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APRESENTAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

graduação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Conquista. As edições 2013, 2014 e 2015 foram realizadas nos Campi Eunapólis, Porto Seguro e Ilheús, 

respectivamente. Dando prosseguimento a décima terceira edição foi realizada no Campus Salvador nos 

dias 25, 26 e 27 de outubro de 2016, compreendendo os projetos desenvolvidos no âmbito dos Programas 

de Iniciação Científica (PIBIC FAPESB/IFBA) e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI/IFBA), na 

vigência 2015/2016. 
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POTENCIAL DO LODO DE ESGOTO DA ETE NO ACÚMULO DE NITROGÊNIO NA 
CULTURA DO CRAMBE (CRAMBE ABYSSINICA HOCHST) 

Aline do Amaral Leite (Bolsista PIBITI) - alineleite000@gmail.com  
Engenharia Ambiental, Campus Vitória da Conquista 

Drª. Joseane Oliveira da Silva (Orientadora) - joseaneoliveiras@yahoo.com.br  
Campus Vitória da Conquista  

RESUMO 

O crambe (Crambe abyssinica Hochst), pertencente à família Brassicaceae cujas sementes contém cerca 

de35-60% de óleo surge como opção para produção do óleo vegetal. Nesse trabalho avaliou-se o potencial 

do lodo doméstico da ETE no acumulo de nitrogênio na cultura do crambe. Os tratamentos foram 

constituídos de: 0; 4; 8; 16 e 32 Mg/ ha. Cada unidade experimental foi constituída por vasos contendo 

2 kg de solo, com quatro repetições, totalizando 20 unidades experimentais. O solo utilizado foi o Latossolo 

Vermelho Amarelo Distrófico. Foram avaliados: número de folhas, altura da planta, massa fresca e seca da 

biomassa vegetal, analise química do solo após a coleta do experimento e determinação do conteúdo de 

nitrogênio na parte aérea (folha + caule + grãos) e raiz. Os resultados foram submetidos a análise de 

variância (ANOVAG), seguida da análise de regressão em função das doses do lodo de esgoto da ETE, 

utilizando o programa estatístico SAEG. De acordo com os resultados, avaliando o numero de folhas e altura 

da planta o crambe apresentou valor máximo em função do aumento da dose do lodo de esgoto aos 30 

dias.  De acordo com as análises das propriedades químicas do solo com a adição do lodo de esgoto gerado 

na ETE pode-se observar que à medida que a quantidade de lodo aumenta a Soma de bases (S.B.) e a 

capacidade de troca de cátions (CTC) também aumentou, tornando o solo mais fértil. Em relação ao 

conteúdo de nitrogênio conclui-se que a maior dose do lodo de esgoto da ETE proporcionou maior 

incremento de nitrogênio em todas as variáveis da planta, foi possível observar também que o maior 

conteúdo total foi encontrado na folha. Com base nas condições metodológicas que foi desenvolvido o 

experimento pode-se concluir que a maior dose do lodo de esgoto da ETE proporcionou maior incremento 

no desenvolvimento do crambe. Isso acontece porque o composto orgânico, lodo doméstico da ETE, é um 

grande fornecedor de ânions e cátions trocáveis, essenciais ao crescimento e desenvolvimento da planta, e 

pela falta desses ânions e cátions trocáveis nos tratamentos com ausência total do composto as plantas 

sofreram mais em termos de desenvolvimento. 

 
Palavras-chave: Lodo de esgoto, Crambe, Composto orgânico, Análise de nitrogênio. 

Área / subárea: Ciências Agrarias / Agronomia. 
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AVALIAÇÃO DO USO DO OKARA DESIDRATADO NA FABRICAÇÃO 
DE PÃO FRANCÊS  

Claudia Elizabeth Carvalho da Silva (Bolsista PIBITI) - claudia_eliza.beth@hottmail.com  
Engenharia de Alimentos, Campus Barreiras 

