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APRESENTAÇÃO 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), na época denominado 

Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), através da resolução no 06 de 05 de 

Setembro de 2000, em seu Artigo 7, criou o Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica 

com os objetivos de fomentar a participação dos estudantes em atividades de pesquisa e contribuir para a 

institucionalização de tais atividades. Além de estimular a produção científica e tecnológica, essa iniciativa 

tornou o CEFET-BA habilitado a participar dos Programas de Iniciação Cientifica e Tecnológica apoiados 

pelas agências de fomento federais e estaduais. De fato, o CEFET-BA, atual IFBA, deu inicio ao seu Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) concedendo 10 bolsas de estudo, com vigência de 

agosto de 2001 a julho de 2002, custeadas com recursos próprios e destinadas a estudantes dos cursos de 

graduação. 

A consolidação desse programa ocorreu a partir de 2005, sendo isso evidenciado pelo progressivo 

crescimento no número de bolsas oferecidas, passando de 53 bolsistas selecionados no período 2005/2006 

para mais 200 bolsistas selecionados através dos editais 2013/2014. Nos dias atuais, o IFBA oferece bolsas 

de estudos aos estudantes no âmbito dos programas: PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica, PIBITI - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, PIBIC–EM - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino. 

Como resultado natural desses esforços e seguindo as orientações das agências de fomento, o IFBA 

instituiu seu Seminário de Iniciação Científica, Tecnologia e Inovação (SICTI) como um evento de 

periodicidade anual, sendo sua primeira edição realizada em 2004 e tendo como sede o Campus Salvador. 

Tais eventos têm como objetivo a divulgação dos trabalhos de pesquisa efetuados pelos bolsistas 

participantes dos programas PIBIC, PIBITI e PIBIC-EM, promovendo o diálogo, a troca de ideias e de 

experiências entre pesquisadores. Posteriormente, em consonância com a política expansionista do 

governo federal, voltada para a interiorização da educação superior no Brasil, a Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Inovação (PRPGI) passou a promover o SICTI em um sistema de rodízio, com os objetivos 

de promover e incentivar o diálogo entre pesquisadores dos diversos campi. Assim, a nona edição do 

seminário, realizada em 2012, foi pela primeira vez sediada num Campus do interior, na cidade de Vitória 

da Conquista. As edições 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 foram realizadas nos Campi Eunapólis, Porto 

Seguro, Ilheús, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras, respectivamente. Dando prosseguimento, a 

décima sexta edição foi realizada nos Campi Salvador e Vitória da Conquista no dia 30 de outubro de 2019, 

compreendendo os projetos desenvolvidos no âmbito dos Programas de Iniciação Científica (PIBIC 

FAPESB/CNPq/IFBA) e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI/CNPq/IFBA), na vigência 

2018/2019. 
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AVALIÇÃO MICROBIOLÓGICA E SENSORIAL DE SALAME TIPO ITALIANO COM 
ADIÇÃO DE CULTURAS STARTERS 

Adriana Mendes Oliveira (PIBIT) – adrianamendes_oliveira@hotmail.com 
Engenharia de Alimentos, Campus Barreiras.  

Prof. Dr. Ítalo Abreu Lima – italoabreu@ifba.edu.br 
Campus Barreiras 

RESUMO 

A fermentação é uma das mais antigas tecnologias utilizadas para conservação dos alimentos. Os embutidos 

fermentados, como salame e produtos similares, são caracterizados por suas propriedades organolépticas, 

químicas e microbiológicas. Objetivou-se avaliar a qualidade microbiológica e sensorial de salames tipo 

Italiano fabricado com e sem adição de culturas starters. Foram elaborados dois tratamentos: T1 (controle), 

sem adição de culturas e T2 (com adição de culturas starters). Como cultura starter foi utilizado a mistura de 

Pediococcus pentosaceus e Staphylococcus xylosus (Lyocarni RHM-33).  Para a verificação da qualidade dos 

dois tratamentos foram realizadas análises microbiológicas de Bactérias Mesófilos, Psicotróficas, Lácticas, 

Bolores, Coliformes Totais e Termotolerantes no tempo 0 (no dia do processamento) e com 21 dias de 

fermentação, além disso aplicou-se o teste de  aceitação global no produto pronto. As médias obtidas na 

contagem de aeróbios mesófilos ficaram em torno de 7x105 UFC/g e 1x107 UFC/g para o tratamento 1 e 2, 

respectivamente, no tempo 0. Após 21 dias de fermentação houve um aumento significativo de bactérias 

mesófilas nos dois tratamentos. Em relação as  bactérias psicotróficas foi detectado a presença da mesma 

apenas no tempo 0, ou seja, antes da fermentação, provavelmente tal micro-organismo estava presente na 

matéria prima, nesse caso na carne por ser um produto refrigerado. Depois de 21 dias de fermentação não 

se constatou a presença de bactérias psicotróficas em nenhum dos tratamentos. No tratamento 1 houve um 

aumento de bactérias lácticas do durante a fermentação, já o tratamento 2 teve uma redução na 

quantidade de bactérias lácticas do tempo 0 para o tempo de fermentação (21 dias) isso pode ter ocorrido 

devido a ação bacteriocinas do ácido láctico produzido pela cultura.  A análise sensorial, mostrou que 

salame com adição de cultura starter (T2) apresentou maiores notas, quando comparado ao tratamento 1, 

amostra controle (sem adição de cultura) em todos os quesitos (cor, sabor, textura e impressão Global) 

apesar das médias não diferirem significativamente de um tratamento para o outro. A presença da cultura 

starter nos salames não foi determinante para que houvesse diferença significativa entre os tratamentos, 

embora as maiores notas foram atribuídas ao tratamento 2 (com adição de cultura starter). Dessa forma, é 

viável desenvolver um salame tipo italiano adicionado de culturas starters com as mesmas características 

em relação tratamento controle atendendo a legislação Brasileira quanto aos parâmetros microbiológicos. 

Palavras-chave: Salame, cultura starter, Fermentação, Flavor.  

Área / subárea: Ciências Agrárias/Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PRODUTIVOS EM TRÊS FORMULAÇÕES DE CERVEJAS 
ARTESANAIS 

Bruna Peregrino de Souza (PIBIC) – peregrinobruna@gmail.com 
Engenharia de Alimentos, Campus Barreiras 

Me. Davi Novaes Ladeia Fogaça (Orientador) – davi.fogaca@ifba.edu.br 
Campus Barreiras 

RESUMO 

O mercado de cervejas artesanais vem crescendo a cada ano e chamando atenção não só de consumidores, 

mas também de empreendedores e investidores. Entretanto a sua produção é um processo muito complexo 

em termos biotecnológicos. Uma vez que a qualidade da bebida é o grande diferencial das microcervejarias, 

tornam-se necessários a utilização de estratégias de processos levando a passos primordiais para o sucesso. 

Ainda, sem controle e padronização não há um produto de boa qualidade. Dessa forma, o objetivo proposto 

foi a otimização de processos produtivos em três formulações de cervejas artesanais. Foram realizadas três 

brassagens de cervejas dos estilos American Pale Ale (APA), Weissbier (Weiss) e American Indian Pale Ale 

(AIPA) utilizando três diferentes tipos de leveduras para cada brassagem e avaliando duas temperaturas de 

fermentação, 18 e 21ºC, e dois tempos de maturação 10 e 40 dias, para cada brassagem. Foi realizada 

análise sensorial e os resultados foram obtidos a partir do software SISVAR por meio da análise de variância 

(ANOVA). Para o estilo American Pale Ale (APA), a levedura que apresentou maior preferência quanto aos 

atributos sensoriais analisados foi a US-05, na temperatura de 18°C e tempo de maturação de 40 dias. Para 

o estilo Weissbier a levedura mais adequada para a utilização foi a WB-06, com fermentação à 18°C e tempo 

de maturação de 10 dias. Já para o estilo American Indian Pale Ale, a levedura M-44 apresentou maior 

aceitação com temperatura de 18°C e tempo de maturação de 10 dias. O teste sensorial mais efetivo para a 

análise das características avaliadas foi o de Aceitação, permitindo uma melhor visualização dos resultados 

e maior avaliação dos atributos estudados.  

Palavras-chave: Otimização, controle, processo, cervejas. 

Área / subárea: Ciências Agrárias / Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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DESENVOLVIMENTO DE SOBREMESA LÁCTEA PROBIÓTICA SABOR ABACATE 
(Persea americana) 

Camila da Cruz Souza Silva (PIBITI) – camilacruzssilva@gmail.com 
Bacharelado em Engenharia de Alimentos, Campus Barreiras 

Me. Nereide Serafim Timóteo dos Santos (Orientadora) – nereideserafim@gmail.com 
Instituto Federal da Bahia, Campus Barreiras 

RESUMO 

O abacate é uma fruta originária do continente americano e é de grande importância mundial para o setor 

frutícola. Possui sabor neutro e pode ser consumido em preparações tanto salgadas quanto adoçadas. 

Possui um alto valor nutritivo e é um dos alimentos que possui uma quantidade significativa de “gordura 

boa”, característica que pode tornar o produto um possível espessante na indústria alimentícia. Diante da 

busca crescente por um estilo de vida mais saudável, o consumo do abacate, em sua forma in natura, tem 

sido bastante divulgado.  Os alimentos contendo probióticos também têm sido bastante procurados. 

O kefir possui características probióticas por conter microrganismos vivos importantes na manutenção da 

flora intestinal: são constituídos por leveduras fermentadoras de lactose (Kluyveromyces marxianus) e 

leveduras não fermentadoras de lactose (Saccharomyces omnisporus, Saccharomyces cerevisae e 

Saccharomyces exiguus), Lactobacillus casei, Bifidobaterium sp. e Streptococcus salivarius subsp. 

thermophilus. Desta forma, foi desenvolvida uma sobremesa láctea probiótica isenta de lactose e glúten, 

com abacate e chocolate em pó em diferentes concentrações de cacau (32 e 50%), fazendo-se uso de kefir, 

com intuito de oferecer mais opções de consumo do abacate, frente a indisponibilidade desse tipo de 

produto no mercado local, visando ampliar o consumo dessa fruta e, com isso, disponibilizar novos 

produtos com sabor e propriedades indispensáveis ao cultivo de uma vida saudável. Além disso, propiciar 

aos intolerantes à lactose produtos que auxiliem na manutenção da saúde, pois os probióticos promovem a 

digestão da lactose em indivíduos intolerantes. Avaliou-se a vida de prateleira pela viabilidade das bactérias 

e leveduras lácteas, assim como a análise da sua atividade probiótica, onde os resultados mostraram-se 

expressivos em 28 dias de análise, estando de acordo ao disposto pela legislação vigente. Também foram 

realizadas análises físico-químicas no produto. O teor lipídico obtido nas formulações foi em torno de 7,4%, 

o que era esperado por conta do teor lipídico do abacate, e é um aspecto favorável, pois o ácido graxo 

monoinsaturado oléico é o majoritário nesta fruta, e é um coadjuvante eficaz na manutenção dos níveis de 

colesterol, auxiliando na prevenção de doenças cardiovasculares.  

Palavras-chave: probiótico, abacate, sobremesa, láctea.  

Área / subárea: Ciências Agrárias / Ciência e Tecnologia dos Alimentos. 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS MÉIS COMERCIALIZADOS NA 
CIDADE DE BARREIRAS-BA 

Camila Filgueira de Souza (PIBIC) –  souza.cf94@gmail.com 
Engenharia de Alimentos, Campus Barreiras 

Dr. Ítalo Abreu Lima (Orientador) – italoabreu@ifba.edu.br 
Campus Barreiras 

RESUMO 

O mel é um produto relativamente pouco estudado, que vem ganhando espaço no mercado brasileiro 

devido ao seu potencial energético, propriedades fitoterápicas e variedade de nutrientes e minerais. O 

objeto foi avaliar as características físico-químicas dos méis comercializados em supermercados de Barreiras 

- BA, a fim de verificar sua legitimidade, portanto realizar análises de viscosidade, umidade, 

hidroximetilfurfural (HMF), açúcares redutores, sacarose aparente, cinzas, proteínas, acidez livre, atividade 

de água e atividade diastásica e identificar por meio destas análises a qualidade dos méis comercializados 

em Barreiras – BA. As amostras de mel, de marcas inspecionadas com selo de serviço de inspeção federal, 

foram adquiridas em supermercados da cidade de Barreiras – BA, e armazenadas no Laboratório de Análise 

de alimentos, do IFBA – Campus Barreiras, onde posteriormente foram realizadas algumas análises 

(viscosidade, umidade, cinzas, acidez, e atividade de água). As demais análises (HMF, Açúcares redutores, 

Sacarose aparente, Atividade diastásica e proeteína) foram conduzidas no laboratório de bromatologia da 

Universidade Federal do Oeste Baiano – Campus Barreiras. Os resultados para atividade de água obtidos 

nesse estudo estão abaixo de 0,60. Não existem na Legislação Brasileira valores limite para atividade de 

água em méis, no entanto, considera-se que valores de atividade de água em torno de 0,60 sejam limitantes 

para multiplicação de qualquer micro-organismo. Quanto ao conteúdo de resíduo mineral fixo, os 

resultados das amostras estudadas foram 0,128% (A), 0,185% (B), 0,175% (C), 0,254% (D), 0,634% (E), 

conforme apresentados na tabela permanecendo de acordo com a legislação brasileira, exceto a amostra da 

marca E que ultrapassa ligeiramente o valor estipulado pelos órgãos fiscalizadores, que estabelecem o 

limite máximo de 0,6% para cinzas. As amostras das marcas em análise tiveram variação do conteúdo de 

açúcares redutores entre 69,52% e 73,42%. A viscosidade das amostras analisadas tiveram variação entre 

4.424 cP (centipoise) e 27.910 cP, esses valores equivalem à 4,42 Pa.s e 29,91 Pa.s, respectivamente. Para o 

parâmetro analítico qualitativo de atividade diastásica, de uma entre as cinco amostras, demonstrou 

inconformidade com os padrões legais, já que não apresentou atividade enzimática. Os demais métodos, 

por análise qualitativa, HMF e proteínas totais, para todas as amostras de méis concordaram com os 

regulamentos em vigor. A partir dos resultados obtidos, tem-se que majoritariamente as amostras 

analisadas por métodos minuciosos, quantitativos e qualitativos, estão em condição adequada para 

consumo humano e produção de produtos derivados do mel. 

Palavras-chave: Mel, análises físico-químicas, legislação brasileira, Inspeção. 
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DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA AJUSTE DA CURVA DE CHUVAS 
INTENSAS E TESTE DE ADERÊNCIA DE DADOS CLIMÁTICOS 

Filipe Albuquerque Lima (PIBITI) – filipealbuquerquelima@hotmail.com 
Engenharia Ambiental, Campus Vitória da Conquista 

Dr. Felizardo Adenilson Rocha (Orientador) – felizardoar@hotmail.com 
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

O conhecimento das relações entre intensidade, duração e frequência das chuvas é de enorme importância 

para o projeto de obras de controle de erosão, dimensionamento de aterros, estruturas hidráulicas de 

condução das águas pluviais, vertedores de barragens, entre outros. As características das precipitações 

exercem papel fundamental no planejamento de projetos de engenharia hidráulica e agropecuária. Em vista 

disso o projeto em questão teve como objetivo o desenvolvimento de um programa computacional em 

linguagem PYTHON para o ajuste de equações de chuvas intensas (curvas IDF) pelo método da 

desagregação da precipitação de 24 horas em durações de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 360, 480, 600, 720 e 

1440 minutos, sendo testados para períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 30, 50, 70, 100 e 150 anos. Para a 

obtenção dos parâmetros das equações foi empregado o método de distribuição de Gumbel, e a aderência 

da distribuição séries anuais da precipitação foi feita pelo teste de Kolmogorov-Smirnov aos níveis de 1% e 

5% de significância. No ajuste das curvas foi empregado o método dos mínimos quadrados, adotando uma 

regressão linear múltipla para esse ajuste. Por fim, foram feitos testes comparativos entre os resultados 

adquiridos por meio de software e por meio de cálculo direto via planilha eletrônica, a partir das séries 

históricas de chuvas de estações pluviométricas do estado da Bahia. Com base nos dados obtidos, a 

metodologia aplicada na determinação das relações de intensidade, duração e frequência das chuvas 

intensas obteve bons resultados. Ao aplicar teste de aderência para todas as séries anuais da precipitação 

utilizadas a distribuição de Gumbel mostrou-se adequada. O software apresentou desemprenho 

satisfatório, em todos os casos o coeficiente de determinação (R²) apresenta valores superiores a 0,989, e 

comparado com os valores obtidos pela planilha eletrônica não apresentou variação significativa dos 

resultados, podendo ser utilizado de forma prática para regiões de que possuem pluviômetros para 

obtenção das curvas IDF. 

Palavras-chave: Chuvas, IDF, Gumbel, Software.  
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CARACTERIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ESTUDO DA ESTABILIDADE DE POLPA DO FRUTO 
BACUPARI (Garcina brasiliensis) 

Josilene Rosa de Sobral (PIBIC) – josilenesobral.js@gmail.com 
Engenharia de Alimentos, Campus Barreiras  

Me. Nereide Serafim Timóteo dos Santos (Orientadora) – nereideserafim@gmail.com 
Campus Barreiras  

RESUMO 

Os frutos nativos do Cerrado têm despertado interesse devido às suas propriedades funcionais e 

nutricionais, aliadas à presença de compostos bioativos, que podem apresentar efeitos fisiológicos 

adicionais mesmo em pequenas quantidades. O bacupari (Garcina brasiliensis) é um fruto nativo do cerrado 

brasileiro, possui polpa amarela bastante saborosa tendo em média três caroços em cada fruto; o mesmo 

apresenta elevado potencial para exploração econômica pela larga aceitação de seus frutos tanto para 

consumo in natura como na forma processada. Para a realização do estudo, os frutos foram colhidos nas 

comunidades rurais de Caroá no município de Cristópolis e Várzeas no município de Baianópolis, região 

Oeste da Bahia nos meses de novembro e dezembro de 2018. Posteriormente foram transportados, 

higienizado, processados e armazenados nos laboratórios do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia – campus Barreiras. Para a realização das análises, inicialmente separou duas amostras, 

então realizou-se o tratamento de pasteurização lenta (90 °C por 15 min) em uma amostra e a outra não 

sofreu nenhum tipo de tratamento (amostra controle), então, foram submetidos a caracterização físico-

química nos tempos de avalição, 0, 1, 2 ,3, 4, 5 e 6 e caracterização microbiológica. Os valores de ácido 

ascórbico encontrados na polpa do fruto foram semelhantes à de outros frutos do cerrado, além disso, a 

amostra pasteurizada apresentou significativa redução do ácido ascórbico. Já para os teores de acidez total 

titulável, pôde-se observar que com o decorrer do tempo de armazenamento, houve redução gradativa da 

acidez em ambas as amostras. Com relação aos valores de Sólidos Solúveis, ambas as amostras 

apresentaram oscilação durante o período de análise, apenas nos tempos 3 e 4 não houve diferença 

significativa na comparação entre os tempos de análise. Na relação SS/AT, houve diferença significativa 

entre as amostras controle e pasteurizada nos tempos 0, 2, 3 e 5. Além disso, houve aumento gradativo dos 

valores do tempo 0 ao tempo 5. Já nas análises de umidade e aW, durante o tempo de armazenamento 

ambas as amostras apresentaram comportamento semelhante. Quanto as análises microbiológicas, ambas 

as amostras apresentaram resultados idênticos, sendo 2,4x 102 NMP.g–1, para coliformes totais e >1.100 

NMP.g–1 para termotolerantes. Esses resultados estão acima do permitido pelo regulamento técnico RDC nº 

12, de 02/01/2001 que preconiza valor máximo de 102 NMP.g–1, esta contaminação por coliformes totais e 

termotolerantes, estão, provavelmente, associadas à manipulação inadequada durante o processamento da 

matéria-prima, ou à contaminação de equipamentos. 

