XIV

SICTI
2017
SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO

LIVRO DE

RESUMOS

LUIZ GUSTAVO DA CRUZ DUARTE
PLÍNIO MARTINS FALCÃO
SELMA ROZANE VIEIRA

RESUMOS
XIV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO

Salvador
Instituto Federal da Bahia
2017

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S471s

Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação (14:
2017: Salvador - Ba)
XIV Seminário de iniciação científica, tecnológica e
inovação: resumos. / Organização da Pró-Reitoria de Pesquisa,
Graduação e Inovação – PRPGI – Vitória da Conquista - BA:
IFBA, 2017.
Período do evento: 25 a 27/10/2017.
89 p.
Modo de acesso: http://www.prpgi.ifba.edu.br/
ISBN: 978-85-67562-20-9
1. Iniciação Científica. 2. IFBA. 3. Seminário. I. Título. II.
Pró-Reitoria de Pesquisa, Graduação e Inovação/ PRPGI.
CDD: 792
CDU: 792.077

Ficha catalográfica elaborada pela Gerência de Desenvolvimento de Bibliotecas- IFBA
Bibliotecária: Andréia Santos Ribeiro Silva CRB 5/1466

LIVRO DE RESUMOS
XIV Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação

MINISTRO DA EDUCAÇÃO
José Mendonça Bezerra Filho
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Eline Neves Braga Nascimento
REITOR DO IFBA
Renato da Anunciação Filho
PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Luiz Gustavo da Cruz Duarte
COORDENADOR INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
Plínio Martins Falcão
DIRETOR GERAL DO CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA
Jaime dos Santos Filho
COORDENADOR DE PESQUISA DO CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA
Wilton Lacerda Silva

_____________________________________________________________________________
ISBN 978-85-67562-20-9

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PRPGI

3

LIVRO DE RESUMOS
XIV Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação

COMITÊ INSTITUCIONAL DE INICIACAO
CIENTIFICA E TECNOLOGICA (2015-2017)

COMITÊ INSTITUCIONAL DE INICIACAO
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (2017-2019)

Luiz Gustavo da Cruz Duarte (Presidente)
Plinio Martins Falcao (Vice-presidente)
Karine Sampaio Silva (Secretaria)
Anizia Conceicao de Assuncao Oliveira (Membro)
Bruna Carmo Rehem (Membro)
Claudio Reynaldo Barbosa de Souza (Membro)
Erica Ferreira Marques Salvador (Membro)
Gilca Bezerra Alves Siebra (Membro)
Isabel Cristina Costa Leite (Membro)
Jackson Lino Paulo Santana de Miranda (Membro)
Jefferson Caponero (Membro)
Jocelma Almeida Rios (Membro)
Jorge Ricardo de Araujo Kaschny (Membro)
Josemir da Cruz Alexandrino (Membro)
Maria da Conceicao Pinheiro Araujo (Membro)
Robert Newton da Silva H. Magalhaes (Membro)
Walter Alves Gomes Junior (Membro)
Vanessa Mendes Santos Cavalcanti (Membro)

Luiz Gustavo da Cruz Duarte (Presidente)
Plínio Martins Falcão (Vice-Presidente)
Karine Sampaio Silva (1ª Secretária)
Edineuza Rosa Barreto dos Santos (2ª Secretária)
Ivanildo Antônio dos Santos (Membro)
Selma Rozane Vieira (Membro)
Fabiana Zanelato Bertolde (Membro)
Bruna Carmo Rehem (Membro)
Luiz Antônio Pimentel Cavalcanti (Membro)
Vitor Leão Filardi (Membro)
Jackson Lino Paulo Santana de Miranda (Membro)
Érica Ferreira Marques (Membro)
Rivailda Silveira Nunes de Argolo (Membro)
Naiaranize Pinheiro da Silva (Membro)
Erivaldo Sales Nunes (Membro)
Elane Nardotto Rios Cabral (Membro)
Maria Teresinha Tamanini Andrade (Membro)

COMITÊ EXTERNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
Adailde do Carmo Santos (IFBAIANO)
Alvanita Almeida Santos (UFBA)
Carlos César Uchôa de Lima (UEFS)
Jaqueline Figueredo Rosa (IFBAIANO)
Juceni Pereira de Lima David (UFBA)
Paula Frassineti Cavalcante (UFBA)
Soraia Freaza Lobo (UFBA)
Vera Lúcia Bueno Fartes (UFBA)
Vitaly Félix Rodrigues Esquerre (UFBA)
Viviane Almeida Sarmento (UFBA)

FINANCIADORES
Fundação de Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA

PROGRAMAS
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI
Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica - PIVIC
Programa Institucional Voluntário de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação- PIVITI

_____________________________________________________________________________
ISBN 978-85-67562-20-9

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PRPGI

4

LIVRO DE RESUMOS
XIV Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação

AGRADECIMENTOS
A Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, a Coordenação do Programa Institucional de
Iniciação Científica e Tecnológica e a Coordenação de Bolsas de Iniciação Científica, formulam os seus
agradecimentos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, à Reitoria do IFBA, aos
setores administrativos da Reitoria, ao Departamento de Comunicação do IFBA, à Diretoria de Gestão da
Tecnologia da Informação, à Gráfica da Reitoria, à Direção Geral, ao Setor de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação, ao Departamento de Administração, ao Setor de Comunicação do Campus Vitória da Conquista,
às Diretorias Gerais de todos os Campi participantes, aos integrantes dos Comitês Interno e Externo de
Iniciação Científica, e principalmente aos bolsistas e seus respectivos orientadores por todo empenho e
dedicação, aspectos que foram de fundamental importância para a realização do XIV Seminário de Iniciação
Científica, Tecnológica e Inovação (SICTI/2017).

_____________________________________________________________________________
ISBN 978-85-67562-20-9

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PRPGI

5

LIVRO DE RESUMOS
XIV Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação

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 e 2016 foram realizadas nos Campi Eunapólis, Porto Seguro,
Ilheús e Salvador, respectivamente. Dando prosseguimento, a décima quarta edição foi realizada no
Campus Vitória da Conquista nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2017, compreendendo os projetos
desenvolvidos no âmbito dos Programas de Iniciação Científica (PIBIC FAPESB/IFBA) e Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação (PIBITI/IFBA), na vigência 2016/2017.
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POTENCIALIDADE DA ESPÉCIE ANNONA CRASSIFLORA MART. NA PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS
Rafael Fernandes Almeida (PIBIC) – almeida.r.fernandes@gmail.com
Engenharia de Alimentos, Campus Barreiras.
Profa. Dra. Lilian Karla Figueira da Silva (Orientador) – lkfsilva@gmail.com
Campus Barreiras

RESUMO
Dentre os recursos naturais encontrados no Oeste baiano há uma enorme variedade de frutos nativos do
Cerrado, que são saborosos, mas pouco difundidos comercialmente. Destaca-se a espécie Annona
crassiflora Mart., popularmente conhecida como araticum ou bruto. Este fruto é muito abundante, não só
na região Oeste da Bahia, mas, em toda a extensão do Cerrado no Brasil. O fruto do araticum possui
características apreciáveis à produção alimentar, em decorrência de seu aroma forte e polpa doce e
amarelada, mas esta espécie não é explorada pela indústria de alimentos, sendo que, seu consumo é feito
in natura, e por pequena parte dos habitantes locais. Com intuito de verificar o potencial desta espécie para
produção de alimentos, objetivou-se analisar as suas propriedades físico-químicas. Para isso, foi empregada
metodologias modificadas de Brasil (1986), Souza et al. (2010) e Instituto Adolfo Lutz (2008). Feita estas
análises, foi realizada a elaboração do produto Doce de Araticum ao Leite, que passou por análise sensorial,
com 50 julgadores não treinados, de modo a verificar sua aceitabilidade. Os resultados mostraram que o
fruto possui alguns aspectos físico-químicos similares à de outros frutos já difundidos industrialmente,
como: Cor Interna, pH e Sólidos Solúveis Totais. No entanto, o dado obtido na análise de Acidez Titulável
Total do araticum (de 0,59%) mostrou-se como um aspecto negativo para a indústria de alimentos, ou seja,
a baixa acidez, o que pode gerar gastos com a compra de ácidos para conservação do produto. Quanto à
análise sensorial do produto, este obteve altos índices de aceitação em todos os atributos, com destaque
para textura e aparência que conseguiram aprovações em torno dos 90%. A resposta da intenção de compra
do produto pelos avaliadores sensoriais foi de 81,21% (±5%), mostrando-se atraente para a indústria de
alimentos, que visa ofertar produtos que sejam bem aceitos pelos consumidores. Conclui-se que Annona
crassiflora demonstrou forte potencial para a produção industrial, quando o produto foi o Doce de araticum
ao leite.
Palavras-chave: Annona crassiflora Mart., Cerrado, Desenvolvimento de novos produtos.
Área / subárea: Ciências Agrárias / Tecnologia de alimentos e meio ambiente.
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O MARACUJÁ DO CERRADO E O SEU POTENCIAL NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
Tatielly de Jesus Costa (PIBIC) – tatiellycosta18@gmail.com
Engenharia de Alimentos, Campus Barreiras
Prof.ª. Dra. Lilian Karla Figueira da Silva (Orientador) – lkfsilva@gmail.com
Campus Barreiras

RESUMO
O maracujá do cerrado é uma espécie de fruta nativa do bioma cerrado que possui muitas características
que podem ser utilizadas tanto na área medicinal quanto na culinária, pertencendo a espécie Passiflora
cincinnata Mast., trata-se de uma planta trepadeira que possui grande variabilidade quanto ao tamanho e
formato do fruto a sua aceitação popular é grande, sendo bastante difundido entre as feiras livres
regionais, desse modo buscando-se alternativas de aproveitamento e consumo do maracujá do cerrado na
região Oeste da Bahia, tendo em vista que, o aproveitamento do fruto na produção alimentícia é escasso,
este estudo teve como objetivo pesquisar o potencial do maracujá do cerrado na produção de alimentos,
pra isso foram feitas algumas análises físico químicas no fruto (pH, peso, cor interna e externa, acidez total
titulável, sólidos solúveis totais e a razão SST/ATT) e depois elaborada uma bebida mista saborizada a partir
do mesmo, esta foi submetida a um teste de aceitação sensorial (escala hedônica) e de intenção de
compra; por meio das análises físico-químicas verificou-se que o fruto de Passiflora cincinnata tem
características favoráveis para ser utilizada na indústria, como baixo pH, contribuindo na redução dos
gastos com acidificantes e/ou conservantes no produto fabricado; os resultados estatísticos referentes a
análise sensorial foram bastante satisfatórios, sendo que todos os atributos avaliados obtiveram alto grau
de aceitação mostrando que o maracujá do cerrado possui grande potencial para ser introduzido na
indústria de alimentos.
Palavras-chave: Maracujá do cerrado, Processamento, Cerrado, Bebida mista.
Área / subárea: Ciências Agrárias / Alimentos.
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ANÁLISE DE REDES SOCIAIS NA DINÂMICA DA COLABORAÇÃO E DISSEMINAÇÃO
DO CONHECIMENTO NO CAMPO DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA NO BRASIL
Diego Santos Correia de Melo (PIBITI) – dscdml@hotmail.com
Engenharia Mecânica, Campus Salvador
Profª Dra. Maria Teresinha Tamanini Andrade (Orientador) – tamanini@ifba.edu.br
Campus Simões Filho

RESUMO
A análise de redes de colaboração permite o aprofundamento do estudo das comunidades científicas e
pode ser usada para avaliar o processo de colaboração entre pesquisadores, tendo como base a produção
bibliográfica em coautoria. O estudo desta pesquisa está em continuidade com os estudos relativos à forma
como o conhecimento se dissemina e as conexões entre esses conhecimentos e os valores dos especialistas
e da sociedade em relação à reprodução humana assistida em laboratório. O objetivo desta pesquisa foi
identificar e estudar as redes de colaboração formadas por profissionais especialistas em reprodução
assistida vinculados a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH), com o intuito de compreender
como ocorre a colaboração nestas comunidades. Para tanto, foram construídas redes segundo o critério de
coautoria. Utilizamos a Teoria de Redes (i. e. Teoria de Redes Complexas e Análise de Redes Sociais), como
métodos quantitativos para identificar e caracterizar as redes de colaboração da produção bibliográfica.
Constatamos a expansão do campo da reprodução humana assistida, através da quantidade de artigos
publicados ao longo dos anos analisados.
Palavras-chave: análise de redes sociais, colaboração, coautoria, reprodução assistida.
Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra /Computação.

_____________________________________________________________________________
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PRPGI

ISBN 978-85-67562-20-9

14

LIVRO DE RESUMOS
XIV Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA MICROCONTROLADO APLICADO AO MANEJO
DE CULTURAS PROTEGIDAS
Roniel Ferreira Cruz (PIBIC) – roniel.cruz@ifba.edu.br
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista
Prof. Dr. Jorge Ricardo De Araújo Kaschny (Orientador) – kaschny@gmail.com
Campus Vitória da Conquista

RESUMO
Nos dias de hoje a utilização de microcontroladores na aquisição de dados, no controle e no
monitoramento de processos encontra-se largamente difundida. Estes circuitos integrados estão presentes
em uma considerável variedade de equipamentos presentes no nosso dia-a-dia, principalmente em
aplicações residenciais, industriais, automotivas ou em telecomunicações. No setor agrícola, mais
especificamente no manejo de culturas protegidas, a utilização de um centro de monitoramento baseado
em unidades remotas pode representar uma significativa otimização do processo de cultivo. Espera-se que
estas sejam capazes de efetuar a leitura de dados a partir de sensores, monitorando-se assim os
parâmetros-chave do plantio, como por exemplo, temperatura, iluminação e umidade. Tendo em mente tal
proposta, o presente projeto teve como objetivo desenvolver um sistema microcontrolado dedicado ao
manejo de culturas protegidas. Para a confecção das unidades remotas empregamos o ATmega328, um
microcontrolador da família AVR, em conjunto com um modulo de radio frequência SRWF1022. A ideia
geral é que tal microcontrolador, em conjunto com circuitos auxiliares, forme uma interface remota com
comunicação sem fio, capaz de interpretar as instruções enviadas por uma unidade central. O mencionado
módulo de radio frequência opera em uma faixa em torno de 430 MHz e oferece até 8 canais de
comunicação, onde salientamos que na presente concepção cada unidade remota opera em um canal fixo
diferente. A unidade central foi baseada no Atmega8, outro membro da família AVR, operando em
conjunto com o mesmo tipo de módulo de radio frequência, e comunicando-se com um PC via uma porta
USB utilizando um conversor UART do tipo FT232R. Através da seleção do canal de comunicação, ou seja,
da seleção de qual unidade remota deve ser ativada, tal unidade central proporciona ao PC uma interface
conveniente tanto para a leitura dos sensores como para o acionamento de atuadores (sistema de
irrigação, ventilação, iluminação, etc). Para o sensor de luminosidade utilizamos um LDR do tipo NORPS-12
(CdS) e para temperatura um LM35, sendo que ambos passaram por um processo de calibração. Para
umidade do ar utilizamos um AM2302, que dispensa calibração, e para umidade de solo efetuamos apenas
testes preliminares com um dispositivo primitivo composto por um par de eletrodos. Para o acionamento
dos atuadores desenvolvemos um sistema de acionamento via relés, algo que se mostrou
significativamente eficiente. Por fim, desenvolvemos um software de demonstração obtendo resultados
suficientemente promissores para validar o funcionamento dos protótipos.
Palavras-chave: cultura protegida, microcontroladores, sensores, atuadores.
Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Física.
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VARIAÇÕES NA DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA E TEMPERATURA NAS CIDADES DO
ENTORNO DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS (1990 - 2016).
Juliana Pereira Petronilio dos Santos (PIBIC) – juliana2pere@gmail.com
Licenciatura em Geografia, Campus Salvador
Prof. Dr. Plínio Martins Falcão (Orientador) – plinio@ifba.edu.br
Campus Salvador

RESUMO
Para haver entendimento e a caracterização do clima de um lugar é realizado um estudo das variações da
temperatura e precipitação como a análise da sucessão das estações do ano úmidas e secas, de pelo menos
um período de 30 a 33 anos. Por isso pode-se definir o clima como uma sucessão habitual das condições de
tempo numa determinada área da superfície terrestre, enquanto que o tempo será o estado momentâneo
da atmosfera de um determinado local. O Brasil é um país de extensa dimensão territorial, que se encontra
dividido por regiões, apresentando diferentes tipos climáticos. Na região nordeste do Brasil é notório a
diferenciação no comportamento das variáveis de temperatura e precipitação em diferentes localidades,
que é consequência das variações climáticas. O estado da Bahia, objeto deste estudo, possui um clima
tropical predominantemente quente, com chuvas no inverno e verão seco e brisas oriundas do Oceano
Atlântico, podendo ocasionar a disseminação de focos de dengue, uma vez que estes podem encontrar
condições ambientalmente favoráveis para a sua reprodução. O desenvolvimento da presente pesquisa
seguiu três etapas distintas, sendo elas: pesquisa documental e bibliográfica; criação do banco de dados
para estações de superfície convencional no programa Excel for Windows®; elaboração de climogramas
para os anos de 1990 a 2016. Após a análise dos anos estudados, foram identificadas grandes variações de
temperatura e precipitação ao longo dos 26 anos para cada uma das cidades observadas no entorno da Baía
de Todos os Santos (Alagoinhas, Cruz das Almas, Feira de Santana e Salvador), que possuem estação
meteorológica convencional administrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Tais variações
foram influenciadas, em sua maioria, por intensos climáticos anômalos, a exemplo de episódios de El Niño.
Para mais, evidenciou-se diversidade climática apresentada pelas cidades localizadas no entorno da Baía de
Todos os Santos e os climogramas e banco de dados criados podem vir a contribuir com diversos estudos
relacionados à temática, sobretudo no meio acadêmico.
Palavras-chave: Precipitação, Temperatura, Baía de Todos os Santos.
Área /subárea: Ciências Exatas e da Terra /Geociências.
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PERIFERIZAÇÃO E PLUVIOSIDADE COMO IMPULSORES DE RISCO EPIDEMIOLÓGICO
NO ENTORNO DE RIOS EM SALVADOR – BAHIA
Cássio de Jesus Viana (PIBIC) – cassioviana1992@gmail.com
Licenciatura em Geografia, Campus Salvador
Prof. Dr. Plínio Martins Falcão (Orientador) – plinio@ifba.edu.br
Campus Salvador

RESUMO
A poluição hídrica ocasionada pelas alterações antropogênicas é uma constante em ambientes urbanos de
países emergentes, pelo fato de, diariamente, lixos e efluentes domésticos serem lançados nos cursos
d’água sem tratamento prévio. Assim, tal prática associada aos intensos pluviométricos e a localidades
caracterizadas por processos de periferização socioespacial, nas quais são comuns ocupações de maneira
irregular e com serviço de saneamento básico precário, podem servir como impulsores à veiculação de
patógenos infecciosos, sobretudo quanto à existência do mosquito Aedes Aegypti, principal transmissor do
vírus da dengue, zyka-v e chikungunya, que se desenvolve com facilidade nestas condições. Diante deste
entrave, o presente estudo consistiu na identificação e caracterização da configuração atual dos cursos
fluviais de caráter perene situados na cidade de Salvador (BA) com desembocadura voltada para a Baía de
Todos os Santos (BTS), seguido da investigação de possíveis focos de reprodução do mosquito Aedes
Aegypti e as suas relações com os elevados níveis de pluviosidade apresentados pela capital baiana. Para a
realização desta tarefa, os métodos empregados foram: a pesquisa bibliográfica com auxílio de artigos
científicos e documentos acerca do objeto de estudo, disponíveis em bibliotecas e plataformas digitais;
consulta a diversos mapas e cartas do município de Salvador, com o intuito de identificar os rios e os seus
principais trechos (nascentes, foz, desembocadura); as atividades de campo se deram por meio de uma
adaptação da metodologia de um Protocolo de Avaliação Rápida de Rios (PAR), para a identificação de
riscos epidemiológicos relacionados à proliferação de criadouros do vetor das arboviroses analisadas; já as
informações acerca dos níveis de precipitação foram catalogadas por meio da Estação Meteorológica
Convencional – 83229 – de Salvador, disponíveis na plataforma BDMEP (Banco de Dados Meteorológicos
para Ensino e Pesquisa) do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Por fim, os resultados apontaram
para dois rios, o do Cobre e o Paraguari, inseridos no Subúrbio Ferroviário de Salvador, os quais vêm sendo
acometidos pelas atividades de ordem antropogênica, que se expressam no forte adensamento
populacional nas margens e nos grandes acúmulos de resíduos nos leitos e margens, apresentando diversos
pontos formadores de focos para o Aedes Aegypti ao longo dos principais trechos espacializados nesta
pesquisa. Nos períodos de intensos pluviométricos, devido ao aumento do volume de água nos rios, ocorre
maior acúmulo de resíduos que podem servir de abrigo para a formação de larvas, gerando um
agravamento da situação nas localidades estudadas.
Palavras-chave: Aedes Aegypti, Salvador, Baía de Todos os Santos, Periferização Socioespacial.
Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Geociências.
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UM ESTUDO DO PROBLEMA DOS MÍNIMOS QUADRADOS FUZZY
Neilson Castro Soares (PIVIC) – neilsoncastro14@outlook.com
Licenciatura em Matemática, Campus Eunápolis
Prof. Dr. Fabíolo Moraes Amaral (Orientador) – fabiolo@ifba.edu.br
Campus Eunápolis