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

RESUMO 

A indústria de alimentos tem buscado desenvolver novos produtos com ênfase na redução de impactos 

ambientais. Para tal, a utilização de subprodutos como fontes alternativas, ocupa um lugar relevante. A soja 

se destaca devido ao seu alto teor proteico e tem sido utilizada com a finalidade de substituição e/ou 

complementação das proteínas de origem animal na formulação de produtos, devido à insuficiência e ao 

custo elevado destas. Essa matéria- prima configura-se como uma das fontes mais importantes de proteínas 

vegetais. Contudo, em seu processamento para a produção do extrato de soja, há a produção do resíduo, 

denominado “okara”. No Brasil, este resíduo é descartado, sendo um contaminante ambiental, no entanto, 

em países orientais, ele é utilizado como alimento devido às suas ótimas qualidades nutritivas. Assim, esse 

trabalho teve por objetivo produzir e caracterizar, sensorial e microbiologicamente o pão francês 

enriquecido com diferentes proporções de okara, assim como realizar análises físico-químicas do resíduo. 

Para isso, a etapa inicial foi a obtenção do okara e posteriormente foi realizada a elaboração dos pães, com 

adição de 0, 5, 10 e 15% do resíduo. Posteriormente, a análise sensorial foi realizada em diferentes tempos 

de armazenamento. O rendimento do okara foi de 41,6%, a partir de 500g de soja. Foi verificado que, a 

melhor aceitação do pão foi no tempo de 0 e 72h para o que continha 10% de okara e 0 e 120h para o pão 

que continha 15% do resíduo. A vida de prateleira dos pães estudados no presente trabalho ficou entre os 5 

dias, utilizando-se de armazenamento refrigerado e as análises físico- químicas demonstraram que o 

resíduo do extrato aquoso de soja contém em média 11,33% ± 0,35 de umidade e conteúdo de 4% de 

cinzas. Mesmo com presença de bolores e leveduras e coliformes termotolerantes no pão com 

concentração de 15% de okara e presença de microrganismos mesófilos no resíduo do extrato aquoso de 

soja e no pão, as análises microbiológicas demonstraram que, ambas as amostras se encontram dentro dos 

padrões estabelecidos pela legislação. Com a pesquisa, pode se afirmar que o okara desidratado pode ser 

utilizado como matéria-prima alimentícia, além de agregar valor à soja e tornar mais ampla as suas 

possibilidades de processamento. 

 
Palavras-chave: Aceitação, Microbiologia, Novo produto, okara.  

Área / subárea: Ciências Agrárias/ Ciência e Tecnologia dos Alimentos. 
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ASPECTOS HISTOLÓGICOS, HISTOQUÍMICOS E HISTOMORFOMÉTRICOS DAS 
GLÂNDULAS INFUNDIBULARES DA FÊMEA DO PERU MELEAGRIS GALLOPAVO 

Cristóvão Figueredo de Souza (Bolsista PIBITI) - cristovao.souza@ifba.edu.br   
Engenharia Ambiental, Campus Vitória da Conquista  

Dr. Jackson Lino Paulo Santana de Miranda (Orientador) - Jackson.miranda@ifba.edu.br  
Campus Vitória da Conquista  

RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo observar a morfofisiologia do oviduto da fêmea do peru Meleagris 

gallopavo e avaliar a presença de espermatozoides nas glândulas infundibulares (GIs), após o acasalamento 

natural. Os animais foram mantidos livres em viveiro, recebendo luz diária, água e ração ad libitum. Após 

identificado o período de postura e acasalamento ocorreram os abates pelo método do deslocamento 

cervical; os ovos foram avaliados quanto a fertilidade pelo método da ovoscopia; após a dissecação os 

fragmentos do oviduto foram submetidos a técnicas rotineiras de histologia. As glândulas infundibulares se 

formam a partir da invaginação das pregas do epitélio do infundíbulo distal do oviduto e se estendem de 

forma ondulada no interior da lamina própria, sendo encontradas em maior quantidade na extremidade 

distal do infundíbulo, onde se distribuem de maneira uniforme na lâmina, até preencherem totalmente as 

pregas da mucosa. As (GIs) são glândulas tubulosas constituídas por células prismáticas baixas com núcleos 

em posição basal e citoplasma acidófilo e armazenam espermatozoides em seu lume. No estudo das fêmeas 

do peru observou-se que após o acasalamento natural os espermatozoides são armazenados 

primeiramente na Junção Útero-vaginal em grande quantidade e posteriormente são liberados dessa região 