Palavras-chave: Frutos, caracterização, bacupari, cerrado.  
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE MÉIS ARTESANAIS COMERCIALIZADAS NAS 
FEIRAS DA CIDADE DE BARREIRAS-BA 

Luana Regina Pereira Alves (PIBIC) – luanareginaalves@gmail.com 
Engenharia de Alimentos, Campus Barreiras  

Dr. Ítalo Abreu Lima (Orientador) – italoabreu@ifba.edu.br 
Campus Barreiras 

RESUMO 

No Brasil há uma legislação específica para o mel que estabelece parâmetros de qualidade para o produto, 

com indicação das análises e métodos a serem empregados. Objetivou-se com esse trabalho, avaliar a 

qualidade de méis artesanais, comercializados em feiras livre da cidade de Barreiras - BA, através de 

análises físico-químicas. Cinco amostras foram adquiridas em diferentes pontos das feiras livres e foi levadas 

ao laboratório de análise de alimentos do IFBA, campus Barreiras, onde permaneceram armazenadas em 

temperatura ambiente, até a realização das análises de pH; acidez titulável; umidade; atividade de água 

(Aw); cinzas; viscosidade e reação de Lugol. Para pH, os valores variaram de 3,37 a 4, 09. Em relação à 

atividade de água (Aw), os valores oscilaram entre 0,54 a 0,60. Na Legislação Brasileira não há indicação dos 

valores de pH e nem Aw para mel, entretanto estes parâmetros podem ser complementares para 

determinação da vida de prateleira do mel, sendo por tanto importante. O teor de mineral nos méis 

analisados permaneceu entre 0,01 a 0,04%, obedecendo, portanto a Legislação, que estabelece como 

máximo de 0,6% de cinzas para ser enquadrado como mel para consumo. Os teores de umidade 

apresentaram valores entre 6% a 18%, estando abaixo dos valores máximos permitidos pela Legislação 

vigente, que é de 20%. Para o índice de acidez titulável, foram encontrados valores entre 8,9 á 34,5. A 

acidez ocasionada pela presença desses ácidos orgânicos é a responsável pela estabilidade do mel frente á 

ação de microrganismos. É por esse motivo que essa analise se torna essencial para a qualidade do mel de 

abelha. A Legislação Brasileira não estabelece valores de viscosidade para identificar a qualidade do mel, 

entretanto esse valor é de extrema importância, pois indica a quantidade de água presente nas amostras, o 

que pode ser um indicativo de fraude. Os valores encontrados foram entre 540 a 4980 cP. A reação do Lugol 

tem por finalidade pesquisar a presença de amido e dextrinas no mel e baseia-se na reação do iodo e 

iodeto na presença de amido e dextrinas no mel. Das amostras analisadas, três apresentaram cor azul 

intenso, indicando fraude no produto. Para todos os parâmetros analisados os valores encontrados 

atendiam a Legislação, com exceção dos resultados para reação de lugol. É evidente que para evitar 

possíveis atos ilícitos, é necessário que os órgãos competentes fiscalizem esses locais e oriente os 

vendedores sobre os possíveis problemas ocasionados pela adulteração dos méis.  

Palavras-chave: Feiras Livres, Fraude, Mel, Viscosidade. 
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ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE SALAMES TIPO ITALIANO, ELABORADOS COM 
CULTURAS STARTERS 

Magda Maria Oliveira Inô (PIBITI) – m.oliveira.ino@gmail.com 
Engenharia de Alimentos, Campus Barreiras 

Dr. Ítalo Abreu Lima (Orientador) – italoabreu@ifba.edu.br 
Campus Barreiras 

RESUMO 

Neste trabalho o objetivo foi desenvolver e caracterizar através de análises físico-químicas, produtos 

fermentados Tipo Salame Italiano, observando o efeito da adição de culturas iniciadoras. Foram elaborados 

dois tratamentos, o tratamento controle T1 (sem adição de cultura starter) e o tratamento T2 com adição 

de cultura starter Lyocarni RHM-33 (Pediococcus pentosaceus e Staphylococcus xylosus). Durante as fases 

de elaboração do produto, foram realizadas amostragens para condução das análises de pH, atividade de 

água (Aw), acidez titulável (AT) e umidade. Ao final do processo foram avaliados gordura e cinzas. A perda 

de massa em salames é caracterizada pela perda de água e de importantes substâncias hidrossolúveis 

durante a fase de fermentação. Os tratamentos T1 e T2 apresentaram perdas de massa em torno de 50%. 

Em relação ao teor de umidade, foi observado que o conteúdo de água foi reduzido linearmente durante o 

processo, para os dois tratamentos avaliados. Foi observado que o conteúdo de atividade de água 

decresceu durante o decorrer dos 21 dias de maturação em ambos os tratamentos. Os baixos níveis de Aw 

auxiliaram na manutenção da vida útil do salame tipo Italiano produzido, uma vez que a baixa Aw atua 

como uma barreira para o crescimento de microrganismos indesejáveis. O conteúdo de ácido lático foi 

elevado, com valores inversamente proporcionais aos do pH. O pH, bem como o conteúdo de ácido lático, 

contribui com o desenvolvimento das características tecnológicas e sensoriais e para a qualidade 

microbiológica do produto. Na primeira semana de processamento, o tratamento T2 teve maior taxa de 

queda nos valores de pH em relação ao tratamento T1. Isso era esperado, uma vez que o T2 continha a 

cultura starter, promovendo o aumento da população de bactérias do ácido lático com consequente 

redução dos valores de pH durante a elaboração dos produtos. Os dois tratamentos atenderam aos valores 

estabelecidos pela legislação brasileira para Salame Tipo Italiano para o teor de água, e em relação a 

porcentagem de gordura, o tratamento T1 apresentou valores superiores ao limite permitido. Foi 

observada diferença entre os tratamentos em relação aos valores de acidez titulável, atividade de água, 

umidade, gordura e cinzas. Pôde-se observar que o desenvolvimento de salame tipo italiano adicionado de 

culturas starters foi viável, uma vez que o mesmo atende a legislação brasileira quanto aos parâmetros 

químicos.   

Palavras-chave: Culturas Starters, Carne, Maturação, fermentados. 
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AÇÃO ANTIMICROBIANA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE SEMENTES DE Annona 
crassiflora E CASCAS DE Caryocar EM GRÃOS DE SOJA 

Rafael Fernandes Almeida (PIBIC) – rafaelfernandes.creajrba@gmail.com 
Engenharia de Alimentos, Campus Barreiras 

Dra. Lilian Karla Figueira da Silva (Orientadora) – lksilva@gmail.com 
Campus Barreiras 

RESUMO 

A soja (Glycine max L.) pertence à família Fabaceae, na qual o cultivo de suas sementes está entre as 

atividades mais expressivas economicamente. Todavia, esta leguminosa tem sido alvo de inúmeros 

fitopatógenos, ocasionando perdas de grãos ou até mesmo de safras inteiras. De modo a combatê-los, este 

projeto de pesquisa teve como objetivo verificar o potencial dos óleos essenciais das sementes de Annona 

crassiflora Mart. e da casca de Caryocar brasiliense Camb. no tratamento de grãos de soja. Para isso, as 

frutas foram coletadas na região Oeste da Bahia, na qual, já em laboratório, as amostras foram trituradas e 

desumidificadas e foram realizadas a extração dos óleos essenciais. A extração do óleo essencial das cascas 

de pequi devido ao alto índice de compostos saponificáveis da matéria-prima ocasionou por duas vezes a 

interrupção da extração, demonstrando a impossibilidade da extração do óleo essencial por esse método. 

Quanto a extração do óleo essencial de araticum, verificou-se que o mesmo é solúvel em água; 

impossibilitando a sua extração podendo-se fazer apenas a sua caracterização por meio de cromatografia 

gasosa e uso do software CG Solution, sendo este óleo branco e apresentando como principais 

constituintes: Butanoic acid, 2-oxo-, methyl ester (13,11%); Eudesma-4(14),11-diene (9,47%); Phenol, 2,4-

bis(1-phenylethyl)- (7,99%); 9-Octadecenoic acid, 12-(acetyloxy)-, methyl ester, [R-(Z)]- (5,79%); 3,26-Dioxa-

2,27-disilaoctacosane, 2,2,4,25,27,27-hexamethyl- (5,38%) e Octadecanoic acid, methyl ester (5,17%). 

Identificou-se que alguns métodos que constam na literatura para a extração de óleo essencial, não 

funcionaram para as espécies estudadas neste  trabalho, sendo necessário equipamento adequado para 

isolar o óleo por arraste a vapor, cujo equipamento não existe no IFBA-Barreiras. Não foram encontrados 

trabalhos que afirmem que os óleos essenciais presentes nos componentes das frutas estudadas possuam 

poder fitopatogênico. 

Palavras-chave: Annona crassiflora Mart., Caryocar brasiliense Camb., Óleo essencial. 

Área / subárea: Ciência Agrária / Ciência e Tecnologia de Alimentos.  
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ANÁLISE DA APLICABILIDADE DO ÓLEO DA SEMENTE DO MARACUJÁ DO CERRADO 
PARA A PRODUÇÃO DE UM CREME VEGETAL ZERO LACTOSE 

Tatielly de Jesus Costa (PIBITI) – tatiellycosta18@gmail.com 
Engenharia de Alimentos, Campus Barreiras 

Dr. Lilian Karla Figueira da Silva (Orientadora)– lkfsilva@gmail.com 
Campus Barreiras 

RESUMO 

As indústrias produzem uma considerável quantidade de resíduos, os quais geram impactos negativos tanto 

economicamente, quanto ambientalmente, já que esses resíduos na maioria das vezes não geram lucros a 

empresa, e ainda causam sérios problemas ambientais. A semente do maracujá do cerrado é normalmente 

descartada na produção de sucos e polpas, no entanto, é uma excelente matéria-prima para produção de 

óleos que despertam o interesse da agroindústria de alimentos, esses óleos possuem diversas aplicações, 

como preparo de molhos para saladas e na produção de emulsões, como maioneses, requeijões e cremes 

vegetais, esse contexto enfatiza a necessidade de incentivo ao aproveitamento dos resíduos providos do 

maracujá do cerrado; dessa forma, este trabalho visou analisar a aplicabilidade do óleo da semente do 

maracujá do cerrado para a produção de um creme vegetal zero lactose, isso devido a importância de se 

conduzir estudos no Brasil sobre óleos extraídos das sementes de frutos, em especial aos frutos do cerrado, 

que são geralmente descartadas, uma vez que atualmente não há renda para a venda de subprodutos; logo, 

esse estudo propôs  fornecer subsídios para o desenvolvimento científico da espécie Passiflora cincinnata 

Mast.  O óleo foi extraído do farelo das sementes utilizando dois tipos de extratores, o tradicional Soxhlet e 

o extrator Quimis, utilizando-se o etanol como solvente, foram realizadas análises de atividade de água, 

material mineral e umidade nas sementes. A atividade de água das sementes in natura foi de 0,96; foi 

possível detectar a presença de aproximadamente 0,83 % de elementos minerais na amostra; já a umidade 

foi de 7,04%, valor condizente com a literatura quando comparado a outras espécies de maracujá. O 

rendimento do óleo extraído foi quantificado e comparado com valores encontrados na literatura, a 

variação do rendimento entre os métodos realizados, Soxhlet e o extrator Quimis, foi de 16,76 e 16,08 %, 

respectivamente. Verificou-se que as sementes do maracujá do cerrado possuem um percentual de 

extração de lipídeos menor que outras espécies de maracujá estudadas pela literatura, no entanto, foi 

constatado que diversas variáveis podem interferir no rendimento do óleo, o método de extração é umas 

delas. Também foi constatado que a semente da espécie estudada P. cincinnata possui um sistema de 

revestimento de membranas que dificultam a total extração do óleo. 

Palavras-chave: Aproveitamento Integral, Lipídeos, Semente de Maracujá do Cerrado. 

Área / subárea: Ciências Agrárias / Ciência e Tecnologia dos Alimentos. 
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DIGITAL INTERATIVO (SOFTWARE) PARA ESTUDO 
DA ANATOMIA SECCIONAL APLICADO A TECNOLOGIA EM RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA DA REGIÃO DO NEUROCRÂNIO  

 
Caio Victor Oliveira Silva (PIBIC) – caiovictors12@gmail.com 
Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas, Campus Salvador 

Dr. Marcus Vinicius Linhares de Oliveira (Orientador) – marcusradiology@gmail.com 
Campus Salvador 

RESUMO 

A evolução tecnológica trouxe significativas mudanças no âmbito da saúde concomitante a métodos 
diagnósticos sofisticados e desta forma, intensificou-se a formação do Tecnólogo no Brasil como um 
profissional que tem o domínio dos conhecimentos científicos e tecnológicos atuantes na gestão em saúde. 
Desenvolver um software como ambiente interativo para estudo da anatomia seccional voltada a 
ressonância magnética do neurocrânio. A arquitetura do software foi baseada no padrão arquitetural MVC 
(Model-View-Controller), que possibilita a divisão do projeto em camadas muito bem definidas. A aplicação 
foi escrita utilizando a linguagem de programação C++ [1] e foi desenvolvida junto com o framework Qt 
Creator [2] pela interoperabilidade entre sistemas, por ser gratuito, intuitivo e multiplataformas, facilitando 
a implantação em diferentes sistemas operacionais. As imagens dos exames de ressonância magnética do 
neurocrânio utilizadas no software pertencem ao banco de dados do curso de radiologia do Instituto 
Federal da Bahia. No total, 7 imagens foram disponibilizadas no software. As imagens selecionadas 
apresentaram marcadores nos pontos anatômicos mais relevantes da neuroanatomia. Todas as imagens 
possuem anatomia normal, sem patologia e com/sem meio de contraste. As imagens foram revisadas por 
professores de anatomia com experiência em ressonância magnética. Resultados: A aplicação apresentou a 
possibilidade de ter suas imagens, tarefas, perguntas e respostas criadas, atualizadas, exportadas e 
importadas. Os alunos devem, após importar a tarefa enviada pelo professor, são identificados e em 
seguida iniciam o estudo. Em seguida, o usuário deverá responder o questionário, retirando ao final da 
atividade, um relatório do exercício realizado. O software construído, em sua versão inicial, exibe imagens 
da anatomia e oferece alternativas para o usuário escolher os nomes das áreas indicadas. Com a finalidade 
de dar ao sistema desenvolvido, a possibilidade de uso por muito tempo, foram implementadas as 
funcionalidades de exportação e importação de tarefas. Como demonstrada na figura 4, um professor pode 
criar suas próprias tarefas e em seguida, exportá-la, assim, gerando um arquivo que pode ser enviado aos 
alunos, para que importem em suas aplicações. O software desenvolvido neste estudo apresentou um 
ambiente de fácil uso, contendo aspectos intuitivos para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. A 
função de importar e exportar tarefas oferece maior liberdade para o professor criar atividades avaliativas, 
bem como permite que o aluno possa treinar o reconhecimento das estruturas anatômicas nos exames de 
imagem a qualquer momento. 

Palavras-chave: Anatomia humana, Ressonância Magnética, Educação, Desenvolvimento de sistemas.  

Área / subárea: Ciências da Saúde / Radiologia.  
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CONSTRUÇÃO E VIABILIDADE DE UM AQUECEDOR DE ÁGUA SOLAR DE BAIXO 
CUSTO 

Adriel Luiz Bastos Souza (PIBIC) – adrielluiz35@gmail.com 
Engenharia elétrica, Campus Vitória da Conquista 

Dr. Enrique Peter Rivas Padilla (Orientador) – eprivasp@gmail.com 
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

          A crescente demanda na utilização da energia solar nestes últimos anos foi motivada pelo aumento nos 

custos da energia elétrica e cuidados no meio ambiente. Por este motivo, neste trabalho foi construído dois 

sistemas de aquecimento solar de água, um coletor tipo chapa plana e outro chapa ondulada, nos quais 

fizemos um estudo comparativo objetivando a sua eficiência.  Um sistema elétrico de automação de coleta 

de dados foi montado para realizar as medidas de luminosidade e de temperatura do meio, assim como, a 

temperatura da água dos reservatórios. Depois de analisar o gráfico da temperatura durante vários dias 

com leituras a cada quatro horas observasse que o sistema do coletor de chapa plana é mais eficiente em 

de 4 °C mais elevada do que o coletor de chapa ondulada. Este foi verificado para vários dias em diferentes 

condições climáticas. Também foi comparada a temperatura ambiente e a temperatura do reservatório, 

observando uma diferença de temperatura máxima de 34 °C em dias ensolarados e em dias não 

ensolarados uma diferença de temperatura de 14 °C, em.  Com isto, concluísse que mesmo sendo 

construído com materiais de baixo custo, o sistema de aquecimento solar de água apresentou boa 

eficiência, possibilitando sua utilização em residências, visando a sua popularização principalmente em 

setores de baixa renda.  

         Palavras-chave: Aquecedor solar, Energia solar, coletor solar.  

Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Física.  
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INVESTIGAÇÃO DE MODELOS MATEMÁTICOS APLICADOS EM DISPOSITIVOS 
ELETRÔNICOS SEMICONDUTORES 

André Silva Andrade (PIBIC) – andreandrade0394@gmail.com 
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista 

Me. Gislan Silveira Santos (Orientador) – gislan.santos@ifba.edu.br 
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

Em eletrônica, o diodo é um dispositivo semicondutor vastamente utilizado em aplicações como: proteção 

em sistemas eletrônicos, retificadores de meia onda e onda completa e etc. Além disso, todos os estudantes 

dessa área tem contato com esse componente eletrônico nas suas primeiras práticas laboratoriais. Visto o 

diodo como um componente fundamental da eletrônica, seu comportamento e os fatores que o 

influenciam, tem sido objeto de estudo desde o seu surgimento, visando sua melhor aplicabilidade e 

eficiência em circuitos eletrônicos. Dessa forma, esta pesquisa desenvolvida teve como questionamento 

inicial: como obter uma solução numérica da curva característica desse componente eletrônico, levando em 

consideração, a resistividade do circuito e a temperatura? Em seguida, teve-se como objetivo a aplicação e 

avaliação dos modelos matemáticos que estudem circuitos elétricos com a inserção do diodo, utilizando 

ferramentas computacionais no intuito de executar simulações numéricas satisfatórias. Com isso, realizou-

se um levantamento bibliográfico e uma análise quantitativa de dados, utilizou-se o software Multisim para 

a coleta de dados teóricos e o software Matlab, posteriormente, para aplicação do método numérico com 

maior precisão. A pesquisa demonstrou que tanto a resistência inserida no circuito, quanto o fator externo 

temperatura, influenciam no comportamento da curva característica do diodo, pois através da análise 

gráfica percebeu-se que: quanto maior a temperatura ambiente, maior o deslocamento da curva 

característica desse dispositivo semicondutor para a esquerda; quanto maior o resistor presente no circuito, 

menor é a tensão de joelho e a corrente. Dois métodos numéricos foram aplicados (Interpolação Polinomial 

e Regressão Não-Linear), para a obtenção dos coeficientes para as curvas que descreveram o 

comportamento do diodo sob diferentes temperaturas e em série com diferentes resistências. Porém, a 

equação exponencial obtida através do método de regressão não linear foi escolhida para obtenção e 

aplicação de um termo de correção da temperatura ambiente, em que posteriormente foi determinado. Por 

conseguinte, a correção da temperatura mostrou-se satisfatória, pois com a inserção desse termo na 

equação exponencial referente à temperatura maior, o gráfico gerado sobrepôs o gráfico feito com os dados 

coletado sob temperatura ambiente. Por fim, este trabalho visou contribuir para a educação na engenharia 

em uma perspectiva experimental, sendo que, o que é apresentado na teoria são situações ideais, o qual 

não ocorre experimentalmente devido a interferências externas, logo, é de suma importância mostrar aos 

estudantes de engenharia que é normal encontrar resultados com uma margem de erro entre os valores 

práticos e experimentais.   

Palavras-chave: Diodo, Curva Característica, Temperatura, Modelo Matemático.  

Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Matemática. 
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SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE DETECTORES DE RADIAÇÃO PARA 
MAMOGRAFIA  

Caio Eduardo Silva Amaral (PITIBI) – caioamaaral@gmail.com 
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista 

Dr. Walmir Belinato (Orientador) – wbfisica@gmail.com 
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

O diagnóstico de nódulos mamários, cancerígenos ou não, foi possível a partir da técnica da mamografia 

diagnóstica. Utilizando-se um feixe de raios X de baixa energia (entre 10 e 40 KeV), as estruturas dos 

nódulos em mamas podem ser avaliadas, o que possibilita seu acompanhamento cirúrgico ou radioterápico. 

Para esse acompanhamento ser preciso e não nocivo (devido às doses de radiação incidentes nos 

pacientes), é necessária a calibração dos feixes a partir de camaras de ionização. Neste sentido, utilizando o 

do código de simulação Monte Carlo N-Particle eXtended (MCNPX), que faz uso das técnicas de Monte Carlo 

para cálculo de dose de radiação em órgãos e tecidos internos de pacientes, para proteção radiológica de 

profissionais de saúde em projetos de cintiladores, caracterização de fontes e detectores de radiação,, em 

parceria com o IFBA (Labprosaud-Parque Tecnológico) situado na cidade de Salvador-BA, foram construídos 

os detectores virtuais para feixes de mamografia, mais especificamente o SF Mammo Chamber Type 34069 

6cm³, o qual foi validado com medidas experimentais em feixes com energias entre 10 - 40 KeV. A variação 

entre os valores obtidos em código MCNPX e em laboratório para os valores experimentais foi em torno de 

6%. Apesar de obtermos uma variação acima dos 5% de tolerância, foi possível validar o cenário proposto 

devido a margem de incerteza experimental. Dessa forma, torna-se possível a calibração de quaisquer 

outros detectores propostos para o LABPROSAUD por meio deste mesmo cenário, sem que seja necessário 

validação posterior ou o custeio de qualquer mão de obra física.  