RESUMO
Muitas aplicações matemáticas desenvolveram-se à luz das interpretações do Problema dos Mínimos
Quadrados (PMQ). Embora o PMQ seja uma teoria ainda em desenvolvimento, possui uma coleção
considerável em que é tratado e com abordagens distintas, principalmente, em aplicações em que seja
necessário fazer estimativas de otimização para uma variável. A Teoria dos Conjuntos Fuzzy. Por sua vez,
mostra ser muito eficiente em situações de incertezas, já possuindo vários modelos difusos com aplicações
nos diversos campos das ciências. No presente trabalho, propomos uma abordagem do Problema dos
Mínimos Quadrados, utilizando otimização Fuzzy que, aliada à Matemática Intervalar, quem fará a mediação
entre a formulação clássica e a proposta aqui, de tal forma que as entradas do sistema sejam o número
Fuzzy triangular, na tentativa considerar as incertezas durante o processo de entrada e solução do PQM.
Para tanto, iremos propor uma reformulação de uma abordagem já existente na literatura para o PQM
Fuzzy, iremos comparar os resultados obtidos com nossas simulações com os já existentes, assim como
também verificar as vantagens desta formulação com relação ao caso clássico.
Palavras-chave: Problema dos Mínimos Quadrados fuzzy, Otimização Fuzzy, Matemática Intervalar.
Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Matemática.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO E REATIVIDADE DE COMPLEXOS DE RU(II):
POTENCIAIS VASODILATADORES
Carolina Mayumi Barbosa Enju (PIBIC) – carolinamayumi2@gmail.com
Engenharia Química, Campus Salvador
Prof. Dra. Denise Santos de Sá (Orientadora) – quimicadssa@hotmail.com
Campus Salvador

RESUMO
Milhões de pessoas são vítimas de doenças cardiovasculares, sendo esta a principal causa de mortes em
todo o mundo; além disso, a hipertensão é considerada como um dos maiores fatores de risco para o
desencadeamento desse tipo de enfermidade. Sabe-se que uma maior concentração da proteína guanosina
monofosfato cíclica (cGMP) na musculatura lisa promove a vasodilatação, ou seja, a diminuição da pressão
arterial. Dessa forma, pode-se dizer que a vasodilatação depende da produção da cGMP, cuja obtenção
depende diretamente da ativação da enzima guanilato ciclase solúvel (sGC), a qual é ativada pelo óxido
nítrico. Um dos problemas associado é que o excesso ou a falta de moléculas de óxido nítrico no organismo
pode interferir no mecanismo dessa proteína. Logo, com a necessidade de encontrar um composto capaz
de ativar a enzima sGC sem depender do óxido nítrico, foram sintetizados diversos compostos orgânicos,
como o 3-(5’-hidroximetil-2’-furil)-1-benzilindazol, conhecido como YC-1. Já que a atuação farmacológica do
composto YC-1 e de seus derivados é atrelada aos anéis indazólicos ou azaindólicos, sintetizou-se o
complexo cis-[Ru(indz)2(bpy)2](PF6)2 a partir do precursor o cis-[RuCl2(bpy)2], em que os átomos de cloro
foram substituídos por moléculas do ligante 1H-indazol (indz). Para caracterizar o composto sintetizado,
utilizaram-se técnicas de espectroscopia de absorção molecular na região do ultravioleta-visível, de
ressonância magnética nuclear e vibracional na região do infravermelho. Também foram empregadas
técnicas como a voltametria cíclica e de pulso diferencial, além de verificar a reatividade do complexo na
presença de luz branca. Através dos experimentos realizados, notou-se que a banda de absorção do
complexo sintetizado estava atrelada a um comprimento de onda (450 nm) menor quando comparado com
o precursor (550 nm) e um possível intermediário (500 nm). Também foi possível notar a presença de sinais
característicos do ligante 1H-indazol, como a ligação N-H (3369 a 3446 cm-1), e de sinais relacionados ao
ânion PF6- (557 a 848 cm-1). Além disso, os dados obtidos em relação ao número de átomos de hidrogênio e
de carbono do complexo sintetizado são coerentes com a quantidade desses átomos no complexo cis[Ru(indz)2(bpy)2](PF6)2. Logo, de acordo com os dados obtidos, há indícios de que houve a formação do
complexo desejado.
Palavras-chave: Rutênio, azaindóis, indazóis, vasodilatação.
Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra/Química.
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DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES MÁSSICOS DE ÓXIDO DE FERRO,
CONTENDO RUTÊNIO, OBTIDOS A PARTIR DO MINÉRIO DE FERRO, DESTINADOS À
OXIDAÇÃO CATALÍTICA DE FENÓIS EM CORRENTES AQUOSAS, USANDO PERÓXIDO
DE HIDROGÊNIO
Gabriela de Menezes Santana (PIBIC) – gabrielasantana.gs@gmail.com
Engenharia Química, Campus Salvador.
Prof.ª Dra. Simone Pereira de Lima (Orientadora) – simonepereiradelima@gmail.com
Campus Salvador

RESUMO
O descarte inapropriado de efluentes industriais no meio ambiente tem sido uma crescente preocupação
no século XXI. Uma maior fiscalização do governo sobre questões ambientais e a necessidade de minimizar
a degradação do meio ambiente, têm aumentado os estudos sobre tecnologias eficientes na remoção e na
degradação de compostos prejudiciais. Os compostos fenólicos estão presentes em diversos efluentes
industriais, e alguns apresentam resistência aos processos convencionais de abatimento. Dessa forma,
processos oxidativos avançados tem sido uma alternativa de grande interesse e dentre os diversos
processos um dos mais promissores é a reação entre Fe2+ e H2O2, conhecida como a reação de Fenton, que
gera os radicais hidroxila que possuem elevado potencial de redução, levando a mineralização total dos
contaminantes, formando CO2 e H2O, ou favorecendo a formação de substâncias menos tóxicas. Os
catalisadores baseados em ferro nesse processo são desativados pela perda de fase ativa por lixiviação,
sendo necessária a adição de um dopante para minimizar a lixiviação do metal durante a reação. Neste
contexto, catalisadores baseados em ferro e alumina foram preparados para serem empregados na reação
de Fenton. Foram preparados catalisadores contendo 12 e 16 % de ferro suportado em alumina, utilizando
como precursor do ferro uma solução extraída do minério e para efeito de comparação, outras amostras
foram preparadas utilizado solução de ferro preparadas a partir do nitrato. O resultado de difração de raios
X da amostra A, indicou a presença da fase -alumina, essa amostra apresentou uma área superficial
específica de 195 m2/g e não apresentou picos de redução na faixa de temperatura estudada, indicando
que essa amostra possui características adequadas para serem aplicadas como suporte de catalisadores. Os
difratogramas dos catalisadores apresentaram picos característicos das fases hematita e magnetita,
indicando a presença de íons Fe2+ no sólido para reação com o peróxido de hidrogênio na reação de Fenton.
Os catalisadores apresentaram algumas propriedades que os tornam promissores para serem empregados
no abatimento de fenol.
Palavras-chave: Compostos fenólicos, Reação de Fenton, Ferro, Catalisadores.
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EXPERIMENTOS DE VIDEOANÁLISE PARA O ENSINO DE FÍSICA E SUAS APLICAÇÕES
PARA MOVIMENTOS ESPORTIVOS: UMA APLICAÇÃO PARA A FÍSICA DO VOLEIBOL
Karollyne Marques de Lima (PIBITI) – karolmarqueslima@hotmail.com
Engenharia Elétrica, Campus Paulo Afonso
Prof. Dr. Welber Leal de Araújo Miranda (Orientador) – mirandawelber@gmail.com
Campus Paulo Afonso

RESUMO
Diante da prática tradicional de aulas expositivas quase que exclusivas no ensino de física nota-se a
dificuldade em agregar a prática do ensino a uma análise experimental. A atividade prática, no entanto, é
fundamental para a assimilação dos fenômenos naturais e sua descrição física. Neste trabalho, propomos o
desenvolvimento de metodologias para a utilização de videoanálise para o ensino de física. Utilizando as
ferramentas de videoanálise buscamos analisar e explicar diversas variáveis físicas presentes nos
movimentos esportivos, já que o esporte é um tema atraente e motivador. Este projeto foi construído a
partir de miniprojetos apresentados em distintos semestres na disciplina de Física Geral l, do curso de
Engenharia Elétrica do IFBA, mostrando que seria promissor o desenvolvimento de um material didático
bem elaborado para que fosse aplicado nas aulas de Física Experimental l. Optamos por explorar o software
livre Tracker Video Analysis que permite a realização de análises físicas desde movimentos simples de
objetos, até os mais complexos do corpo humano. Experimentos com modelagem que utilizam softwares
livres aliam baixo custo, inovação e qualidade de ensino. Inicialmente aprofundamos nossos conhecimentos
em um estudo intensivo sobre as capacidades do Tracker para que fosse gerada uma apostila-tutorial sobre
o seu uso. Em seguida, construímos três roteiros de laboratório base e uma apostila sobre mapeamentos de
erros presentes na videoanálise. O primeiro roteiro abordou o experimento da queda livre de uma bola de
voleibol avaliando seu valor de aceleração gravitacional e em seguida a queda livre de uma pena e uma
pedra presentes em um mesmo recipiente fechado simulando a ausência do ar. O segundo roteiro
relacionou o experimento do cálculo do coeficiente de restituição para bolas de voleibol em relação à sua
pressão interna e também o cálculo do coeficiente de restituição para bolas de diferentes materiais sobre
uma superfície amortecida e não amortecida. O terceiro roteiro explanou o acompanhamento do centro de
massa de dois atletas amadores (feminino e masculino) ao realizarem os saltos oblíquo e vertical referentes
ao esporte do voleibol analisando as variáveis físicas realizadas no movimento dos saltos. A apostila sobre o
mapeamento de erros presentes na videoanálise foi construída em paralelo com a confecção de cada um
dos roteiros anteriormente construídos. Para cada roteiro construído foi elaborado um relatório
experimental sobre as variáveis físicas analisadas que cada um abordou que serviram como base para as
propostas dos roteiros.
Palavras-chave: Videoanálise; Física; Esportes.
Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Física Geral.
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AMPLIFICAÇÃO DE RUÍDO EM UM MEIO NÃO LINEAR DISPERSIVO SATURÁVEL: UM
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O CASO DETERMINÍSTICO E O CASO ESTOCÁSTICO
Rafael Brito Teixeira (PIBIC) – rafabritotx@hotmail.com
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista
Prof. Dr. Rafael Rocha da Silva (Orientador) – rafael.rocha@ifba.edu.br
Campus Vitória da Conquista

RESUMO
Neste trabalho foi realizada a reprodução de artigos científicos que descrevem o fenômeno da instabilidade
modulacional (IM) em um meio não linear. Por meio de simulação numérica no MATLAB, foi possível
reproduzir importantes resultados do fenômeno em estudo já publicados em reconhecidas revistas da área.
Especificamente, foram estudados resultados dos artigos “Noise Amplification in Dispersive Nonlinear
Media” e “Stochastic noise amplification in noninstantaneous Kerr Media”. O primeiro destes descreve um
modelo para o fenômeno da instabilidade modulacional em um meio não linear dispersivo, o qual gera
amplificação de ruído, aumentando flutuações de fase e causando distorção espectral. O segundo trabalho
apresenta um modelo que considera características como a resposta finita e não instantânea do meio
estudado, para respostas lentas e rápidas. Cada um destes trabalhos parte de uma equação de Schrödinger
não linear que é resolvida analitica e numericamente com condições iniciais estocásticas, que simulam a
natureza não deterministica do campo de entrada.
Palavras-chave: Óptica, Meio Não-Linear, Instabilidade Modulacional, Equação de Schrödinger.
Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra /Física.
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IMPLEMENTANDO UM AMBIENTE VISUAL COM SUPORTE A MÚLTIPLAS
ESTRATÉGIAS DE ANÁLISE VISUAL DE EVOLUÇÃO DE SOFTWARE
Rafael Victor França de Carvalho (PIBIC) – rafaelvfcarvalho@gmail.com
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Campus Salvador
Prof. Dr. Renato Lima Novais (Orientador) – renato@ifba.edu.br
Campus Salvador

RESUMO
Os sistemas de software têm a característica de evoluírem com o passar do tempo (Lehman, 1978)(Lehman,
1980). A atividade de evolução está forte e previamente ligada à atividade de compreensão de código. Os
engenheiros de software têm utilizado métodos, técnicas e ferramentas para facilitar as atividades de
compreensão e, consequentemente, a manutenção de software. Duas importantes subáreas da Engenharia
de Software (ES) têm ajudado nesse sentido: métricas e visualização de software. Um grande desafio da
área é criar estratégias para visualizar combinadamente muitas versões, muitos módulos (pacotes, classes e
métodos) e muitos atributos (e.g. métricas) de software. Para isso é preciso ter de implementar diferentes
estratégias de análise visual de evolução de software. Mais importante ainda, é ter a possibilidade de
combinar estratégias de análise visual para poder atacar melhor e mais atividades de ES. As visualizações de
evolução de software (VES) propostas atualmente procuram, quase sempre, apresentar os dados de forma
global, incluindo todas as versões disponíveis, mostrando informações genéricas sobre o processo de
evolução, sem ter acesso aos módulos do software. Entretanto, a maior parte das tarefas de ES requer o
acesso aos módulos em questão, analisando o software em detalhes. Além disso, analisar todas as versões
ao mesmo tempo, vai de encontro com o estado da prática, o qual, geralmente, foca na diferenciação entre
duas versões sequenciais, ou, em menor quantidade, no entendimento de um número maior, porém
controlável, de versões. O objetivo geral deste projeto foi construir um ambiente de visualização para apoio
à compreensão de software, em especial às atividades de manutenção e evolução, com suporte a diferentes
estratégias de análise visual de evolução de software. Como objetivos específicos, podem ser listados: a)
Realização de estudo de caso para validação das visualizações produzidas; b) Produção de textos; e c)
Formação do aluno. Para desenvolvimento do projeto foi realizada uma pesquisa exploratória que
investigou técnicas de visualização de informação, estratégias de análise visual, técnicas de visualização de
software, e a teoria de evolução de software. Para a construção das visualizações foram utilizadas as
ferramentas: Repository Miner e Evowave. O Repository Miner é usado para minerar os dados de um
repositório Git. Com ele é possível coletar os dados de projetos como data de commits, autores de
commits, arquivos modificados, etc. O Evowave é uma nova metáfora de visualização que enriquece a
capacidade de análise de evolução de software.
Palavras-chave: Visualização de Software, Evolução de Software, Visualização de Evolução de Software.
Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da Computação.
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CONTROLE DE QUALIDADE EM SISTEMAS MAMOGRÁFICOS
COM TECNOLOGIA DR
Raquel Silva Nunes (PIBIC) - nunes4004@gmail.com
Radiologia, Campus Salvador
Prof. Dr. Wilson Otto Gomes Batista (Orientador) - wilson.otto@ifba.edu.br
Campus Salvador

RESUMO
Os mamógrafos com sistemas digitais são capazes de fornecer imagens com alta qualidade diagnóstica.
Contudo, é necessário a otimização e controle de qualidade nesta modalidade de diagnóstico. Deste modo,
o objetivo deste trabalho foi comparar curvas contraste-detalhe com diferentes combinações alvo/filtro e
avaliar a presença de imagem residual em um mamógrafo com sistema digital direto. Para realização deste
estudo utilizou-se o simulador Pro- DigiMam que é composto de sete placas de 10 mm de PMMA e um
módulo para avaliação da curva contraste-detalhe. Também foram utilizados três simuladores para
avaliação da qualidade da imagem (Simulador padrão do Colégio Americano de Radiologia, simulador
antropomórfico Tissue- Equivalent Phantom For Mammography- CIRS 11 A e LEEDS TORMAM). Para
determinar a Dose glandular foi utilizado o multimedidor da Radcal, modelo Accu Gold em companhia com
o semicondutor de estado sólido AGMS D+ para determinação do kerma incidente e a partir deste valor
calcular a dose glandular média em cada exposição realizada. Os resultados encontrados demonstram que
a combinação alvo/filtro de W/Rh foi a que apresentou melhor eficiência em todas as espessuras
simuladas, principalmente na espessura de 20 mm, proporcionando a melhor relação entre dose recebida e
qualidade de imagem. Não foi verificada presença de imagem residual nas imagens adquiridas e, além
disso, foi possível a visualização das estruturas internas presentes em cada simulador em dimensões
menores do que as previstas na legislação brasileira, o que demonstra o bom funcionamento do sistema
utilizado. Os resultados obtidos neste estudo demonstram que a combinação W/Rh foi a que apresentou a
melhor relação entre a Dose Glandular Média e qualidade da imagem.
Palavras-chave: Mamografia Digital. Detectores Digitais. Controle de Qualidade.
Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Física Médica.
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ESTIMATIVA DE DOSE POR TAMANHO ESPECÍFICO EM TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA MULTI-SLICES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS
Ana Caroline Silva da Luz (PIBIC) – carooli.luz@gmail.com
Tecnologia em Radiologia, Campus Salvador
Prof. Dr. Wilson Otto Gomes Batista (Orientador) – wilson.otto@ifba.edu.br
Campus Salvador

RESUMO
A Tomografia Computadorizada Multi-Slice é um exame de radiodiagnóstico que faz uso de radiação
ionizante e normalmente implica em doses elevadas aos pacientes, sejam eles adultos ou crianças. Desse
modo o objetivo desse trabalho foi verificar os valores de doses empregadas nos exames de TC Multi-Slice
para pacientes pediátricos de forma individualizada. Os testes dosimétricos foram realizados em dois
tomógrafos GE Optima 128 e Toshiba Aquilion 64. As medições de índice de kerma no ar para tomografia
computadorizada, (Car,100), medições dos índices de kerma ponderado (Cw) e volumétrico (Cvol) foram
efetuadas com uso de cinco simuladores físicos e uma câmara de ionização tipo lápis com 100 mm de
comprimento ativo apropriada para dosimetria em TC. A partir dos valores de Cw obtido com simuladores
de 80 mm, 100 mm, 120 mm e 150 mm foi possível obter os fatores de correção e efetivar o ajuste entre o
valor indicado e o valor real. Esses resultados foram comparados com os valores apresentado no
documento AAPM TG#204. Verifica-se que valores de Cw e Cvol indicados pelos equipamentos são sempre
inferiores aos valores reais. Com os valores ajustados, foi possível estimar os valores de dose efetiva (E).
Conclui-se que os dados indicados pelos equipamentos podem subestimar a dose ao paciente e por conta
disso, o assentamento individualizado dos valores de kerma/dose é relevante em TC.
Palavras-chave: Tomografia computadorizada multi-slice; dosimetria; radiologia pediátrica.
Área / subárea: Ciências exatas e da terra / Física Médica.
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BUSCA DE INDÍCIOS DE ANISOTROPIA CÓSMICA A PARTIR DO ESTUDO DE
GALÁXIAS
Nícolas Otávio Lopes de Oliveira (PIBIC) – nicolas.lopes.oliveira@gmail.com
Licenciatura em Física, Campus Salvador
Prof. Dr. Roberto dos Santos Menezes Jr. (Orientador) – rsmjr1003@gmail.com
Campus Salvador

RESUMO
Anos de pesquisas cosmológicas apontam para um Universo descrito pelo Modelo Padrão da Cosmologia
(Modelo CDM), construído sobre os pressupostos contidos no Princípio Cosmológico (PC): a
homogeneidade e a isotropia do Universo em grandes escalas. Buscamos, com esta pesquisa, investigar
indícios de anisotropias cósmicas (e consequente violação do PC) a partir de observações de distribuições
de galáxias. Particularmente, analisamos a distribuição dos ângulos de posição (AP - ângulo formado pela
projeção do eixo axial do plano galáctico e o norte celeste) dessas galáxias, a fim de verificar a existência de
algum padrão nessa distribuição e, caso exista, se esse poderia ter sido gerado aleatoriamente ou, de fato,
seria decorrente de alguma causa cosmológica. A análise foi feita em um conjunto de dados composto por,
aproximadamente, 3 milhões de galáxias coletadas na base de dados do HyperLeda. A ferramenta de
análise estatística escolhida para a análise dos dados foi o teste do chi-quadrado (𝜒 2 ), que estabelece
parâmetros para o estudo dos desvios da uniformidade de uma determinada distribuição de dados,
utilizando como critério um valor-p igual a 5%. Em outras palavras, o 𝜒 2 testa a probabilidade de uma
distribuição ser ou não aleatória. No caso em questão, buscamos verificar se os AP das galáxias
apresentavam ou não uma distribuição aleatória no universo. Encontramos uma grande não uniformidade
da distribuição de AP para o total de galáxias contidas no catálogo. Ao dividirmos o conjunto total das
galáxias, separando-as por tipo morfológico, ainda encontramos uma não uniformidade para aquelas
espirais e elípticas. No caso das galáxias irregulares, essas mostraram uma distribuição que se enquadra na
uniformidade.
Palavras-chave: Astronomia, anisotropia, galáxias, chi-quadrado
Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Astronomia.
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DETERMINAÇÃO DE SELÊNIO EM AMOSTRAS DE LEGUMINOSAS EMPREGANDO A
ESPECTOMETRIA DE EMISSÃO ATÔMICA COM PLASMA INDUTIVAMENTE
ACOPLADO E GERAÇÃO DE HIDRETOS
Lorena Pereira Campos de Oliveira (PIVIC) – loorenacampos@gmail.com
Engenharia Química, Campus Salvador
Prof. Dr. Wagna Piler Carvalho dos Santos (Orientador) – wagna.ifba@gmail.com
Campus Salvador