e acendem para o Infundíbulo distal, onde são armazenados temporariamente nas (GIs) em pequena 

quantidade e por um curto período, sendo liberado durante a ovulação diária. Notou-se um aumento 

significativo no tamanho médio do oviduto no período de reprodução, e um decréscimo no peso dos 

animais no mesmo período. O estudo morfométrico das Glândulas do oviduto que armazenam 

espermatozoide mostrou que as glândulas Infundibulares (15,42 ± 0,81) são menores que as glândulas 

hospedeiras de espermatozoides (41,95 ± 2,07) e são encontrados entre um a três espermatozoides em seu 

lume. Observou-se que os exemplares diferem entre si quanto ao número de glândulas infundibulares 

encontradas no infundíbulo distal. As fêmeas em período de repouso apresentam poucas glândulas 

infundibulares e não apresentam espermatozoides em seu lume. 

Palavras-chave: Perua, Glândulas, infundíbulo, Espermatozoide.  

Área / subárea: Ciências Agrárias / Medicina Veterinária.  
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DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS A BASE DE 
LEGUMINOSA DE GRÃO: CONSERVAS VEGETAIS 

Iasmin Araújo Lobão Campos (Bolsista – PIBITI) - iasmin.lobao.campos@gmail.com  
Engenharia Química, Campus Salvador 

Dr. Wagna Piler Carvalhodos Santos (Orientadora) - wagna@ifba.edu.br  
Campus Salvador 

RESUMO 

As leguminosas possuem grande importância no cenário nacional e internacional devido a aspectos 

nutricionais e socioeconômicos, por representarem fonte relativamente acessível de nutrientes como 

proteínas, vitaminas e minerais, bem como atuarem como regeneradores do solo.   As hortaliças, dentre as 

quais os grãos verdes de leguminosas, são consideradas produtos perecíveis em razão de apresentarem 

atividade metabólica elevada, notadamente após a colheita, conduzindo os processos de deterioração e 

consequente perdas pós-colheita que justificam a adoção de técnicas de conservação. As conservas 

vegetais, portanto, permitem agregar valor à produção primária promovendo benefícios sociais e 

econômicos. A segurança alimentar das conservas é obtida combinando-se procedimentos de acidificação e 

cocção, de modo a não afetar significativamente as características organolépticas do produto in natura, 

especialmente a textura.  Este trabalho propôs o desenvolvimento de novos produtos, no grupo das 

conservas vegetais que agregassem maior valor nutricional às leguminosas estudadas no âmbito da Rede 

Científica e Tecnológica para estudos sobre Biodisponibilidade em alimentos (Rebial). Desta forma, foi 

escolhida a Vigna unguiculata L. Walp, conhecida como Caupi, no seu estado de maturação inicial, para os 

primeiros experimentos. As conservas vegetais foram preparadas utilizando as etapas do processamento de 

hortaliças em conservas: coleta, seleção do grão, pré-lavagem, branqueamento por 5 minutos a 95°C, 

arrumação na embalagem (100 g de grão), preparação do líquido de cobertura (solução de vinagre, sal, 

açúcar e condimentos – alecrim, pimenta preta e cominho em grão, em quantidades de acordo com a 

legislação da ANVISA), adição de líquido de cobertura a 95°C (100 mL), exaustão por 10 minutos a 95°C e 

fechamento manual, tratamento térmico em tacho (em cada teste foi utilizado um nível de tempo para 

essa etapa – 20, 30 ou 40 minutos) a 95°C e resfriamento lento a temperatura ambiente. Após vários 

testes, foram obtidas 11 formulações, a partir da execução de um planejamento fatorial, que apresentaram 

excelente exaustão, odor e sabor acético e condimentado agradável e suave, textura macia e consistente, 

evidenciando cozimento adequado do grão, cor conforme, sem suspensão de grãos e absorção adequada 

de liquido, além de pH abaixo de 4,5, garantido o controle microbiológico. A próxima etapa do trabalho é a 

avaliação de vida de prateleira dos produtos desenvolvidos. 

Palavras-chave: Desenvolvimento de produtos, Leguminosas, Conservas vegetais, Caupi. 