Palavras-chave: Mamografia, LABPROSAUD.  

Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Física. 
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SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE DETECTORES DE RADIAÇÃO PARA 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

Caio Luciano Lima (PIBIC) - caioluciano2007@gmail.com 
Bacharelado em Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista 

Dr. Walmr Belinato (Orientador) - wbfisica@gmail.com  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

Considerada uma técnica diagnóstica com elevada exposição do paciente a radiação, a tomografia 

computadorizada (CT) faz uso de um parâmetro utilizado para controle de qualidade do feixe, o CTDI (do 

inglês Computer Tomography Dose Index). Para realizar a medida do CTDI é necessário o uso de um 

detector específico para a técnica diagnóstica, como também deve este detector ser calibrado a cada 2 anos 

em um laboratório. Fazendo o uso da interação da radiação com a matéria, a física médica tem como um de 

seus objetivos avaliar os níveis das doses de radiação aos quais os pacientes e/ou profissionais da medicina 

estão expostos durante os procedimentos médicos. É possível realizar a simulação dessa interação através 

do código de Monte Carlo N-Particle eXtended (MCNPX). Neste projeto realizou-se, a partir das dimensões 

de um laboratório de calibração de detectores, Labprosaud - IFBA - Parque tecnológico da Bahia, a 

simulação computacional de dois tipos de detectores de radiação: o da Radcal 10x5-3CT, específico para uso 

em CT e Farmer® Chamber Type 30010. Para isso, além das dimensões e configuração do laboratório, 

considerou-se, nas simulações, as qualidades de radiação usadas na calibração em procedimentos para TC, 

RQT8 (100 kV), RQT9 (120 kV) e RQT10 (150 kV), bem como, as características dos dois detectores de 

radiação. Os resultados simulados obtidos em código MCNXP mostraram valores com variações menores 

que 3% comparados aos medidos no LABPROSAUD com a câmara de ionização Farmer® Chamber Type 

30010. Para o detector 10x5-3CT as variações dos resultados simulados comparados aos obtidos pelo 

método do inverso do quadrado da distância foram de até 6,9% (RQT10). 

Palavras-chave: Calibração de detectores, Método de Monte Carlo, Simulação Computacional.  

Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Física Médica. 
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HIPÁTIA DE ALEXANDRIA UM OLHAR FEMININO PARA O CÉU NA ANTIGUIDADE 
CLÁSSICA - CONTRIBUIÇÕES PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA DE PLATÃO  

Crislanda Lima Pereira (PIBIC) – landaquantica@gmail.com  
Licenciatura em Física, Campus Salvador  

Dr. Ricardo Silva de Macêdo (Orientador) – rikfisico@gmail.com  
Campus Salvador 

RESUMO 

Neste trabalho, apresentamos a sequência da pesquisa Hipátia de Alexandria um olhar feminino para o céu 

na antiguidade clássica com ênfase em suas contribuições para a solução do problema de Platão. O objetivo 

da pesquisa consistiu em desenvolver sequências didáticas investigativas sobre o tema Gravitação Universal, 

destacando as contribuições dadas pela filósofa grega Hipátia à solução do problema de Platão, de modo a 

apresentar para os estudantes uma historiografia que reforce o papel da mulher na ciência e que contribua 

para a construção de uma visão crítica sobre a Natureza das Ciências. A metodologia consistiu em uma 

revisão de literatura sobre a obra da filósofa e suas contribuições para o problema proposto e no estudo e 

desenvolvimento de sequências didáticas investigativas. As conclusões apontaram para o potencial uso de 

sequências didáticas investigativas como estratégia de ensino e de reforçar o papel da mulher no campo da 

Ciência, além de fortalecer contribuições como a de Hipátia para compreensão de problemas da 

Antiguidade Clássica. 

Palavras-chave: Hipátia, Problema de Platão, HFSC, Gravitação.   

Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Física. 
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SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS LINEARES, SUPERFICIAIS E DE CORES EM 
ÚLCERAS VENOSAS 

Danilo Oliveira Dias (PIBIC) – danilolive30@hotmail.com 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Campus Salvador 

Dr. Renato Lima Novais (Orientador) – renatonovais@gmail.com 
Campus Salvador 

RESUMO 

As úlceras venosas são lesões cutâneas que afetam milhares de pessoas no mundo e que causam danos 

físicos e psicológicos aos atingidos por essa enfermidade. Devido às diversas formas de tratamento 

existentes, é necessário o acompanhamento da sua evolução para identificar qual deles é o mais eficaz em 

cada caso. Uma das formas de acompanhamento é a medição quantitativa da área lesionada da pele. 

Atualmente o método de medição mais utilizado em úlceras é feito através da planimetria, no qual é 

aplicada uma folha transparente sobre a ferida e seu perímetro é traçado para posterior medição. Este 

método de medição apresenta riscos aos pacientes por possibilitar o contato direto do material de medição 

com a ferida, então faz-se necessário o desenvolvimento de ferramentas de medição não invasivos. 

Este projeto de iniciação científica teve como objetivo desenvolver um software que através da marcação 

manual de imagens digitais de úlceras venosas, calcule-se a área dessa marcação resultando no valor de 

área da úlcera venosa, da largura e altura dessa ferida marcada. Conclui-se que a medição a partir de 

imagens digitais pode ser utilizada como alternativa não invasiva para a medição de úlceras venosas, porém 

a marcação manual realizada pelo profissional de saúde ou o acompanhamento dos resultados obtidos 

através da detecção automática são necessários para garantir um resultado satisfatório.   

Palavras-chave: Úlceras Venosas, Medição, Área, Planimetria manual, ImageJ, SAMUV.  

Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da Computação. 
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DESENVOLVIMENTO DE JOGOS ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM DAS APLICAÇÕES DE DERIVADAS E DE TRIGONOMETRIA 

Emersson Cardim Mota (PIBITI) – emerssonmota123@gmail.com 
Análise e desenvolvimento de sistemas, Campus Eunápolis  

Me. Celso Eduardo Brito (Orientador) – celso_ufba@yahoo.com.br 
Campus Eunápolis 

RESUMO 

Esse projeto teve como objetivo principal o desenvolvimento e posterior utilização de jogos eletrônicos, no 

processo de ensino e da aprendizagem das aplicações de derivadas de funções de uma variável real, 

especificamente problemas sobre Taxas de Variação e Relacionada e Diferenciais e de Trigonometria, para 

estudantes ingressantes nos cursos superiores da Licenciatura em Matemática e da Engenharia Civil, na 

disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I, do IFBA, campus Eunápolis. Os jogos voltados para área 

educacional podem proporcionar não só a aprendizagem como também o entretenimento, podendo este 

ser uma boa alternativa a fim de atrair os estudantes para o interesse no conhecimento de matérias 

específicas da matemática, como consequência, tende-se buscar aprimorar as habilidades do aprendiz e 

uma maior aproximação tanto das aulas quanto do docente. O jogo tridimensional single player, intitulado 

“Conflito Calculado”, foi criado na plataforma Unity 3D, levando em consideração as diversas possibilidades, 

que foram investigadas, da abordagem dos objetos matemáticos propostos, no que diz respeito à escrita de 

sua linguagem particular, bem como da inserção de outras tecnologias (calculadora), que possibilitam 

mobilizações numéricas mais efetivas, durante a atividade gamificada. O enredo do game envolve uma 

batalha entre seres humanos, chefiada por um personagem principal que precisa salvar seus amigos, e os 

alienígenas que invadiram a cidade onde eles moram. Posteriormente, após construção e alguns testes 

feitos na nova tecnologia digital, ocorreu à aplicação de uma oficina para utilização da tecnologia junto aos 

estudantes dos referidos cursos superiores. Infelizmente não foi possível construir o jogo para o estudo de 

Trigonometria, porém podemos adaptar as questões presentes nesse, para vários outros objetos 

matemáticos, inclusive os ligados à essa subárea da Matemática. Por fim, constatamos que a experiência foi 

exitosa e propiciou além de um ambiente lúdico, para o estudo de objetos que na maioria das vezes tem 

aplicação tradicional, um melhor desempenho no aprendizado das aplicações de derivadas, contribuindo 

também para maior motivação e permanência desses jovens ingressos nos referidos cursos, fazendo-se um 

ambiente acadêmico mais agradável e significativo. 

Palavras-chave: Jogos Eletrônicos, Aplicações de Derivadas, Cálculo Diferencial, Gamificação. 
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SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO, REATIVIDADE DE POTENCIAIS METALOFÁRMACOS 
CONTENDO TIOUREIA 

Felipe Emanuel Carneiro de Matos (PIBIC) – felipe20carneiro@gmail.com 
Engenharia Química, Campus Salvador 

Dr. Carlos Daniel Silva da Silva (Orientador) – silvadasilva.1985@gmail.com 
Campus Salvador 

RESUMO 

Neste trabalho foram realizados sínteses, caracterizações e estudos de reatividade dos complexos cis-

[RuCl(tu)(bpy)2]+X- e cis-[Ru(NO)(tu)(bpy)2]3+(PF6
-)3, em que tu = tioureia, bpy = 2,2-bipiridina e X- = BF4

- ou 

PF6
-. Foi realizada uma análise preliminar da pureza da tioureia, através da espectroscopia nas regiões do 

UV-vis, infravermelho e ressonância magnética nuclear de carbono-13, que indicaram um sólido com um 

alto índice de pureza e consequentemente adequado para as sínteses dos complexos. Após tentativas de 

síntese, foram feitos testes de solubilidades dos sólidos obtidos em sete solventes diferentes. Com base nas 

técnicas de caracterização espectroscópica (nas regiões do UV-vis e infravermelho) e eletroquímicas 

(voltametria cíclica e condutimetria), os sólidos sintetizados se tratam de compostos iônicos, cujos ânions 

são PF6
- e BF4

- e cujos cátions possuem formulações cis-[RuCl(tu)(bpy)2]
+ e cis-[Ru(NO)(tu)(bpy)2]3+. No 

espectro na região do infravermelho para os três complexos foram identificados sinais que indicam a 

presença da tioureia como o sinal na região de 1600 cm-1 que é associado à deformação angular da ligação 

δ(NH2). Já no nitrosilocomplexo foi observado um sinal em 1930 cm-1 que é associado à frequência de 

estiramento da ligação N≡O, indicando assim a presença do grupo nitrosil na composição do complexo. Já 

os espectros nas regiões do UV-vis possuem bandas na região de 290 nm que são atribuídos a transições do 

tipo interna do ligante 2,2-bipiridina e, para o cloro complexo, há duas bandas entre 503 e 353 nm, que são 

atribuídas a transferências de cargas, com base no solvatocromismo observado e em analogia a complexos 

semelhantes. A condutividade molar determinada para o clorocomplexo (145 S cm2 mol-1) indica que o 

composto é iônico com a proporção cátion:ânion de 1:1, que está de acordo com a formulação proposta. O 

voltamograma, curva de corrente em função do potencial aplicado, do clorocomplexo indica um par de 

ondas (E1/2 = 0,64 V vs Ag/AgCl) associadas a processos redox envolvendo o centro metálico. Essa atribuição 

é feita em analogia a complexos semelhantes. Os estudos de reatividade do cis-[RuCl(tu)(bpy)2]+ indicaram 

que o complexo reage com o redutor biológico L-cisteína e, portanto, é um potencial liberador de H2S, um 

agente vasodilatador. Da mesma forma, o nitrosilocomplexo também reage com o redutor biológico L-

cisteína, tornando seu uso como vasodilatador promissor 

Palavras-chave: Complexo, Rutênio, Tioureia. 
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ERROS E OBSTÁCULOS NO PROCESSO DE APREDIZAGEM DE APLICAÇÕES DE 
DERIVADAS E CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS, PARA UMA OU MAIS VARIÁVEIS 

REAIS: UMA ANÁLISE A LUZ DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA 

Jeniffer Stifani Vieira Silva (PIBIC) – stifanicb@bol.com.br 
Licenciatura em Matemática, Campus Eunápolis 

Me. Celso Eduardo Brito (Orientador) – celsoedu@ifba.edu.br 
Campus Eunápolis 

RESUMO 

Neste trabalho propomos uma análise de práticas discentes, afim de identificar e observar os erros e 

obstáculos presentes na aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral I e II no que diz respeito à aplicação 

de derivadas, e funções de uma ou mais variáveis reais, sob a perspectiva da Teoria de Registro de 

Representação Semiótica de Duval (1999). Para alcançar tal objetivo foi necessária a observação quanti-

qualitativa dos instrumentos avaliativos e das autoanálises de erros desenvolvidas pelos estudantes, a partir 

de uma categorização pré-determinada, em turmas dos cursos de Engenharia Civil e da Licenciatura em 

Matemática do Instituto Federal Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Eunápolis. Com isso, foi possível 

compreender, com base nos estudos de Brousseau (1976), erros oriundos de obstáculos didáticos, 

epistemológicos e psicológicos. Houve um alto número de erros vinculados a falta de compreensão efetiva 

dos objetos matemáticos explicitados nas avaliações realizadas, principalmente, no registro algébrico. Erros 

categorizados assim, podem ser facilmente encontrados em resoluções de questões referentes aos objetos 

Regras de L’Hospital, em Cálculo I e Função de Várias Variáveis, no que diz respeito a derivadas parciais, 

plano tangente, vetor gradiente, Limites e continuidade, para Cálculo II. Já a respeito dos objetos de estudo 

que perpassam por uma abordagem de problemas contextualizados como em Taxas de Variação e 

Relacionadas, Diferenciabilidade e Otimização, também vinculados à Cálculo I, pôde ser observado um 

índice maior de erros cometidos na língua materna, nos quais, mediante análises dos estudantes, 

majoritariamente eram apontados como erros ligados à má interpretação ou a não assimilação coesa dos 

enunciados de questões, advindos de dificuldades quanto a resolução de problemas e a própria 

compreensão dos conteúdos necessários para a conversão algébrica e seu devido tratamento. Para as 

Funções de Várias Variáveis, no que diz respeito ao domínio, curvas de nível e construção de gráficos, 

averiguou-se, a ocorrência de erros relacionados a representação gráfica, e sua conversão advinda do 

registro algébrico, delineando dificuldades quanto a ordem de compreensão de conceitos geométricos e 

dos conteúdos dialogados em sala de aula. Concluímos que é de suma importância que mais pesquisas 

nesse viés sejam realizadas já que, com isso, o docente pode compreender como ocorre a aprendizagem de 

forma mais ativa, dos seus estudantes em relação aos objetos matemáticos abordados, possibilitando 

possíveis mudanças metodológicas, afim de minimizar os obstáculos e promover uma aprendizagem mais 

efetiva. 

Palavras-chave: Erros, Aplicações de Derivadas, Cálculo Diferencial e Integral, TRRS.  
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REPLICAÇÃO DE APLICAÇÕES POR MEIO DE FUNÇÕES VIRTUALIZADAS DE REDE: 
APLICAÇÃO NA BAMBU: REDE METROPOLITANA PARA EXPERIMENTAÇÃO E 

INOVAÇÃO DA INTERNET DO FUTURO 

Jorge Carlos de Jesus Gonçalves (PIBIC) – jjc_carlos@live.com 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Campus de Salvador 

Dr. Allan Edgard Silva Freitas (Orientador) – allan@ifba.edu.br 
Campus de Salvador 

RESUMO 

Em anos recentes, redes experimentais têm sido implantadas em diversos países. Essas redes amparam o 

pesquisador no desenvolvimento de novos protocolos de rede e serviços de aplicações em ambientes reais 

sem causar impactos na rede de produção. A Rede Metropolitana de Salvador (Remessa) possibilitou a 

interconexão das instituições de Ensino e Pesquisa da Cidade do Salvador, e oferece um cenário ideal para a 

implantação de uma rede de experimentação metropolitana, na medida em que interliga as principais 

universidades públicas, instituições de pesquisa e/ou ensino, universidades privadas, governo municipal, 

governo estadual e instituições de Saúde do estado da Bahia. Sobre esta infraestrutura se prevê a 

implantação da rede BAMBU, uma rede metropolitana para experimentação e inovação da Internet do 

Futuro. Assim, a rede BAMBU funcionará através da rede Remessa onde terá uma topologia inicialmente 

planejada para interligar as instituições parceiras do projeto através de um anel óptico, podendo utilizar 

fibras ópticas apagadas (sem utilização) ou através de uma rede sobreposta por meio da criação de Vlans. A 

rede BAMBU dará suporte à prática de inovação sobre Internet do Futuro nas instituições de ensino e 

pesquisa baianas. Para o suporte ao uso de aplicações avançadas, além da camada de rede reconfigurável 

por meio da rede definida por software proposta, pode ser necessário dispor de um nível de resiliência que 

mantenha as aplicações funcionando apesar de falhas. Este nível pode ser baseado em replicação de 

máquina de estados, que permite o funcionamento de aplicações mesmo na presença de falhas, tolerando 

falhas bizantinas. Desta forma, pode-se prover funções de rede virtualizada para replicação que tenham 

resiliência e tolerância a falhas em um ambiente SDN. Este ambiente permitiria reorganizar aplicações da 

rede com replicação ativa, possibilita provermos mecanismos para a que as VNFs implantadas mantenham 

os serviços de forma contínua. Uma forma de fazer isto é por blockchain, plataforma tolerante a falhas 

bizantinas, por meio do Hyper Ledger: a partir do livro-razão distribuído, as aplicações replicadas utilizam 

um suporte de armazenamento e execução de transações por contratos inteligentes tolerante a falhas 

bizantinas. Um experimento focado em uma simples aplicação médica foi exercitada. A plataforma, é 

gerenciado pelo Hyperledger Fabric, responsável pela realização do consenso na rede. O Hyperledger 

composer gerencia as informações da rede separando-as entre as transações submetidas e aprovadas, 

registradas no livro-razão, e a base de dados de estados, que armazenam os estados atuais dos ativos e 

participantes. Desta forma, implementamos uma aplicação blockchain, exercitando-a em um conjunto de 

nós que formaram uma blockchain com o hyperledger. Como sequencia do trabalho, com a efetiva 

implantação da rede BAMBU, deve-se transpor a aplicação desenvolvida para a rede definida por software 

proposta no BAMBU. 

Palavras-chave: Redes Avançadas, Replicação, Blockchain. 

Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da Computação. 



LIVRO DE RESUMOS 
 

XVI Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação 

33 

_____________________________________________________________________________ 

PRPGI                                                                                                                                                                     ISBN 978-85-67562-50-6                                                                    

 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS PARA AS AULAS DE 
ESTATÍSTICA 

Larissa de Sousa Oliveira (Bolsista - PIBIC) – laaarissasousa@gmail.com 
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista 

Me. Allan de Sousa Soares (Orientador) – allansoares007@gmail.com 
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

O trabalho propôs a elaboração de um Material Didático desenvolvido ao ensino da matemática, mais 
especificamente, um material composto por atividades experimentais vinculadas a área de Probabilidade e 
Estatística. Para atingir o objetivo proposto, foi preciso realizar um estudo bibliográfico sobre amostragem 
estatística, intervalos de confiança, testes de hipótese paramétricos, além da escolha e execução das 
atividades selecionadas. A partir de então, foi feito um roteiro experimental para cada atividade, estes 
devidamente divididos em introdução, objetivos gerais, objetivos específicos, material utilizado, resumo das 
bases teóricas, tópicos principais do procedimento, sugestões para referências e resultados esperado ao se 
realizar a atividade. Como decorrência foi confeccionado um material contendo 11 roteiros experimentais e 
03 anexos, sendo 05 roteiros práticos realizados manualmente e outros 06 com o uso de um computador. 
As simulações computacionais foram elaboradas por meio do software OCTAVE e para as atividades 
manuais foram indicados materiais de baixo custo, tais quais, copos descartáveis, folhas de papel ofício, 
moedas e tachinhas. Isto, no intuito de que as atividades possam ser realizadas facilmente em sala de aula. 
O objetivo proposto foi alcançado, sendo relevante por propiciar a participação ativa dos alunos no 
processo de aprendizagem e permitir que os professores lecionem suas aulas de forma dinâmica, com 
menor abstração matemática e consequentemente mais prazerosas. Ademais, a Estatística está presente 
em diversas áreas, de maneira que aulas práticas compreendam o preparo na interpretação de dados 
encontrados no dia a dia e uma análise mais apurada dos fatos.  