RESUMO
O selênio é um elemento essencial presente em nível traço em leguminosas. Estudos recentes evidenciam
correlação positiva entre o selênio e a atuação sobre processos de estresse oxidativo e prevenção de
doenças relacionadas. Os benefícios associados ao consumo de leguminosas estão relacionados à presença
de fibras alimentares, aminoácidos, vitaminas, macro, micro e elementos essenciais de oligoelementos. O
objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar um procedimento analítico para determinar a
bioacessibilidade de selênio em Vigna unguiculata L. Walp, Cajanus cajan L., Lablab purpureus L. Sweet
empregando espectrometria de emissão com plasma indutivamento acoplado e geração de hidreto. As
amostras de leguminosas foram lavadas, liofilizadas e moídas e foi desenvolvido um planejamento fatorial
2² com ponto central para a avaliação da digestão com HNO3 concentrado na determinação de selênio em
amostras da leguminosa mangalô (Lablab purpureusL. Sweet) empregando a digestão ácida sob refluxo.
Para o planejamento fatorial com três réplicas no ponto central foram escolhidas as variáveis e níveis:
temperatura (160 e 220 °C) e tempo (60 e 180 min). Os percentuais de recuperação de Se após a realização
do planejamento fatorial variaram entre 51 a 81%. O coeficiente de determinação (R²) foi superior a 0,999,
atestando a boa linearidade do método, referente à faixa linear 0,0005 - 0,023 mg/L. Os valores de
concentração de Se na amostra foram de 0,52 ± 0,05 µg/g. Segundo a análise de variância (ANOVA), ao nível
de 95% de confiança, a temperatura foi a variável mais significativa. O efeito negativo deste fator sobre a %
recuperação de Se indicou melhor eficiência de digestão no sentido do menos nível de temperatura, o que
indica possível perda de selênio. A variável tempo também foi significativa, com efeito positivo e a interação
temperatura e tempo. Em amostras digeridas em forno de microondas foram comparados três
procedimentos de preparação de amostras diferentes focados no passo de pré-redução. Na fase de préredução, os procedimentos estudados foram: (A) redução da placa quente por aquecimento a 90 oC durante
30 min em ácido clorídrico; (B) pré-redução no forno de microondas (rampa 3 minutos a 103 oC, 1000 W e 3
minutos de platô a 103 oC, 1000 W); (C) Pré-redução usando uma solução de hidrocloreto de hidroxilamina
a 30%. O procedimento de digestão ácida por refluxo para o preparo de amostras de feijão e condições
experimentais para determinação de selênio por HG–ICP OES foram otimizadas.
Palavras-chave: Leguminosas, Selênio, digestão, HG-ICP OES.
Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Química.
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AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE UM VEÍCULO TERRESTRE NÃO
TRIPULADO
Auerê Vasconcelos Veras (PIVIC) – veras@auere.com.br
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista
Prof. Dr. Jaime dos Santos Filho (Orientador) – jaime@ifba.edu.br
Campus Vitória da Conquista

RESUMO
Veículos Autônomos Não Tripulados (VANTs), de acordo com o ambiente em que podem transitar, são
classificados em veículos: terrestres, aéreos, aquáticos e híbridos. Tais veículos possuem a finalidade de
auxiliar os pilotos ou tripulantes, com e sem deficiências, a guiarem-se com mais segurança. O surgimento
de tais veículos é fruto do desenvolvimento da automação, que é bastante explorada na confecção de
sistemas de controle e monitoramento, utilizados no intuito de auxiliar o ser humano a atender suas
exigências de conforto, segurança e mobilidade. O objetivo geral no desenvolvimento deste trabalho é a
automação do sistema de alimentação de um veículo terrestre não tripulado através de um conjunto de
baterias e painéis solares e o estudo da ligação em série e em paralelo de ambos. Baterias de li-ion não
apresentam efeito memória e podem ser recarregadas mesmo que não tenham sido completamente
descarregadas, porém, não devem ser descarregadas abaixo da tensão mínima ou carregadas acima da
tensão máxima, ou seja, cada célula deve ficar entre os 3V e 4,2 V. O conjunto de painéis solares fornece
uma tensão maior que a tensão máxima da bateria, sendo necessário o monitoramento das tensões para
acoplar/desacoplar painéis e baterias. O monitoramento e a atuação do microcontrolador do veículo é
essencial para manter sua fonte energética disponível por mais tempo e aumentar sua vida útil.
Palavras-chave: Automação, Veículos Autônomos, Alimentação Elétrica.
Área / subárea: Engenharia / Engenharia Elétrica
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MÓDULO DO PROTÓTIPO PARA VISUALIZAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E COMPARAÇÃO
DAS ÁREAS RELACIONADAS ÀS FUNÇÕES EXECUTIVAS
Mateus Santos Lemos (PIBIC) – mts.lemos@gmail.com
Analise e Desenvolvimento de Sistemas, Campus Salvador
Prof. Dr. Luiz Cláudio Machado dos Santos (Orientador) – luizmachad@gmail.com
Campus Salvador

RESUMO
No mercado existem vários jogos com promessas de melhoria das funções executivas. Esses jogos foram
desenvolvidos com base em pesquisas científicas que apontam na melhoria das habilidades intelectuais
através do mesmo. O gamebook Guardiões da Floresta foi desenvolvido com o mesmo propósito, porém,
de melhorar as funções executivas de crianças com TDAH. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um
módulo de protótipo para visualização, interpretação e comparação das áreas relacionadas às funções
executivas. Para alcançar o objetivo foi elaborado um software em Java onde apresenta três modalidades
de gráficos para os dados obtidos através de eletroencefalograma: gráfico de barras (bandpower x
eletrodos), gráfico de linhas (bandpower x Número de Sessões) e topografia cerebral bidimensional.
Através do software foi alcançado uma visualização que pode ser usada para demonstrar os dados neurais
obtidos com a leitura de EEG enquanto uma pessoa interage com algum jogo, em especial o Gamebook
Guardiões da Floresta, e o observador dos gráficos poderá sinalizar se a pessoa está tendo progresso ou
não através dessa interação. Esse software atende a necessidade de uma demonstração mais precisa de
indicador de melhorias nas habilidades neurais de uma pessoa.
Palavras-chave: Visualização Científica, Neurociências, BCI, Jogos.
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PERFIL DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA DA
DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL POR MEIO DE FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS
(EUNÁPOLIS, 2014)
Marcos Ferreira Santos (PIBIC) – profmfsantos@outlook.com
Licenciatura em Matemática, Campus Eunápolis.
Prof. Dr. Ivanildo Antonio dos Santos (Orientador) – iasantoif@yahoo.com.br
Campus Eunápolis.

RESUMO
A violência contra as mulheres é um fenômeno que abrange, indiscriminadamente, mulheres de todas as
classes sociais, cor, idade e etnia, e que se realiza a partir de relações sociais e de poder desiguais entre
homens e mulheres notadamente, mas também entre as mulheres e entre os homens. Apesar de ações
importantes, como a aprovação da Lei 11.340 de 07 de Agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), a violência
contra as mulheres ainda apresenta índices alarmantes para o Estado da Bahia, e para o município de
Eunápolis. Nesse contexto, essa pesquisa teve por objetivo desvelar o perfil das mulheres vítimas de
violência na cidade de Eunápolis-BA entre os anos de 2012 e 2014. Para isso, foram colhidos os dados de BO
(Boletim de Ocorrência) no DPCE (Departamento de Polícia Civil de Eunápolis) a partir de fichas de coleta de
informações, elaboradas no âmbito dessa pesquisa, cujos itens como Cor/Raça, Faixa etária, estado civil,
entre outros, visavam contemplar a identificação do perfil das mulheres violentadas no município de
Eunápolis. Todas as informações coletadas do DPCE estavam no banco de dados utilizado pela equipe
responsável por registrar e arquivar as ocorrências no sistema denominado NOTES. Posteriormente, todos
os dados obtidos foram tabulados no Microsoft Excel®, para a construção de tabelas, gráficos, análise
estatística e comparativa que possibilitou fazer inferências e evidenciar os aspectos sócio-históricos e,
portanto, a inteligibilidade do perfil identificado ao longo do período considerado. Para o estudo adotou-se
como ponto de partida comparativo os números levantados pelo mapa da violência, publicado em 2015, no
qual Eunápolis aparece entre os municípios mais violentos da Bahia, com uma taxa de homicídios que o
colocava em 57º lugar em taxa de homicídios femininos. A partir dos resultados obtidos concluiu-se, com
relação ao perfil das mulheres que foram violentadas em Eunápolis nos anos de 2012 a 2014 que, em sua
maioria, são pardas ou negras, estão na faixa etária entre 18 a 37 anos, possuem ensino médio completo,
são em grande medida solteiras, mas, possivelmente vivendo em relações afetivas consensuais. Estas
mulheres possuem remuneração financeira, tornando-as alguma medida, financeiramente independentes.
Pretende-se que os dados, e sua interpretação por meio desse estudo, venham contribuir para se pensar
ações de intervenção do Estado e políticas públicas específicas capazes de proteger essas mulheres,
garantindo-lhes não só a dignidade, mas a vida, notadamente no município de Eunápolis.
Palavras-chave: Violência contra a mulher, Levantamento estatístico, Eunápolis-BA.
Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Estatística Aplicada.
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DESENVOLVIMENTO DE JOGOS ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA EM CURSOS SUPERIORES DO IFBA,
CAMPUS EUNÁPOLIS
Thales Augusto Ribeiro (PIBITI) – thales2210@hotmail.com
Engenharia Civil, Campus IFBA Eunápolis
Prof. Me. Celso Brito Eduardo (Orientador) – celso_ufba@yahoo.com.br
Campus IFBA Eunápolis

RESUMO
O projeto abordou o desenvolvimento e posterior utilização de jogos eletrônicos, no processo de ensino e
da aprendizagem da Matemática, em um contexto gamificado, para alunos ingressantes nos cursos
superiores da Licenciatura em Matemática e Engenharia Civil, em disciplinas de primeiro e segundo
semestre do IFBA, campus Eunápolis. Os jogos, bidimensionais, foram criados na plataforma RPG Maker
MV, levando em consideração as diversas possibilidades, investigadas, de abordagem dos conteúdos
matemáticos propostos, no que diz respeito à escrita de sua linguagem particular, bem com da inserção de
links de programas que possibilitassem visualizações geométricas e algébricas, como o GeoGebra, além de
atrelar tópicos de história da Matemática. Foram criados quatro jogos eletrônicos, o “The Dreamer”, com
três versões que abarcaram conteúdos específicos do Cálculo Diferencial e Integral, numa abordagem dos
objetos matemáticos integrações e suas aplicações, com áreas, comprimentos de arco e volumes, bem
como posteriormente adaptados para os assuntos de taxas de variação e problemas de otimização, para
funções de uma e várias variáveis reais, e o jogo “The Lost Village”, que abordou conteúdos referentes ao
estudo de trigonometria no triângulo e no círculo. Com esses jogos, foi possível colher informações
quantitativas, através de porcentagens, programadas para serem contabilizadas ao final dos jogos,
referentes ao progresso do aluno/jogador, frente às questões matemáticas espalhadas no decorrer da
história de jogo e qualitativas, levantadas com o público alvo da investigação, em questionários.
Verificaram-se com esse trabalho, com aplicações de algumas oficinas, no próprio ambiente institucional, as
condições em que esses jogos podem favorecer aos estudantes, contribuindo para sua aprendizagem
quanto aos objetos matemáticos, específicos do ensino superior da instituição, visando assim maior
motivação, além de estimular a permanência desses jovens ingressos nos referidos componentes
curriculares, nos cursos contemplados com a nova prática. Alguns entraves foram encontrados no processo,
como limitações do software de construção, impossibilitando certos avanços, inclusive referentes à
linguagem matemática, bem como algumas estratégias utilizadas na dinâmica de jogo que foram e
continuam a serem revistas. Mas, em sua maioria, a aplicação dos jogos construídos foi positiva, do ponto
de vista de contribuições para o processo de aprendizagem dos estudantes relativo às disciplinas
envolvidas.
Palavras-chave: Gamificação, Aprendizagem Matemática, Jogos Eletrônicos, Cálculo Diferencial e Integral.
Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Matemática.
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ANÁLISE DE RETENÇÃO E EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR
IFBA CAMPUS SIMÕES FILHO
Luiz Eduardo Thomaz Teixeira Cabral (PIBIC) – luizeduardottcabral4152@gmail.com
Licenciatura em Eletromecânica, Campus Simões Filho
Profª Dra. Maria Teresinha Tamanini Andrade (Orientador) – tamanini@ifba.edu.br
Campus Simões Filho

RESUMO
O Sistema Federal de Educação nos últimos anos ampliou a oferta dos cursos superiores com a criação do
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e do Plano
de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Essa ampliação ao mesmo tempo em
que traz uma importante evolução no sistema de ensino implica também na responsabilidade de se pensar
nas consequências no que tange aos processos de retenção e evasão dos alunos matriculados nos seus
diversos cursos. Há diversos estudos e pesquisas sobre o tema, mas ainda incipientes no Brasil. De modo
similar, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), há carências de
pesquisas que focalizem a retenção e evasão. Nesse sentido o objetivo do projeto é elaborar uma análise
da evasão do Curso de Licenciatura em Eletromecânica do Campus Simões Filho do IFBA, a partir da
integração entre os fatores causais internos e externos. Para tanto, adotou-se uma abordagem quantitativa
da pesquisa. A análise e discussão dos dados coletados na pesquisa tiveram o suporte de técnicas
estatísticas para os dados quantitativos. Espera-se 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, Ensino Superior, Simões Filho.
Área / subárea: Ciências Humanas / Educação
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PROBLEMATIZANDO O USO DAS TICS NA EDUCAÇÃO: IDENTIFICANDO
POSSIBILIDADES E DESAFIOS DA INSERÇÃO DO ENSINO DA INFORMÁTICA NO
CURRÍCULO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE PORTO SEGURO
Ana Luiza Amaral de Souza (PIBIC) – anaana.ala@gmail.com
Licenciatura em Computação, Campus Porto Seguro
Prof. Dra. Kátia Silva Santos (Orientadora) – katiapedagogi@yahoo.com.br
Campus Porto Seguro

RESUMO
O presente trabalho buscou compreender as possibilidades e desafios referentes ao processo de
implementação da disciplina de Informática nas escolas públicas municipais, da cidade de Porto SeguroBA. No estudo de natureza qualitativa, os seguintes instrumentos foram utilizados: análise de
documentos sobre a política PROINFO – Programa Nacional de Informática na Educação - através da
Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997; visita às escolas participantes; aplicação de questionários e
análise dos laboratórios de informática das escolas. Durante a pesquisa, constatou-se que entre os anos
2007 – 2011 todas as 42 escolas públicas municipais da cidade de Porto Seguro receberam
computadores através do PROINFO, por uma ação direta entre o Ministério da Educação (MEC) e as
escolas. Através desses dados quantitativos, foram escolhidas 3 (três) escolas para realização das visitas
e aplicação de questionários, o qual teve como objetivo obter dados acerca dos laboratórios de
informática. Notou-se que todas as três instituições visitadas, possuíam o laboratório de informática
equipado com computadores, além de uma boa estrutura física e pedagógica, no entanto ficam
fechados por falta de um profissional da área para administrar o espaço. Com base nas visitas às
instituições e nas análises dos questionários, foi possível concluir que os laboratórios de informática não
estão sendo utilizados pela comunidade escolar, e que apesar do Instituto Federal da Bahia - Campus
Porto Seguro, contar com um curso de Licenciatura em Computação que forma os profissionais para
atuar nestes espaços, atualmente não existe ações que tornem possível a contratação deste pela Rede
Municipal de Educação.
Palavras-chave: Computação, Currículo, Educação Básica, Informática.
Área / subárea: Ciências Humanas / Educação.
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PARADIGMAS DE DESENVOLVIMENTO E PERSPECTIVAS DE PLANEJAMENTO NO
ESPAÇO COSTEIRO DE CONDE-BA
Marcus Henrique Oliveira de Jesus (PIBIC) – marcushenrique103@gmail.com
Licenciatura em Geografia, Campus Salvador
Prof. Dra. Anízia Conceição Cabral de Assunção Oliveira (Orientadora) – aniziacaoliveira@gmail.com
Campus Salvador

RESUMO
O Estado se configura como um dos principais agentes na produção do espaço. Suas ações se fazem sentir
nas transformações socioespaciais decorrentes de sua intervenção. Nesse sentido, a análise das políticas de
desenvolvimento imbricada ao planejamento é importante elementopara percepção dos interesses dos
agentes socioeconômicos que se beneficiam dos atos engendrados pelo Estado. Por tal, mediante a
consideração dos paradigmas adotados pelas políticas de desenvolvimento e visando identificar as lógicas
de interesses dos agentes transformadores do espaço, tem-se o objetivo do presente Plano de Trabalho que
foi analisar as influências e os impactos das políticas de desenvolvimento sobre o espaço costeiro de Conde.
Para realização desta pesquisa, os procedimentos metodológicos utilizados foram levantamento
bibliográfico, seguido de construção de referencial teórico visando problematizar as questões relevantes
tratadas; levantamento documental em sites dos governos federal e estadual contemplando assim o
objetivo proposto de análise das políticas de desenvolvimento. Como resultado alcançado, considera-se
importante a reflexão sobre a utilização das políticas de desenvolvimento como discurso de intervenção nos
espaços, mas que na verdade vem atendendo a interesses do capital privado para sua reprodução. E no
caso específico, os agentes socioeconômicos beneficiados são os empreendimentos turísticos e imobiliários
internacionais que usufruem das paisagens ambientais e culturais, como vantagem comparativa de
mercado, e dos benefícios fiscais e infraestruturais fornecidos pelo Estado. Em tempo, pode-se colocar que
os resultados da implementação de muitos programas trazem novas problemáticas e conflitos
socioambientais para a região estudada. Elementos novos de contradição são imputados a esses espaços,
acarretando em abandono das atividades tradicionais por autóctones para serem incorporados à indústria
turística nascente (muitos sendo assimilados em empregos cuja sazonalidade é marcante), a privatização de
praias (antigos locais integrados ao cotidiano das comunidades onde foram instalados equipamentos
turísticos e tiveram seu acesso restrito), e a degradação ambiental (com equipamentos ocupando
ecossistemas costeiros).No que tange ao espaço costeiro de Conde, observamos a atuação de diversos
planos e dispositivos em tese, mas que não tiveram suas ações efetivadas e assim o cenário que se observa
é o composto pelas seguintes problemáticas: a expansão de segundas residências sob uma lógica intrínseca
às próprias particularidades do municipio, como a participação direta dos nativos na venda de imóveis e na
ocupação de ecossistemas naturais; expansão das atividades agropecuárias que resultam no desmatamento
da mata nativa; e aumento da especulação imobiliária ao longo da costa. Consideramos nesse sentido, a
necessidade da participação das comunidades no processo de planejamento de forma ampla para
possibilitar a real internalização dos pressupostos básicos do planejamento ambiental, com vistas a
preservação, conservação e recuperação de ecossistemas costeiros, já que se observa também um
crescente processo de ocupações inadequadas sobre estes ao longo do espaço costeiro citado.
Palavras-chave: Políticas de desenvolvimento, Planejamento, Transformações socioespaciais.
Área / subárea: Ciências Humanas / Geografia.
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CONHECIMENTO CARTOGRÁFICO NO CONTEXTO DO ENSINO SUPERIOR: QUAL
CARTOGRAFIA SE SABE AO ENTRAR NO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA?
Paula Graziela Cordeiro de Jesus (PIBIC) - ppgrazy@gmail.com
Licenciatura em Geografia, Campus Salvador
Prof. Dr. Ricardo Bahia Rios (Orientador) - ricardorios@ifba.edu.br
Campus Salvador

RESUMO
O ensino da Geografia abrange vários aspectos da sociedade e da natureza, inclusive muitos confundem o
papel desta no ambiente escolar, em virtude da proximidade com outras ciências. Entrementes, a
singularidade da disciplina reside na compreensão e análise do espaço geográfico, conceito que se constitui
no objeto de estudo da Geografia. É na relação intrínseca entre sociedade-natureza que a mesma se
particulariza entre as demais. Cabe à Geografia compreender a relação semiótica da produção do espaço e
seus reflexos na organização espacial da sociedade contemporânea. Por vez, diante de algumas questões
referentes ao ensino da Cartografia é necessário que tenhamos um olhar diferenciado sobre o nível
cognitivo dos ingressos nos cursos de Licenciatura em Geografia, a fim de avançar em pautas relevantes
para o processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, objetiva-se analisar o grau de conhecimento
referente aos conteúdos cartográficos tidos pelos alunos recém-ingressos nas Licenciaturas em Geografia.
Assim, a problemática central que norteia toda a pesquisa é: qual conhecimento cartográfico se sabe ao
entrar no curso de licenciatura em geografia? E quais os seus reflexos no processo de aprendizados desses
futuros professores? Nesse ponto, foram investigados os alunos recém-ingressos na Licenciatura em
Geografia. Ao analisar as principais dificuldades apresentadas pelos discentes, ficaram diagnosticadas
algumas fragilidades referentes aos conhecimentos cartográficos oriundos da Educação Básica
descontextualizada e desarticulada. Por vez, acredita que precisa existir uma atenção redobrada na
educação cartográfica, tanto para os alunos da educação básica como do nível superior, a fim de sanar
certas inconsistências conceituais referentes ao ensino de cartografia. Portanto, a cartografia tão debatida
na vida acadêmica e pouco compreendida por muitos alunos na educação básica apresenta alguns
obstáculos que são trazidos pelos ingressos nos cursos de licenciatura em geografia, fato que dificulta o
processo de ensino-aprendizado desses alunos. Visto que são dificuldades enraizadas no sujeito. Todavia,
cabe aos professores das licenciaturas diagnosticarem essas fragilidades e a partir de algumas atividades
buscarem a sua superação. Assim recomenda que o docente da área de ensino cartográfico inicie suas
praticas a partir de um teste de sondagem básica. E com a identificação nas fragilidades possam agir de
forma equacionar tais problemas.
Palavras-chave: Cartografia, Geografia, Ensino, Nível superior.
Área / subárea: Ciências Humanas/Geografia.
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AS CONFIGURAÇÕES DO FEMININO EM O PRIMO BASÍLIO: DIÁLOGOS ENTRE O
ROMANCE PORTUGUÊS E O CINEMA NACIONAL
Danielle Machado Fontes (PIBIC) – daniellefontes@outlook.com
Licenciatura em Geografia, Campus Salvador
Prof. Dr. José Roberto de Andrade (Orientador) – andrade.escolas@gmail.com
Campus Salvador