Área / subárea: Ciências Agrárias / Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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INFLUÊNCIA DO LODO DE ESGOTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 
NOS ATRIBUTOS MICROBIOLÓGICOS DO SOLO 

Jéssica Andrade Cypriano (Bolsista PIBIC) - cypriano108@gmail.com  
Engenharia Ambiental, Campus Vitória da Conquista 

Dra. Joseane Oliveira da Silva (Orientador) - joseaneoliveiras@yahoo.com.br  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

A produção de CO2, na superfície do solo, se dá pela participação de microorganismos na decomposição 

aeróbia da matéria orgânica, bem como pela respiração de raízes, isto é, a respiração do solo. O lodo de 

esgoto é um resíduo rico em matéria orgânica gerado durante o tratamento das águas residuárias nas 

Estações de Tratamento de Esgotos; quando tratado e processado, adquire características que permitem 

sua utilização agrícola de maneira racional e ambientalmente segura, atuando como um condicionador do 

solo, melhorando sua estrutura (BARBOSA, 2006). O propósito deste trabalho foi avaliar diferentes doses 

do lodo de esgoto da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) nos atributos microbiológicos do solo. Para 

tanto, delineou-se cinco doses de lodo de esgoto da ETE nos seguintes tratamentos: 0; 4; 8; 16 e 32 t ha-1. 

Cada unidade experimental constituiu-se por vasos, com quatro repetições, totalizando vinte amostras. O 

solo utilizado foi o Latossolo Vermelho Amarelo distrófico. A respiração basal do solo foi determinada após 

sete dias de incubação, com o NaOH, a partir da adição de 2mL de BaCl2 10% (m/v) para a completa 

precipitação do CO2, seguida de titulação com solução 0,5 M de ácido clorídrico. Já para a determinação do 

carbono da biomassa, utilizou-se o método da fumigação-extração, obtendo-se a diferença entre as 

amostras fumigadas e não fumigadas. Por fim, o quociente metabólico foi calculado, isto é, a razão entre a 

Respiração Basal do Solo (RBS) e o Carbono da Biomassa Microbiana. Com a análise dos resultados, 

observou-se que quanto maior a dose de lodo aplicada, maior foi a RBS. Da mesma maneira, a massa 

microbiana total do solo estava em constante atividade com a maior aplicação do lodo, garantindo uma 

maior qualidade ao solo, atuando em processos de decomposição natural e interagindo na dinâmica dos 

nutrientes. O quociente metabólico apresentou, por fim, elevada atividade microbiana, ocasionando maior 

liberação de C durante a respiração, e, consequentemente, um processo de decomposição mais rápido. A 

partir desses resultados, definiu-se a quantidade adequada de lodo de esgoto que não foi prejudicial à 

atividade microbiana do solo, bem como os microorganismos presentes, que foi a dose de 32 t/ha. 

Palavras-chave: Lodo de esgoto, Respiração basal do solo, Microorganismos, Carbono da biomassa.  

Área / subárea: Ciências Agrarias / Agronomia. 
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ASPECTOS HISTOLÓGICOS, HISTOQUÍMICOS E HISTOMORFOMÉTRICOS DAS 
GLÂNDULAS INFUNDIBULARES DA CODORNA DE POSTURA COTURNIX COTURNIX 

JAPONICA 

Kananda Andrade Costa (Bolsista PIBITI) - kananda.costa@ifba.edu.br  
Engenharia Ambiental, Campus Vitória da Conquista  

Dr. Jackson Lino Paulo Santana de Miranda (Orientador) - Jackson.miranda@ifba.edu.br  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo determinar o tempo de permanência dos espermatozoides nas Glândulas 

Infundibulares (GIs) da codorna de postura, Coturnix coturnix japonica,  utilizando  2 machos e 10 fêmeas, 

em fase reprodutiva. Os animais foram divididos em quatro grupos G1, G2, G3 e G4 constituídos de duas 

fêmeas e um macho cada um. No dia do acasalamento, os machos foram transferidos para as gaiolas das 

fêmeas e permaneceram com as fêmeas por 24 horas. As fêmeas foram abatidas com 24hrs, 48hrs, 72hrs e 