Palavras-chave: Estatística, Roteiro, Experimento, Simulações. 
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SISTEMA DE CONTROLE DA EVOLUÇÃO DE PACIENTES ACOMETIDOS POR ÚLCERAS 
VENOSAS 

Marcelo Dalta Reis (PIBITI)  – marcelo.dalta@gmail.com 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Campus Salvador 

Renato Lima Novais (Orientador)  – renatonovais@ifba.edu.br 
Campus Salvador 

RESUMO 

O Samuv tem como objetivo desenvolver um Sistema de Controle da Evolução de Pacientes Acometidos por 

Úlceras Venosas que permita o profissional da área de saúde obter medições de úlceras venosas, a partir da 

captura de imagens utilizando um tratamento não invasivo e, usar essas informações para melhorar a 

tomada de decisão nos tratamentos das úlceras venosas. O projeto visa reduzir os custos sobre o 

tratamento de úlceras venosas ao mesmo tempo em que proporciona maior fluidez em todo processo de 

atendimento, pois, oferece um ecossistema que une serviço web e mobile interagindo em tempo real, 

dessa forma extraindo o máximo de cada um destes ambientes. O serviço web oferece uma aplicação que 

utiliza o framework Django com a utilização da linguagem juntamente com serviço restful  

e, este sincronizado a aplicação mobile por sua vez consome os dados gerados pela aplicação web e vice 

versa, proporcionando tal flexibilidade. O sistema tem como diferencial além da medição da úlcera venosas 

a partir das imagens coletadas e enviadas para aplicação a geração de ferramentas visuais (gráficos) que 

mostram a evolução das úlceras venosas fazendo correlação com o tipo de tratamento utilizado a fim de 

auxiliar os profissionais de saúde. 

Palavras-chave: Úlceras Venosas, Saúde, Sistemas Médicos, Tecnologia. 
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SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E REATIVIDADE DO 
CIS-Ru[(NO)(indz)(bpy)2](PF6)3 

 
Marcelo Morais Pinheiro (PIBIC) – marcelomoraispinheiro@gmail.com 
Engenharia Química, Campus Salvador 

Dra. Denise Santos de Sá (Orientadora) – quimicadssa@hotmail.com 
Campus Salvador 

RESUMO 

O óxido nítrico (NO) é uma importante molécula-sinal que, ao se difundir para dentro das células 

musculares, atua relaxando os vasos sanguíneos onde se liga reversivelmente ao ferro(II) no sítio ativo da 

enzima guanilil-ciclase (sGC), isto ativa a enzima sGC para a produção da molécula GMPc o que resulta no 

relaxamento da musculatura lisa. O 1H-Indazol (indz) é um composto que também atua na ativação da sGC, 

mas não é tão eficiente quanto o NO. Por conta disto, buscou-se, com base em procedimentos descritos na 

literatura, sintetizar o potencial fármaco: cis-Ru(NO)(indz)(bpy)2](PF6)3, tendo em vista que o nitrogênio 

presente nos ligantes, NO e indz, possui pares de elétrons não ligantes que podem atuar como bases de 

Lewis se coordenando a metais de transição como o Ru (II). O valor obtido para condutividade molar na 

concentração de 1mmol.L-1  de 353 Scm².mol-1, que indica que a proporção entre cátions e ânions é de 1:3 e 

os dados de análise elementar estão de acordo com a formulação do complexo desejado. A partir das 

técnicas de espectroscopia na região do ultravioleta-visível, foi possível associar as bandas observadas em 

240nm, 300nm, 330nm e 450nm, às transições eletrônicas envolvendo os orbitais do complexo. A análise e 

interpretação dos dados espectroscópicos na região do infravermelho contribuiu para sustentar a proposta 

de formulação do composto, atribuindo os sinais observados aos modos vibracionais 

característicos dos ligantes coordenados como o observado em 1950 cm-1, característico do NO+ 

coordenado. O estudo do pKa do complexo obtido indica a conversão do grupo nitrosil ao respectivo 

nitrocomplexo, o pKa obtido para esta conversão foi de 3,6 de forma que se observa a relação do composto 

com o aumento do pH do meio. Sugere-se também que em meio básico, ocorra desprotonação do 1H-

Indazol coerente com a diminuição observada na energia necessária para a transição eletrônica do tipo 

TCML com maior contribuição da 2,2–bipiridina no composto. A partir do estudo eletroquímico por 

voltametria de pulso diferencial e irradiação de luz (450nm), em ácido tricloroacético 0,1 mol.L-1, verifica-se 

que há redução de NO+  a NO0, com posterior liberação do NO associada a onda anódica observada em 

+0,36V. Os dados biológicos, em células tumorais e sadias, indicam que o complexo apresenta baixa 

citotoxicidade para a utilização como um potencial anticancerígeno.  

Palavras-chave: Rutênio (II), NO, 1H-indazol, Vasodilatador. 
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A MULTIDIMENSIONALIDADE DA CRISE HÍDRICA EM VITÓRIA DA CONQUISTA 

Mariane Santana Silva (PIBIC) - ssmari.santana@gmail.com  
Curso de Engenharia Ambiental, Campus Vitória da Conquista  

Dr. Jacson Tavares de Oliveira (Orientador) – joliveira@ifba.edu.br 
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

A crise hídrica tem sido alvo de menções e discussões com frequência nos dias de hoje, possivelmente, em 

razão do prejuízo causado no abastecimento de algumas regiões do Brasil, e, também, em Vitória da 

Conquista. Para combater este problema, é de fundamental importância analisá-lo com atenção a todas as 

causas e influências para sua existência, sejam elas naturais ou antrópicas. Neste trabalho, foram analisadas 

a dimensão climática, a dimensão das instituições e a dimensão social, propostas com o objetivo de 

desmistificar discursos apelativos, que ao apontarem a natureza como a única responsável pelo problema, 

mascaram a atuação inadequada de outros agentes causadores ou intensificadores da crise. Deste modo, foi 

realizada uma avaliação geral da situação hídrica em todo o Brasil e no estado de São Paulo, a fim de 

embasar e introduzir a discussão acerca do problema em Vitória da Conquista. Em seguida, fez-se uma 

análise acerca do clima do local em estudo, com enfoque nos principais sistemas formadores de tempo e 

nas tipologias mesoclimáticas preponderantes na região. O estudo também analisou a atuação da 

comunidade urbana do município (sociedade civil e associação de irrigantes), bem como do poder público e 

de alguns órgãos envolvidos com a questão hídrica, como a concessionária de saneamento (Embasa), a 

Secretaria de Meio Ambiente e a Promotoria de Justiça Regional. Por fim, foram apresentadas algumas 

alternativas para solução da crise. 

Palavras-chave: Crise hídrica, Multidimensionalidade, Gestão hídrica, Água. 
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CARACTERIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DA LIGA CU-14AL-4NI-XTI COM MEMÓRIA DE 
FORMA SOLIDIFICADA RAPIDAMENTE POR MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA 
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Campus Salvador 

RESUMO 

A liga CuAlNi é uma opção interessante para substituição da liga NiTi em sistemas que seja desejado 

absorção de energia, devido as suas propriedades termoelétricas e termomecânicas. Para conseguir 

melhores propriedades são adicionados à essas ligas diferentes elementos, que mudam o comportamento 

mecânico, elétrico e químico do espécimen. O presente trabalho tem por finalidade estudar a superfície de 

ligas Cu-14Al-4Ni com adição de Titânio. Para isso, foram obtidas amostras de Cu-14Al-4Ni-XTi, sendo X 

igual a 0,7, 0,9 e 1,2 %, com efeito memória de forma (EMF), por meio de fundição a arco e solidificadas 

rapidamente em atmosfera inerte. A adição de Ti, assim como o método de solidificação rápida, tiveram 

como finalidade a melhoria na microestrutura. As ligas obtidas foram caracterizadas por meio de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Microscopia de Força Atômica (FMA), Espectrometria de 

Energia dispersiva (EDS) e Difratometria de Raios-x (DRX). Foram obtidas amostras com uma boa 

homogeneidade da composição química e granulação refinada, devido ao método de solidificação rápida e 

ao tratamento térmico de solubilização. As ligas apresentaram microestruturas típicas das fases 

martensíticas e “x”, relativas ao método de solidificação e adição de Titânio, sendo, portanto, satisfatórias 

em detrimento ao esperado e encontrado na literatura. Além disso, apresentaram uma rugosidade de 

superfície menor quando comparadas a liga sem adição de Titânio.  No que diz respeito à estrutura 

cristalina das ligas, o processo de fabricação adotado suprimiu a precipitação da fase α, intermetálico de 

alta dureza rico em cobre. 

Palavras-chave: Ligas de Cobre, Efeito Memória de Forma, Caracterização superficial. 
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DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES COM BASE EM ÓXIDO DE NIÓBIO E 
CARVÃO ATIVADO ORIUNDO DO LICOR PRETO: EFEITO DO MÉTODO DE 

PREPARAÇÃO 
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RESUMO 

Materiais baseados em nióbio têm sido fonte de interesse em pesquisa no Brasil nos últimos anos por 

apresentarem importantes características para aplicação nas áreas de materiais e catálise e pela abundância 

na qual o nióbio é encontrado em território brasileiro. Em catálise, por exemplo, o óxido de nióbio 

apresentar propriedades que o tornam ativo em diferentes sistemas reacionais. Além disso, pode atuar 

como suporte ou fase ativas em reações de catálise heterogênea. Outro material que apresenta uma ampla 

aplicação em catálise, com destaque para suas propriedades como suporte e adsorvente, é o carvão 

ativado. É um material de baixo custo, alta porosidade e área específica elevada, sendo o adsorvente mais 

estudado e utilizado comercialmente. Um desafio em relação a estes materiais é encontrar novas aplicações 

para o óxido de nióbio e novas rotas de obtenção de carvão ativado. Dessa forma, o objetivo desse trabalho 

foi desenvolver catalisadores/adsorventes baseados em óxido de nióbio e carvão ativado a partir do licor 

preto da industrial de celulose. Além disso, estudar o método de preparação desse material. Os sólidos 

desenvolvidos foram aplicados na remoção do azul de metileno a fim de se estudar a aplicabilidade desses 

materiais na remoção de efluentes industriais. Para isso, foram preparados dois grupos de sólidos por 

diferentes métodos. Os sólidos do primeiro grupo foram obtidos a partir do tratamento térmico do licor 

preto em atmosfera estática de ar a 350°C, variando seus preparos em precipitação com ácido e 

impregnação com sais de nióbio. Os sólidos do segundo grupo foram tratados em atmosfera de nitrogênio 

em diferentes temperaturas. As amostras foram caracterizadas por difração de raio X, medida do ponto de 

carga zero e avaliadas na remoção do azul de metileno. Mesmo com o procedimento de lavagem foi 

possível encontrar significativa concentração de sódio oriundo do licor. Os difratogramas apresentaram 

halos amorfos característicos de carvão ativado com linhas das fases dos sais residuais. O ponto de carga 

zero em geral ficou entre pH 7 e 9. Todos os sólidos mostraram-se ativos na remoção do azul de metileno 

sem ou com peróxido de hidrogênio. Os sólidos mais ativos foram aqueles obtidos em atmosfera de 

nitrogênio e sem nióbia. 

Palavras-chave: Licor preto,carvão ativado, óxido de nióbio, método de preparação. 
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PRODUÇÃO DE BIODIESEL VIA ROTA DE TRANSESTERIFICAÇÃO ETÍLICA 
UTILIZANDO ÓLEOS E GORDURAS RESIDUAIS  
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RESUMO 

A queima de combustíveis derivados de materiais fósseis tem causado efeitos nocivos ao meio ambiente 

devido a liberação de gases tóxicos. Para amenizar esses efeitos, a produção de biodiesel tem sido crescente 

e caracterizada por ser uma alternativa sustentável ao reduzir o efeito estufa. Logo, o biocombustível pode 

ser 100% utilizado em motores a diesel ou inserido parcialmente ao óleo diesel. Desta maneira, consegue 

ser obtido de diversas formas, dentre elas se encontram as reações de craqueamento, esterificação ou 

transesterificação etílica/metílica. Além disso, existem diversas matérias-primas a favor de sua produção, a 

exemplo de gorduras animais, óleos vegetais ou até mesmo por óleos e gorduras residuais. Por isso, em 

virtude de tantos benefícios, o objetivo geral deste trabalho visou “reaproveitar os óleos e gorduras 

residuais para produção em escala laboratorial via rota de transesterificação etílica com foco principal no 

desenvolvimento tecnológico e científico da região”. A pesquisa foi dimensionada em duas etapas: 1. 

Realização de atividades de Educação ambiental frente à comunidade interna e externa ao IFBA; 2. 

Caracterização dos OGRs e Produção de Biodiesel. Portanto, logo após coletado, as amostras de OGRs foram 

submetidas ao processo de filtração e realizados os testes de umidade, índice de acidez, índice de 

saponificação e pH de acordo com a metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz. A reação ocorreu por 

meio do planejamento fatorial fracionado de 2⁵⁻¹, analisando cinco variáveis. Foram encontrados os 

seguintes valores médios para as amostras de OGRs: 0,093% de umidade, índice de acidez (13,24 mg 

NaOH/g), índice de saponificação (190,99 KOH/g) e pH (5,82). Após a análise da qualidade do OGR, tornou-

se viável utilizá-lo como matéria-prima para a produção de biodiesel. Ao considerar o maior rendimento 

mássico (89,99%), os níveis das variáveis estudadas foram: temperatura de 35°C, concentração do 

catalisador (NaOH) de 1,2%, rotação de 80 rpm e razão molar (etanol/OGR) de 12:1. Dessa forma, conclui-se 

que o biodiesel por ser um biocombustível de fonte renovável e biodegradável possui inúmeras vantagens 

em relação aos combustíveis fósseis em correspondência aos impactos ambientais, destacando que a 

produção de biodiesel a partir de OGRs, também apresenta viabilidade técnica, econômica e alto 

rendimento. 

Palavras-chave: Óleos e gorduras residuais, Educação ambiental, Biodiesel, Rota etílica.  
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SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E REATIVIDADE DO cis-[RuCl(Tbz)(bpy)2]PF6: 
POTENCIAL FÁRMACO 
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RESUMO 

O desenvolvimento de fármacos mais eficientes e menos tóxicos que os atuais se deve aos excessivos 

efeitos adversos indesejáveis destes e à incurabilidade de algumas patologias. Diante disso, torna-se viável o 

estudo de complexos metálicos, pois estes oferecem rotas promissoras de atuação farmacológica. Diante 

disso, tentou-se sintetizar os compostos cis-[RuCl(Tbz)(bpy)2]+X- (X- = BF4 e PF6) com um rendimento 

satisfatório, baseando-se nas rotas sintéticas de compostos semelhantes informadas pela literatura. O 

rendimento da síntese com tetrafluorborato (BF4) foi muito baixo (menor que 40%), sendo apenas viável a 

análise do composto com hexafluorfosfato (PF6). Com o propósito de verificar a composição química do 

sólido obtido, foram realizadas caracterizações espectroscópicas – nas regiões do Ultravioleta, do Visível 

(UV-Vis) e do Infravermelho (IV), e de ressonância magnética nuclear (RMN) – e eletroquímicas, como 

condutimetria e voltametria cíclica. O espectro na região do IV apresentou sinais em 846 e 1420 cm-1, 

atribuídos a νP-F e νC-Namida, respectivamente; portanto, pode-se inferir a atuação do íon PF6- como 

contra íon e a presença da tiobenzamida como um dos ligantes. Nas regiões do UV-Vis, a banda de maior 

energia (460 nm) em relação à do precursor cis-[RuCl2(bpy)2] (555 nm) ilustra a atuação da tiobenzamida 

como ligante -receptor frente ao Ru(II). O deslocamento dessa banda em diferentes solventes indica banda 

de transferência de carga, tal como em compostos semelhantes. A condutividade molar da solução 1 

mmol∙L-1 do complexo em acetonitrila (143,88 S∙cm2∙mol-1) indica que a proporção entre cátions e ânions é 

1:1, o que fundamenta a substituição de apenas um dos átomos de cloro pela molécula de tiobenzamida 

durante a síntese do composto. O voltamograma da solução 1 mmol∙L-1 do complexo em acetonitrila ilustra 

um par de ondas correspondente ao processo redox RuIII/II, com potencial de meia onda de +0,83 V vs 

Ag/AgCl, maior que o do complexo precursor (+0,32 V vs Ag/AgCl). Esse resultado também endossa que a 

tiobenzamida atua como ligante -receptor frente ao Ru(II). No espectro 1H RMN, a integração das áreas 

dos sinais e a região em que esses aparecem ilustram a quantidade de átomos de hidrogênio em anéis 

aromáticos esperada, indicando elevada pureza do sólido sintetizado. O complexo, à concentração de 1 

mmol∙L-1 em 5% (V/V) DMSO/tampão fosfato, pH = 7,4, reage com o redutor biológico L-cisteína e é 

fotorreativo, sob luz azul (λ = 450 nm). Esses dados, obtidos por espectroscopia nas regiões do UV-Vis, 

sugerem que o complexo tem propriedades de fármacos vasodilatadores e antitumorais. 

Palavras-chave: Complexo, Rutênio, Tiobenzamida. 
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CATALISADORES DE FERRO SUPORTADO EM CARVÃO ATIVADO ORIUNDO DO LICOR 
PRETO, MODIFICADOS COM CÉRIO, PARA REAÇÃO FENTON 
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RESUMO 

A poluição das águas por resíduos industriais vem se tornando cada vez maior devido ao grande avanço da 

indústria e do consumo. Em consequência, cresceu a necessidade de novos processos para o tratamento 

dessas águas residuais, ou melhoria dos atuais. Desse modo, a química ambiental vem crescendo em 

grande escala, em busca de solucionar problemas graves como a falta de água tratada, e o tratamento de 

efluentes contaminados por metais ou compostos orgânicos tóxicos, por exemplo. Em relação ao 

tratamento de efluentes industrias, vêm se destacando os processos oxidativos avançados (POA’s), os quais 

se baseiam na utilização de espécies altamente oxidantes para promover uma degradação mais efetiva do 

poluente a ser tratado, e o processo de adsorção, que consiste na remoção de uma espécie, no estado 

líquido ou gasoso, a partir de um sólido do tipo adsorvente. Portanto, vêm sendo pesquisados e 

desenvolvidos novos catalisadores/adsorventes, e nesse meio, os catalisadores heterogêneos vem se 

destacando, devido a sua facilidade de separação e a sua possível reutilização. O carvão ativado é o 

adsorvente mais utilizado comercialmente para esse sistema. Por outro lado, o óxido de nióbio apresenta 

interessantes propriedades redox que contribuem para a formação de espécies oxidantes em meio aquoso. 

Dessa forma, nesse trabalho foram desenvolvidos catalisadores baseados em carvão ativado, obtido a partir 

do Licor Preto, impregnados com espécies de ferro, cério e nióbio, para a remoção do azul de metileno. O 

licor preto foi calcinado a 300 °C, em seguida lavado e seco a 60 °C. Após a secagem, foi impregnado com 

sais de ferro e/ou cério e/ou nióbio e novamente calcinado, nas mesmas condições. Foi gerada uma série de 

sólidos com diferentes espécies metálicas como fase ativa. Os catalisadores foram avaliados na remoção do 

azul de metileno por adsorção e degradação/oxidação, utilizando peróxido de hidrogênio. Os resultados 

indicam que os catalisadores são ativos na remoção do corante. O sólido apenas com ferro apresentou o 

melhor resultado, removendo aproximadamente 98% do corante. 

Palavras-chave: azul de metileno, carvão ativado, licor preto, cério. 
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APLICAÇÕES DE MICROCONTROLADORES NO ACIONAMENTO COM VELOCIDADE 
VARIÁVEL DE MOTORES MONOFÁSICOS  
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RESUMO 

Neste trabalho, que objetiva projetar e desenvolver um sistema microcontrolado para ajuste e variação de 

velocidade de motores monofásicos de indução de baixa potência com capacitor permanente, utilizou-se da 

programação na plataforma BASCOM-AVR para criar um sinal de onda quadrada com o intuito de acionar o 

motor e variar sua velocidade através de um circuito tipo ponte H, formado por drivers e transistores IGBTs, 

representando um sistema conhecido por inversor de frequência. A partir dos estudos da programação, dos 

transistores IGBTs, drivers, inversores de frequência e do motor de indução monofásico, foi possível realizar 

testes em baixa tensão para observar o comportamento do circuito desejado. Através de medições 

realizadas no motor de indução monofásico, foi assegurado que os parâmetros dimensionados para o 

circuito desenvolvido estavam corretos. Através desse circuito desenvolvido, foi possível perceber que o 

motor pode ser acionado por um circuito tipo ponte-H contendo um circuito de bootstrap e um resistor de 

ligamento e desligamento para auxiliar no tempo de comutação. A variação de velocidade do motor pode 

ser comandada pelo microcontrolador ATMEGA8 por meio de uma onda quadrada no qual sua frequência 

muda conforme a variação de um potenciômetro, mas essa variação de velocidade está subordinada a 

corrente do motor a qual diminui com o aumento da frequência, mas se eleva com o aumento da tensão de 

modo que não se exceda ao limite permitido (valor nominal), para que não danifique o motor ou cause 

sobre aquecimento.  