RESUMO
Este trabalho é fruto de uma pesquisa de Iniciação Científica (IC) realizada de 2016 a 2017 pela graduanda
Danielle Machado Fontes, sob orientação do professor José Roberto de Andrade, no Instituto Federal da
Bahia (IFBA). O trabalho analisa duas obras de diferentes suportes: o romance O Primo Basílio, publicado
em 1878, e o filme homônimo, de 2007. Das duas narrativas, analisam-se três personagens femininas Luísa,
Juliana e Leopoldina (Leonor, no filme) e selecionam-se cenas que delineiam o feminino nos contextos
português e brasileiro. Literatura e cinema são considerados como espaço de reflexão social e seu estudo,
análise e problematização se darão pela inter-relação entre o texto e a sociedade, o presente e o passado,
o imaginário individual e o coletivo. Por isso, gênero e sexualidade são observados nos discursos que os
definem e enquadram, nas narrativas e nos seus contextos de específicos, plasmados pelas forças históricas
no imaginário coletivo de cada povo, cada realidade sociocultural e cada sujeito. A análise das personagens
e das cenas mostra que a experiência histórica comum permite aproximações possíveis. Personagens e
enredo se assemelham e se entreveem sexualidade e gênero num contínuo português-brasileiro: nas duas
narrativas estão o adultério feminino condenado, a igualdade de gênero negada, a subalternidade feminina
constituída. No entanto, as Luísas, Julianas e Leopoldinas do filme e do livro não são as mesmas.
Ambientado na São Paulo de meados do século XX, o filme, muitas vezes, reaviva concepções sociais mais
conservadoras, retrógradas e reacionárias do que o romance, ambientado na Lisboa, do século XIX. Apesar
da aparente “contradição histórica”, Eça de Queirós plasmou, em certa medida, personagens femininas
vanguardeiras, que, como vêm propondo ― e realizando ― críticos como Mônica Figueiredo está a pedir
uma releitura inovadora que as liberte das teias configuradas pela crítica tradicional.
Palavras-chave: O Primo Basílio, Gênero, Sexualidade, Cinema.
Área/Subárea: Ciências Humanas / Letras.
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A EXPANSÃO DOS CURSOS DE GEOGRAFIA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
SUPERIORES DE ENSINO DA BAHIA E OS INDICADORES DE QUALIDADE
Lívia Rita Castro dos Santos (PIBIC) – li.castros07@gmail.com
Licenciatura em Geografia, Campus Salvador
Prof. Dr. André Nunes de Sousa (Orientador) – anunesds82@gmail.com
Campus Salvador

RESUMO
A implantação dos primeiros cursos de Geografia na Bahia ocorreu no âmbito da modernização do Estado
brasileiro, particularmente do seu sistema educacional, incluindo-se aí a criação das primeiras universidades
no país, e de seu território, dotado de uma infraestrutura que lhe possibilitou maiores fluidez e integração
nacional a partir da Segunda República. Essas mudanças estruturais, em termos normativos e de prática
espacial, estiveram fundamentadas em uma concepção teórica de influência positivista empenhadas na
modernização do país. Nesse contexto, a Geografia se consolidou como campo do conhecimento capaz de
dar subsídios à construção da nação e de seu território (MORAES, 2005). Tendo em vista as grandes
transformações socioespaciais vividas pelo país ao longo do século XX, a importância e a inserção da ciência
geográfica no debate acerca de tais transformações, a pesquisa teve como objetivo levantar alguns dados
importantes para uma análise sobre a expansão dos cursos de Geografia nas instituições públicas superiores
da Bahia, particularmente no tocante ao contexto de suas implantações, a necessidade da elaboração dos
cursos, a importância desses cursos para a compreensão das dinâmicas socioespaciais em escala regional e
suas contribuições na formação de professores de Geografia no estado. Portanto, observou-se com os
estudos um gradual processo de interiorização do ensino acompanhado da criação do curso de Geografia.
Através dos dados obtidos foi possível diagnosticar que a maioria do corpo docente das instituições em
estudo é composto por doutores, que apresentam experiência em pesquisa e ensino. As matrizes
curriculares das instituições são elaboradas a partir de núcleos e não se diferenciam muito uma das outras,
embora com nomenclaturas distintas, as disciplinas apresentam características bastante semelhantes,
salientando que a formulação de uma matriz curricular perpassa pelas necessidades locais e características
da região. O processo histórico e os contextos social, político e econômico que originaram os cursos
apresentados contribuíram para a atual estruturação dos mesmos, para se obter um panorama qualitativo
do curso é necessário uma análise de suas características, pois, embora as avaliações contribuam para um
panorama do ensino superior enquanto sua “qualidade”, é notório a necessidade de instrumentos que
atendam a realidade de muitas instituições.
Palavras-chave: Geografia; Instituição de Ensino Superior; Expansão.
Área / subárea: Ciências Humanas / Geografia
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A TUTELA DO PARQUE MUNICIPAL DA SERRA DO
PERIPERI, EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, NOS TERMOS DA LEI N° 9.985/2000
Maria Clara Gonçalves Santos (PIBIC) – goncalvesantos.clara@hotmail.com
Engenharia Ambiental, Campus Vitória da Conquista
Prof. Me. Fernando de Azevedo Alves Brito (Orientador) – fernando.brito@ifba.edu.br
Campus Vitória da Conquista

RESUMO
Educação ambiental é uma junção de processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem
alguns conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente. Este trabalho foi feito com moradores dos entornos do Parque Municipal da Serra do Periperi,
em Vitória da Conquista/BA, a fim de traçar um perfil dos sujeitos da pesquisa. Utilizou-se a aplicação de
questionários com perguntas como: o que você entende por Educação Ambiental? E Meio Ambiente? E
Cidadania Ambiental? Tais perguntas foram elaboradas com o intuito de investigar a Educação Ambiental
desenvolvida, em níveis formal e não-formal, em benefício dos que responderam os questionários. A
pesquisa foi um estudo de caso, de caráter descritivo, tendo dimensão qualiquantitativa de análise. A
escolha do Parque Municipal da Serra do Periperi deu-se devido ao fato de ser uma importante Unidade de
Conservação do município, que possui cerca de 1.300 hectares de área e 15 km de extensão. Ressalta-se a
importância das visitas in loco, as quais permitiram investigar possíveis impactos ambientais ocorridos no
Parque Municipal da Serra do Periperi, em Vitória da Conquista/BA, que tenham sido concretizados pela
ação ou omissão dos sujeitos da pesquisa. Pode-se perceber, com a tabulação dos dados, que o
conhecimento dos moradores é restrito: cerc a de 64% dos entrevistados não sabiam o conceito de
cidadania ambiental e mais de 45% deles os conceitos de Educação Ambiental e de meio ambiente. Assim,
este estudo buscou evidenciar o grau de conhecimento/informação dos moradores do entorno do Parque,
sobre noções básicas do campo ambiental e sobre Educação Ambiental, ressaltando as respectivas
importâncias. Através desta pesquisa, concluiu-se pela necessidade de realização e intensificação da
Educação Ambiental em todos os níveis escolares, da mesma forma que se conclui pela necessidade de
mais incentivo do Município de Vitória da Conquista/BA, para a formação ambiental e a
conscientização/sensibilização da população em geral e, principalmente, daquela residente no entorno da
referida Unidade de Conservação, para a preservação do Parque investigado.
Palavras-chave: Educação Ambiental, Unidades de Conservação, Questionário.
Área / subárea: Ciências Sociais Aplicadas.
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A PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS SOBRE A CIÊNCIA, A TECNOLOGIA E OS
CIENTISTAS: UM ESTUDO COM CRIANÇAS CEGAS E VIDENTES DE 7 A 10 ANOS
Beatriz Velame Rios Carvalho Santos (PIBIC) – beatriz.carvalho@ifba.edu.br
Licenciatura em Física, Campus Salvador
Profa. Dra. Luzia Matos Mota (Orientadora) – luziammota@gmail.com
Campus Salvador

RESUMO
O trabalho tem como objetivo apresentar resultados de uma pesquisa realizada com uma amostra de 298
crianças de 7 a 10 anos, sendo 19 deficientes visuais, em escolas públicas da cidade de Salvador sobre a
percepção que essas crianças possuem sobre cientistas. A metodologia utilizada foi uma adaptação do DAST
(Draw a Scientist Test) instrumento largamente utilizado para estudos com crianças sobre percepção pública
sobre cientistas. O teste solicita que as crianças desenhem um cientista em uma folha de papel em branco.
A análise realizada na pesquisa extrapolou o conteúdo sugerido pelo DAST, já que foi dada especial ênfase
ao padrão estereotipado do cientista desenhado pelas crianças. Isto é, classificamos os desenhos da
amostra a partir de 6 grandes categorias de estereótipos. Desse modo, acreditamos ter conseguido desvelar
a percepção da amostra sobre cientistas e suas atividades e principalmente os estereótipos mais presentes
no imaginário das crianças investigadas. O resultado encontrado demonstra que as crianças possuem uma
visão estereotipada dos cientistas como sendo um “homem”, “branco”, de “jaleco” que trabalha em um
laboratório. Esse resultado reforça a ideia de que os estereótipos estão presentes desde cedo no imaginário
infantil. A idealização dos cientistas ocorre, de acordo como os nossos resultados que coadunam com
estudos nacionais e internacionais, independente de classe, gênero, etnia, localização geográfica ou
deficiência.
Palavras-chave: Percepção pública de crianças sobre C&T, Educação Inclusiva, Ensino de Ciências.
Área / subárea: Ciências Sociais Aplicadas.
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PRODUÇÃO DE BIODIESEL METÍLICO POR TRANSESTERIFICAÇÃO ALCALINA EM UM
REATOR SUSTENTÁVEL
Fabiano Almeida Nascimento – fabianoalmeidaeng@gmail.com
Engenharia Elétrica, Campus Paulo Afonso
Prof. Dr. Luiz Antônio Pimentel Cavalcanti (Orientador) – luiz.cavalcanti@ifba.edu.br
Campus Paulo Afonso

RESUMO
A aplicação de fontes de energias primárias renováveis solar e eólica, tem chamado atenção no que diz
respeito ao aumento da sua viabilidade técnico-financeira em aplicações que visem à redução de custos
operacionais e de manutenção em processos produtivos industriais. Neste contexto, considerando os
incessantes esforços para substituição do diesel de origem fóssil pelo biodiesel e a real desvantagem
econômica inerente à utilização deste biocombustível, a redução de custos durante a produção do
biodiesel se faz necessária para a popularização e utilização em larga escala desta fonte energética.
Alternativas se apoiam na utilização da energia solar para geração de eletricidade e obtenção de calor
necessário para a reação química do processo. Neste sentido, o presente trabalho visou apresentar o
processo de design, dimensionamento e construção de um reator de biodiesel sustentável alimentado
energeticamente por um coletor solar construído com materiais reutilizados e energizado eletricamente
por um sistema fotovoltaico off-grid. A construção do protótipo se deu através da junção de subsistemas de
aquecimento solar, geração fotovoltaica, agitação e bombeamento que, juntos, caracterizam todo sistema
necessário para produção sustentável de biodiesel através do processo de transesterificação metílica. O
estudo solarimétrico e fotovoltaico foi feito levando em consideração a previsão do consumo das cargas
elétricas e o local de instalação do sistema produtivo de biodiesel objetivando o devido suprimento elétrico
e térmico. Ao término da construção do protótipo, foram realizados testes para garantir a necessária
transferência de calor para a reação química de transesterificação e o correto funcionamento do circuito
elétrico, visando atestar a confiabilidade de todo sistema bem como a possibilidade de sua replicabilidade
em uma maior escala. Para um volume de 10 litros de água, o sistema de aquecimento solar elevou a
temperatura da água de 24,3°C para 48°C num intervalo de 04 horas. Com a utilização do sistema de
aquecimento solar como substituição ao sistema de aquecimento com resistências elétricas, calculou-se
uma redução de consumo elétrico de 46.800 kWh/ano e redução de emissão de 3.823,56 kgCO2eq/ano.
Observou-se a eficiência elétrica, comparando-a com sistemas convencionais que utilizam a energia do
Sistema Interligado Nacional no que diz respeito a perdas técnicas e operacionais. O produto final foi
avaliado com auxílio da técnica de cromatrografia gasosa mostrando que o biodiesel foi produzido
satisfatoriamente, apresentando rendimento em termos do teor de éster de 97,6%, resultado superior ao
recomendado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em sua Resolução
N° 45/2014.
Palavras-chave: Energia Solar, Sistema Fotovoltaico, Aquecimento Solar, Biodiesel.
Área / subárea: Engenharias / Engenharia Química.
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SÍNTESE DO PERCLORETO DE FERRO A PARTIR DAS ÁGUAS RESIDUAIS DA
PRODUÇÃO DE BIODIESEL TRATADAS POR ELETROFLOCULAÇÃO PARA CONFECÇÃO
DE PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESSOS
Samara Pereira Vieira, Bolsista (PIBIC) - samara.maia@hotmail.com
Engenharia Elétrica, Campus Paulo Afonso
Prof. Dr. Luiz Antônio Pimentel Cavalcanti (Orientador) – luiz.cavalcanti@ifba.edu.br
Campus Paulo Afonso

RESUMO
O biodiesel é hoje é um dos grandes candidatos a substituição do diesel de origem fóssil, por apresentar
característica renovável e biodegradável. Esse biocombustível apresenta uma grande importância visto que,
aponta vantagens em diversos ramos industriais, econômicos e principalmente ambientais. O impacto
ambiental é mitigado de forma a diminuir a emissão dos gases poluentes. Entretanto, um forte entrave
encontrado na produção de biodiesel é com relação à poluição da água que já se encontra em estado de
escassez no país, pois, a produção de biodiesel por rota metílica por catálise alcalina, geralmente, exige
uma etapa de purificação gerando águas residuais que na sua composição apresentam componentes
contaminantes inviabilizando o seu descarte direto nos corpos hídricos como estabelece a Resolução
CONAMA n° 430/2011. Alternativas de reuso e aplicações práticas visando a minimizar a contaminação
hídrica tem sido alvo de diversos estudos da comunidade científica. No presente trabalho, o processo de
eletrofloculação foi usado para o tratamento das águas residuais da etapa de purificação do biodiesel. O
tratamento foi realizado em reator eletroquímico constituído de eletrodos retangulares com 9 cm de
comprimento e 3 cm de largura. Utilizou-se nos experimentos como eletrodo dois materiais diferentes: a)
ferro reaproveitado de fabricação de portões e; b) alumínio reaproveitado de latinhas de refrigerante. Os
eletrodos foram fixados em um béquer de 0,5 L, através de uma estrutura metálica, e a eles foram soldados
fios que se ligam à fonte geradora de corrente contínua de intensidade 2,0 A, alimentado por um sistema
fotovoltaico. Quando foi utilizado o eletrodo de ferro, o efluente resultante composto principalmente por
cloreto de ferro II foi oxidado pela adição de peróxido de hidrogênio a cloreto de ferro III (percloreto de
ferro). A solução sobrenadante foi separada para testes de coagulação e a solução residual teve seu pH
diminuído até o valor 1,0´por acidificação da solução. Posteriormente a solução foi concentrada em estufa
por 6 h a 90°C. A solução de percloreto obtida a partir das águas residuais da produção de biodiesel foi
empregada para confecção de placas de circuito impresso. Quando foi utilizado o eletrodo de alumínio,
reagimos o efluente resultante com ácido sulfúrico e o potássio resultante da água de lavagem para
produção de alúmen de potássio.
Palavras-chave: Biodiesel, Recursos hídricos, Eletrofloculação, Percloreto de ferro.
Área / subárea: Engenharias / Engenharia Química.
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APLICAÇÃO DE UM MODELO MATEMÁTICO NO FLUXO DAS BARRAGENS QUE
ABASTECEM A REGIÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BA, BASEADO NO CONSUMO
DE SUA POPULAÇÃO
Laís Barbosa Oliveira (PIBIC) – lais.barbo18@gmail.com
Engenharia Ambiental, Campus Vitória da Conquista
Prof. Me Gislan Silveira Santos (Orientador) – gislan.santos@ifba.edu.br
Campus Vitória da Conquista

RESUMO
Umas das propostas para um planejamento eficaz em combate à escassez é o estudo do comportamento do
consumo de água aliado com o crescimento populacional, sendo possível analisar estimativas para consumo
e a provável disponibilidade hídrica futura. Diante do crescimento populacional e dos problemas
enfrentados em Vitória da Conquista – BA relacionados à demanda de recursos hídricos, o projeto realizou
comparações entre as estimativas do crescimento populacional do município aliado ao seu consumo de
água, analisando as limitações das barragens através da previsão do consumo da população. Para validação
dos modelos escolhidos, foram utilizadas ferramentas computacionais com o objetivo de executar
simulações numéricas que descrevam comportamentos o mais próximo da realidade. Para conhecer a
disponibilidade hídrica de uma barragem é necessário ter compreensão de que a mesma é um sistema de
entrada e saída de água e dentro desse sistema foi escolhida uma equação aplicada ao gerenciamento do
balanço hídrico apontando os principais fatores que alteram o volume de um reservatório. Para a realização
das estimativas foram utilizados dois modelos de previsão, nos quais foram estabelecidos parâmetros para
que houvesse resultados satisfatórios. Tais simulações permitem a comparação dos dados programados
com os dados reais dos fatores que norteiam a distribuição de água. Como resultado, notou-se que o
município não possui uma disponibilidade hídrica estável, os fatores climáticos, capacidade da barragem,
consumo clandestino para irrigação e crescimento populacional são os mais significantes para tal
instabilidade. O município está sempre passando pelo racionamento hídrico, mostrando que apesar do
crescimento da população o seu consumo não corresponde com o desenvolvimento da cidade, assim a
população cresce, com uma média de consumo limitada. Constata-se que o crescimento populacional em
Vitória da Conquista/BA nos próximos anos é perceptível, diante do desenvolvimento do município, porém
a tendência do consumo é aumentar de acordo com a população. Dessa forma é preciso que os gestores de
políticas públicas busquem novos caminhos para a ampliação do abastecimento hídrico, como também
conscientizem seus habitantes sobre um consumo mais racional, adotando práticas de reuso da água e
educação ambiental.
Palavras-chave: Balanço hídrico, Consumo populacional, Modelagem Matemática.
Área / subárea: Engenharias/Engenharia Ambiental.
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DESENVOLVIMENTO PROTÓTIPO PARA SUPERVISÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA
ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A CONSUMIDORES RESIDÊNCIAS E
ACOMPANHAMENTO DO CONSUMO
José Elias Carvalho Marcelino (PIBIC) – j.eliascmarcelino@gmail.com
Engenharia Elétrica, Campus Paulo Afonso
Prof. Dra. Tharsia Cristiany de Carvalho Costa (Orientador) – tharsia@gmail.com
Campus Paulo Afonso