96hrs, após o acasalamento pelo método de deslocamento cervical. Os fragmentos coletados do 

infundíbulo foram submetidos técnicas rotineiras de histologia. As Glândulas Infundibulares (GIs) se formam 

a partir do epitélio das pregas do Infundíbulo distal do oviduto e se estendem de forma ondulada no 

interior da lâmina própria. As GIs são glândulas tubulosas, onde os espermatozóides são armazenados em 

pequena quantidade (2 a 3 espermatozóides). Os resultados morfométricos mostraram que a porcentagem 

de GIs com espermatozoides aumentam até o segundo dia após o acasalamento (20% no 1º dia e 40% no 2º 

dia) e após esse período ocorre a diminuição do número de glândulas com espermatozóides. Na codorna de 

postura observou-se que após o acasalamento natural os espermatozóides são armazenados primeiramente 

na Junção Útero-vaginal em grande quantidade e posteriormente são liberados dessa região e acendem 

para o Infundíbulo distal, onde são armazenados temporariamente nas Glândulas Infundibulares em 

pequena quantidade para a fecundação dos óvulos, e durante o ciclo diário de ovulações ocorre diminuição 

do número de glândulas com espermatozoides com o passar dos dias.  

Palavras-chave: Codorna, Glândulas, infundíbulo, Espermatozóide.  

Área / subárea: Medicina Veterinária/Reprodução animal.  
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DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIETÉTICOS E NUTRICIONAIS A 
BASE DE LEGUMINOSAS DE GRÃO  

Lucas Correia Farias (Bolsista PIBITI) - cfarias.lucas@outlook.com  
Engenharia Química, Campus Salvador 

Dra. Wagna Píler Carvalho dos Santos (Orientadora) - jolurswp@gmail.com  
Campus Salvador 

RESUMO 

As leguminosas representam um grupo alimentício importante devido aos aspectos nutricionais (presença 

de proteínas, vitaminas e minerais) e socioeconômicos relacionados, tanto para a Bahia quanto para o Brasil 

(maior produtor e consumidor mundial de feijão comum). O enriquecimento nutricional de alimentos, 

melhorando produtos existentes no mercado, faz-se lucrativo para a indústria e benéfico para a população, 

ao elevar sua qualidade de alimentação e nutrição. Produtos de panificação e similares podem e devem ser 

enriquecidos, devido à sua importância na lista de compras dos brasileiros, ocupando 3ª colocação e 

representando, em média, 12% do orçamento familiar para alimentação. Tal processo de enriquecimento 

nutricional foi realizado na elaboração de biscoitos do tipo petit four levando leguminosas de grão em sua 

composição. As leguminosas utilizadas foram: feijão mangalô (Lablab purpureus (L.) Sweet), feijão-caupi, 

(Vigna unguiculata (L.) Walp.) e o feijão andu (Cajanus cajan (L.)). Os biscoitos foram elaborados com 

farinha de arroz e massa de feijão, prioritariamente, na proporção 2:1. O feijão era utilizado após 

tratamento térmico (branqueamento), garantindo inibição de ação enzimática, e trituração, para qual é 

obtida uma pasta homogênea para elaboração da massa do biscoito. Foram elaboradas formulações de 

sabores distintos, tanto doce (baunilha; açúcar e canela), quanto salgados (orégano; apimentado; com 

dendê). Foram realizadas as análises sensorial e centesimal da formulação que leva dendê em sua 

composição, elaborada com as três leguminosas. Em resultado à análise sensorial, notou-se que todos os 

biscoitos tiveram boa aceitação para todos os atributos avaliados (aroma, textura, cor, sabor, aparência e 

qualidade global). Não houve diferença significativa (p>0,05) quanto à aceitação para os atributos aroma, 

sabor e textura; classificaram os produtos com o termo hedônico “gostei ligeiramente”. Houve diferença 

significativa (p<0,05) entre os tratamentos para os atributos aparência, cor e qualidade global. A aparência 

e a cor destacaram-se como os atributos que receberam as maiores notas pelos consumidores, que 

classificaram as amostras entre os termos hedônicos “gostei ligeiramente” e “gostei muito”. O biscoito 

produzido com o feijão Mangalô apresentou melhor aceitação e apresentou 45% de intenção positiva de 

compra (somadas as categorias “certamente compraria” e “provavelmente compraria”). Para análise 

centesimal, os biscoitos apresentaram os seguintes teores: 6,06% a 10,27% de umidade; 2,83% a 3,05% de 

cinzas; 11,40% a 15,55% de lipídios; 10,68% a 11,28% de proteínas; 5,68% a 10,92% de fibras alimentares e 

50% a 60,73% de carboidratos. As formulações obtidas mostram-se competitivas quando comparadas a 

produtos existentes no mercado, apresentando grande potencial. 