Palavras-chave: Motores de indução, Inversores de frequência, Variação de velocidade. 
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BIOPROSPECÇÃO DE MOLÉCULAS BIOATIVAS DE ESPÉCIES VEGETAIS DA MATA 
ATLÂNTICA DO SUL DA BAHIA 
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Campus Porto Seguro 

RESUMO 

Copaífera lucens DWYER é uma espécie que pertencente ao gênero Copaífera (Leguminosae) e é encontrada na mata 

atlântica do sul da Bahia, que ainda apresenta como característica uma grande e significativa biodiversidade de 

espécies. Apesar da importância do gênero Copaífera na extração de óleos, principalmente para uso em cosméticos, 

existem poucos trabalhos divulgados sobre a composição química e atividade farmacológica da espécie C. lucens. O 

presente trabalho tem como objetivo, divulgar um estudo preliminar do ponto de vista farmacológico e fitoquímico 

com a espécie, através quantificação dos compostos fenólicos, flavonoides e a avaliação da capacidade antioxidante 

utilizando os métodos Folin-Ciocalteu, colorimétrico com cloreto de alumínio e o sequestro do radical 2,2-difenil-1-

picril-hidrazil (DPPH), respectivamente, contribuindo para o conhecimento quimiotaxonomico de espécies da mata 

atlântica. O extrato etanólico das folhas apresentaram atividade antioxidante maior frente ao DPPH (CE50 = 11,75 µg 

mL-1) do que o extrato do caule (CE50 = 79,66 µg mL-1). Da mesma forma, os conteúdos de fenólicos e flavonoides no 

extrato das folhas (422,11 ± 6,56 µg EAG/g extrato e 247,15 ± 5,85 µg EQ/g extrato), respectivamente, foram maiores 

que do caule (168,64 ± 14,16 µg EAG/g extrato e 457, 76 ± 8,55 µg EQ/g extrato). Desta forma, sugerese que a maior 

capacidade no sequestro do radical DPPH (antioxidante) apresentada para os extratos das folhas, deve-se a alta 

concentração de compostos fenólicos e flavonoides presentes nesta parte da espécie, que são compostos conhecidos 

por possuir diversas atividades biológicas. Portanto, estes resultados indicam a espécie Copaífera lucens DWYER como 

fonte promissora de compostos fenólicos e flavônicos bioativos e pesquisas direcionadas a identificação, isolamento 

desses constituintes e novas atividades biológicas devem ser realizadas. 

Palavras-chave: Copaífera lucens, atividade antioxidante, moléculas bioativas. 
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RESUMO 

Historicamente, os lugares sociais atribuídos a mulheres e homens são marcados pela relação de gênero. Tal 

fato é relevante ao considerarmos a presença (ou ausências) das mulheres na vida escolar/acadêmica e, 

mais especificamente, no campo das Ciências Exatas, na qual a questão de gênero emerge a partir da ideia 

de um suposto papel feminino tributário de habilidades ou inabilidades, próprias desse sexo, que dialogam 

com os estereótipos reproduzidos nos ambientes de formação e profissões dessas áreas. Nesse contexto, o 

livro didático é, portanto, um elemento fundamental a ser investigado, já que esse material é utilizado no 

processo de escolarização dos sujeitos em todos os níveis de formação. A partir da análise do discurso na 

perspectiva teórica baseada em Charaudeu (2008), esse trabalho adotou como corpus o livro didático de 

Física Fundamentos de Física, de Halliday, Resnick e Walker, 5ª. Ed., Editora LTC, 2003, o qual é utilizado nos 

cursos de Licenciatura em Matemática e Engenharia Civil do IFBA, Campus Eunápolis, e em diversos cursos 

de exatas em todo o país. O objetivo primordial desta pesquisa foi analisar os perfis de masculinidade 

presentes no corpus e, para tanto, realizou-se análise quantitativa e qualitativa de parte dos enunciados de 

exercícios e imagens visando levantar uma reflexão a partir da discursividade de gênero presente no livro. 

Os resultados revelaram a presença de uma quantidade de imagens e referências majoritariamente 

masculinas nos corpus, as quais implicam na produção e reprodução de estereótipos a partir de supostos 

papeis de homem e mulher, que implica em uma política de gênero que privilegia um gênero (o masculino) 

em detrimento do outro (feminino), que é minoritarizado e invisibilizado do ponto de vista dos lugares que 

lhes são atribuídos na construção do discurso de gênero presente no corpus. 

Palavras-chave: Livro Didático, Física, Gênero, Masculinidade. 

Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Física. 
  



LIVRO DE RESUMOS 
 

XVI Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação 

45 

_____________________________________________________________________________ 

PRPGI                                                                                                                                                                     ISBN 978-85-67562-50-6                                                                    

 

DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES BASEADOS EM ÓXIDOS DE FERRO, ÓXIDO DE NIÓBIO E 
CARVÃO ATIVADO: EFEITO DA RAZÃO FE/NB 
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RESUMO 

Com o crescente avanço industrial, o despejo dos compostos orgânicos pela industria têxtil vem gerando a 

contaminação dos recursos hídricos. A busca por tratamentos eficientes para remoção de contaminantes 

que se caracterizam pela resistência aos tratamentos convencionais vem crescendo ao longo dos anos. O 

sistema Fenton Heterogêneo tem surgido como alternativa aos tratamentos físicos. Esse sistema utilizam 

catalisadores baseados em óxido de ferro, que, em combinação com peróxido de hidrogênio, promovem a 

oxidação da matéria orgânica. Óxido de nióbio também apresenta bons resultados no tratamento de 

compostos orgânicos estáveis na presença de peróxido de hidrogênio. Além disso, o Brasil é considerado o 

país com a maior reserva de nióbio, portanto desenvolver pesquisa em nióbio é também de interesse 

econômico. A fase ativa do catalisador heterogêneo, comumente, vem acompanhada do suporte que tem 

como função dispersa-la, aumentando sua eficiência. O carvão ativado é o suporte mais utilizado nesses 

sistemas de tratamento de efluentes, tanto como suporte quanto como adsorvente. O carvão pode se 

obtido por diferentes métodos sendo de interesse ambiental sua obtenção a partir de resíduos. Portanto, 

neste trabalho foram desenvolvidos catalisadores baseados em óxido de ferro e óxido de nióbio suportado 

em carvão ativado oriundo da lignina. Consequentemente, a lignina foi obtida do resíduo licor preto, 

produzido pela industrial de papel e celulose. Os sólidos obtidos foram avaliados na remoção do azul de 

metileno. Para obtenção dos catalisadores, foi extraída a lignina do licor preto, os precursores ficaram sob 

agitação até secagem a 60 °C e logo após, foram submetidos a estufa por 8 h a 120 °C e calcinados a 400 °C 

por 2 h. Em seguida, os sólidos foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura, difração de 

raios X, medida de ponto de carga zero (PCZ) e avaliados na reação de Fenton heterogêneo. Foi observado 

que o aumento do teor de ferro favoreceu a atividade catalítica dos sólidos. 

Palavras-chave: Óxido de Ferro, óxido de nióbio, Fenton heterogêneo. 

Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Química. 
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ESPALHAMENTO DO CAMPO MAGNÉTICO EM REGIÕES URBANAS E LITORÂNEAS 

Yuri Ferreira dos Santos (PIBITI) – yuriferreira.fis@gmail.com 
Licenciatura em Física, Campus Salvador 

Dr. Lurimar Smera Batista (Orientador) – lurimar@ifba.edu.br 
Campus Salvador 

RESUMO 

Os campos elétricos e magnéticos podem se propagar em qualquer meio na forma de ondas 

eletromagnéticas, contudo, estas são influenciadas diretamente pelos meios em que se propagam, pois, a 

própria incidência do campo eletromagnético por um material gera campos secundários que interferem no 

sinal emitido pela fonte. Há muitos fatores que influenciam na propagação de ondas eletromagnéticas, 

como o meio no qual ela se propaga e a presença de objetos em seu caminho. O espalhamento de ondas 

eletromagnéticas em regiões urbanas e litorânea necessita de estudo mais amplo. Ao se propagar em 

regiões litorâneas a partir de uma fonte suficientemente distante, o campo eletromagnético encontra tanto 

meios condutores como meios isolantes em seu trajeto, o que pode acarretar variações na amplitude do 

campo, prejudicial para o transporte de informações. O estudo da propagação de ondas eletromagnéticas 

em regiões litorâneas e continentais é de grande importância para diversas áreas, como as 

telecomunicações, pois possibilita um melhor arranjo das estações repetidoras, gerando uma melhoria na 

cobertura dos serviços de telefonia. Utilizando a simulação computacional, os custos deste estudo são 

reduzidos, pois, ao fornecer dados precisos ao simulador, os resultados serão suficientemente próximos dos 

reais, reduzindo também o tempo na implantação destas estações. Este projeto visa a elaboração de um 

sistema, que simulará o espalhamento da onda magnética em regiões litorâneas e continentais. Sendo para 

isto utilizado o Método dos Elementos Finitos, para a solução das equações diferenciais parciais que 

representam o fenômeno. 

 Palavras-chave: campo magnético, região litorânea, elementos finitos. 

Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Física. 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E MAPEAMENTO DA INCIDÊNCIA DE ARBOVIROSES NO 
BAIXO CURSO DOS RIOS PARAGUAÇU E SUBAÉ (BAHIA) 

Cassio de Jesus Viana (PIBIC) – cassioviana1992@gmail.com 
Licenciatura em Geografia, Campus Salvador 

Dr. Plínio Martins Falcão (Orientador) – plinio@ifba.edu.br 
Campus Salvador  

RESUMO 

É sabido que o avanço da urbanização vem provocando impactos negativos no meio natural, principalmente 

nos rios inseridos em áreas urbanas, que em função da poluição acabam se tornando criadouros do 

mosquito Aedes Aegypti, vetor da Dengue. Frente a esse entrave, o presente estudo teve como objetivo 

mapear a concentração de registros oficiais de arboviroses no baixo curso dos rios Paraguaçu e Subaé, no 

período de 2014 a 2017. Para isso, tornou-se necessário lançar mão da seguinte sequência metodológica, 

composta por quatro etapas: (i) pesquisa bibliográfica acerca dos conceitos de bacias hidrográficas, 

arboviroses e urbanização; (ii) delimitação das bacias hidrográficas e ocupações urbanas; (iii) coleta de 

informações sobre os casos de dengue registrados para as cidades localizadas na desembocadura dos rios 

analisados entre 2014 a 2017 na plataforma online do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN); (iv) elaboração de mapa temáticos no software de geoprocessamento ArcGIS 10.3. Os resultados 

apontaram que o baixo curso do Subaé tem início na cidade de Santo Amaro, local onde está presente a 

maior concentração urbana. Já o baixo Paraguaçu está situado logo após a barragem Pedra do Cavalo, e 

conta com suas principais ocupações urbanas nos munícipios de São Félix, Cachoeira e Maragogipe. Em 

relação aos casos de dengue encontrados nos quatro municípios onde estão localizadas a desembocadura 

dos rios Paraguaçu (Cachoeira e Maragogipe) e Subaé (São Francisco do Conde e Santo Amaro) não se 

notou um número de casos expressivos nos três anos analisados para nenhuma das duas desembocaduras 

analisadas, exceto o ano de 2015 onde os casos foram os maiores para as quatro cidades, em destaque para 

São Francisco do Conde que registrou 477 casos da doença. Por fim, os resultados indicaram que os dois 

sistemas fluviais encontram-se impactados pela ação humana provocadas principalmente por dois fatores: 

lançamento de esgotos não tratados e resíduos, os quais fornecem criadouros para o vetor da dengue; e 

expansão da agricultura irrigada. 

Palavras-chave: Rios, Dengue, Urbanização. 

Área / subárea: Ciências Humanas / Geografia Física. 
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MEIO AMBIENTE: O QUE EU TENHO A VER COM ISSO? 

Isaac Pacheco Cunha Junior (PIBIC) – Isaac_jr10@hotmail.com 
Engenharia Ambiental, Campus Vitoria da Conquista  

Dra. Ione dos Santos Rocha Cabral (Orientadora) - ionesrocha@yahoo.com.br 
Campus Vitoria da Conquista  

RESUMO 

O projeto refere-se às atividades voltadas à conscientização ambiental dos alunos da Educação Infantil, 

buscando o interesse das crianças pelos assuntos relacionados as problemáticas ambientais. O público alvo 

foram os alunos do ensino fundamental, com idade entre 10 a 13 anos, da escola particular Educandário 

Glauber Rocha do município de Vitoria da Conquista - Ba. Para isso, foram realizadas atividades em sala de 

aula e dinâmicas sobre os problemas ambientais que afetam nossas vidas como o lixo e temas como 

reciclagem, desperdício da agua  e preservação do meio ambiente também foram abordados. O objetivo foi 

contribuir para o desenvolvimento de atitudes de cuidado com o meio onde vivem trocar conhecimentos, 

contribuir para a construção de valores, mudança de atitudes e interesse ativo pela questão ambiental. Para 

a sensibilização dos alunos, são necessárias a adoção de estratégias como aulas práticas e projetos nas 

escolas voltados para a educação ambiental, pois se trata de motivar as crianças a se reconhecer como 

parte do meio ambiente. Assim, também se motiva a pensar possíveis soluções para os problemas 

ambientais. No decorrer do projeto foi possível perceber que algumas percepções dos alunos com relação 

ao meio ambiente avançaram, mostrando assim uma maior preocupação com o ambiente de vida, 

verificado na forma como demonstraram preocupação na utilização dos recursos naturais, e a introdução de 

uma percepção socioambiental. Conseguimos mostrar que o meio ambiente está muito além daquilo que 

está dentro da ecologia mais que é algo muito mais amplo, como valores sociais, habilidades e 

competências. Compreende-se que a temática trabalhada sobre o meio ambiente e a educação ambiental 

pode ser e deve ser desenvolvida na Educação infantil, pois as crianças estão sempre dispostas a absorver 

novos conhecimentos, informações e reflexões sobre os assuntos que aproximam a escola de suas demais 

vivencias sociais.                                                                                                  

Palavras-chave: Educação Ambiental; meio ambiente; sensibilização.  
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IDENTIFICAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DA EVASÃO E RETENÇÃO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM ELETROMECÂNICA DO CAMPUS SIMÕES FILHO - IFBA – PARTE II 

Jandeson Bomfim da Silva (PIBIC) – jandesonbomfim@homail.com 
Licenciatura em Eletromecânica, Campus Simões Filho 

Dra. Maria Teresinha Tamanini Andrade (Orientadora) – tamanini@ifba.edu.br 
Campus Simões Filho 

RESUMO 

As taxas de evasão e retenção de cursos de graduação e, consequentemente, a não conclusão, são elevadas 

no Brasil, com prejuízos significativos para toda a sociedade, em especial nos cursos de licenciatura. Tais 

fenômenos requerem ações estratégicas institucionais, envolvendo aspectos acadêmicos e organizacionais, 

e adotando medidas pedagógicas e de gestão para amenizar as consequências. Buscando contribuir na 

solução desses problemas, esta pesquisa tem como objetivo elaborar uma análise das possíveis causas da 

evasão do Curso de Licenciatura em Eletromecânica do IFBA Campus Simões Filho. Para tanto, adotaremos 

uma abordagem quantitativa da pesquisa. A construção dos instrumentos de pesquisa tomou por base o 

modelo de Tinto, que define as dimensões, variáveis e os descritores que indicam e agrupam os fatores e 

causas da evasão. A análise e discussão dos dados coletados na pesquisa tiveram o suporte de técnicas 

estatísticas para os dados quantitativos. Abordamos questões sociodemográficas, questões internas do 

Instituto, fatores individuais e questões externas ao Instituto. Com relação às questões internas, os 

discentes evadidos apontaram as greves como um dos motivos para a evasão. Com relação às questões 

individuais, dificuldades de conciliar trabalho, estudo e freqüentar as aulas foram apontados como fatores 

para evasão. Por fim com relação às questões externas, a crise econômica foi o motivo pelo qual os alunos 

evadiram. Esperamos que a compreensão da problemática apresentada colabore para a melhoria dos 

indicadores de eficiência e eficácia acadêmica e, por conseguinte, possibilitem a redução das taxas de 

retenção e evasão dos alunos nesse nível de ensino. 

Palavras-chave: Evasão, Retenção, Curso Superior, Licenciatura. 
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A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CARTOGRÁFICO NO AMBIENTE ESCOLAR: 
ELABORAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS COMO FERRAMENTA PARA A 

ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA  

Mariana Loyola Santos (PIBIC) – marianaloyola89@gmail.com 
Licenciatura em Geografia, Campus Salvador  

Dr. Ricardo Bahia Rios (Orientador) – ricardorios@ifba.edu.br 
Campus Salvador  

RESUMO 

Este trabalho objetiva socializar práticas pedagógicas como ferramentas para a Educação Cartográfica no 

ensino fundamental II. Tratam-se de práticas que visam potencializar a alfabetização e o letramento 

cartográficos dos estudantes com objetivo de levá-los a compreensão da complexidade dos fenômenos no 

meio técnico-científico-informacional. Neste sentido, a pesquisa objetiva fomentar a importância da 

linguagem cartográfica entendendo-a como um dispositivo didático-pedagógico eficiente para ensinar e 

aprender os conteúdos da Geografia. Assim, todo o percurso metodológico de desenvolvimento das 

atividades foi pautado em ideias que conseguissem abarcar a importância dos elementos cartográficos e 

sua relevância na compreensão e interpretação dos fenômenos do espaço geográfico. Ainda, refletimos 

como o ensino de Geografia atrelado a dispositivos cartográficos são instrumentos balizadores na formação 

de estudantes mais críticos, reflexivos e cientes do seu protagonismo na realidade a sua volta e no mundo. 

Portanto, a pesquisa intenta apresentar sugestões de atividades pedagógicas que busquem articular teoria, 

prática, reflexões e vivência para potencializar o processo de ensino e aprendizagem nas aulas de Geografia 

tornando-as mais dinâmicas e prazerosas. 

Palavras-chave: Cartografia; Letramento; Práticas pedagógicas. 
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INVENTÁRIO DIGITAL DE RIOS: CONSTRUÇÃO DE UMA BASE TÉCNICA PARA A 
PESQUISA E INOVAÇÃO EM GEOGRAFIA FÍSICA 

Juliana Pereira Petronilio dos Santos (PIBITI) – juliana2pere@gmail.com 
Licenciatura em Geografia, Campus Salvador  

Dr. Plínio Martins Falcão (Orientador) – plinio@ifba.edu.br 
Campus Salvador  

RESUMO 

A internet no Brasil chegou por volta dos anos 90 com a Rede Nacional de Pesquisa – RNP e subordinada ao 

Ministério da Ciência e sendo no ano de 1994, a Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL a 

primeira a expor um serviço experimental, logo após a este período, no ano de 1995 foi possível, a abertura 

ao setor privado da Internet para exploração comercial da população brasileira. O uso deste meio de 

conexão é graças as diversas possibilidades de acesso à conhecimento, cultura e informação, e neste espaço 

online, criamos uma plataforma que funciona como bom aliado da comunicação de professores e alunos, o 

Hidropédia, nome dado para relacionar a ideia de enciclopédia ferramenta de busca de forma gratuita, 

pública, flexível e interativa. Atendendo ao objetivo de ser um inventário digital de informações 

hidrográficas referentes aos principais rios do estado da Bahia, disponibilizado na plataforma online WIX. 

Sendo realizado em duas etapas: (a) Pesquisa bibliográfica e levantamento cartográfico: com a pesquisa 

acerca dos conceitos e materiais pertinentes à temática, e a cartografia foi produzida com o levantamento e 

análise das bases disponíveis para a região estudada, a segunda etapa, (b) Trabalho de campo, gabinete e 

mapeamento: sistematização das informações, tabulação de dados, atividades de interpretação de imagens 

de satélite, com uso dos aplicativos: Excel for Windows®, uso de softwares (Google Earth®) e ArcGIS®. 