RESUMO
Os avanços na microgeração distribuída e o amadurecimento dos consumidores tem exigido melhorias dos
envolvidos no fornecimento da energia, bem que move a nação. Esses avanços se dão na necessidade de
permitir ao consumidor um acesso mais fácil a demanda de sua residência ou empreendimento, um
monitoramento em tempo real da sua despesa com energia, permitindo ao usuário planejar seu consumo
de forma mais eficiente. A comunicação do consumidor com a concessionaria será além do controle da
potência consumida, mas um feedback sobre a entrega da tensão dentro dos parâmetros estipulados por
norma, se não ocorreram faltas de tensão, os horários de pico de consumo, para elaboração do perfil do
consumidor com base nos dados monitorados em tempo real. O desenvolvimento do projeto se deu por
meio da elaboração de um protótipo de medidor elétrico utilizando sensor de tensão, sensor corrente para
coletar parâmetros a serem inseridos e processados no programa elaborado para plataforma Arduino.
Tomando como base sempre a solução das principais dificuldades encontradas na pesquisa da realidade
brasileira. Além do desenvolvimento da conexão dos dados obtidos com a rede por meio de cabo ou
conexão sem fio, de uma forma mais eficiente e de baixo custo. O protótipo desenvolvido foi submetido
aos testes, nas seguintes situações, com e sem carga durante longos períodos. Com isso foi possível ver o
comportamento do medidor quando acontecia o aumento da carga simulando uma residência real, onde o
consumo varia ao longo do dia. Os valores medidos pelo protótipo proposto nos testes foram comparados
com um segundo equipamento de medição, o multímetro VA-330 da INSTRUTHERM, as diferenças
encontradas foram corrigidas com reajuste. Nos testes foi possível notar uma grande oscilação na tensão
fornecida pela concessionaria local. A unidade consumidora utilizada no teste é alimentada com tensão 127
V, porém durante os testes foram notados afundamentos de tensão, chegando ao valor de 109 V, que pela
ANEEL é caracterizado como precário quando está entre 109≤TL≤116 V, para o caso de sub tensão. O
sistema de comunicação escolhido para ser aplicado no protótipo, foi o wireless utilizando o módulo
ESP8266, que permite o envio e o recebimento de informações, e tem um custo mais baixo, se comparada
ao shield ethernet, quem além de mais caro, ainda necessita estar conectado via cabo a rede. Algumas
dificuldades foram encontradas ao longo do desenvolvimento do projeto, mas os resultados alcançados
foram satisfatórios, atingindo o que foi proposto.
Palavras-chave: Smart meter, arduino, consumo de energia.
Área / subárea: Engenharias / Engenharia Elétrica.
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APLICAÇÕES DE MICROCONTROLADORES EM FILTRAGEM ADAPTATIVA
Catarina Rocha Costa Brandão Neri (PIBIC) – catarina.brandao.neri@hotmail.com
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista
Prof. Me. Juan Lieber Marin (Orientador) – juan.lieber.marin@gmail.com
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RESUMO
O projeto descrito desse relatório aplica os estudos de microcontroladores empregados na filtragem
adaptativa em atividades cotidianas como cancelamento de ruídos sonoros advindos de um motor DC, por
exemplo. Portanto, este tem como objetivos geral e específicos: o estudo do comportamento de filtros
adaptativos em sistemas microcontrolados e a avaliação do comportamento de algoritmos adaptativos
Least Mean Square (LMS) and Normalized Least Mean Square (NLMS) em sistemas microcontrolados e
analise da viabilidade do uso de sistemas microcontrolados no cancelamento ativo de ruído. Para tal, a
metodologia utilizada foi quantitativa e se fez necessário aprofundar o entendimento a respeito dos
coeficientes e parâmetros utilizados para eficácia dessa filtragem, tais quais: passo de adaptação,
quantidade de iterações, etc. Logo, foi implementado um código contendo as equações de filtragem
adaptativa na plataforma matemática MATLAB, compilação esta que viria a simular e testar a eficácia dos
parâmetros citados anteriormente. Posteriormente, o código implementado foi adaptado à plataforma
Arduino cujo sinal de saída trata-se de um sinal digital que ainda deveria ser convertido para analógico
através de um conversor R2R seguido de um circuito com o amplificador 741 que viria a funcionar como um
buffer e a posteriori o sinal foi amplificado, também utilizando um 741, para que pudesse atingir a
amplitude e a frequência necessárias para casar com o sinal de entrada (ruído) que viria a ser cancelado
após uma certa quantidade de iterações. Os sons de erro e do ruído do motor foram captados por um
microfone de eletrito e a partir do erro, por se tratar de um circuito de malha fechada, o código voltaria a
identificar a indispensabilidade de outra iteração a fim de aproxima-lo a zero e cumprir os objetivos do
projeto. Ademais, esse último processo foi incialmente testado em plataforma computacional para que
pudesse por fim ser programado no Arduino e projetado fisicamente. Por fim, o protótipo foi testado e
observou-se por vias auditivas que houve uma diminuição do ruído gerado pela fonte ruidosa, validando a
técnica proposta.
Palavras-chave: Microcontroladores, Filtros adaptativos, Cancelamento Ativo de Ruído.
Área / subárea: Engenharias / Engenharia Elétrica.
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DETECÇÃO DE DEFEITOS EM JUNTAS SOLDADAS UTILIZANDO A TÉCNICA NÃO
DESTRUTIVA ULTRASSÔNICA TOFD E A TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA
ÁRVORE DE DECISÃO
Larissa Moraes de Britto (PIBIC) – larissabritto@ifba.edu.br
Engenharia Química, Campus Salvador
Profª. Drª. Claúdia Teresa Teles Farias (Orientadora) – cfarias@ifba.edu.br
Campus Salvador

RESUMO
Com o constante crescimento do setor industrial, há juntamente a ele, o aumento da demanda de
monitoramento dos equipamentos, tornando necessário o desenvolvimento de novas técnicas de inspeção,
em especial, dos ensaios não destrutivos (END). Essa necessidade existe devido às descontinuidades que
podem surgir em um componente durante a sua fabricação ou operação, podendo ocasionar falhas no
material. Métodos tradicionais como o ensaio radiográfico e ultrassom manual não garantem uma inspeção
totalmente confiável, devido às suas limitações, principalmente no dimensionamento destes defeitos. Com
isso, desenvolveu-se a técnica ultrassônica TOFD (Time of Flight Diffraction), a qual tem como objetivo
detectar e dimensionar descontinuidades internas no material, e se baseia no princípio físico da difração
das ondas ultrassônicas. O emprego dessa técnica em conjunto a métodos computacionais de
processamento e classificação de padrões tais como as árvores de decisão, permite aumentar a
confiabilidade de determinação dos defeitos e a criação de um sistema automático de detecção. Árvores de
decisão (Decision Trees) são ferramentas que podem ser utilizadas para dar ao agente a capacidade de
aprender e de tomar decisões. Neste estudo será usada a técnica TOFD para identificação de
descontinuidades em juntas soldadas. Também serão utilizadas técnicas de processamento digital de sinais
e reconhecimento de padrões. Uma classe de sinais de regiões isentas de defeitos será definida para avaliar
a capacidade desses classificadores identificarem regiões com e sem defeitos.
Palavras-chave: Ensaios Não Destrutivos, TOFD, Árvores de Decisão.
Área / subárea: Engenharias / Engenharia de Materiais e Metalúrgica.
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA
SUPERFÍCIE SUPERIOR DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E COLETORES SOLARES
PLANOS
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Prof. Me. Danielle Bandeira de Mello Delgado (Orientadora) – danielle.delgado@ifba.edu.br
Campus Paulo Afonso

RESUMO
O acúmulo de impurezas na superfície de painéis fotovoltaicas prejudica a eficiência da geração de energia
devido ao sombreamento causado nas células. As células afetadas deixam de gerar eletricidade e passam a
se comportar como dissipador de energia elétrica provocando no painel aquecimento e prejudicando todo
o sistema. Com painéis solares térmicos o raciocínio é semelhante, uma vez que também estarão expostos
ao acúmulo de fuligem, poeira e várias outras formas de poluição, impedindo a absorção da totalidade da
radiação incidida sobre os mesmos. De forma geral, além da redução do rendimento, o acúmulo de
impurezas por tempo prolongado pode causar manchas e corrosão nos módulos, reduzindo a
produtividade do painel e a sua vida útil. Desta forma, o presente projeto desenvolveu um sistema
automatizado de baixo custo (cinco vezes inferior ao de um modelo consolidado) que possibilita o
direcionamento do fluido de limpeza para facilitar a higienização e o arrefecimento da região superior de
unidades ou conjuntos de painéis solares térmicos e fotovoltaicos, permitindo intervalos de tempo distintos
para a limpeza conforme região onde o mesmo esteja instalado. O sistema pode atuar ainda na limpeza de
superfícies planas, vidros e semelhantes. Beneficia grupos residenciais, comerciais e industriais que usem
painéis solares, aumentando a segurança do usuário do sistema uma vez que atua de forma automatizada.
É visualmente compacto, de fácil adaptação à estrutura do sistema e pode ser empregado em sistemas e
centrais de painéis solares de pequeno ou grande porte. Testou-se o alcance de limpeza do protótipo com o
mesmo atingindo angulações verticais e horizontais próximas dos 180°e verificou-se a eficiência do painel
após limpeza do mesmo com o sistema desenvolvido. Como resultado mais significativo, conseguiu-se
melhorar em 22% o rendimento do painel após limpeza do mesmo utilizando o protótipo desenvolvido para
impurezas com granulometria até 0,06mm (poeira, pó e semelhantes). Para impurezas de granulometria
maiores, na faixa de 0,06mm à 3mm (areia e semelhantes), teve-se como resultado mais significativo a
geração do painel atingindo 98% da tensão do painel perfeitamente limpo após utilização do sistema de
limpeza desenvolvido.
Palavras-chave: Eficiência, Autolimpeza, Painéis Solares, Automação, Baixo custo.
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ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE VIABILIDADE DE AEROGERADOR
RESIDENCIAL COM REGULADOR AUTOMÁTICO DO EIXO ROTACIONAL
Hudson Bonifácio dos Santos (PIBIC) – hudson_galvao@hotmail.com
Engenharia Elétrica, Campus Paulo Afonso.
Prof. Me. Eliomar Gomes Campos (Orientador) – eliomar.systems@gmail.com
Campus Paulo Afonso

RESUMO
A tecnologia de geração elétrica a partir da energia eólica tem apresentado um grande crescimento de
aplicação em termos mundiais, principalmente pelo custo atrativo e por seu baixo impacto ambiental.
Atualmente, a utilização de estruturas de alto desempenho e com baixo peso, tem sido feita nas indústrias
automotivas, construção civil, entre outras. Apresentamos um estudo para a montagem de um gerador
eólico residencial utilizando pás confeccionadas com PET e resina Poliéster. O processo para a viabilização
de construção das pás deu-se através de um compósito polimérico constituído a partir da resina poliéster
ortoftálica usada como matriz, e o PET - utilizado como fibra - cortado em pequenos filamentos. Em
seguida, conectaram-se as pás a um gerador, formando o rotor, para o gerador foi utilizado um alternador
de carro, pois possui um baixo custo. Foi comprovada a viabilidade de produção e econômica do gerador
utilizando pás de materiais recicláveis, apresentando um bom custo-benefício, devido ao tipo de material
utilizado.
Palavras-chave: Gerador Eólico, Garrafa PET, Engenharia, compósito polimérico.
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CONSTRUÇÃO DE UM PROTÓTIPO GERADOR DE OZÔNIO DE BAIXO CUSTO
Laércio Ferro Camboim (PIBIC) – camboim.engenharia@hotmail.com
Engenharia Elétrica, Campus de Paulo Afonso
Prof. Dr. Luiz Antonio Pimentel Cavalcanti (Orientador) – luiz.cavalcanti@ifba.edu.br
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RESUMO
O avanço das indústrias vem causando sérios danos ao meio ambiente, sendo visivelmente decorrentes
principalmente da poluição emitida na forma de gases e efluentes. No entanto, parte das empresas vem
buscando alternativas que sejam rápidas e eficientes para diminuir esses impactos. Com relação à emissão
de efluentes, existem pesquisas que buscam por métodos que tratem de maneira eficaz a água residual
descartada em processos industriais, onde parte delas são financiadas por empresas que visam inclusive a
reutilização desses resíduos, buscando assim manter os seus processos de maneira econômica e
ecologicamente correta. Dentre esses métodos, destaca-se a utilização do ozônio. O presente trabalho
retrata o desenvolvimento de um protótipo de gerador de ozônio sustentável e de baixo custo, com a
finalidade de produzir o gás a partir do efeito corona formado por condutores conectados a geradores de
alta tensão, utilizando painéis fotovoltaicos como fonte de energia. Na sua construção foram utilizados
materiais reciclados, tais como componentes eletrônicos resgatados de sucatas do laboratório de
eletrônica do IFBA e resíduos sólidos de construções locais. O projeto objetivou encontrar formas de
aumentar a eficiência do aparelho, de modo que fosse possível produzir o gás em quantidades suficientes
para a realização de testes e simulações laboratoriais, possibilitando aperfeiçoamento da aplicação do
ozônio no tratamento de efluentes líquidos. Durante o processo de construção foram realizados testes no
laboratório buscando a melhor configuração para o equipamento, uma vez que variáveis como a geometria
dos eletrodos; tensão e potência na saída dos geradores de alta tensão; tensão e corrente de alimentação
dos geradores e da bomba de ar influenciam diretamente na sua eficiência. Após a construção do
protótipo, a constatação da produção do ozônio se deu por meio do borbulhamento do fluxo do gás na
saída do reator diretamente em uma solução de iodo solúvel/iodeto de potássio. Tal constatação foi obtida
pela mudança de coloração da solução de incolor para azul escuro intenso, resultado esperado de acordo
com a literatura. Ao término do trabalho, foram realizados experimentos no tratamento da água
proveniente de tanques de piscicultura que estavam no ponto para filtragem ou descarte, sendo
posteriormente avaliado por meio do aparelho Multiparâmetros, modelo YSI Professional Plus a atuação
do ozônio nos indicadores de qualidade como salinidade, oxigênio dissolvido, condutividade e pH que
ficaram na faixa de 0,36 ppt, 7,69 mg/L, 763 µs/cm e 7,21, respectivamente, onde de acordo com a
literatura, são aceitáveis para a criação de tilápias.
Palavras-chave: Efeito Corona, Tratamento de Efluentes, Gerador de Ozônio, Energia Fotovoltaica.
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LEVANTAMENTO DE CAMPO E AVALIAÇÃO DE DADOS SOBRE A CONDIÇÃO DE
CONFORTO TÉRMICO INTERNO E REJEITOS TÉRMICOS EM UM ÔNIBUS DE
TRANSPORTE COLETIVO EM SALVADOR
Jorge Waschington do Carmo Junior (PIBIC) – carmoifba@gmail.com
Engenharia Industrial Mecânica, Campus Salvador
Prof. Me. Antonio Gabriel Souza Almeida (Orientador) – gabrielalmeida@ifba.edu.br
Campus Salvador

RESUMO
O presente trabalho apresenta um levantamento de campo para viabilizar uma analise das condições de
conforto térmico dos ocupantes de um veiculo de transporte coletivo em uma cidade de clima tropical no
Nordeste brasileiro, adotando como estudo de caso a cidade de Salvador, na Bahia, e uma avaliação da
possibilidade de utilização da disponibilidade térmica do seu motor de combustão interna, baseado no ciclo
Diesel, para acionamento de sistema de condicionamento de ar com base em refrigeração por absorção.
Inicialmente, foram definidos os parâmetros, identificando os pontos e condições de coleta de dados, com a
instalação dos instrumentos. Foram realizadas medições de temperatura de bulbo seco e umidade relativa
do ar no interior do ônibus, para o levantamento das condições de conforto térmico operacionais a que
estão submetidos os usuários, além da coleta de dados dos rejeitos do motor de combustão em operação,
através do sistema de arrefecimento e do sistema de escapamento, consumo de combustível e distância
percorrida pelos veículos. Todos estes dados foram coletados com o veículo selecionado em operação na
cidade, viabilizando a determinação de parâmetros reais como temperatura e vazão para efetuar uma
análise energética e exergética do sistema e validação da utilização da disponibilidade térmica do motor
para o acionamento de um sistema de refrigeração baseado no ciclo de absorção para proporcionar o
conforto térmico dos ocupantes.
Palavras-chave: Conforto térmico, motor de combustão, aproveitamento energético, refrigeração por absorção.
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ANÁLISE DO CONTROLE DE REATIVOS EM FLUXO DE POTÊNCIA COM O MÉTODO
DOS PONTOS INTERIORES
Gabrielle de São Bernardo Santana (PIVIC) – gabrielle.santana@hotmail.com
Engenharia Industrial Elétrica, Campus Salvador
Profa. Dra. Alessandra Freitas Picanço (Orientadora) – alepicanco@ifba.edu.br
Campus Salvador

RESUMO
O sistema elétrico de potência é o conjunto de todos os equipamentos, máquinas e dispositivos
empregados na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, que estão interligados e
coordenados para que todo o fluxo do processo de fornecimento de energia elétrica pelas concessionárias
de energia ocorra dentro de condições de otimalidade. A redução de perdas técnicas, os valores adequados
da tensão e do seu ângulo e também das potências ativa e reativa em cada barra do sistema elétrico de
potência (SEP), estabelecem, quando determinados, a condição de otimalidade na qual o SEP deve operar.
O estudo do fluxo de potência garante esse conhecimento e com ele é possível operar, controlar e planejar
o SEP. No entanto, esse estudo envolve sistemas de equações não lineares, com variáveis complexas e
restrições para algumas grandezas, o que o torna uma tarefa árdua e que requer o emprego de métodos
numéricos, pois na maioria dos casos requer um número de iterações grandes até se encontrar a solução
final. O método de rede neural tem sido muito utilizado para o estudo de fluxo de potência, em uma
abordagem clássica, porém nesse trabalho utilizou-se o método dos pontos interiores, pois este tem se
mostrado eficiente em termos de convergência e tempo de execução computacional tanto para problemas
lineares quanto para os não lineares. Neste estudo, foi feito o estudo do fluxo de potência para controle de
reativos através do método do ponto interior com barreira logarítmica primal-dual, tendo sido
desenvolvido um algoritmo na plataforma MATLAB, com o intuito de encontrar os valores ideais de tensão
(e o seu ângulo), da potência ativa e reativa em cada barra de um sistema elétrico de seis barras (IEEE-6).
Foi utilizada uma função que representa as perdas na linha de transmissão do sistema e através do método
empregado ela foi minimizada, estabelecendo-se esses valores ideais (V, θ, P e Q) de operação em regime
permanente do SEP. A etapa primal dá a definição da função que representa as perdas com os parâmetros
de barreira e a dual com a lagrangeana. Para encontrar a solução, as condições de Karush Kuhn-Tucker condições para que a solução do sistema não linear seja ótima - são definidas para a função, e
posteriormente são calculadas as jacobianas e hessianas. As jacobianas fazem com que a função que
representa as perdas seja minimizada, enquanto as hessianas vão direcionando a busca até o ponto de
mínimo global.
Palavras-chave: Fluxo de potência, Otimização, Método dos pontos interiores.
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AVALIAÇÃO DA CARBURIZAÇÃO EM TUBOS HP POR ENSAIOS DE CORRENTES
PARASITAS PULSADAS
Camilla Bahia Larocca (PIBITI) – camilla.larocca@ifba.edu.br
Engenharia Industrial Elétrica, Campus Salvador
Prof. Dr. Ivan Costa da Silva (Orientador) – ivan.silva@ifba.edu.br
Campus Salvador

RESUMO
Os tubos de aço inoxidável HP são ligas metálicas formadas basicamente de Ferro, Níquel e Cromo e são
utilizados em fornos de pirólise utilizados largamente na indústria petroquímica para a produção de
hidrocarbonetos leves. Contudo, em altas temperaturas o carbono é difundido, ocorrendo a formação de
precipitados de carbetos de cromo, alterando tanto as propriedades mecânicas quanto magnéticas do
material. Essa difusão caracteriza o mecanismo de defeito por carburização. A necessidade de manter a
planta do forno de pirólise em funcionamento sem prejudicar o seu funcionamento levou a inspeção dos
tubos por ensaios não destrutivos. Dentre os ensaios utilizados, a técnica de correntes parasitas pulsadas
(PEC) tem se mostrado uma técnica emergente e propícia a medições devido a mudança de propriedades
magnéticas do material. Este trabalho é dividido em duas partes: inicialmente a técnica de Correntes
Parasitas Pulsadas foi utilizada para determinar o grau de carburização de seis corpos de prova, analisando
o nível de carburização dos tubos HP através da medição de espessura da camada carburizada. De forma a
facilitar o trabalho no campo, o sistema de PEC para a realização do experimento foi reduzido a um sistema
portátil para utilização em campo na segunda parte do trabalho. Adicionalmente, foram feitos testes do
sistema num corpo de prova tubular com isolamento térmico formado por três segmentos soldados em aço
carbono, aço inoxidável e P5. O objetivo do experimento foi detectar ligas metálicas diferentes sem a
necessidade de remover o isolamento. Os resultados obtidos mostram que a técnica de PEC tem potencial
para detecção de carburização e diferenciação de materiais.
Palavras-chave: Correntes Parasitas Pulsadas, Tubos HP, Carburização.
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USO DA TERRA NO ENTORNO DA BARRAGEM ÁGUA FRIA I EM BARRA
DO CHOÇA – BA
Gislane Nunes de Andrade (PIBIC) – anny.andrade@live.com
Engenharia Ambiental, Campus Vitória da Conquista
Prof. Dr. Jacson Tavares de Oliveira (Orientador) – joliveira@ifba.edu.br
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RESUMO
A barragem Água Fria I, em Barra do Choça (BA), tem importante papel no desenvolvimento regional, pois
faz parte do sistema de barragens que abastece, aproximadamente, 380 mil pessoas numa região suscetível
a estiagens prolongadas, onde a cidade de Vitória da Conquista é a capital regional e passou, nos últimos
anos por um severo racionamento de água. Neste trabalho, objetivou-se analisar o uso e ocupação da terra
no entorno da barragem Água Fria I, no período 2010/2016, a fim de verificar se os usos estão coerentes
com a legislação aplicável para as áreas de preservação permanente (APP), identificando as transformações
socioambientais que ocorreram nesta área a partir da implantação da lavoura cafeeira, para fins de
elaboração de um projeto de revitalização da mata ciliar com a participação dos proprietários locais de
terras. A principal fonte de abastecimento de água da cidade de Vitória da Conquista é o sistema de
barragens Água Fria e, portanto, seu estudo se apresenta como uma importante ferramenta para auxiliar
na gestão dos recursos hídricos da região e ainda se mostra relevante para auxiliar as autoridades locais
quanto à fiscalização do cumprimento da legislação. Para tanto, foi realizado um estudo bibliográfico,
envolvendo a produção científica concernente à temática em estudo, bem como a realização de entrevistas
com os proprietários rurais e representantes da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA),
responsável pela gestão do reservatório. Para o mapeamento, foram utilizadas imagens de satélite
disponíveis, gratuitamente, na plataforma Google Earth para os dois anos, sendo então transformadas em
mapas temáticos através do software MapViewer 7.0. Constatou-se que o uso atual da terra na área de
estudo está em desconformidade legal, com 75% do total da Área de Preservação Permanente ocupado por
pastagem. Os resultados dessa pesquisa serviram de base para a elaboração de um projeto de revitalização
da mata ciliar da APP da barragem Água Fria I, com proposta de recuperação total para as áreas de
pastagem e de enriquecimento para as áreas de vegetação secundária, envolvendo cercamento da área,
aquisição de mudas, insumos para a cova, plantio e replantio, combate à formiga e manutenção para um
ano, com levantamento da execução física e orçamentária para uma melhor gestão dos recursos naturais
na área de estudo.
Palavras-chave: Uso do Solo, Mapeamento, Área de Preservação Permanente, Pastagem.
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA QUEIMA DE MASSA CERÂMICA
PARA PRODUÇÃO DE TELHAS BRANCAS COM ARGILA DE SANTA LUZIA-BA
Matheus Freitas Oliveira Costa (PIBIC) - matheuscompufs@gmail.com
Engenharia Civil, Campus Eunápolis
Prof. Dr. Joel Nogueira Gonçalves (Orientador) - joel.nogueira@ifba.edu.br
Campus Eunápolis