Palavras-chave: Leguminosa, Feijão, Panificação, Inovação. 

Área / subárea: Ciências Agrárias / Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTO ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO DE 
SELÊNIO EM LEGUMINOSAS DE GRÃO PRODUZIDAS NO ESTADO DA BAHIA 

 
Mateus Dória Paiva da Conceição (Bolsista PIBIC) - mateusdoria@hotmal.com  
Engenharia Química, Campus Salvador  

Drª. Wagna Piler Carvalho dos Santos (Orientadora) - jolurswp@gmail.com  
Campus Salvador  

RESUMO 

O selênio é um elemento presente em leguminosas em quantidades traço. Estudos recentes evidenciam 

correlação positiva entre o selênio e a atuação sobre processos de estresse oxidativo e prevenção de 

doenças relacionadas. O trabalho proposto teve por objetivo geral desenvolver processo analítico para 

determinar a bioacessibilidade de selênio, em amostra de leguminosas de grãos, empregando a 

espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica e métodos in vitro baseados na 

extração seletiva ou que simulam a fisiologia do trato gastrointestinal. Numa primeira etapa do 

desenvolvimento, trabalho proposto teve por objetivo específico desenvolver processo analítico para a 

determinação de selênio em amostra de leguminosas empregando a espectrometria de emissão óptica com 

plasma indutivamente acoplado com e sem a técnica de geração de hidretos. Foram analisadas amostras 

lavadas, liofilizadas e moídas de feijão tipo mangalô (Lablab purpureus L. Sweet). Para tal, digeriu-se as 

amostras em meio de 9,0 mL de HNO3  4,0 mol.L¬-1 e 1,0 mL de H2O2 30% (v/v). Depois, as amostras foram 

pré-reduzidas segundo 3 procedimentos diferentes:  A) redução em chapa, por aquecimento em 90oC, por 

30 minutos em ácido clorídrico; B) pré-redução em forno micro-ondas (rampa de 3 minutos a 103oC, 1000W 

e patamar de 3 minutos a 103oC, 1000W); C) Pré-redução utilizando uma solução de cloridrato de 

hidroxilamina 30%). Foi verificado que os espectros do comprimento de onda de 196 nm forneceram uma 

melhor qualidade de sinal para o selênio. A concentração de selênio nas amostras ficou abaixo do limite de 

quantificação (0,06-0,10 µg.g-1) dos procedimentos testados empregando HG-ICP OES, método mais 

sensível. O uso do micro-ondas na etapa de pré-redução apresentou-se como uma melhor alternativa por 

possuir menor risco de contaminação e perdas por volatilização do analito. 

Palavras-chave: Selênio, Leguminosas, HG-ICP OES. 

Área / subárea: Ciências Agrárias /Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS E FARINHAS NO COMÉRCIO DE 
BARREIRAS – BA 

Vanessa Regina Kunz (Bolsista PIBIC) - va-nessinha@hotmail.com.br  
Engenharia de Alimentos, Campus Barreiras  

Dra. Lilian Karla Figueira da Silva (Orientadora) - lkfsilva@gmail.com  
Campus Barreiras 
 

RESUMO 

Os produtos agrícolas armazenados podem apresentar contaminação biológica devido à infestação por 

insetos-pragas vindos do campo ou dos armazéns. Por existir grandes falhas na conservação de grãos e 

farinhas, esse trabalho teve como objetivo verificar as condições de conservação e armazenamento de 

grãos e farináceos, identificando os insetos encontrados nos produtos embalados. Para isso foram 

realizadas visitas em 10 mercados de Barreiras para observar as condições de armazenamento dos 

alimentos. Foram medidos fatores ambientais como a umidade (%), luz (lux) e a temperatura ambiente 

(ºC). Verificou-se dez amostras aleatórias de embalagens, em 2 tipos de produtos: feijão e farinha quanto 

ao dano, presença de insetos ou parte do corpo, ou elementos estranhos como exúvias e teias. Em seguida, 

para cada produto foram adquiridas 3 amostras, de 5 mercados incluindo a feira municipal (A, B, C, D, E, F). 