Sendo expandida, a ponto de abarcar outras informações sobre a origem da água, uso e consumo da água, 

definição de conceitos principais que cercam nosso cotidiano a exemplo Hidrosfera, Água e corpo humano, 

o próprio conceito da Água, Monitor de Secas. Além de vídeos explicativos, leis, diciohídrico (dicionário de 

palavras referentes a Hidrografia, Hidrologia, Hidrogeologia e Geografia Física), espaço para resenhas, dicas 

de leituras e área de contato. O site desenvolvido assume papel de ferramenta interativa, educacional e de 

linguagem e acesso fácil. Por fim esta ferramenta serve de referência para os setores: científico, acadêmico 

e planejamento, por abarcar conhecimento multi contextualizado em referência a hidrografia baiana, além 

de temáticas a respeito da origem, importância, uso e atual estado de degradação da água e dos corpos 

hídricos através da internet, que é um dos principais meios de comunicação da atualidade, e ter esta 

plataforma com um viés educacional, torna-se uma grande ferramenta de uso em escolas, universidades e 

outros ambientes de construção do conhecimento, com a devida adaptação e melhoramento para a área 

necessária. 

Palavras-chave: Inventário digital; Rios do estado da Bahia; Site. 
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PERFIS DE FEMINILIDADE E MASCULINIDADE EM MATERIAL DIDÁTICO 
DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS (ADS) 

Scarlate Alves dos Santos (PIBIC) – scarlate100@gmail.com 
Análise e Desenvolvimento de Sistema, Campus Eunápolis 

Me. Flaviane Ribeiro Nascimento (Orientadora) – flavianeribeiro@ifba.edu.br 
Campus Eunápolis 

RESUMO 

Nas áreas de Ciências Exatas e Tecnologia é possível identificar uma disparidade numérica entre as pessoas 

dos sexos feminino e masculino, pois o percentual de mulheres nessas áreas é bem menor, e isso ocorre 

devido a uma construção histórica de valores sociais, alusiva, principalmente, aos supostos papéis para 

ambos os sexos. Na área de Ciência e Tecnologia, o conhecimento intelectual, muitas vezes, está 

relacionado à figura masculina, uma vez que as mulheres são comumente vistas como incapazes de realizar 

trabalhos nesse segmento, idealizados como “tarefas de homens”. Nesse sentido, este trabalho foi 

elaborado com objetivo de identificar discursos de masculinidade e de feminilidade presentes no Curso 

Tecnológico de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do IFBA - campus Eunápolis, por meio de pesquisa 

que abrangeu corpo docente, Projeto Político de Curso e material didático, a fim de revelar o discurso de 

masculinidade e a reprodução do ser homem e do ser mulher no referido Curso. Considerando as 

estatísticas, como a realizada pelo IBGE, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, há um 

baixo número de pessoas do sexo feminino nos cursos de graduação da área de computação, fenômeno 

observado inclusive na docência. Ao analisarmos o corpo docente, no campus Eunápolis em geral, e no 

curso de ADS em particular, é possível perceber que, mesmo com tantas transformações no que diz 

respeito à mulher e à formação/trabalho, ainda existe uma quantidade maior de pessoas do sexo masculino 

nas Ciências Exatas, tidas como “duras”, diferentemente das áreas tidas como “moles”, cuja quantidade de 

mulheres atuantes é maior. Nas análises verbo-viasuais feitas nos livros da disciplina de Lógica de 

Programação é possível comprovar a evidência da enorme desproporção numérica das imagens e das 

referências ao sexo feminino em relação ao masculino. Foi verificado que, por um período, existiram 

mulheres atuantes na área de Informática, mas, com o tempo, essa realidade foi-se modificando. Identifica-

se também, nesse material, a reprodução da “masculinidade hegemônica”, quando se prescrevem as 

profissões, inclusive nessa área, o que colabora para o reforço da invisibilização das mulheres, funcionando, 

assim, como propagador de uma “política de masculinidade”.  

Palavras-chave: ADS-IFBA Eunápolis; Gênero; Discurso de Masculinidade; Verbo-visual. 
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CRIAÇÃO DE PROTOCOLO PARA MAPEAMENTO DE FOCOS DE ARBOVIROSES EM 
SISTEAMAS HABITACIONAIS PLANEJADOS 

Teslândia de Oliveira Pinto (PIBIC) – teslandiaop@gmail.com 
Licenciatura em Geografia, Campus Salvador  

Dr. Plínio Martins Falcão (Orientador) – plinio@ifba.edu.br 
Campus Salvador  

RESUMO 

Uma característica que marca os grandes centros urbanos dos países em desenvolvimento é a disparidade 

promovida pelo contexto socioeconômico, que remete a distintos processos de periferização socioespacial 

no tecido das cidades. Assim a Dengue surge como uma grande problemática no espaço urbano, sendo ela 

uma arbovirose, doença transmitida por picadas de insetos, principalmente mosquitos, que nos últimos 

tempos vêm provocando preocupação por se apresentar com um problema de saúde pública mundial.  

Frente a esse entrave, o atual estudo tem como objetivo a identificação dos conjuntos habitacionais no 

Subúrbio Ferroviário de Salvador, edificados a partir da década de 60 e a construção de ferramentas que 

auxiliem no desenvolvimento de estudos que evidenciam a proliferação de arbovirose em conjuntos 

habitacionais, podendo ser adequado à realidade de quaisquer sistemas. Para tal, foi necessário empregar a 

seguinte sequência metodológica, estabelecendo quatro etapas: I. Pesquisa bibliográfica, a fundamentação 

metodológica, deu-se através do desenvolvimento bibliográfico, o qual se apresentou como relevante para 

o andamento do estudo. II. Estruturação das planilhas com informações dos conjuntos habitacionais, foram 

obtidos através do trabalho de Viana em: “Redução de áreas verdes para implantação de conjuntos 

habitacionais no Subúrbio de Salvador (Bahia)”. III. Obtenção dos dados cartográficos e georreferenciados, 

foi possível acerca do trabalho de Viana, já citado a cima. IV. Elaboração do quadro de problemas 

infraestruturas e confecção do protocolo epidemiológico, foram elaborado a partir de leituras acadêmicas e 

sites do Ministério da Saúde. É sabido de que o Subúrbio é uma área densamente povoada, e o mosquito 

Aedes Aegypti, se faz presente por todo o meio urbano, onde as próprias ações antrópicas acabam sendo 

um facilitador para o aumento da proliferação e desenvolvimento da doença, quando alguns cuidados 

deixam de ser tomados dentro de suas próprias residências, sendo assim, somente com o 

acompanhamento e manutenção da infraestrutura urbana, e a ação preventivas das próprias comunidades, 

irá ajudar na prevenção de possíveis surtos de doenças virais e/ou infectocontagiosas. Acerca dos materiais 

construídos como o quadro de problemas infraestruturais e o Protocolo de Avaliação rápida, poderá ser 

utilizado para verificar a espacialização dos problemas infraestruturais e ambientais em sistemas 

habitacionais, sejam eles bairros, condomínios ou conjuntos habitacionais, podendo ser facilmente 

adaptáveis e replicáveis para quaisquer realidades. 

Palavras-chave: Subúrbio Ferroviário, Dengue, Protocolo Epidemiológico. 

Área / subárea: Ciências Humanas / Geografia Física. 
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AVALIAÇÃO DA ADIÇÃO DO PÓ DE POLIMENTO DO PORCELANATO NAS 
PROPRIEDADES FÍSICAS, MECÂNICAS E MICROESTRUTURAIS DE CERÂMICAS 

SINTERIZADAS                                                            

Alberto Matheus Freitas Oliveira (PIBIC) – matheusoliveira1341@gmail.com 
Engenharia Industrial Mecânica, Campus Salvador  

Dra. Mirtânia Antunes Leão (Orientadora) – mirtanialeao@gmail.com 
Campus Salvador 

RESUMO 

Os resíduos gerados pela indústria cerâmica têm causado grande preocupação devido ao descarte desses 

rejeitos, gerando custos de logística e armazenagem, ocasionando contaminações do solo e mananciais, 

prejudicando também a saúde humana. Este trabalho tem como objetivo avaliar as propriedades do resíduo 

pó do polimento de porcelanato quando incorporado na massa argilosa básica para a produção de 

revestimento cerâmico. Inicialmente, o pó de porcelanato e a massa cerâmica foram caracterizados por 

fluorescência de raios X. Os corpos de prova foram confeccionados por prensagem uniaxial adicionando à 

massa cerâmica 0%, 5%, 10% e 15% em massa do pó de porcelanato, em seguida sinterizados nas 

temperaturas de 1100 ᵒC e 1200 ᵒC. A caracterização tecnológica das amostras sinterizadas foi obtida por 

retração linear, massa específica aparente, absorção de água e resistência à flexão, conforme norma 

vigente. Além disso, foi realizada a análise química por fluorescência de raios X e análise microestrutural por 

microscopia eletrônica de varredura. Os resultados mostraram que a adição do pó de porcelanato 

aumentou a resistência mecânica e reduziu a absorção de água, 35,03 MPa e 0,32% respectivamente, 

ficando dentro do especificado pela norma ABNT 13818/97. Demonstrando assim, a viabilidade do 

aproveitamento do pó de porcelanato para a obtenção de revestimento cerâmico porcelanato conforme 

normas técnicas. 

Palavras-chave: Cerâmica, Pó de Porcelanato, Absorção de água. 

Área / subárea: Engenharias / Engenharia dos materiais. 
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INFLUÊNCIA DA AVENIDA LUÍS VIANA FILHO NA QUALIDADE DO AR DE SALVADOR 

Ananda Lago do Nascimento (PIBITI) – anandalagon@gmail.com 
Engenharia Química, Campus de Salvador 

Dr. Édler Lins de Albuquerque (Orientador) – edlerlins@gmail.com 
Departamento de Processos Industriais e Engenharia Química - Campus de Salvador 

RESUMO 

Um dos mais complexos problemas ambientais enfrentados atualmente é a poluição do ar urbano e os 
veículos automotivos são uma das principais fontes poluidoras neste sentido. Salvador-Ba enfrenta 
frequentes congestionamentos no trânsito em horários de pico e não possui hoje, em funcionamento, uma 
rede de monitoramento de qualidade do ar que subsidie um diagnóstico deste cenário. Deste modo, esta 
pesquisa avaliou a dispersão de poluentes que possuem potencial de causar sérios impactos à saúde da 
população, Monóxido de Carbono (CO), Material Particulado (MP10) e Dióxido de Nitrogênio (NO2), ao longo 
da Avenida Luís Viana Filho (Paralela). As simulações foram realizadas com o software AERMOD View, que 
utiliza o modelo gaussiano de dispersão atmosférica. Esta avenida é responsável pelo grande fluxo de 
veículos na cidade e com os dados de frota, dados meteorológicos, topográficos e fatores de emissão dos 
poluentes foi possível traçar o perfil e a influência de cada poluente na região. A avenida possui 15 metros 
de largura e é composta por 5 faixas em cada sentido: Aeroporto e Shpping da Bahia (Iguatemi), 
respectivamente. O AERMOD view, no entanto, não processa os diferentes sentidos, gerando infinitas 
possibilidades de simulação. Foram realizados cerca de 20 testes e dois foram escolhidos para representar a 
dispersão. Outro ponto considerável para comparação dos resultados foi o fator de emissão de cada 
poluente que pode variar de acordo com sua procedência. Foi utilizado o fator de emissão proveniente de 
dados do Inventário Nacional e outro, originário de uma correção neste fator para o tráfego da avenida, 
visto que o fluxo de automóveis varia para cada trecho na cidade. Foi evidenciado que o número de linhas 
inseridos no software tem influência nos resultados, no entanto, isso não implica em erros significativos. 
Considerando a diferença no fator de emissão dos veículos (correção para avenida), tem-se que os 
resultados foram compatíveis com o estimado e os fatores que podem ter gerado erros na estimativa das 
concentrações foram sugeridos e discutidos. Os resultados obtidos foram comparados com os padrões 
finais da Resolução CONAMA n° 491 de 2018, bem como, com dados monitorados nas estações de 
monitoramento da CETREL que operou até o ano de 2016, mostrando-se quantitativamente e 
qualitativamente adequados para representar a dispersão na avenida, entretanto, apresentando diferenças 
em relação aos valores medidos. O estudo tem potencial de representar a avenida e demonstrar o alcance 
da dispersão de poluentes na região próxima a esta. 

Palavras-chave: Dispersão de poluentes, AERMOD View, Salvador-BA. 

Área / subárea: Engenharias / Engenharia Sanitária e Ambiental. 
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DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE MEDIDOR INTELIGENTE DE BAIXO CUSTO 
PARA USO EM UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS 

Arthur Ribeiro Chaves Brandão (PIBITI) – arthurrcbd@gmail.com 
Engenharia Elétrica, Campus Paulo Afonso  

Me. Danielle Bandeira de Mello Delgado (Orientadora) – mi.danielledelgado@gmail.com 
Campus Paulo Afonso 

RESUMO 

É facilmente observável o aumento no crescimento do consumo de energia elétrica pela população mundial 

gerando impactos negativos ao meio ambiente. Em razão disso, é recorrente o debate nas comunidades 

científica e civil a respeito da diversificação da base energética, assim como, das formas de gerenciamento 

de energia cujas fontes já estão consolidadas. A utilização de medidores inteligentes residenciais torna mais 

sustentável o uso da energia elétrica, elimina as leituras manuais mensais (diminuindo o uso de papel e 

dando agilidade ao processo de pagamento), fornece dados em tempo real e possibilita a interrupção do 

fornecimento de energia à distância (caso esqueça um ferro de passar ligado ao ir trabalhar, por exemplo). 

Sua utilização em massa produziria uma economia, tanto para os usuários, quanto para as concessionárias 

de energia, além de, claro, diminuir a utilização de matéria prima do planeta. Já existem comercialmete 

alguns modelos de medidores de energia, que possibilitam ao usuário um controle remoto acerca do 

consumo energético de sua residência, podendo acessar em qualquer lugar (desde que tenha acesso à 

internet) medições em tempo real de corrente, potência consumida, tensão etc. Porém, custam em torno 

de R$300, o que representa um valor elevado para cerca de 50 milhões de brasileiros que possuem uma 

renda per capita mensal de R$387,07 (IBGE, 2017). Com base nesses fatos, o presente trabalho teve por 

objetivo o desenvolvimento de um protótipo de medidor inteligente de baixo custo, a fim de otimizar a 

forma do consumo da energia elétrica em residências, utilizando documentação técnico científica da área 

que utilizam a plataforma arduino. O protótipo foi construído tendo como base razoável conhecimento de 

programação e eletrônica, com manuseio de componentes básicos como resistores, capacitores etc., 

possibilitando a construção de um hardware que, através de um algoritmo, fizesse a leitura de dados como 

corrente, tensão e potência de um eletrodoméstico ou até de uma unidade consumidora residencial e os 

exibam em um aplicativo android de forma remota. No entanto, o tratamento desses resultados para o 

processamento de forma inteligente requer um estudo mais aprofundado de cada componente e variável 

envolvidos na metodologia de fornecimento e medição de energia elétrica. O dispositivo final produzido 

neste trabalho tem um custo abaixo dos que existem no mercado, pois utiliza componentes eletrônicos de 

baixo custo e de fácil acesso, tendo um valor final estimado em torno de R$100,00, menos de um terço do 

valor de medidores existentes no mercado. 

Palavras-chave: Smart Meter, Medidor Inteligente, Otimização, Automação Residencial. 

Área / subárea: Engenharias / Engenharia Elétrica. 
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE REDES DE ADAPTAÇÃO MULTIBANDA ÀS 
VARIAÇÕES DE IMPEDÂNCIA DE CARGA 

Bruno Alves Machado Silva (PIBIC) – brunoengenharia0@gmail.com 
Engenharia Industrial Elétrica, Campus Salvador 

Dr. Fabrício Gerônimo Simões Silva (Orientador) – prof.fsimoes@gmail.com 
Campus Salvador 

RESUMO 

Em diversas aplicações em circuitos de rádio-frequência é necessária uma rede de adaptação de duas 

bandas capaz de provê impedâncias especificas em diferentes frequências.  Utilizando-se do conceito de 

multiressonância, redes de uma banda são combinadas de forma a reproduzir redes de duas bandas. Dessa 

forma, essas redes conseguem sintetizar diferentes impedâncias em duas faixas de frequência, a partir da 

impedância de referência da carga Zo = 50 ohms. Essas impedâncias quando projetadas para serem 

conectadas a uma carga (antena), levam em consideração a variação de impedância que a carga pode 

apresentar, devido a influências externas. Tendo em vista isso, nesse projeto, foi desenvolvido um estudo do 

efeito da variação de impedância da antena sobre o desempenho de redes de duas bandas, mediante o uso 

dos softwares Octave e ADS (Advanced Design System). Como método de análise da variação de 

impedância, utilizou-se uma modelagem estatística para obter uma região de variação de impedância (IVR) 

obtida por diferentes posições de encontro do corpo humano com a antena. Essa região de geometria 

elíptica foi gerada no ADS na carta de Smith. O intuito é identificar a influência das diversas impedâncias 

dentro da IVR sobre os parâmetros S, sobre o coeficiente de reflexão da carga e da entrada da rede, de 

forma que se possa realizar um estudo sobre o Fator de Variabilidade (FV) da rede e a influência do fator de 

qualidade QL dos indutores, frente aos indicadores da matriz de Espalhamento. 

Palavras-chave: Redes Multibanda, Fator de Variabilidade e Coeficiente de Reflexão.  

Área / subárea: Engenharias / Engenharia Elétrica. 
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ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA UTILIZANDO 
CÉLULA A COMBUSTÍVEL  

 
Caio Fernando da Silva (PIBITI) – caio747fernando@gmail.com 
Engenharia Elétrica, Campus Paulo Afonso.  

Dr. Luiz Antônio Pimentel Cavalcanti (Orientador) – luiz.cavalcanti@ifba.edu.br 
Campus Salvador  

RESUMO 

Nos últimos anos, as pesquisas sobre recursos renováveis vêm ganhando cada vez mais destaque devido a 

procura por um padrão de desenvolvimento sustentável em meio a uma sociedade com hábitos de 

consumo cada vez mais elevados. O biodiesel é uma alternativa promissora, porém, o resíduo proveniente 

da etapa de lavagem da produção deste biocombustível é inadequado para descarte in natura ou 

reutilização. O presente trabalho buscou realizar o tratamento do efluente residual da produção do 

biodiesel através do processo de eletrofloculação e de forma simultânea avaliar a produção do gás 

hidrogênio presente na reação eletroquímica de tratamento do efluente com o intuito de utilização do 

hidrogênio produzido a partir do tratamento da água residual. Foi desenvolvido um protótipo de um reator 

eletroquímico composto por dois eletrodos retangulares de ferro com dimensões 180 mm x 20 mm, com 

uma estrutura cilíndrica de Policloreto de Vinila (PVC), fixando-se fios de arame cozido de aço que se ligam a 

uma fonte de tensão contínua (FA-3030) onde foi aplicada uma diferença de potencial de 15 V. O protótipo 

desenvolvido tratou 400 mL de resíduo, onde as variáveis analisadas foram o pH, DBO,DQO, turbidez, óleos 

e graxas, o tratamento alcançou um fator de melhora nas variáveis analisadas de 85%  comprovando a 

eficiência do processo realizado, em conjunto com o tratamento do efluente houve êxito na produção de 

hidrogênio que apresentou com uma vazão de 1,06 L/h.     

Palavras-chave: Biodiesel; Produção de Hidrogênio; Reator eletroquímico.  

Área / subárea: Engenharias / Engenharia Química. 
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DISPERSÃO DE POLUENTES PROVENIENTES DO FLUXO URBANO DE VEÍCULOS EM 
SIMÕES FILHO-BA 

Débora da Silva Oliveira (PIBIC) – deborasoliveira2@gmail.com 
Engenharia Química, Campus Salvador 

Dr. Édler Lins de Albuquerque (Orientador) – edler@ifba.edu.br 
Campus Salvador  

RESUMO 

Inventários de emissões juntamente com o Estudo da dispersão dos poluentes nos ajudam a avaliar os 

impactos de fontes poluidoras na qualidade do ar de uma região. Os inventários de emissões nos fornecem 

dados a respeito do perfil da frota circulante, do tipo de combustível mais utilizado e do poluente mais 

emitido, nos permitindo sugerir medidas para redução das emissões veiculares. Já os estudos de dispersão 

nos fornecem estimativas das concentrações de poluentes, permitindo conhecer onde essa concentração é 

maior e qual a extensão de espalhamento desse poluente. Nesta pesquisa avaliou-se a emissão de 

poluentes proveniente dos veículos automotores no município de Simões Filho. O inventário de emissões 

foi construído com base no Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores 

Rodoviários ano-base 2013, do qual retirou-se os dados referentes aos fatores de emissão, as intensidades 

de uso e outros. O perfil da frota foi traçado com base nos dados fornecidos no site do DENATRAN, 

considerando-se o mês de agosto/2018. O inventário construído considerou um período de 10 anos. A 

dispersão dos poluentes empregou o software AERMOD view. Para realizar a simulação neste software, 

foram fornecidos dados referentes à meteorologia, ao relevo e à frota de veículos. Para os dados referentes 

à frota de veículos foi necessário realizar uma amostragem, pois a cidade de estudo não possui radares 

eletrônicos em suas vias urbanas. Para isso foram escolhidos sete pontos de maior movimento e realizou-se 

a filmagem dos veículos que circulavam na via. As filmagens foram feitas no intervalo de uma hora, 

considerando o período da manhã e da tarde (08 até 18 horas) e tiveram dez minutos de duração. 

Posteriormente, realizou-se a contagem dos veículos com base na sua classificação. Os resultados obtidos 

servem de base para o planejamento urbano deste município e de modelo para estudos futuros sobre o 

impacto das emissões veiculares em ambientes urbanizados. 

Palavras-chave: poluição, inventário de emissões, estudo de dispersão, Simões Filho. 

Área/subárea: Engenharias / Engenharia Sanitária. 

  



LIVRO DE RESUMOS 
 

XVI Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação 

62 

_____________________________________________________________________________ 

PRPGI                                                                                                                                                                     ISBN 978-85-67562-50-6                                                                    

 

AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DOS AGREGADOS MIÚDO E GRAÚDO DA REGIÃO 
SUL DA BAHIA E DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DOS DIAGRAMAS DE DOSAGEM 

PARA CONCRETOS PLÁSTICOS 

Emilly Ribeiro Evangelista (PIBIC) – emillyribeiroevangelista@gmail.com 
Engenharia Civil, Campus Eunápolis 

Dr. Eduardo Jorge Vidal Dultra (Orientador) – e.dultra@ifba.edu.br 
Campus Eunápolis 

RESUMO 

Os agregados utilizados na construção civil assumem papel decisivo nas propriedades dos concretos de 

cimento Portland. É importante conhecer as características desses agregados quando se pretende produzir 

concretos de qualidade e, principalmente, quando se deseja alcançar as propriedades de um concreto 

especificadas em projeto. O presente trabalho foi voltado para a análise das propriedades dos agregados da 

região sul da Bahia e determinação de diagramas de dosagem para concretos com os materiais da região e 

elaborar a dosagem dos concretos utilizando o método do IPT simplificado proposto por CAMPITELI, 2011. 

Os agregados foram coletados de 5 fornecedores diferentes para que fosse analisado se a forma como era 

estocado alteraria os índices físicos dos agregados, chegando à conclusão que o transporte e 

armazenamento/estocagem dos agregados realizados pelos fornecedores não influenciaram os índices 

físicos dos mesmos. A granulometria da areia branca foi influenciada pelas condições de estocagem, 

possivelmente, pela maior perda finos. Para a granulometria da areia lavada não foram percebidos desvios 

significativos. Para a determinação dos diagramas utilizando o método do IPT, chegou-se ao teor de 

argamassa ideal de 51%, porém considerando a perda de argamassa no processo de transporte e 

lançamento foi utilizado nas misturas o valor de 53%. A proporção entre brita 1 e brita 0 que resultou em 

densidade maior foi 60% – 40% respectivamente; O uso de areia branca como único agregado miúdo 

proporcionou concretos mais econômicos, ou seja, com menor consumo de cimento quando comparado 

com uso de areia branca mais areia lavada na proporção 50% - 50%. Com esses resultados foram feitas 8 

misturas e cada uma foi utilizada para a montagem de um diagrama de dosagem diferente, sendo elas: 

100% areia branca, sem aditivo, abatimento S100; 100% areia branca, sem aditivo, abatimento S50; 50% 

areia branca, sem aditivo, abatimento S100; 50% areia branca, sem aditivo, abatimento S50; 100% areia 

branca, com aditivo, abatimento S100; 100% areia branca, com aditivo, abatimento S50; 50% areia branca, 

com aditivo, abatimento S100; 50% areia branca, com aditivo, abatimento S50. O uso de aditivo 

polifuncional influenciou de forma significativa o consumo de cimento promovendo concretos com menor 

consumo de cimento quando comparado com concretos de mesma família em que não houve o uso do 

aditivo. A partir de cada diagrama de dosagem foi possível estabelecer 12 cartas traço para classes de 

resistências C20, C25, C30 e C40 prevendo para cada classe de resistência três desvios padrão (NBR 12655 / 

2015). 

Palavras-chave: Concreto, Dosagem, Propriedades, Resistência. 

Área / subárea: Engenharias / Engenharia Civil. 
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TECNOLOGIA ASSISTIVA ACIONADA VIA COMANDO DE VOZ PARA AUTONOMIA DE 
DEFICIENTES FÍSICO-MOTORES  

Mayara Alexandre (PIBITI) – mayara_25@hotmail.com 
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista 

Dr. Wilton Lacerda Silva (Orientador) – wiltonlacerda@gmail.com 
Campus Vitória da Conquista  

RESUMO 

Segundo as estatísticas apresentas por pesquisas, o número de pessoas com deficiência físico-motora vem 

crescendo de forma significativa no Brasil. Indivíduos que apresentam seus movimentos comprometidos em 

algum momento da vida por qualquer razão que seja podem apresentar problemas como: baixa 

autoestima, doenças de ordem psicológica como depressão e outros transtornos. Por isso, cada vez mais se 

tem buscado investir em pesquisas que tenham perfil voltado para autonomia dessas pessoas, visando cada 

vez mais diminuir a relação de dependência entre pessoas por conta desses fatores. Em vista deste assunto, 

o presente projeto buscou desenvolver um sistema com o objetivo de proporcionar ao usuário autonomia 

para utilização dos recursos que estão inseridos dentro do quarto, como ligar uma luz ou uma televisão sem 

o auxílio de uma segunda pessoa. O projeto tem o objetivo de alcançar pessoas com os movimentos 

comprometidos dos membros inferiores por completo, ou seja, o indivíduo possui apenas a fala para 

realizar qualquer tarefa. Dessa forma, foram utilizadas algumas plataformas de desenvolvimento como 

Thunkable, para o desenvolvimento do aplicativo e a plataforma Arduino para a programação do ESP32, 

microcontrolador escolhido para ser utilizado no projeto por conta do seu desempenho e da quantidade de 

recursos acoplados na placa facilitando o transporte e a instalação uma vez que não foram necessários o 

uso de drives externos para utilização de recursos como bluetooth e Wi-Fi da placa. Durante o 

desenvolvimento do projeto, buscou-se também não limitar a utilização dos recursos somente com o uso do 

celular, uma vez que o mesmo poderia não executar as tarefas por qualquer motivo. Dessa forma, o sistema 

também propõe ligações especificas para este tipo de sistema, como a ligação conhecida como Three Way 

para a lâmpada. Por fim, o projeto conseguiu alcançar todos os objetivos propostos inicialmente e como 

conclusão final o projeto tem total suporte para ser empregado em um ambiente físico.  

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva, Microcontrolador, ESP32, Deficientes físico-motores.  
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AVALIAÇÃO DA ADIÇÃO DO PÓ DO FINO DE BRITAGEM NAS PROPRIEDADES 
FÍSICAS, MECÂNICAS E MICROESTRUTURAIS DE CERÂMICAS SINTERIZADAS  
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RESUMO 

A mineração é uma atividade frequente e de grande importância econômica no Brasil. Porém, durante o 

processo de britagem da rocha, para produção de agregado graúdo, é gerado um resíduo chamado de fino 

de britagem, que até então não tem nenhum valor de mercado. Este trabalho visa utilizar o resíduo do pó 

de fino de britagem em matriz cerâmica para posterior análise de suas propriedades físicas, mecânicas e 

microestruturais. As matérias primas foram caracterizadas por fluorescência de raios-x (FRX). O resíduo de 

pó de fino de britagem foi adicionado em porcentagens de 5%, 10% e 15% em peso, compactados em uma 

prensa hidráulica de 30 MPa e sinterizados a 1050 ºC e 1100 ºC. Os corpos de provas foram avaliados 

quanto a retração linear, absorção de água, massa específica aparente e resistência à flexão, tendo sua 

microestrutura estudada através da microscopia eletrônica de varredura (MEV). A presença do fino de 

britagem nas massas cerâmicas melhorou as propriedades mecânicas das formulações estudadas, em 

temperatura de sinterização mais baixa, produzindo cerâmicas de revestimento do tipo grês. 

 
Palavras-chave: Fino de rocha, revestimento cerâmico, sinterização, resíduo. 

Área / subárea: Engenharias / Engenharia dos Materiais. 
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DETECÇÃO DE DANOS EM LAMINADAS DE FIBRA METAL ATRAVÉS DA TÉCNICA 
NÃO DESTRUTIVA TAP TEST E PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS 

Neidison Santos da Costa (PIBITI) – neidison.costa@ifba.edu.br 
Engenharia Industrial Mecânica, Campus Salvador 

Dra. Cláudia Teresa Teles Farias (Orientadora) – ct.farias@uol.com.br 
Campus Salvador 

RESUMO 

Produzidos a partir do processo de Moldagem por Transferência de Resina Assistida a Vácuo (VARTM), os 

laminados fibra metal (LFM), possuem características excepcionais em relação aos metais convencionais. 

Estes compósitos combinam lâminas de alumínio com epóxi, reforçado com fibra de carbono, para se obter 

uma elevada resistência à fadiga, alta resistência a tração e baixa densidade, sendo constantemente 

utilizado no setor aeronáutico. Por estarem sujeitos a grandes diferenças de pressão e temperatura, estes 

materiais precisam ser constantemente inspecionados, a fim de prevenir falhas. Métodos de inspeção 

tradicionais como ultrassom, termografia e inspeção visual, encontram dificuldades ao serem aplicados aos 

LFM. Por isso, como alternativa, a funcionalidade da técnica Tap Test em corpos de prova de laminado fibra 

metal foi avaliada.  A técnica Tap Test consiste na captura de sinais sonoros oriundos de impactos contra a 

superfície do material. Em regiões com a presença de descontinuidades, a rigidez local é afetada, 

alterando-se assim a força de impacto, e consequentemente a resposta sonora. Para a remoção de ruídos 

externos, suavização do sinal sonoro e classificação de padrões foram utilizadas técnicas de processamento 

de sinal como filtros e redes neurais artificiais, através de algoritmos desenvolvidos, em software 

MATLAB©. Os resultados obtidos mostram que a utilização do ensaio não destrutivo Tap Test, associado a 

técnicas de processamento de sinal, tem grande eficácia na detecção e classificação de descontinuidades 

em laminados fibra metal. 

Palavras-chave: Tap Test, Inspeção, Compósito, END. 

Área / subárea: Engenharias / Engenharia de Materiais. 
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE UM PROTÓTIPO DE WETLAND PARA 
TRATAMENTO DE EFLUENTES 

Samara Pereira Vieira (PIBIC) – samara.maia@hotmail.com 
Engenharia Elétrica, Campus Paulo Afonso.  

Dr. Luiz Antônio Pimentel Cavalcanti (Orientador) – luiz.cavalcanti@ifba.edu.br 
Campus Salvador  

RESUMO 

As Wetlands Construídas estão entre as tecnologias mais eficientes recentemente comprovadas para 

tratamento de águas residuárias. Em comparação aos sistemas convencionais já existentes se destaca pelo 

baixo custo e facilidade de operação e manutenção. Com base nisso, o presente trabalho consistiu em 

dimensionar e construir um protótipo de Wetlands, a fim de realizar o tratamento de águas residuárias da 

indústria de laticínios visto que as mesmas trazem consigo uma quantidade elevada de carga orgânica, bem 

como alternativamente tratar águas cinzas . A vegetação escolhida para compor o sistema foi a Baronesa 

(Eichhornia crassipes), pois, além de ser a espécie flutuante mais utilizada para esse tipo de tratamento, 

também vem causando grandes problemas com a poluição dos rios e lagos da cidade de Paulo Afonso – BA. 

Para o experimento foram recolhidos 100 L de efluente para um período de 9 dias no qual foram recolhidas 

amostras do efluente bruto e após o tratamento objetivando realizar o comparativo das mesmas. As 

variáveis físicas e químicas avaliadas foram pH, turbidez, DQO, e Sólidos Dissolvidos comparadas com os 

parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 430/2011 do CONAMA. O pH se aproximou ao padrão 

estabelecido, e houve uma atenuação significativa de turbidez (91%), DQO (89%) e Sólidos Dissolvidos 

(92%) para o efluente de laticínios e que também ocorreu para águas cinzas com os índices de redução de 

Turbidez (92%), DQO (95%) e Sólidos Dissolvidos (56%). Os resultados obtidos após a análise constataram a 

eficiência do protótipo de wetland construído com a utilização das baronesas como alternativa para 

redução de impactos causados pelos efluentes analisados.  

Palavras-chave: Tratamento de Água, Wetlands Construídos, Baronesas. 

Área / subárea: Engenharias / Engenharia Química. 
  



LIVRO DE RESUMOS 
 

XVI Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação 

67 

_____________________________________________________________________________ 

PRPGI                                                                                                                                                                     ISBN 978-85-67562-50-6                                                                    

 

DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE INTERATIVA PARA DIMENSIONAMENTO DE 
VERTEDORES HIDRÁULICOS 

 
Thales Augusto Ribeiro (PIBITI) – thales2210@gmail.com 
Engenharia Civil, Campus Eunápolis  

Me.  Davi Santiago Aquino (Orientador) – davi.aquino@ifba.edu.br 
Campus Eunápolis 

RESUMO 

O projeto iniciado em setembro de 2018 tem como o objetivo a elaboração de um software para a 

resolução de dimensionamento de vertedores hidráulicos. Os vertedores contemplados são os de seção 

triangular e retangular, no qual o usuário do software insere somente os dados necessários para o cálculo 

da variável do vertedor e assim é obtido o resultado com base em equações empíricas consagradas na 

literatura específica. Os cálculos de vertedores geralmente envolvem fórmulas simples onde se consegue 

alcançar os devidos resultados com uma calculadora comum. No entanto, quando há contração lateral em 

vertedores retangulares, calcular a carga hidráulica tendo informações necessárias é bastante oneroso e 

não é calculado de maneira analítica com fórmulas matemáticas, mas sim por método iterativo numérico, 

dificultando a sua resolução sem o auxílio do computador. O software elaborado faz iterações numéricas 

para a resolução dos vertedores retangulares com contração lateral até se alcançar o resultado da carga 

hidráulica, tendo como base em três Fórmulas de cálculo: a Fórmula de Francis, a Fórmula da Sociedade 

Suíça de Engenheiros e Arquitetos e a fórmula de Bazin, com precisão de três casas decimais, onde se tem 

um resultado para cada método, e calcula-se a média destes tendo assim o quarto resultado. O método de 

iteração numérico utilizado foi o da bissecção, pois, apesar de ser simples, este método garante a 

convergência do resultado. O software elaborado, tendo como o nome VertCalc, foi criado pelo ambiente 

de desenvolvimento integrado da Microsoft Visual Studio Commynity 2017, um software gratuito para 

desenvolvimento de softwares, utilizando a linguagem de programação Visual Basic, que é integrada a 

todos os produtos da Microsoft. Após registro, o software será disponibilizado à comunidade, acadêmica ou 

não, que tenha a necessidade de dimensionamento de vertedores. Assim, o produto obtido é uma 

importante ferramenta para que discentes, docentes e profissionais consigam obter dimensões de 

vertedores de maneira gratuita, simples, confiável e rápida. 

Palavras-chave: Vertedores, Cálculo numérico, Software.  

Área / subárea: Engenharias / Engenharia hidráulica.  
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DOSAGEM E EXPERIMENTAÇÃO DE CONCRETOS PELO MÉTODO DO IPT 
SIMPLIFICADO UTILIZANDO OS MATERIAIS DA REGIÃO SUL DA BAHIA 

 
Wallace Oliveira Souto (PIBITI) – wosouto97@gmail.com 
Engenharia Civil, Campus Eunápolis  

Dr. Eduardo Jorge Vidal Dultra (Orientador) – e.dultra@ifba.edu.br 
Campus Eunápolis  

RESUMO 

O concreto de cimento Portland tornou-se um dos principais materiais de construção e suas características 

de qualidade tornaram-se imprescindíveis para que uma estrutura de concreto obtenha o desempenho 

desejado. A Dosagem de um concreto é um conjunto de procedimentos de cálculo e ajustes a fim de obter 

uma proporção de materiais adequada que resulte em um concreto que atenda às exigências de 

trabalhabilidade, resistência mecânica, durabilidade e custo. Na região sul da Bahia verifica-se a ocorrência 

de inúmeros casos de estruturas danificadas em razão de má qualidade do concreto estrutural. Em muitas 

ocasiões, principalmente em pequenas obras, esses problemas têm origem na dosagem equivocada do 

concreto, pois a função de definir a proporção dos materiais para produção do concreto estrutural fica sob a 

responsabilidade de encarregados e mestres de obras. Por falha de gerenciamento dos serviços de 

concretagem, muitas vezes a relação água/cimento é muito alta prejudicando características e propriedades 

importantes do concreto. Nesse trabalho, foram realizados estudos experimentais de dosagens de 

concretos utilizando o método do IPT/EPUSP a fim de publicar um caderno de traços utilizando materiais da 

região sul da Bahia. Foram elaborados traços de concretos com classes de resistência C20, C25, C30 e C40 

(NBR 12655), variando as proporções entre areia lavada e areia branca, tanto com a utilização de aditivo 

plastificante quanto sem adição desse aditivo e, também, considerando as classes de consistência S50 e 

S100 (NBR 8953) e com desvio padrão (Sd) variando em 4,0; 5,5 e 7,0. Assim, foram elaborados 8 diagramas 

de dosagem originando 96 cartas traço, com proporções tanto em massa quanto em volume e referentes 

tanto ao saco de cimento quanto ao consumo de cimento. Para os traço em volume, também foram 

calculadas as dimensões das padiolas de areia e brita. 

Palavras-chave: Materiais, Concreto, Dosagem, Caderno de Traços. 

Área / subárea: Engenharias / Engenharia Civil. 
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DETECÇÃO DE DANOS EM COMPOSITO LAMINADO FIBRA METAL UTILIZANDO 
TÉCNICA NÃO DESTRUTIVA TAP TEST  

 
Ygor Tadeu Bispo dos Santos (PIBITI) – tadeuygor@gmail.com 
Engenharia Industrial Mecânica, Campus Salvador  

Dra. Cláudia Teresa Teles Farias (Orientadora) – cfarias@ifba.edu.br 
Campus Salvador 

RESUMO 

Laminados Fibra Metal (LFM), são materiais compósitos possuem características excepcionais em relação 

aos metais convencionais. Estes combinam lâminas de alumínio com epóxi, reforçado com fibra de 

carbono, para se obter uma elevada resistência à fadiga, alta resistência a tração e baixa densidade, sendo 

utilizado principalmente no setor aeronáutico. Por estarem sujeitos a grandes diferenças de pressão e 

temperatura, estes materiais precisam ser constantemente inspecionados, a fim de prevenir falhas. O 

monitoramento não destrutivo destas estruturas é muito importante para manter a eficiência de todo o 

processo e ou equipamento. Devido à natureza heterogênea e anisotrópica dos materiais compósitos, a 

avaliação do sistema utilizando ensaios não destrutivos ultrassônicos por exemplo torna-se bastante 

dificultoso pela elevada atenuação e dispersão das ondas e, com isso, uma complexa interpretação e 

análise de sinais adquiridos. A técnica Tap Test consiste na captura de sinais oriundos de impactos contra a 

superfície do material. Em regiões com a presença de descontinuidades, a rigidez local é afetada, 

alterando-se assim a força de impacto, e consequentemente a resposta por isso, como alternativa, a 

funcionalidade da técnica Tap Test neste tipo de compósito foi avaliada. 