RESUMO
A telha cerâmica tem uma das principais funções quando se refere ao acabamento de um imóvel, além da
estética, deve ter uma boa qualidade para que possa proteger o ambiente podendo assim ter um local com
condições adequadas para uso. Ao se ter uma telha com propriedades adequadas diminui-se diversos tipos
de problemas, como infiltrações, goteiras e a quebra de telhas, tanto na execução da obra como no
decorrer do tempo com seu uso. Para isso é necessário que a telha possua algumas características
determinadas por norma, são elas, a resistência a flexão, absorção máxima de água, retração e porosidade.
Essa pesquisa teve o objetivo de analisar a argila branca do município de Santa Luzia - BA, para a fabricação
de telhas cerâmicas em diferentes temperaturas. A argila branca propicia uma maior valorização quando
comparada esteticamente as telhas cerâmicas vermelhas, que são as mais conhecidas do mercado. Foram
feitos corpos-de-prova pelo método da prensagem, que agrega um maior valor ao produto final. Para a
sinterização dos corpos-de-prova, foram utilizadas 6 temperaturas diferentes, com o intuito de estudar a
influência que ela pode causar nas características físico-químicas das telhas, assim foram utilizadas
temperaturas entre 900°C e 1200°C. Com temperaturas mais elevadas, propicia-se um material de melhor
qualidade, mas em compensação, um produto mais caro para ser fabricado, assim sabendo-se uma
temperatura que o material adquira propriedades necessárias com menores valores de temperatura para
que possa ser realizado futuramente um estudo econômico do material.
Palavras-chave: Telha, argila branca, temperatura, cerâmica.
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LABOOT 2.0: IMPLEMENTAÇÃO E TESTES ESTATÍSTICOS DE SENSORES PARA
MONITORAR CARACTERÍSTICAS DE AMBIENTES
João Lucas de Souza Silva (PIVIC) – jlucas.silva@ifba.edu.br
Engenharia Elétrica, Campus Paulo Afonso
Prof. Me. Esdriane Cabral Viana (Orientador) – esdriane@ifba.edu.br
Campus Paulo Afonso

RESUMO
A Robótica Educacional é uma ferramenta com característica multidisciplinar e lúdica, sendo um elemento
que pode agregar na estrutura curricular das áreas que a compõe como um objeto complementar. Neste
cenário, o LaBoot desponta como um robô laboratório destinado ao aprendizado multidisciplinar por conter
atuadores, circuitos, diversos sensores, lógica de programação, interface para obtenção de dados, além de
ser energizado por um sistema fotovoltaico. Sua aplicação é feita com base em um roteiro de práticas.
Entretanto, alguns pontos de melhorias foram identificados em relação a primeira versão, e, neste sentido,
o projeto tem como objetivo realizar as possíveis correções observadas durante sua primeira montagem e
aplicações no projeto PIBITI (2015/2016), bem como inserir outros sensores que ajudem a deixar o robô um
laboratório mais robusto para aplicação educacional, e que de certa forma, permita estudar e analisar
características do ambiente, além de melhorar toda sua parte estética. Assim, o presente trabalho no
primeiro semestre de pesquisa realizou a inserção de sensores e com estudos de verificação de
desempenho e robustez idealizou um novo modelo de estrutura para o LaBoot utilizando o software
SketchUp. Em seguida, realizou a construção da nova estrutura do robô em alumínio. Como resultados foi
obtido êxito nas correções desejadas, destacando-se a possibilidade de utilizar notebook em sua base, mais
espaço para trabalhar com a protoboard ou circuito dos motores, melhor organização dos fios, melhor
proteção dos circuitos quanto ao efeito do sol em ambientes externos, inserção de sensores e testes de
desempenho, melhorou a relação de custo x benefício, entre outros. Dessa forma, o LaBoot se constitui
como uma ferramenta que as instituições de ensino podem aderir para diminuir o descompasso que existe
entre as novas tecnologias e os métodos de ensino. Propicia-se aos alunos um ambiente dinâmico e
motivador, em que estes possam efetivamente participar da construção do conhecimento.
Palavras-chave: Robótica Educacional, Robô Laboratório, Robótica, Multidisciplinar.
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AS PESQUISAS CIENTÍFICAS SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO RADIOATIVA
NO MUNICÍPIO DE CAETITÉ/BA E OS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM ESTUDO DE CASO NO SUDOESTE DA BAHIA
Janiny Souza Silva (PIVIC) – janiny.silva@hotmail.com
Engenharia Ambiental, IFBA – Vitória da Conquista
Prof. Me. Fernando de Azevedo Alves Brito (Orientador) – fernandodeazevedoalvesbrito@gmail.com
Vitória da Conquista

RESUMO
O presente projeto propôs o estudo ao tema “As pesquisas científicas sobre a existência de contaminação
radioativa no município de Caetité/BA e os princípios da informação e da educação ambiental: um estudo
de caso no sudoeste da Bahia", tendo como problema: " qual o conhecimento das autoridades públicas
municipais sobre os resultados das pesquisas científicas que estudam a (in)existência de contaminação
radioativa no Município de Caetité/BA e como atua o Poder Público na democratização de seus conteúdo
para a população local, em respeito aos princípios da informação e da educação ambiental?". Para tanto, foi
necessário pesquisar o (des)conhecimento das autoridades públicas e dos professores municipais sobre os
resultados apresentados nas pesquisas científicas que estudam a (in)existência de contaminação radioativa
no Município de Caetité/BA, analisando se houve atuações concretas do Poder Público na democratização
de seus conteúdos para a população local. Fez-se a opção metodológica pelo estudo de caso, de caráter
descritivo, tendo dimensão qualitativa de análise, recorrendo-se, inclusive, ao estudo documental e
bibliográfico, à observação direta assistemática e sistemática e à aplicação de formulário fechado e aberto
aos sujeitos de pesquisa. Ao findar da pesquisa realizada, concluiu-se que não é praxe das escolas
investigadas utilizar os dados das pesquisas científicas sobre contaminação radioativa no Município de
Caetité, o que prejudica a prática da educação ambiental e do princípio da informação na educação formal.
Da mesma forma, o Poder Público na esfera legislativa (vereadores), ao que parece, não tem realizado ações
concretas para a divulgação das informações acerca dessas pesquisas.
Palavras-chave: Educação ambiental, contaminação radioativa, democratização de pesquisas científicas.
Área / subárea: Engenharias.
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PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DA LIGA DE EFEITO MEMÓRIA
DE FORMA Cu-14Al-4Ni(Nb)
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Engenharia Mecânica, Campus Salvador
Prof. Me. Pedro Cunha de Lima (Orientador) – pedrolima@ifba.edu.br
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RESUMO
O presente projeto de iniciação científica consistiu em avaliar a influência da adição de diferentes teores de
Nióbio na liga Cu-14Al-4Ni com efeito memória de forma (EMF). As ligas de CuAlNi, dependendo da
composição, tratamentos térmicos e termomecânicos apresentam estruturas com efeito memória de
forma e atualmente possuem diversas aplicações na engenharia moderna, como em sistemas de
amortecimento que amenizam efeitos provenientes de terremotos e abalos sísmicos. Considerando a
importância desses materiais, foi proposto neste trabalho o desenvolvimento de ligas Cu-Al-(Ni)-(X) onde X
representa os teores de Nióbio que variou entre 0,5, 0,6 e 0,7%. Para obtenção das ligas foi utilizada uma
fundidora a plasma com ambiente a vácuo e injeção de gás inerte (Argônio). O material obtido foi
submetido a tratamentos térmicos de betatização e têmpera para refinamento de sua microestrutura. A
caracterização das ligas foi realizada por microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura, difração
de raios-X e ensaios de microdureza. Para a caracterização do material foi utilizado um microscópio
eletrônico de varredura marca TESCAN e um difratômetro de raios-X de marca SHIMADZU. Na realização
dos ensaios de microdureza Vickers foi utilizado um microdurômetro de marca SHIMADZU. Foi obtido um
material cristalino com boas propriedades, no que diz respeito ao baixo nível de microdureza e estrutura
cristalina refinada. A adição de Nb provocou interferências significativas na microestrutura e no nível de
microdureza. Com destaque para a amostra 0,7%Nb que apresentou o menor nível de dureza quando
relacionado com a pura, 0,5%Nb e 0,6%Nb. Tal fato pode ser justificado pela fase AlNi 2Nb presente na
estrutura da amostra revelada através da difratometria de raios-x. As características explanadas denotaram
baixa fragilidade da liga o que a torna aplicável em sistemas de engenharia.
Palavras-chave: Fundição a plasma, Efeito Memória de forma, Caracterização Microestrutural, Engenharia moderna.
Área / subárea: Engenharias / Ciência dos Materiais.
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DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES DO TIPO FE/NB2O5, OBTIDOS A PARTIR
DO MINÉRIO DE FERRO, DESTINADOS À OXIDAÇÃO CATALÍTICA DE FENÓIS EM
CORRENTES AQUOSAS, USANDO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
Alan Paulo da Silva Mendes (PIBIC) – alanpsm38@gmail.com
Engenharia Química, Campus Salvador
Profa. Dra. Simone Pereira de Lima (Orientadora) – simone.lima@ifba.edu.br
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RESUMO
Levando em consideração o aumento crescente da poluição ambiental, potencializada principalmente pelo
descarte de resíduos industriais, tanto na forma de gases quanto na forma de correntes aquosas, contendo
substâncias altamente poluentes, como é o caso do fenol, surgiu a necessidade de promoção de medidas
para diminuir de forma significativa o alto índice de poluição já existente. Diversas medidas foram utilizadas
ao longo dos anos para promover o abatimento de algumas substâncias orgânicas, como de compostos
fenólicos, em correntes aquosas, tais como tratamentos químicos, físicos e biológicos, mas sem resultados
esperados. Nesse contexto, surgiu como uma alternativa viável ao processo de tratamento de efluentes
industriais, os Processos Oxidativos Avançados (POA’s), que caracterizam-se por transformar, parcial ou
totalmente, os poluentes em espécies mais simples, como dióxido de carbono, água, ânions inorgânicos ou
substâncias menos tóxicas e de fácil degradação por tecnologias comuns. Associado aos POA’s, têm sido
utilizados catalisadores heterogêneos para melhorar a eficiência do processo. Algumas substâncias, tais
como ferro e nióbia possuem potenciais conhecidos para o desenvolvimento de catalisadores de diversos
tipos. Neste contexto, foram preparados catalisadores baseados em nióbia impregnado com ferro obtido a
partir da extração do minério, para serem empregados na reação de Fenton. Os catalisadores foram
caracterizados por Difração de raios X (DRX), redução à temperatura programada (TPR), microscopia
eletrônica de varredura (MEV), energia dispersiva de raios-X (EDS) e área superficial especifica (BET). Os
resultados de DRX indicam picos característicos das fases magnetita e hematita do óxido de ferro. Embora a
fase hematita não seja a mais apropriada, foi formada magnetita, que possui os íons Fe 2+ necessários para
atuação no catalisador na reação de Fenton. A análise pontual da composição dos catalisadores indicou
coerência entre os valores calculados e determinados. Os resultados de área superficial específica indicaram
que os catalisadores obtidos a partir do minério apresentaram baixa área, que pode ser atribuído à
presença dos contaminantes presentes no minério. Os resultados do MEV apresentaram homogeneidade na
estrutura das amostras. Esses resultados indicam que o método de preparação pode ser aplicado na
preparação desses sólidos.
Palavras-chave: Poluição ambiental, Reação de Fenton, Catalisadores, POA’s.
Área / subárea: Engenharias / Engenharia Química
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE UMA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA EM U.A.T
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RESUMO
Neste trabalho analisamos os efeitos da energização de uma linha de transmissão em UAT (Ultra Alta
Tensão), 1150 kV, visando conhecer os níveis das sobretensões transitórias ocasionadas. Uma linha em UAT
é capaz de transmitir mais energia, pois sua potencia natural pode ser elevada, isso significa redução nos
custos de investimentos de novos corredores de linhas de transmissão, reduzindo também a ocupação de
terras de novas construções de torres. Para o estudo realizado, foi feita a energização da linha UAT sob duas
situações. A primeira situação, a linha UAT em vazio e sem nenhuma compensação; a segunda foi a
energização da linha UAT em vazio, mas com uma compensação reativa calculada com base nos parâmetros
elétricos e físicos da linha.Com a linha UAT em vazio e sem compensação: Notou-se o caso mais grave de
sobretensão na energização. Os dados obtidos mostraram um pico de sobretensão na faixa de 1.49 pu, valor
muito severo para o sistema. Essa alta sobretensão observada na simulação evidencia a necessidade de
utilização de algum método que possa reduzir essa sobretensão para valores adequados. Com a linha UAT
em vazio e com compensação: Com base nos parâmetros elétricos da linha, impedância característica e
potência transmitida, pudemos calcular o reativo da compensação indutiva transversal para a linha UAT,
900 km e em vazio, e que também resultou um método supressor da sobretensão da manobra simulada.
Logo, foi possível reduzir a sobretensão da energização da linha UAT para aproximadamente 0.96 pu. Além
desse resultado, satisfatório para o sistema, pois a transmissão constante deve ficar na faixa de 1 ± 0,05 pu,
pôde-se observar também que a onda atinge o estado permanente mais rapidamente, isto porque as
oscilações da onda são reduzidas, melhorando a qualidade da transmissão. A repotencialização de linhas
existentes para níveis em UAT – CA e/ou o projeto de novas linhas em UAT mostram-se como opções viáveis
para ser inseridas na transmissão dentro do sistema interligado nacional (SIN), sem perder a flexibilidade e
confiabilidade do sistema.
Palavras-chave: Energização, Corrente Alternada, UAT.
Área / subárea: Engenharias / Engenharia Elétrica.
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AUTOMAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DO BISCOITO DE POLVILHO
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RESUMO
A pesquisa desenvolvida neste trabalho teve tanto natureza qualitativa quanto quantitativa. Qualitativa no
que se refere a toda parte dos resultados obtidos no processo de empacotamento do biscoito; quantitativo
no que se refere às comparações de desempenho das técnicas empregadas. Com o objetivo de desenvolver
ferramentas aplicadas ao processo de embalagem que proporcionassem melhorias de processamento para
a produção de biscoitos de polvilho, visando aumentar a qualidade e quantidade na produção com redução
de custos, foram elaborados mecanismos eletrônicos/eletromecânicos capazes de automatizar parte do
processo de embalagem, fazendo uso do Arduino como ferramenta de interfaceamento entre os sensores e
atuadores, uma vez que automatizando este processo adquire-se agilidade na produção e qualidade dos
produtos. Por meio de testes práticos foi possível identificar quais ferramentas seriam empregadas como
atuadores no protótipo. E através da utilização de softwares tais como MATLAB e AUTOCAD foi possível
simular o funcionamento do sistema bem como sua estrutura física, permitindo um dimensionamento
adequado do protótipo, agregando funcionalidade e durabilidade. Os resultados mostram a viabilidade de
construção do protótipo, pois uma vez projetado, pode ser implementado e comercializado a um preço
acessível por pequenos produtores. As ferramentas empregadas no processo de construção garantem a
funcionalidade, bem como a qualidade na execução dos processos produtivos. Dessa forma, é possível
perceber que o trabalho desenvolvido durante a pesquisa contribui com o desenvolvimento da
comunidade, uma que vez produz ferramentas que estimulam o comércio local e propiciam melhores
condições aos pequenos produtores de biscoito de polvilho.
Palavras-chave: Automação, Desenvolvimento, Produtividade, Competitividade.
Área / subárea: Engenharias / Engenharia Elétrica.
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ANÁLISE DE FALHAS EM ELEMENTOS MECÂNICOS, UTILIZANDO A TÉCNICA DA
FRACTOGRAFIA
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RESUMO
A falha em equipamentos mecânicos pode ocorrer por desgaste e de forma prematura, devendo ser
evitada ao máximo, pois certos equipamentos são vitais para a continuidade do processo, e a sua
interrupção acaba comprometendo toda a produção. A manutenção preventiva programada é uma das
formas mais eficientes de manter o equipamento em bom funcionamento por maior tempo, no entanto
pode ocorrer que o equipamento venha a falhar de maneira prematura, sem um motivo aparente. Assim, a
análise de falha torna-se de grande importância, pois através dela é possível identificar a ocorrência de
falhas em determinado componente, seja ele um mecanismo ou uma estrutura, e as causas que
ocasionaram a ocorrência da fratura. Durante a análise realizada, é estudada, inicialmente, a superfície
fraturada, a qual revela um histórico das condições de trabalho do componente antes da falha, e o modo
de falha, o qual deve ser determinado para que medidas corretivas apropriadas sejam tomadas, na
tentativa de prevenir a recorrência futura desta falha. Existe uma infinita variedade de combinações de
componentes, metais, tratamentos térmicos, aplicações e ambientes que influenciam a causa da falha, e é
importante que todas essas possíveis influências sejam levadas em consideração. Para isso, existe uma
série de testes disponíveis que podem e devem ser realizados durante a análise de determinada falha. A
interpretação correta dos resultados obtidos oferece um cenário real para a compreensão da falha e das
medidas para evitá-la.
Palavras-chave: Análise de Falha, Fractografia, Fratura.
Área / subárea: Engenharias / Engenharia Mecânica
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MANIPULAÇÃO TELEOPERADA DE UM SISTEMA HÁPTICO SENSORIAL PARA O
CONTROLE DE UM BRAÇO ROBÓTICO SCORBOT ER 4U
Carine Ramos de Almeida Gottschall (PIBIC) – carineragottschall@gmail.com
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista
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RESUMO
Os sistemas robóticos manipuladores têm conquistado espaço tanto nas universidades quanto na indústria.
Embora, atualmente, muitos processos industriais sejam automatizados, ainda há incidência de acidentes
devido à atuação dos seres humanos em condições perigosas. Essas ações em locais que oferecem riscos,
por vezes, deixam de ser realizadas devido às limitações humanas. Nesse sentido, a Internet das Coisas
(Internet of Things IoT) é uma ampliação da Internet atual conhecida, que possibilita o monitoramento e o
controle remoto de objetos com capacidade de comunicação computacional, como robôs, utilizando
conexão com a Internet. Tendo em vista esta problemática e a difusão da IoT, o presente projeto consistiu
na construção de um sistema háptico para controle remoto de um manipulador robótico, utilizando
comunicação via Wifi, além de utilizar unidades inerciais sensoriais compostas por acelerômetros, dispostas
em luva acoplada no braço do usuário. O sistema utiliza como referência o braço do operador levando em
conta a construção em série do manipulador similar ao braço humano. Para o controle de movimentação
utilizou-se a variação angular. A transmissão de informações entre os dois subsistemas, luva háptica e robô,
ocorreu via internet através do protocolo MQTT. Para isso foram utilizados dois módulos Wifi ESP8266
acoplados a placa de desenvolvimento NodeMCU. A comunicação e acionamento do manipulador robótico
SCORBOT-ER 4u foi feita através do software MATLAB, lendo diretamente as informações adquiridas via
comunicação serial. Dessa forma, o operador possui mais mobilidade e autonomia sobre o sistema. O
trabalho se mostrou satisfatório, visto que foi possível estabelecer um controle remoto do robô com boa
velocidade, e poucas perdas, utilizando a Internet.
Palavras-chave: Manipulador Robótico, Sensoriamento, Internet das Coisas, MATLAB.
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DETECÇÃO DE DANOS EM PÁS DE TURBINAS EÓLICAS UTILIZANDO TÉCNICA NÃO
DESTRUTIVA ULTRASSÔNICA E PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAL
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RESUMO
A energia eólica é uma fonte de energia renovável promissora, entretanto para garantir uma alta
confiabilidade de todos os sistemas da turbina eólica alguns elementos devem ser periodicamente
inspecionados. As pás da turbina eólica são os componentes que mais sofrem estresse mecânico,
principalmente pelo contato constante com o vento e sua inspeção não é trivial, pois são constituídas por
materiais anisotrópicos, apresentando espessuras variáveis. Este trabalho tem o intuito de desenvolver um
sistema de inspeção não destrutiva ultrassônica associado a técnicas de processamento digital dos sinais
obtidos, a fim de identificar possíveis descontinuidades em pás de turbina eólica. Serão desenvolvidos
algoritmos (em ambiente MATLAB®) para o processamento e classificação de sinais ultrassônicos que devem
ser implementados e testados.
Palavras-chave: Pás Eólicas, Ensaio Não Destrutivo Ultrassônico, Processamento Digital de Sinais, Inspeção
Área / subárea: Engenharias / Engenharia de Materiais e Metalúrgica.
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CLASSIFICAÇÃO DE DEFEITOS EM JUNTAS SOLDADAS UTILIZANDO A TÉCNICA NAO
DESTRUTIVA ULTRASSÔNICA TOFD (Time of Flight Difraction) E PROCESSAMENTO
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RESUMO
A técnica ultrassônica ToFD (Time of Flight Diffraction) vem sendo largamente utilizada nas inspeções de
juntas soldadas para a detecção de defeitos. Embora esta técnica possua um alta probabilidade de detecção
de descontinuidades no cordão de solda, a ToFD não é precisa em indicar qual é o tipo do defeito. Para
suprir essa deficiência, vem sendo desenvolvidas técnicas de classificação de padrões para aumentar a
confiabilidade desse processo. Umas das técnicas capazes de reconhecer esses padrões é a utilização das
redes neurais artificiais. Como os sinais ultrassônicos, obtidos na forma A-Scan, possuem ruídos, a
classificação dos sinais pela rede neural poderá não atingir um resultado adequado. Para resolver este
problema, técnicas de processamento de sinais podem ser aplicadas, como as transformadas de Fourier e
Wavelet, com o propósito de melhorar o comportamento da rede neural a partir da análise dos sinais em
outros domínios. Neste trabalho, foram analisados três sinais característicos de defeitos: Falta de
Penetração, Falta de Fusão e Inclusão de Escória. Além disso, foram coletados também sinais sem defeitos.
Os sinais foram obtidos na forma B-Scan no equipamento de inspeção, e então convertidos em A-Scan com
ajuda de softwares. As transformadas foram aplicadas sobre os sinais A-Scan, e os sinais processados foram
usados para a criação de Redes Neurais Artificiais. Os resultados alcançados foram satisfatórios.
Palavras-chave: ToFD, Redes Neurais Artificiais, Processamento de Sinais, END.
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RESUMO
Os tubos que compõem os fornos de pirólise são constituídos por aço inoxidável da classe HP, fundidos por
centrifugação, sendo basicamente um sistema Fe-Ni- Cr, com a matriz totalmente austenítica, o que
possibilita trabalho em elevadas temperaturas com espessura de paredes menores. Entretanto, devido à
carburização tem-se a formação de carbetos de cromo e, por consequência, o empobrecimento deste
elemento na matriz promovendo uma redução das principais propriedades mecânicas como: limite de
resistência à fluência e a perda de ductilidade, entre outros. Isso tem sido um fator determinante para o
estudo e o desenvolvimento de metodologias de avaliação não destrutiva a fim de manter a integridade
estrutural de equipamentos e assegurar sua vida útil. Neste trabalho, o ensaio não destrutivo ultrassônico
foi utilizado na análise de 6 amostras retiradas do equipamento em operação, em diferentes estágios de
carburização, no intuito de caracterizá-las empregando microscopia ótica e análise espectral do sinal de
ultrassom. Os resultados obtidos por meio de uma RNA permitiram relacionar as alterações
microestruturais, resultantes do tempo de exposição da amostras com o espectro de frequência do eco de
fundo.
Palavras-chave: Tubos HP, Carburização, Ultrassom.
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RESUMO
Este trabalho trata do estudo e confecção de um aeromodelo híbrido, realizando testes de navegação em
mais de um campo de atuação que, neste caso, será o espaço aéreo e superfície aquática. O protótipo de
multirotor criado foi modelado por peças já prontas no que se refere à parte superior, já a parte inferior
correspondente à balsa foi feita através de modelagem 3D, sendo assim impressa em uma impressora 3D.
Este projeto se encaixa em muitas interfaces de pesquisa, sendo elas: eletrônica, física, modelagem 3D e
Linguagem de programação. Para efeito de análise, muitos testes foram realizados a fim de possuir controle
de estabilidade e domínio sobre o protótipo e observar seu comportamento nos campos em que atua de
modo que possa aprimorar os conhecimentos acerca do aeromodelismo mostrando que podem também
atuar no modo híbrido (atuação em mais de uma área).
Palavras-chave: drone, drone-híbrido, aeromodelo, multirotor.
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PROGRAMAÇÃO EM MATLAB NO ESTUDO DO COMPORTAMENTO DA EQUAÇÃO
DIFERENCIAL DE LAPLACE DISCRETIZADA APLICADA À PERCOLAÇÃO NO MACIÇO
DE UMA BARRAGEM DE SOLO TERROSO
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Engenharia Civil, Campus Vitória da Conquista
Prof. Me. Gislan Silveira Santos (Orientador) – gislan.santos@ifba.edu.br
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RESUMO
Apresenta-se um estudo de uma das propriedades mais importantes no que se refere à estabilidade e
segurança de obras de terra: a dinâmica da água no solo, que pode condicionar a segurança das obras por
gerar uma pressão desfavorável à manutenção da estabilidade do maciço. A partir da construção de um
modelo reduzido de uma barragem de terra, a permeabilidade do solo foi estudada com a finalidade de
verificar a importância do coeficiente de permeabilidade e da compactação do solo. O maciço, poroso e
permeável, permite que a água percole através de seus vazios e o estudo dessa situação é baseado na Lei
de Darcy. A Equação de Laplace descreve matematicamente o fluxo através de meios porosos e satisfaz o
fenômeno em sentido muito amplo, tanto em solo isotrópico quanto em solo anisotrópico. Esta equação
pôde ser discretizada utilizando o MDF (Método das Diferenças Finitas), permitindo a obtenção de valores
ideais para as cargas em cada ponto do maciço de uma barragem de terra. A simulação deste
comportamento foi feita com o auxílio do software MATLAB. As soluções da engenharia para as obras
hidráulicas devem ser confiáveis, seguras e comprovadas: o coeficiente de permeabilidade k é usado para
quantificar a dificuldade que o solo impõe a água de percolar em meio aos seus grãos, o qual foi
determinado por meio do ensaio de permeâmetro de carga constante, resultando em um solo altamente
permeável, que se comporta como areia, utilizado para a construção do modelo. O solo ideal é o solo fino,
que não tem espaço vazios suficientes para a água percolar com facilidade devido à grande superfície
específica das partículas, o qual foi de grande utilidade para promover a impermeabilização nas áreas de
contato entre o maciço e o tanque de vidro, evitando a formação de caminhos preferenciais para a
passagem da água. O solo arenoso, utilizado no maciço, tende a ser carreado quando em contato com a
água, o que foi evitado destacando a eficiência e importância do processo de compactação bem executado
e adequado garantindo que o modelo não colapsasse durante o enchimento. Para o modelo físico
estudado, a percolação descontrolada no barramento foi evitada com a adequada compactação do maciço.
Utilizando o dimensionamento correto e as equações que regem o fluxo de água em meios porosos para
verificar a estabilidade da barragem, o modelo reduzido poderá ser de grande auxílio para posterior estudo
de métodos de auscultação.
Palavras-chave: Barragens, Compactação, Equação de Laplace, Percolação.
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DESENVOLVIMENTO DE UM CONTROLE INTELIGENTE PARA SELEÇÃO DE OBJETOS
APLICADA A UM PROTÓTIPO DE MANUFATURA ROBOTIZADA
Fábio Silveira Silva (PIBIC) – fabio.slv@outlook.com
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista
Prof. Dr. José Alberto Diaz Amado (Orientador) – sportingjada1@hotmail.com
Campus Vitória da Conquista