Os produtos foram levados ao laboratório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - 

Campus Barreiras, a fim de mantê-los em observação por dois meses, para o surgimento de insetos adultos. 

Os produtos foram identificados, etiquetados e mantidos em temperatura ambiente. As variações de 

umidade e temperatura foram medidas por um termohigrografo, semanalmente. Para análise dos dados, 

utilizou-se o delineamento experimental Inteiramente Casualizado, com 3 repetições e os dados dos 

tratamentos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível 

de significância de 5% de probabilidade. Após a análise das embalagens de 10 amostras, verificou-se que 

somente no mercado "E" foi encontrada 3 embalagens danificadas, in loco. Verificou-se a necessidade de 

melhorias nas condições de armazenagem e manuseio dos alimentos, pois a amostra do mercado "A2" e do 

mercado "C", apresentaram insetos. A amostra "F" que corresponde a farinha apresentou, após a hidrólise 

ácida, fragmentos de insetos e pêlos de roedores, pois as embalagens permanecem abertas, sem nenhum 

tipo de proteção, o que favoreceu a contaminação por insetos. A temperatura, umidade e luminosidade 

nos mercados avaliados não são adequadas para o armazenamento de grãos e farináceos. O mercado "C" 

apresentou a presença do inseto Zabrotes subfasciatus (Coleoptera.: Bruchidae, “caruncho-do-feijão”), em 

todas as amostras. Já, na amostragem da farinha de mandioca amarela, o mercado "F", apresentou 

fragmentos do inseto Tribolium casteneum (Coleoptera: Tenebrionidae), e pêlos de roedores. Os resultados 

demonstraram que os locais para o armazenamento de alimentos são inadequados e não atendem às boas 

práticas de armazenagem e manipulação.  

Palavras-chave: Conservação, Farinha, Feijão, Insetos.  

Área / subárea: Ciências Agrárias / Ciência de Alimentos  
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PROTEÇÃO RADIOLÓGICA OCUPACIONAL NO SETOR DE MEDICINA NUCLEAR  

Jaqueline de Santana Figueredo (Bolsista PIBITI) - jaqueline.figueredo@ifba.edu.br  
Tecnologia em Radiologia, Campus Salvador 

Me. Mauricio Mitsuo Monção (Orientador) - mauriciomitsuo@ifba.edu.br  
Campus Salvador 

RESUMO 

O aumento da utilização da radiação ionizante na área médica vem trazendo preocupações sobre a 

proteção radiológica de forma a buscar um maior benefício efetivo ao homem. Assim, a proteção 

radiológica busca fornecer um padrão apropriado de proteção sem limitar os benefícios da prática. O uso 

de fontes não seladas na Medicina Nuclear faz com que além do risco de exposição contínua haja também 

um risco de contaminação para equipe de trabalho envolvida, o que é preocupante, pois o efeito 

acumulativo da exposição radiológica ocupacional pode ser nocivo a longo prazo (efeito estocástico). 

Frente a isso, o objetivo do presente estudo foi identificar os fatores que interferem na proteção 

radiológica ocupacional relacionados ao uso do tecnécio 99 metaestável (99mTc), e assim, elaborar um 

protocolo para uma prática segura. Realizou-se um estudo em um hospital conveniado com o IFBA, do tipo 

observacional descritivo, dos fatores que interferem na proteção radiológica de indivíduos 

ocupacionalmente expostos ao 99mTc, visto que o mesmo é o radionuclídeo mais utilizado em serviços de 

medicina nuclear. Foi aplicado um instrumento tipo roteiro para anotação de informações acerca do 

laboratório de radiofarmácia, sala de administração dos radiofármacos, sala de espera da Gama Câmara e 

Sala de Rejeitos Radioativos. Todos os dados foram posteriormente analisados à luz das normativas 

vigentes. