos imigrantes que
estrategicamente preservaram a memória coletiva e
influenciaram a cultura local em que estavam inseridos como
possibilidade de construção social e representações coletivas.
Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva que utiliza
como fonte de dados à revisão bibliográfica e respostas obtidas
através de entrevistas livres.
Palavras-chave: Imigrantes; Diferenças Culturais; Cultura
Local.

OS MEGAEVENTOS ESPORTIVOS NO BRASIL
Iasmim Gabrielle dos Santos Costa1; Liggia Santos Lima1;
Juarez Silva Sampaio2.
1
Acadêmica do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié;
2
Docente da disciplina de Educação Física, IFBA/Jequié;
juarez@ifba.edu.br 7
RESUMO
Nosso país tem sido privilegiado com vários megaeventos
esportivos como a Copa do Mundo, em 2014, a Olimpíada que
será em 2016, dentre outros eventos esportivos. Mas, esses
privilégios têm sido contestados por conta dos gastos
exorbitantes
em
infraestrutura
para receber
esses
megaeventos no Brasil. Levando em conta a pesquisa
qualitativa e os referenciais teóricos, foi visível o
descontentamento da população com os gastos e com a falta
de organização para que o país pudesse sediar os
megaeventos esportivos.
Palavras-chave: Megaeventos; Brasil; Esportes.
91

Tema: “Luz, Ciência e Vida”

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

Ciências Biológicas

INDUÇÃO DE MACHO-ESTERILIDADE PARA
HIBRIDAÇÃO DE JATROPHA RIBIFOLIA
Victor Moreira Barreto1; Bianca Miranda Santos1; Ednilson Ferreira
Lemos1; Cláudio Lúcio Fernandes Amaral2
1Discente

do curso de Ciências Biológicas UESB/Jequié; 2Docente da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB);
uesbvictor@gmail.com

RESUMO
A promoção de macho-esterilidade é uma técnica utilizada em
programas de melhoramento vegetal, pois facilita a produção
de sementes híbridas, tanto em plantas autógamas, quanto em
alógamas. Portanto, foi objetivo deste trabalho induzir a
inviabilidade polínica na cultura do Pinhão Roxo (Jatropha
ribifolia); utilizando-se para isto o extrato de Tiririca (Cyperus
rotundus) como fitogametocida. As concentrações do extrato
utilizadas foram 0, 25, 50, 75 e 100%. Estes foram aplicados
6h antes e depois da antese. Foram coletadas 10 flores de
cada espécie, logo depois foram retirados os grãos de pólen
das anteras e colocados de maneira uniforme em placas de
Petri, contendo o corante Carmim Acético a 2%. Para a análise
da viabilidade pela coloração foram considerados grãos de
pólen viáveis aqueles que estavam corados e inviáveis os não
corados. Com microscopia óptica sob aumento de 10 X foi
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visualizada a coloração dos grãos de pólen. O experimento
mostra que não há efeito gametocida do extrato de Tiririca
sobre os gametófitos masculinos da espécie utilizada em
qualquer concentração aplicada.
Palavras-chave: Alelopatia; Cyperus rotundus; Melhoramento
vegetal; Pinhão branco.

GERMINAÇÃO DA CHAMOMILLA RECUTITA (L.) A
DIFERENTES NÍVEIS DE SALINIDADE
Victor Moreira Barreto1; Bianca Miranda Santos1; Ednilson Ferreira
Lemos1; Cláudio Lúcio Fernandes Amaral2
1Discente

do curso de Ciências Biológicas UESB/Jequié; 3Docente da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB);
uesbvictor@gmail.com

RESUMO
O trabalho teve como objetivo avaliar a germinação e o
crescimento inicial da camomila em diferentes concentrações
salinas. O experimento foi conduzido no Laboratório de
Genética Experimental da Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia – UESB. As sementes foram semeadas em placas
de Petri com papel umedecido por água de irrigação salina em
diferentes níveis (tratamentos); quais sejam: o controle com
Condutividade Elétrica (CE) = 0,0 (T1) dS/m, e quatro soluções
com CE, respectivamente, igual a 1,5 (T2); 3,0 (T3); 4,5 (T4) e
6,0 (T5) dS/m. O delineamento experimental utilizado foi o
inteiramente casualizado (DIC), totalizando 5 tratamentos com
4 repetições de 50 sementes, sendo avaliados os parâmetros
velocidade e taxa de germinação. O aumento da salinidade de
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água de irrigação utilizada, não teve efeito significativo no
processo germinativo, avaliado pela taxa de germinação e pelo
índice de velocidade de germinação. Portanto, é vantajoso
diminuir os custos na irrigação ao utilizar águas que não sejam
tratadas para estes materiais genéticos.
Palavras-chave: Germinação no semiárido Nordestino;
Irrigação com águas não tratadas; Tolerância salina.
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