RESUMO
Atualmente, uma das mais importantes aplicações da robótica está direcionada ao aperfeiçoamento de
sistemas envolvendo braços robóticos. A interpretação dos dados de sensores e a geração de estratégias de
movimentos inteligentes em tempo real constituem um dos atuais desafios no controle do movimento
programado de dispositivos robóticos. Baseado nessa tendência, este trabalho consiste no desenvolvimento
de um sistema que unifica um manipulador robótico (SCORBOT-ER 4u) com técnicas de visão computacional
e redes. O sistema é capaz de fazer a seleção de mangas por níveis de maturação separando as frutas
verdes das maduras e as maduras das que já estão em estágio avançado de maturação. Depois de
conhecidas essas características, o braço robótico deverá capturar a manga. A posição final (posição em que
a fruta será colocada) será definida por técnicas de inteligência artificial. Os resultados obtidos foram
satisfatórios, pois além de identificar peças coloridas vara validar a obtenção da coloração por imagem o
sistema também permitiu a seleção da manga por estado de maturação a partir de padrões RGB, sem
apresentar erros de identificação, comprovando seu alto grau de confiabilidade e validando o projeto.
Palavras-chave: Redes neurais, visão computacional, manipulador robótico.
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CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS METÁLICOS PRESENTES EM TELAS LCD
VISANDO A RECICLAGEM
Tatiane Ribas Moreira (PIBITI) – tatianeribasmoreir@gmail.com
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RESUMO
Este projeto faz parte do plano de gestão de resíduo eletrônico do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia, em preocupação com a velocidade crescente com que os eletrônicos surgem no
mercado, assim como a rapidez a qual esses equipamentos tornam se obsoletos e são descartados, tem
gerado um grande acúmulo de REEE, inclusive na própria instituição. Em 2010, houve um pequeno avanço
na regularização da gestão dos lixos tecnológico no Brasil, com a inclusão dos produtos eletroeletrônicos e
seus componentes dentre as regras abrangidas pelas logísticas reversas pela Politica Nacional de Resíduos
sólidos com a lei nº 12.305/10. Muitos desses equipamentos eletrônicos utilizam a tecnologia do cristal
líquido, presente em telas LCDs, as quais são o foco dessa pesquisa que teve como principais objetivos, a
caracterização das telas de LCD, o estudo da técnica de lixiviação ácida e extração dos óxidos de índio e
estanho (ITO) presentes nessas telas. Para isso, foram obtidas 2 telas que não tinham conserto,
provenientes de equipamentos do IFBA. Realizou-se a desmontagem manual, extraiu-se o filme polimérico
aderido à superfície das telas. A parte vítrea dos displays de LCD foi caracterizada e moída, obteve-se um
pó o qual foi feito a análise granulométrica e realizaram-se testes de lixiviação com água régia, avaliou-se a
influência do tamanho médio das partículas, do tempo de lixiviação e do tipo de fornecedor das telas. Por
fim, as soluções foram filtradas e analisadas, confirmou-se a presença dos metais em estudo e quantificouse o teor do índio e do estanho extraídos na forma de íons. Depois desse processo, foram estudadas rotas
para colocar os metais índio e estanho no mercado, de modo que tornasse viável a obtenção dos metais
puros e realizaram-se testes avaliando a influência da temperatura de lixiviação, o tempo de lixiviação e
outros fornecedores. Conclui-se que a lixiviação ácida é uma técnica efetiva para a extração e recuperação
dos metais preciosos, índio e estanho. A extração máxima, 560 mg/kg de índio e 250 mg/kg de estanho,
ocorreu na seguinte condição, com a utilização da tela da Samsung, amostra 1, a uma temperatura de 60ºC,
com tamanho médio das partículas iguais a 111,5 µm e tempo de 45 min. Estudos mais profundos devem
ser realizados para o aproveitamento destes íons metálicos extraídos, dando continuidade a esta pesquisa.
Palavras-chave: Resíduos Eletroeletrônicos, extração do ITO, Lixiviação ácida, caracterização de telas.
Área / subárea: Engenharias / Engenharia Química.

_____________________________________________________________________________
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PRPGI

ISBN 978-85-67562-20-9

71

LIVRO DE RESUMOS
XIV Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação

DESENVOLVIMENTO DE UM MÓDULO DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE SINAL
BIOELÉTRICO, BASEADO EM ELETROMIOGRAFIA, PARA SER APLICADO EM
SOFTWARE COMPUTACIONAL
Rafael dos Santos Andrade (PIBIC) – rafaelsantos9509@gmail.com
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RESUMO
Neste trabalho foi feito um estudo das características dos sinais biológicos, bem como suas diferentes
formas de captação, de modo a permitir o monitoramento de sinais de Eletromiografia (EMG) através de
um circuito que identifica as atividades elétricas musculares a fim de utilizá-los como parâmetro de entrada
em uma unidade de processamento, a qual proporciona executar uma ação pré-estabelecida. Basicamente,
o comando desta ação muscular é realizado por neurônios e revelam a condição instantânea das unidades
motoras (UMs), onde um estímulo oriundo do cérebro em direção aos músculos despolariza as fibras
musculares e possibilita a movimentação de um determinado músculo. Quando conectado um eletrodo na
região do corpo, pode ser realizado um acompanhamento ou estudo, onde é possível captar no processo de
despolarização, um sinal com amplitude em torno de 5mV a 10 mV, com frequência dominante
correspondendo ao intervalo de 50Hz a 150 Hz. A partir destas informações, para o levantamento dos
dados, foi confeccionado um circuito de condicionamento, basicamente formado por filtros analógicos e
amplificadores. Assim, tanto as faixas de frequência dominante do sinal EMG quanto à de tensão,
dependendo do eletrodo utilizado, podem ter seus dados captados, armazenados e trabalhados. É de
entendimento o número de pesquisas na área. Em contrapartida, existe muito a ser descoberto nas
questões de otimizações de processos. A aquisição de sinais EMG já é utilizada para controle de membros
artificiais, o que abre caminhos para elaboração de projetos ainda mais eficazes. Embora já existam
pesquisas nesta área muito ainda pode ser estudado no desenvolvimento de protótipos de controle
multitarefas através de padrões musculares. Na área acadêmica, essa pesquisa proporciona a associação de
conhecimentos alusivos aos conteúdos de automação, controle e eletrônica.
Palavras-chave: Eletromiografia, amplitude, frequência, eletrodo.
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INVESTIGAÇÃO DOS EFEITOS DO FLUXO NA ZONA DE PERCOLAÇÃO EM UM
PROTÓTIPO DE UMA BARRAGEM DE TERRA
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Prof. Me. Joaz de Souza Batista (Orientador) – joazbatista@hotmail.com
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RESUMO
Uma das maiores preocupações quanto ao projeto geotécnico de barragens é a sua estabilidade hidráulica,
uma vez que o rompimento de tais estruturas pode causar diversos impactos negativos. A ruptura de uma
barragem pode acarretar perdas de vidas, crises econômicas e ambientais, e danos sociais. Assim, é
imprescindível que estas estruturas sejam adequadas à resistência aos diversos tipos de esforços a que
estejam sujeitas. Os principais carregamentos influentes em barragens são o peso próprio, peso e pressões
hidrostáticas, subpressão e peso e pressões devido aos sedimentos. No que se refere às barragens de terra,
o conhecimento das condições de fluxo é fundamental para análises de segurança. Diante disso, torna-se
importante o estudo sobre o comportamento da água no maciço de uma barragem de terra e sobre os
efeitos causados por esta percolação. O estudo das linhas de fluxo e das linhas equipotenciais combinados
com análise de modelos matemáticos para simulação do fluxo através do maciço de uma barragem
constitui-se em uma importante ferramenta para esta avaliação, podendo prever o surgimento de
elementos instabilizadores favoráveis à ruptura. Esse estudo do fluxo pelo maciço da barragem de terra fazse necessário, pois permite avaliar o comportamento e desempenho do mesmo, em relação às hipóteses
formuladas no projeto, a fim de garantir a segurança do barramento. Assim, o estudo baseou-se na
construção de uma barragem de terra em modelo reduzido, e a partir de então delineou o fluxo de água na
zona de percolação do maciço, por meio de dados observados a respeito da quantidade de água percolada
através do maciço terroso, bem como, o tempo necessário para ocorrência dessa percolação, a
permeabilidade do solo utilizado, e, por fim, análise da rede de fluxo que se forma no corpo da barragem. O
protótipo de barragem homogênea de terra permitiu analisar as linhas de fluxo, quantificar o volume de
água que infiltra e percola através do maciço terroso e, por consequência, estimar o surgimento ou não de
processo de erosão regressiva. Utilizando-se as famílias de curvas linhas de fluxo e linhas equipotenciais, e a
partir dos resultados obtidos, verificou-se o comportamento do protótipo de barragem e se a mesma
atende aos padrões aceitáveis de segurança, com relação aos valores das percolações calculadas através do
maciço e no que se refere ao controle da erosão regressiva.
Palavras-chave: Barragem, Canais de Fluxo, Percolação, Protótipo.
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ANÁLISE DA RUGOSIDADE DE SUPERFÍCIES E SUA INFLUÊNCIA NA EFICIÊNCIA DE
CÉLULAS SOLARES
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RESUMO
A rugosidade superficial pode ser definida como um conjunto de irregularidades, isto é, pequenas saliências
e reentrâncias, que caracteriza uma determinada superfície. Quando a radiação é refletida numa superfície
rugosa, a energia será distribuída. Dessa forma, sem rugosidade da superfície, os campos refletidos e
transmitidos teriam direções de propagação no plano formado pelo raio incidente e a normal a superfície,
de acordo com a lei da reflexão especular. O objetivo é estudar os parâmetros de rugosidade e analisar a
reflexão em superfícies rugosas e a influência da texturização na célula solar. A utilização da texturização
como rugosidade benéfica no aumento da eficiência da célula solar tem o intuito de aumentar a área de
exposição da célula. Foi possível observar que o ganho entre as superfícies analisadas é de
aproximadamente 73,21% após as corrosões, nos locais onde houve a rugosidade. Portanto, a rugosidade
na superfície, através da texturização, foi pode influenciar diretamente no rendimento da célula solar,
aumentando a sua eficiência.
Palavras-chave: Rugosidade, Texturização, Célula solar.
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APLICAÇÃO DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA EM TECNOLOGIA DE SAÚDE
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RESUMO
Os avanços médicos nas áreas de diagnóstico, pesquisa e cirurgia aliados a uma crescente melhoria na
expectativa de vida dos seres humanos propiciaram um aumento na demanda por próteses, implantes e
equipamentos médicos. Para suprir essa demanda, faz-se necessário uma ação conjunta de médicos e
engenheiros que atuando dentro de suas especialidades desenvolvem alternativas para diminuir o tempo
de cirurgia e a necessidade de várias intervenções. Nessa frente, a utilização de protótipos, elaborados por
engenheiros, permitem a realização de testes funcionais e estudo prévio de uma determinada região
anatômica de interesse, auxiliando médicos cirurgiões na preparação e execução das intervenções
cirúrgicas. O método de modelagem por deposição de material fundido (FDM) é um dos métodos de
manufatura aditiva mais utilizados para criação de protótipos termoplásticos rápidos e de baixo custo. O
objetivo desse trabalho foi sistematizar e aplicar o conhecimento em prototipagem rápida com base no
método FDM para desenvolvimento de dispositivos mecânicos relacionados à Tecnologia da Saúde, através
de um estudo de caso de uma lesão craniana no osso frontal, estabelecendo procedimentos de conversão
de arquivos digitais da área médica para padrões de engenharia e vice-versa, avaliando a
biocompatibilidade dos materiais aplicados em FDM. Os resultados obtidos asseguram a viabilidade do
processo de conversão de arquivos e obtenção de modelos 3D e destaca a dificuldade em editar o modelo.
Palavras-chave: Manufatura aditiva, protótipo, biocompatibilidade.
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE LIGAS DE TI-SI-B
PROCESSADAS POR MOAGEM, SEGUIDAS DE COMPACTAÇÃO E
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RESUMO
A engenharia tem se comprometido em desenvolver novos biomateriais, com intuito de criar ou aperfeiçoar
materiais ou mecanismos de restauração para regenerar ou minimizar os efeitos de um tecido
comprometido. Essa bioengenharia tem se debruçado em materiais para aplicação médica, que permitam
melhor aceitação do organismo, na tentativa de impedir ou reduzir reações que alguns materiais metálicos
causam, pela liberação de íons metálicos, como Al, Ni, Fe, V e Co. O titânio está no centro das atenções
desses materiais pelas suas excelentes propriedades físicas e mecânicas como a resistência à fadiga nos
fluidos biológicos, assim o estudo de ligas ricas neste elemento é imprescindível para promover melhores
condições de implantes e/ou reconstrução aos pacientes que necessitem desses procedimentos. Este
trabalho apresenta a caracterização da liga do sistema Ti-Si-B que poderão passar por estudos para serem
utilizadas como material biológico. O titânio, assim como Si e B foram misturados em percentuais
estequiométricos previamente estabelecidos para a preparação das ligas 85Ti-10Si-5B, 91Ti-6Si-3B e 97Ti2Si-B (%peso) a partir das etapas do processo da metalurgia do pó e a caracterização foi feita através do
Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), para analisar a morfologia, microestrutura e composição
química do material; e Difratograma de raios-X (DRX) para avaliar transformações de fases.
Palavras-chave: Moagem de Alta Energia; Titânio; Biomaterial; Bioengenharia.
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REAPROVEITAMENTO DO LODO DE ESGOTO DA ETE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
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RESUMO
O lodo de esgoto é um resíduo rico em matéria orgânica gerado durante o tratamento das águas
residuárias nas Estações de Tratamento de Esgotos. Após sofrer tratamento e ser processado, o lodo
adquire características que permitem sua utilização agrícola sem causar prejuízos para o meio ambiente e
de forma segura. Muitas são as utilizações do lodo de esgoto como composto agrícola, tais como, aumenta
a fertilidade do solo, aumento da retenção de água, dentre outras. O trabalho teve como objetivo avaliar o
potencial do lodo de esgoto da ETE como adubação orgânica na cultura da margarida (Leucanthemum
maximum). O experimento foi conduzido na casa de vegetação do IFBA, campus Vitória da Conquista, BA. O
delineamento foi DIC, com quatro doses do lodo de esgoto da ETE proveniente da Estação de Tratamento
de Efluentes (ETE) do município de Vitória da Conquista – BA, sendo assim: 0; 5; 10 e 15 Mg ha-1, com três
repetições. Ao instalar o experimento foi realizada a correção da acidez do solo onde este foi incubado com
carbonato de cálcio, durante um período de 30 dias visando elevar a saturação por bases (V%) para 60%. A
irrigação das plantas foi feita periodicamente, mantendo o solo numa capacidade de campo de 80%.
Desde o transplante, foram realizadas analise de crescimento, tais como altura de planta foram feitas
medindo-se a distância entre o colo e a extremidade superior da haste principal da planta em cm, e número
de folhas, quinzenalmente até o momento da colheita. 150 dias após o transplante, foram realizadas a
determinação da massa seca da folha, raiz e planta total em gramas, bem como área foliar em cm 2 e área
radicular (cm2) Os dados foram submetidos à análise de variância e análise de regressão pelo Programa
estatístico SAEG. De acordo com os resultados observou-se que a dose 5 Mg ha-1proporcionou um maior
incremento na massa seca da margarida. A dose 10 Mg ha-1 do lodo de esgoto doméstico proporcionou
uma maior área foliar e radicular da margarida e a maior dose do lodo de esgoto doméstico (15 Mg ha -1),
favoreceu o maior número de folhas da planta. Além disso, pôde-se perceber que o lodo de esgoto
doméstico, aumentou os teores de pH, fosforo, magnésio, cálcio, hidrogênio, soma de bases, saturação
por bases, ctc efetiva e ctc potencial, e houve a redução de alumínio e hidrogênio, em comparação com a
dose 0 Mg ha-1que não possuía a adubação orgânica.
Palavras-chave: Resíduo Orgânico, Flores, Análise de crescimento.
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO PARA SER
IMPLEMENTADO EM UMA HORTA VERTICAL
Vinicius Antunes Figueiredo (PIBIC) – vinicius.fig@outlook.com
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista
Prof. Dr. Enrique Peter Rivas Padilla (Orientador) – rivas_ifba@yahoo.com.br
Campus Vitória da Conquista