Palavras-chave: Ensaios Não Destrutivos; Laminados Fibra Metal; Tap Test 

Área: Engenharias / Engenharia de Materiais e Metalurgia. 
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GEOGRAFIA DO MASCULINO EM O PRIMO BASÍLIO: DIÁLOGOS ENTRE O ROMANCE 
PORTUGUÊS, O CINEMA E A TELEVISÃO NACIONAIS 

Cândida Luzia Alves Oliveira (PIBIC)– candidaalves2013@gmail.com 
Licenciatura em Geografia, Salvador 

Dr. José Roberto de Andrade (Orientador) – andrade.escolas@gmail.com 
Campus Salvador  

RESUMO 

Neste trabalho, analisamos o romance O Primo Basílio, de Eça de Queirós, publicado em 1878, e duas 

adaptações homônimas ― uma minissérie, para a TV, de 1988, e um filme, para o cinema, de 2007 ― 

dirigidas por Daniel Filho. Investigamos o comportamento dos personagens masculinos numa cena 

exemplar: o jantar oferecido por Conselheiro Acácio, para comemorar sua nomeação ao Grau de Cavaleiro 

da Ordem de São Tiago. “Ao grau de Cavaleiro da ordem de São Tiago, atendendo aos seus grandes 

merecimentos literários, às obras publicadas de reconhecida utilidade, e mais partes…” (I, p. 678). A 

minissérie, mais longa, procura recriar ambiente, personagens e enredo do texto original. No filme, 

ambiente, personagens e enredo são adaptados para um espaço brasileiro, São Paulo, e um tempo mais 

recente, 1958. Escolhemos o jantar porque ali anfitrião e convidados compõem uma boa e diversificada 

representação da burguesia média masculina da Lisboa do XIX. Na análise comparativa das obras, como 

dissemos, vamos considerar o conceito de espaço e lugar. O geógrafo Milton Santos define espaço sendo 

“Um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, 

não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá.” (SANTOS, 2006, p.39) 

Sendo assim, o homem e a natureza, estabelecem relações dialéticas, ocasionando a produção social e, 

consequentemente, registrando nestes ambientes, crenças, hábitos e costumes que os levam a definirem o 

lugar de pertencimento. Nesse sentido, literatura, cinema e TV são manifestações sociais e seu estudo e 

problematização se dão pela inter-relação entre o texto e a sociedade, o presente e o passado, o imaginário 

individual e o coletivo.  

Palavras-chave: Eça de Queirós. Gênero. Sexualidade. Espaço geográfico.  

Área / subárea: Linguística, Letras e Artes/ Letras. 
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AS CONFIGURAÇÕES DO MASCULINO EM OS MAIAS: DIÁLOGO ENTRE O ROMANCE PORTUGUÊS, 
O CINEMA E A TV 

Verônica Almeida Santos (PIBIC) – veronica.santos@ifba.edu.br 
Licenciatura em Geografia- Campus Salvador 

Dr. José Roberto de Andrade (Orientador) – roberto.andrade@ifba.edu.br 
Campus Salvador 

RESUMO 

Eça de Queirós é um dos mais importantes escritores de língua portuguesa e sua obra é referência para a 

compreensão de aspectos importantes da literatura e da cultura portuguesa e, por extensão, brasileira. 

Além disso, as narrativas do escritor português são inspiração para escritores e artistas de diferentes 

períodos e nacionalidades. Entre esses artistas está o cineasta João Botelho, que dirigiu o filme Os Maias, 

produção portuguesa e brasileira, de 2014, e os escritores Maria Adelaide Amaral, Vincent Villari e João 

Emanuel Carneiro, que adaptaram o romance de Eça de Queirós para TV brasileira, numa minissérie 

dirigida por Emílio di Biasi e Del Rangel, em 2001. No texto de Eça e nas adaptações, as personagens vivem 

a trágica história da decadente aristocracia portuguesa na segunda metade do século XIX. Estudá-las é uma 

oportunidade de compreender como aspectos da sexualidade e de gênero se concretizam na ficção e se 

relacionam, ─ para afirma-los ou questioná-los ─ a padrões de atuação da mulher e do homem nas 

sociedades portuguesa e brasileira. Este trabalho é fruto da pesquisa desenvolvida por graduandos de 

Licenciatura em Geografia, bolsistas FAPESB/CAPES de Iniciação Científica (IC), do Instituto Federal da Bahia 

(IFBA). Propusemo-nos fazer um estudo comparativo de três obras de diferentes suportes: Os Maias, 

escrita por Eça de Queirós e publicada em 1888, e duas produções homônimas: um filme, de 2014, 

produção binacional Portugal/Brasil, dirigida por João Botelho, e uma minissérie, de 2001, produzida pelos 

Estúdios Globo e dirigida por Emílio di Biasi e Del Rangel. A comparação entre livro, filme e minissérie tem o 

objetivo de entender como se configura o masculino, nas obras e nos contextos sociais de produção e de 

recepção de cada uma das produções.  

Palavras-chave: Eça de Queirós, gênero, sexualidade, espaço social. 

Área / subárea: Linguística, Letras e Artes / Letras. 
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O ENSINO DE DANÇA NOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADO DO IFBA CAMPUS 
EUNÁPOLIS 

Bruno dos Santos Reis, (PIBIC) - brunolatera@gmail.com 
Licenciatura em Matemática,  Campus Eunápolis 

Dra. Fabiana Zanelato Bertolde (Oreinatadora) - fabianabertolde@ifba.edu.br 
Campus Eunápolis 

RESUMO 

A dança como conteúdo escolar inserido nas aulas de Educação Física pode ser trabalhada em vários 

aspectos, trazendo benefícios para o educando emocionalmente, fisicamente, intelectualmente e 

socialmente. Apesar de ter sido incluída nos Parâmetros Curriculares Nacionais no ano de 1997 e 

reconhecida no Brasil como uma forma de conhecimento a ser aplicada nas aulas escolares, este conteúdo 

ainda continua ausente em muitas escolas, assim como nos institutos federais. O objetivo deste trabalho foi 

investigar como o ensino de dança vem sendo realizado nos cursos técnico integrado do IFBA campus 

Eunápolis. Para alcançar este objetivo foram utilizadas algumas técnicas e instrumentos de pesquisa de 

forma combinada na produção de dados para uma pesquisa de caráter qualitativo. O estudo foi realizado 

em duas etapas no IFBA, campus Eunápolis: pesquisa bibliográfica e documental; e pesquisa de campo. 

Através da pesquisa bibliográfica e documental, verificou-se que o conteúdo dança está presente na 

disciplina de Educação Física dos três cursos, técnicos integrados ao ensino médio do IFBA campus 

Eunápolis, com equivalência entre as ementas da disciplina propostas para os três cursos. Ademais, pode-se 

verificar que o ensino de dança também é abordado na ementa da disciplina de Artes, presente na matriz 

curricular dos primeiros anos dos três cursos. Nesta disciplina está prevista a realização de produções 

artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens da arte (música, artes visuais, dança, teatro).  Com isso, 

pode-se observar que tanto a disciplina de Educação Fìsica, quanto a de Artes atendem o que está previstos 

nos PCNs. Os docentes desenvolvem este conteúdo durante uma unidade letiva, com planejamento coletivo 

e participação discente, culminando com a realização do Festival de dança-educação. Observou-se a relação 

do ensino do conteúdo dança com a formação dos sujeitos e a sua inserção no mundo do trabalho durante 

a entrevista realizada com os docentes, que afirmaram a necessidade da consciência corporal para exercer 

suas atividades laborais, bem como, do relacionamento em equipe, do aprender a lidar com desafios, da 

auto-organização e do empreendedorismo, que são desenvolvidos no trabalho com a dança. Sabe-se que 

atualmente existem inúmeras escolas e instituições que não se adequam a abordagem da dança como 

forma de ensino-aprendizagem, podendo ser devido a infraestrutura ou por uma formação acadêmica dos 

docentes de Educação Física que não contempla o ensino de dança. Contudo, a realidade vivenciada no 

IFBA Campus Eunápolis é diferente, abordando a dança de forma satisfatória tanto na teoria, quanto na 

prática. 

Palavras-chave: Dança; Educação Profissional; Instituto Federal. 

Área / subárea: Multidisciplinar / Ensino. 
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ANÁLISE DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ITENS DE FÍSICA DA PROVA DE CIÊNCIAS DA 
NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM – PARTE II 

Eliseu Souza de Jesus (PIBIC) – elizeusouzajesus.21@gmail.com 
Licenciatura em Física, Campus Salvador 

Dr. Dielson Pereira Hohenfeld (Orientador) – dielson.dph@gmai.com 
Campus Salvador 

RESUMO 

O microdados do INEP é uma ferramenta bastante rica para a pesquisa educacional, pois dispõe de 

informações de cerca de sete milhões de jovens de todo o Brasil. Neste trabalho apresentamos os 

microdados do ENEM disponível no portal INEP, verificando o desempenho dos estudantes do IFBA 

(Instituto Federal da Bahia). Concentramo-nos em descrever cinco categorias de contextualização na prova 

de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, especificamente nas questões de Física. Essas categorias foram: 

contextualização experimental, cotidiana, histórica, filosófica e social, tradicional e pseudo-

contextualização. Na primeira etapa identificaram-se as questões que se adequavam nessas categorias para 

posteriormente trabalhar com os microdados do INEP. Utilizou-se as provas de 2009 até 2018 para análise 

documental e os microdados de 2009 até 2017, pois não havia arquivo do ano 2018. Para produção de 

dados foi empregado a interface Rstudio como principal ferramenta. Com essa interface e com a linguagem 

R produziu-se os dados a partir de comandos que escrevemos com esta linguagem de programação e se 

aplicou filtros específicos às tabelas dentre eles o tipo de administração da escola (federal ou estadual), cor 

da prova, o número da questão e a letra que o candidato marcou em determinado item. A partir dessas 

informações, construímos gráficos que foram analisados de acordo com nossos referenciais teóricos sobre 

contextualização a fim de obter uma avaliação dos resultados que os estudantes do IFBA obtiveram nesses 

itens.  

Palavras-chave: INEP, ENEM, Microdados e Itens de Física. 

Área / subárea: Multidisciplinar / Ensino de Física. 
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LER O METRÔ E SUAS APROPRIAÇÕES NO CONTEXTO POLÍTICO-CULTURAL 
SOTEROPOLITANO 

Gabriela de Almeida Lopes (PIBIC)  –  gab.almeidalps@gmail.com  
Licenciatura em Geografia, Campus Salvador  

Dra. Catiane Rocha Passos de Souza (Orientadora) – catirochapassos@gmail.com 
Campus Salvador  

RESUMO 

A implantação do metrô de Salvador/Lauro de Freitas aconteceu a partir dos anos 2000, sua idealização 

antes disso, e seu funcionamento a partir de 2014, mas poucas pesquisas acadêmicas tratam dessa nova 

fase na mobilidade urbana da capital baiana. Além disso, dos trabalhos que trazem o metrô como objeto de 

investigação, nenhum trata das diferentes apropriações realizadas pelos usuários, ou seja, não exploram 

questões que vão além da função de transportar pessoas. Nesse sentido, esta proposta de pesquisa tendeu 

a construir uma abordagem inaugural e interdisciplinar sobre a mobilidade urbana de Salvador, 

principalmente, a que se faz pelo metrô. O Plano de Trabalho integrou projeto selecionado ao Edital 

02/2018/PRPGI - PIBIC IFBA FAPESB CNPq – 2018/2019 do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

Científica (PIBIC 2018/2019). Traz como objetivos principais registar, analisar e compreender os modos 

como os usuários do metrô de Salvador/Lauro de Freitas ocupam seu espaço, transformando suas funções 

de uso – o de transporte de passageiros – noutras apropriações, de acordo com o contexto político-cultural. 

A partir desses objetivos, foi necessário, inicialmente, coletar informações e/ou publicações sobre o 

histórico do metrô de Salvador/Lauro de Freitas para compreender o modo como o metrô é representado 

pela população, pelas autoridades e pela mídia. Esses materiais nos ajudaram a entender as outras 

apropriações que os usuários fazem do espaço do metrô. Os resultados dessa pesquisa propõem discutir as 

transformações dos espaços públicos, também, as relações sociais que se estabelecem no dia a dia da 

cidade, visando a construção de um mapeamento das práticas político-culturais possibilitadas pelo/no 

espaço do metrô de Salvador/Lauro de Freitas. A importância deste projeto de Iniciação Científica deve-se, 

sobretudo, à temática da mobilidade urbana que interessa toda sociedade soteropolitana. Além disso, trata-

se de uma proposta que pretendeu despertar a vocação científica e incentivar o gosto pela pesquisa com 

abordagem interdisciplinar, em estudantes de graduação, principalmente, na Licenciatura em Geografia 

(Campus Salvador).   

Palavras-chave: Salvador, Cultura, Mobilidade Urbana, Apropriações. 

Área / subárea: Multidisciplinar / Linguagens.  
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O BOLETIM BAIANO DE GEOGRAFIA, A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS 
GEÓGRAFOS E A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA BAHIA (1960-1969) 

Gustavo Costa Mota (Bolsista - PIBIC) – gustavocmnet2@gmail.com 
Licenciatura em Geografia, Campus Salvador  

Dr. André Nunes de Sousa (Orientador) – anunesds82@gmail.com 
Campus Salvador  

RESUMO 

Em função da estagnação econômica, política e cultural vivida no estado da Bahia na década de 1940, a elite 

política e intelectual baiana se esforçou em fortalecer um regionalismo não apenas associado a uma 

imagem de herança cultural ou “geográfica”, mas como forma de alavancar um ideal de desenvolvimento 

industrial dentro do Estado-nação, ao qual pudesse ser definido como um vetor do progresso (MACHADO, 

2014).  É nesse sentido que a formação da Universidade da Bahia (UBA, posteriormente denominada de 

Universidade Federal da Bahia – UFBA), em 1946, se constituiu como mais uma expressão das políticas de 

uma elite modernizante que buscava reestabelecer a posição da Bahia no cenário político-econômico e 

cultural nacionais (SOUSA, 2015). No contexto de execução do projeto de Universidade na Bahia, houve o 

incentivo para a criação de diversos laboratórios nas diferentes unidades da UFBA, que fossem responsáveis 

por impulsionar a pesquisa e a extensão universitárias. Entre os laboratórios criados nos primeiros anos, 

destaca-se aquele que seria um marco de renovação da Geografia na Bahia, o Laboratório de 

Geomorfologia e Estudos Regionais da Bahia, fundado em 1959 pelos professores Milton Santos, Jean 

Tricart, Tereza Cardoso da Silva, Nilda Guerra de Macedo, Anna Dias Carvalho e Antônia Déa Erdens, 

servindo de base para o futuro Departamento de Geografia da UFBA (SILVA, 2006; SOUSA, 2015). 

Capitaneado pelo professor Milton Santos, o Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais surge com 

o objetivo de preparar geógrafos profissionais e realizar pesquisas de geografia aplicada, destinadas a 

servirem de apoio ao planejamento espacial do estado da Bahia e a divulgação da produção acadêmica 

deste grupo de jovens geógrafos, através das publicações dos Boletins Baianos de Geografia (AGB, 1960). 

Assim, este trabalho visa apresentar os resultados da sistematização dos temas, conceitos, autores e 

recortes espaciais dos trabalhos publicados no periódico baiano entre 1959 e 1969, demonstrando as 

afinidades teórico- metodológicas dos pesquisadores desse centro com concepções funcionais em voga no 

âmbito internacional no período, buscando destacar o papel fundamental do trabalho geográfico no 

estabelecimento de um planejamento territorial capaz de inserir a Bahia nas políticas de modernização e 

industrialização nacionais. 

Palavras-chave: Boletim Baiano de Geografia, Divulgação científica, Planejamento.  

Área / subárea: Multidisciplinar / Geografia.  
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GAMIFICANDO AS CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS DE MECÂNICA NO ENSINO DE 
FÍSICA UTILIZANDO HISTÓRIA DA CIÊNCIA 

Iasmin Emanuelle Santos Silva (PIBIT) – Iasmin_emanuelle@hotmail.com 
Licenciatura em Física, Campus Salvador 

Dr. Dielson Pereira Hohenfeld (Orientador) – dph@ifba.edu.br 
Campus Salvador 

RESUMO 

A gamificação é uma metodologia ativa, consiste em inserir elementos dos jogos digitais em outras 

atividades, como por exemplo alguns aplicativos disponíveis nas plataformas, Waze, Duolingo, Khan 

Academy. Esta proposta pode ser utilizada no ensino de física, para discutir concepções alternativas da 

mecânica. Para Vygotsky, estas ideias espontâneas, ou intuitivas, e os conhecimentos científicos são 

construídos socialmente por aprendizagem, entretanto um possui base no senso comum, enquanto a outra 

base científica. Tais concepções assemelham-se às ideias que fazem parte da evolução dos conceitos da 

física, como por exemplo, as concepções de força e velocidade na Grécia antiga. O objetivo geral deste 

trabalho foi desenvolver metodologias de ensino com jogos digitais em aplicativos móveis para inserção nas 

atividades didáticas contextualizadas na história da ciência. Através de um questionário, levantamos as 

concepções sobre mecânica, presente no contexto dos estudantes e quais os elementos da história da 

ciências que podem contribuir na formação desses conceitos científicos. A partir disso, desenvolvemos uma 

sequência didática para ensino de mecânica através de uma metodologia gamificada. Para estruturar 

atividades com o uso de games, construímos um blog de Jogos e ensino de física 

(https://jogosensino.blogspot.com/), onde disponibilizamos um catálogo de jogos digitais, manual de 

instruções para utilizar a plataforma gamificada Kahoot e a sequência didática usada na pesquisa. Também, 

criamos um protótipo de um game que busca identificar as concepções e contextualizá-las através da 

história da ciência, de Aristóteles a Newton. Na perspectiva deste trabalho, as metodologias ativas e a 

gamificação podem ajudar nesse processo de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Concepções Alternativas, História da física, Gamificação. 

Área / subárea: Multidisciplinar / Ensino. 
  

https://jogosensino.blogspot.com/


LIVRO DE RESUMOS 
 

XVI Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação 

79 

_____________________________________________________________________________ 

PRPGI                                                                                                                                                                     ISBN 978-85-67562-50-6                                                                    

 

O PAPEL DO PROFESSOR NO ENSINO DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE 
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

Natasha dos Reis Sousa (PIBIC) – natashareis96@gmail.com 
Licenciatura em Física, Campus Salvador 

Dra. Miriã Alves Ramos de Alcântara (Orientadora) – miria.alcantara@ifba.edu.br 
Campus Salvador 

RESUMO 

A pesquisa teve o objetivo de analisar estratégias de professores de adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas, relacionando tais estratégias às políticas educativas que organizam o ensino nas 

respectivas instituições de educação. O projeto pretendeu atender à resolução nº 2/2015 MEC que define 

as DCNs para a formação em nível superior, formação continuada e inclui a atuação docente para 

adolescentes em conflito com a lei como tema. Entende-se que inclusão de adolescentes em conflito com a 

lei requer a formação de professores com domínio da legislação específica vigente e repertório intelectual-

didático amplo e diversificado o suficiente para lidar com os desafios da prática profissional neste contexto. 

A pesquisa inspira-se na abordagem bioecológica do desenvolvimento humano, e na teoria semiótica 

segundo a qual as pessoas buscam construir significados orientados culturalmente. A partir desta 

compreensão, realizou-se estudo em duas etapas: exploratória, a fim de levantar a literatura atual a 

respeito do tema; e investigativa, na qual foram levantadas informações por meio de um formulário 

encaminhado a professores. Para realizar a revisão da literatura, recorreu-se às bases de periódicos 

mediante os termos “medida socioeducativa”, “professor” e “adolescente infrator”. Selecionamos artigos 

mais citados no período de 2009 a 2019. As respostas de três docentes foram analisadas de acordo com o 

modelo bioecológico, o qual permitiu evidenciar a relação com os adolescentes, nos contextos sociais, 

segundo a prevalência da heterogeneidade cultural que marca a presença do professor e dos estudantes na 

escola. As conclusões acerca das estratégias docentes utilizadas para o ensino de adolescentes em conflito 

com a lei podem ser sintetizadas em três aspectos: 1. Os professores comprometem-se com o estudante e 

procuram superar preconceitos, a partir do reconhecimento das singularidades, lidando com o desafio de 

evitar olhar para o jovem a partir do ato infracional. 2. A prevalência pedagógica da atitude dos docentes se 

expressa na crença de que o envolvimento em atos infracionais não faz parte da personalidade do jovem; é 

passível de mudança sob condições que possibilitem trabalho e educação. Os professores reconhecem a 

importância para os adolescentes e podem atuar nesse sentido, durante o cumprimento de medidas 

socioeducativas. 3.  Refletir sobre teoria e prática permite aliar a prática pedagógica às demandas 

educacionais dos estudantes. Acredita-se que a pesquisa pode suscitar novos estudos já que muitas 

especificidades educacionais, a exemplo das interações entre professores e estudantes e da opinião dos 

próprios estudantes acerca da perspectiva docente, não foram analisadas no presente trabalho.  

Palavras-chave: Adolescente, medidas socioeducativas, educação. 

Área / subárea: Multidisciplinar / Educação. 
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