RESUMO
Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema de irrigação automatizado, o qual foi
implementado em uma horta vertical de baixo custo, podendo esta ser instalada em residências, como
também, ser utilizado na agricultura familiar. Para realização do projeto, utilizou-se um microcontrolador
PIC, sendo este responsável pelo controle de todo o sistema, onde foi usado como parâmetro a umidade do
solo, uma das variáveis essenciais para o cultivo de hortaliças. A medição da umidade é feita através do
sensor Grove, que, a partir do valor coletado e enviado ao microcontrolador, pode-se calcular a
percentagem de umidade que o solo se encontra e assim, dizer se a horta está em situação de solo seco ou
úmido. Tomando então como base o estado do solo, ativa-se ou não a válvula solenoide que libera a
irrigação da horta, onde a atuação da mesma é feita utilizando um relé, com o propósito de isolar o circuito
da tensão de alimentação da válvula. Além de ser um sistema de baixo custo, este é um sistema autônomo
e viável, pois gera uma considerável economia de água, sendo que se utiliza apenas o necessário e dispensa
que o usuário faça a irrigação da sua horta manualmente. O protótipo final da horta vertical automatizada
apresentou funcionamento assim como esperado, e a sua estrutura física foi construída de forma que
atendesse melhor às especificações estabelecidas no que se refere a tamanho compacto, bom espaço para
plantio e crescimento das hortaliças.
Palavras-chave: Microcontrolador, automação e controle, horta vertical.
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ESTUDO DE VIABILIDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE FONTES DE ENERGIA
ALTERNATIVAS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA
Ivana Lago Pires (PIBIC) – ivanaplago@gmail.com
Engenharia Ambiental, Campus Vitória da Conquista
Prof. Me. Rodrigo Ribeiro Cardoso (Orientador) – rodrigo.cardoso@ifba.edu.br
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RESUMO
A energia está presente na vida do homem desde os primórdios até os dias atuais, e sua utilização foi
evoluindo com a finalidade de suprir suas necessidades e o desenvolvimento da humanidade. O
crescimento e as transformações da economia mundial, viabilizados pela oferta de energia, ocasionaram
notáveis prejuízos ambientais. Destarte, surgiram pesquisas e estudos econômicos, socioambientais e
percebeu-se a necessidade de desenvolvimento de alternativas na produção de energia que impactassem
menos o meio ambiente, como a energia eólica, solar, geotérmica, biomassa e maremotriz. Este trabalho
teve como objetivo o estudo de fontes de energias alternativas que melhor se adaptasse à realidade e às
necessidades do IFBA campus Vitória da Conquista, além da análise da viabilidade de implantação de uma
dessas fontes com o intuito de uma redução nos custos atuais do campus. Com base nos estudos, verificase que é inviável a implantação da energia maremotriz devido ao fato da cidade de Vitória da Conquista
não ser litorânea. A energia eólica também é inviável, pois os aerogeradores causam grande impacto visual
e sonoro, por consequência do ruído produzido pela passagem do vento nas pás. A geração de energia solar
não emite poluentes nem gases nocivos ao meio ambiente durante sua operação, sendo que o impacto
ambiental mais significante ocorre durante a fabricação dos materiais para produção do sistema
fotovoltaico, com emissões de produtos tóxicos. Portanto, a energia solar é a mais viável para implantar no
IFBA, pois, além de possuir baixo impacto ambiental, não ocasiona gastos excessivos com estrutura física
para sua implantação, apresentando, também, uma significativa redução no consumo da energia elétrica;
logo reduzindo os custos e possibilitando ao Instituto contribuir com o meio ambiente, buscando um
desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: Energias alternativas, Impactos Ambientais, Sustentabilidade, Meio ambiente.
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ANÁLISE NUMÉRICA DE META-SUPERFICÍES ELETROMAGNÉTICAS
Luane Pantas dos Santos (PIBIC) – luanepantas@gmail.com
Engenharia Industrial Elétrica, Campus Salvador
Prof. Me. Davi Franco Rêgo (Orientador) – davifr@ifba.edu.br
Campus Salvador

RESUMO
Meta-superfícies são nanoestruturas compostas por combinações de metais e dielétricos arranjados em
diferentes geometrias periódicas. Os dispositivos plasmônicos baseados em meta-superfícies periódicas são
capazes de lidar com a luz de forma assimétrica. Discutem-se as características de absorção em metasuperfícies eletromagnéticas verificando as mudanças em seu comportamento a depender da direção de
iluminação e de parâmetros construtivos. A discussão é baseada em simulações numéricas utilizando
método computacional das diferenças finitas no domínio da frequência e método dos elementos finitos.
Utilizando como modelo de estudo uma célula solar de silício amorfo, formada por filmes finos com adição
de nanogrades metálicas no fundo da camada opticamente ativa, estudou-se a influência de diversos
parâmetros na eficiência da absorção. Com o objetivo de validar os resultados expostos em literatura, são
reproduzidas as simulações e comparados os gráficos de distribuição do campo elétrico, demonstrando o
efeito da adição das nanogrades metálicas para comprimentos de onda λ = 670 nm e λ = 760 nm. Por fim,
verifica-se a ampliação da absorção na célula solar com as nanogrades em relação a célula básica, através
de um gráfico que demonstra esse fator de aumento em função do comprimento de onda. Além disso, são
mostrados gráficos de absorção comparando a performance do dispositivo ao alterar o metal das
nanogrades de prata para ouro, cobre e níquel e desta forma torna-se possível estudar a influência do
metal no coeficiente de absorção.
Palavras-chave: Metasuperfícies, Nanogrades, Plasmônicos, Absorção.
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ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM DRIVER DE CONTROLE BIDIRECIONAL DE UM
MOTOR DE CORRENTE CONTINUA PARA UM PROTÓTIPO ELÉTRICO AUTOMOTIVO
UTILIZANDO REDES NEURAIS
Romualdo Teixeira Cunha (PIBIC) – romoaguia@gmail.com
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RESUMO
A sociedade na sua forma estrutural se desenvolveu consideravelmente nos últimos séculos devido à
evolução dos meios de transporte aplicada a utilização de motores de combustão reduzindo
gradativamente o tempo das viagens e deslocamento de produtos. No entanto a maior parte dos
combustíveis utilizados são derivados do petróleo que em sua queima libera poluentes na atmosfera, e por
se tratar de um recurso natural não renovável e sendo todo o sistema dependente dele, cria-se uma
estrutura que pode vim a cair em colapso pela ausência ou falta de tal recurso. Em função disto muitos têm
sido os esforços para gerar e integrar novos meio de transporte, como os veículos elétricos. Diante de tal
dilema foi idealizado este projeto, constituído pelo o desenvolvimento de técnicas de controle para
acionamento de motores elétricos utilizando inteligência artificial, onde foram acoplados em um protótipo
veicular conversores que pudessem dar condições de controle nos motores de corrente contínua como a
ponte H que foi condicionado ao motor de direção e o conversor Buck que esteve dedicado ao motor de
tração. Os comandos se deram por intermédio de smartphone, onde se utilizou o recurso do sensor
acelerômetro presente no aparelho que lê os movimentos aplicados nos eixos do mesmo, sendo
transmitidas estas leituras via comunicação Bluetooth para o sistema embarcado do protótipo. O sistema
embarcado foi composto pelo o modulo Bluetooth HC06 e o microcontrolador PIC18F4550, sendo integrada
em seu algoritmo uma rede neural, que consiste em uma técnica de inteligência artificial, cuja função é
decidir o sentido a ser tomado pelo o veiculo a depender da angulação transmitida. O projeto apresentou
resultados satisfatórios tanto nos comandos transmitidos assim como nas respostas da rede neural, tendo
um bom resultado de conversão no conversor Buck que é primordial no sistema de tração e possuindo uma
considerável mobilidade e plasticidade na forma de comandar pelo o fato de apenas ser preciso articular de
maneira pratica e intuitiva o smartphone.
Palavras-chave: Conversor Buck, Motor CC, Rede Neural, Bluetooth.
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DESENVOLVIMENTO DE UM TRANSFORMADOR ÓTICO DE BAIXO CUSTO BASEADO
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Filipe Oliveira Severo (PIBITI) – filipesevero2@gmail.com
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo demonstrar o funcionamento de um transformador ótico que possa ser
utilizado no laboratório experimental além de proporcionar a inclusão em uma área de pesquisa atual. Foi
desenvolvido um sistema automático de medição de altas tensões elétrica via Efeito Kerr a partir de
materiais de baixo custo para realizar medidas de alta tensões dentro de um laboratório didático. Além
disso, realizamos também a construção uma célula Kerr para analisar o comportamento da intensidade
luminosa com a tensão aplicada, e assim obter uma relação entre a estas. Utilizando uma bancada ótica,
todos os instrumentos foram fixados para melhor medição. Como fonte luminosa optamos por utilizar uma
lâmpada halógena que emite comprimentos de onda na região visível do espectro que foi posicionada
anterior a uma lente, cujo os feixes passavam pela célula composta com material semitransparente, onde o
foco da lente estava direcionado à entrada de um espectrômetro. As medidas foram obtidas posicionando
os polarizadores nos ângulos de 0°, 30°, 60° e 90° e variando a tensão CC de 0 kV a 12 KV, com incremento
de 2 kV. Os materiais testados foram azeite de oliva, óleo de rícino e óleo de soja. A análise de dados foi
feita utilizando o software Origin®. Os dados coletados passaram por um filtro IIF (Resposta Impulsional
Infinita), no MATLAB. Para o óleo de rícino e o polarizador posicionado em 30°, foi obtido uma região de
comprimento de onda onde as curvas apresentam linearidade. Dessa forma, obtemos uma relação entre a
intensidade luminosa e a tensão aplicada para determinado comprimento de onda. Para os outros óleos
estudados não foi observado nenhuma alteração da luminosidade com a tensão aplicada. Depois de mais
alguns testes concluímos, que com o dispositivo desenvolvido, deveremos ser capazes de realizar medidas
de alta tensão via Efeito Kerr e dispor de um equipamento confiável para que outros projetos possam ser
executados com a pesquisa de outros meios semitransparentes que apresentem birrefringência além da
faixa de tensões aqui estudadas.
Palavras-chave: Transformador ótico, Efeito Kerr, Birrefringência.
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USO DE COMPUTAÇÃO BIOINSPIRADA NO PROJETO DE ANTENAS DE MICROFITA
MULTIBANDA DO TIPO RETANGULAR
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RESUMO
A operação multibanda consiste no funcionamento de um dispositivo ou de um circuito em mais de uma
frequência com desempenho satisfatório. É um conceito já amplamente difundido na relação que as
pessoas têm com os diferentes sistemas de comunicações, já que os telefones celulares e tablets, por
exemplo, já conseguem trafegar por diferentes redes, tais como, Wi-Fi, Bluetooth e GSM. Contudo, dentre
os diferentes dispositivos que compõe esses terminais de comunicações, é de interesse desse projeto, o
desenvolvimento de antenas de microfita capazes de operar em diferentes frequências. Geralmente, essas
antenas têm apenas uma frequência de operação. Entretanto, é possível alterar essa característica com a
introdução de aberturas (slots) na região condutora. Dependendo das dimensões dos slots, é possível obter
uma antena de microfita capaz de operar em duas ou mais frequências distintas. Considerando esse
cenário, o objetivo do trabalho é utilizar métodos de otimização baseados em computação bioinspirada
(algoritmos naturais), a fim de gerar slots, ou redimensionar a estrutura da antena projetada, buscando
encontrar uma geometria ótima que possa assegurar a operação desta em uma frequência de ressonância
desejada (frequência em que foi projetada) ou até mesmo, uma operação em duas bandas. Para otimizar o
projeto da antena foi utilizado o Algoritmo Genético. O projeto foi conduzido incialmente visando o
desenvolvimento de uma antena de microfita de patch (formato da região condutora) quadrada, baseada
na literatura disponível sobre estes dispositivos, para então iniciar a implementação do algoritmo citado. O
código implementado foi utilizado para ajustar as dimensões da geometria da antena, buscando atender as
especificações de projeto inicial da antena. Dois softwares foram utilizados no projeto: O COMSOL, uma
plataforma de simulação multifisica onde a simulação eletromagnética das antenas foi realizada e o MatLab,
no qual o Algoritmo Genético foi implementado. Para avaliar o desempenho, foram obtidos os parâmetros
S e o diagrama de irradiação.
Palavras-chave: Antena, Microfita, Computação, Bionspirada.
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ANÁLISE DE SATÉLITES NACIONAIS NA REGIÃO DE ÓRBITAS BAIXAS DA TERRA
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RESUMO
Desde o envio do primeiro satélite artificial à órbita terrestre, diversos outros foram mandados, com
funções e objetivos que pudessem ampliar o conhecimento humano sobre o planeta em que vive. Contudo,
os satélites possuem um tempo de vida útil, ficando inoperantes após um certo tempo e ocasionando o
acúmulo dos mesmos ao redor da Terra, assim como o de foguetes, restos de aeronaves, e também os
satélites que ainda estão em funcionamento. A órbita terrestre está dividida em três regiões mais
conhecidas pelas siglas em inglês: LEO, MEO e GEO, e referem-se respectivamente às regiões baixa, média e
geoestacionária. A região de órbita baixa está sendo a mais estudada nos últimos anos, por causa do
crescente número de detritos espaciais. Tal observação faz-se necessária para proteger espaçonaves com
possíveis riscos de colisões. Este projeto consistiu em analisar dados fornecidos pelo NORAD (North
American Defense), disponibilizados pelo Space Track, conhecido como grupo de elementos 2-linhas (TwoLine Elements) e que são constituídos por sete parâmetros e época. Uma linguagem de programação foi
utilizada para corrigir erros causados pela atmosfera terrestre. No estudo de movimentos regulares, o
desenvolvimento analítico é suficiente e para movimentos irregulares, é fundamental o uso de integração
numérica. Através de um software é possível encontrar equações diferenciais integráveis. O conhecimento
das órbitas dos objetos é importante para o estudo de colisões e reentrada no planeta. O objetivo foi
estudar a dinâmica orbital de satélites artificiais e detritos espaciais na região de órbitas baixas da Terra,
considerando duas perturbações, o Geopotencial e o Arrasto Atmosférico proporcionando uma maior
precisão nos resultados. Os objetos estudados foram dois satélites nacionais: SACI 1 e NanoSAtC – Br1,
apenas o segundo ainda funciona, enquanto o primeiro foi considerado desativado devido uma falha na
comunicação quando foi enviado à órbita da Terra. Resultados servem para auxiliar no planejamento de
futuras missões e novas tecnologias.
Palavras-chave: Dinâmica Orbital, Detritos espaciais, Satélites Artificiais, Órbitas baixas.
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MONTAGEM DE PROTÓTIPO DE FREEZER A -86ºC UTILIZANDO REFRIGERAÇÃO EM
CASCATA COM HIDROCARBONETOS
Ícaro Galvão da Silva Ribeiro (PIBIC) – icaro_galvao_@hotmail.com
Engenharia Mecânica, Campus Salvador
Prof. Dr. Luis Gustavo da Cruz Duarte (Orientador) – luizgustavodacruzduarte@gmail.com
Campus Salvador

RESUMO
Atualmente, uma atenção especial tem sido dada aos chamados fluidos naturais, que são menos agressivos
ao meio ambiente. Aliado a isso, existe uma demanda pela produção de freezers com temperaturas
internas baixíssimas, usados na área da saúde e nas pesquisas científicas. Neste sentido, o presente
trabalho trata da montagem de um protótipo de freezer, usando um sistema de refrigeração em cascata
para temperaturas internas de até -86ºC, utilizando hidrocarbonetos como fluidos frigoríficos. A vantagem
dos ciclos de refrigeração em cascata é que os ciclos não contêm o mesmo fluido refrigerante, portanto,
não precisam operar em altos níveis de pressão, podendo ser adaptados às novas tendências de uso dos
gases refrigerantes alternativos. Os fluidos naturais utilizados como gases refrigerantes foram os
hidrocarbonetos R290 (propano) e o R170 (etano), incolores, quase inodoros, sem potencial de destruição
da camada de ozônio e baixo potencial de aquecimento global direto. Porém, foram necessários cuidados
especiais no seu manuseio, devido ao alto grau de inflamabilidade, requerendo a adoção de certos
procedimentos de segurança para montagem. Como resultado, apresentam-se as atividades e os
procedimentos detalhados na construção e montagem de todas as estruturas do equipamento, bem como
as dificuldades e os principais resultados obtidos.
Palavras-chave: hidrocarbonetos, fluidos frigoríficos, baixíssimas temperaturas, refrigeração em cascata.
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ESTUDO DA ARGILA DE SANTA LUZIA-BA COM FUNDENTES FELDSPATO E CINZA DA
QUEIMA DA CASCA DE CAFÉ, EM MASSA CERÂMICA PARA PORCELANATO
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RESUMO
O porcelanato é uma classe de material cerâmico utilizado em revestimento, que por sua vez, de maior
valor agregado na atual conjuntura de mercado de pisos e revestimento devido à excelentes características
técnicas. As matérias primas utilizadas, existem 3 tipos, as plásticas que confere plasticidade com umidade,
e resistência a verde dos corpos de prova, sendo estudado a argila das jazidas da cidade de Santa Luzia na
Bahia, já utilizadas conferindo qualidade para produção de porcelanato, as inertes que auxiliam na
formação da fase vítrea durante sinterização e os fundentes, que durante a queima formam fase líquida
preenchendo os poros, diminuindo porosidade e absorção de água, também promove as condições
termodinâmicas para o crescimento de cristais de mulita de formato circular, contribuindo para o aumento
da resistência mecânica. Atualmente o feldspato é o fundente mais usado pelos fabricantes de porcelanatos
e os custos com aquisição dessa matéria prima constitui parcela importante no preço final do produto. As
cinzas da casca do café são obtidas quando as cascas são queimadas a fim de gerar calor para secagem do
fruto, que após queima são descartadas indevidamente. As cinzas da casca de café possui grande
quantidade de óxido de potássio(K2O), e em menor escala, óxidos de cálcio(Cao) e magnésio(MgO). Juntos
esses óxidos alcalinos e alcalinos terrosos somam quase 95% do material dando a este, característica de
material fundente. No presente trabalho pretendeu-se investigar a sinterização de massas cerâmicas para
produção de porcelanatos na qual foi adicionado o resíduo, como fundente. Foram planejadas formulações
e produzidos corpos de prova contendo o resíduo e sinterizado a 1200ºC. Foram avaliadas as propriedades
de absorção de água, porosidade, massa específica, e resistência a flexão, analisando graficamente através
do software ESTATÍSTICA.
Palavras-chave: Porcelanato, Argila, Cinza de Casca-de-Café, Sinterização.
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GÊNERO E SEXUALIDADE NA OBRA DE JOÃO UBALDO RIBEIRO: A CASA DOS
BUDAS DITOSOS E MISÉRIA E GRANDEZA DO AMOR DE BENEDITA
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RESUMO
O presente trabalho se propôs a fazer uma análise das narrativas dos romances A Casa dos Budas Ditosos
(2000) e Miséria e Grandeza do Amor de Benedita (1941), ambos, do autor baiano, natural de Itaparica,
João Ubaldo Ribeiro. Fizemos uma articulação entre trechos retirados dos livros, sob a perspectiva do
Gênero e da Sexualidade, relacionando-os com os estudos teóricos de autoras feministas. Desigualdade de
gênero, papéis sociais femininos e masculinos, inferiorização da mulher e liberdade sexual, são alguns dos
assuntos que permeiam o conteúdo das duas obras. Em Miséria e Grandeza do Amor de Benedita, o
personagem Deoquinha Jegue Ruço representa o homem como o provedor da família, enquanto a mulher
toma posto de cuidadora impecável do lar, bem como responsável por guardar a moral e os bons costumes
do nome da família. Esses papéis sociais atribuídos a homens e mulheres retratam as questões de gênero
que envolve e entrelaçam os personagens no romance. A sexualidade também aflora aí. O desejo, nutrido
pelo personagem masculino, em manter relações extraconjugais é ratificado pela quantidade de filhos fora
do casamento, bem como sua vontade de morrer nos braços da amante. A Busca por gozo e prazer ratifica
tais desejos. Já em A Casa dos Budas Ditosos, o que podemos perceber é que a personagem CLB não se
importava com as normas de comportamento impostas às mulheres, pois ela se mostra como uma mulher
além do seu tempo, distante das amarras de uma sociedade patriarcal, quebrando paradigmas e vivendo da
forma que considerava ideal, do ponto de vista da liberdade sexual.
Palavras-chave: Gênero; Sexualidade; Literatura; Feminismo.
Área / subárea: Linguística, Letras e Artes / Literatura.
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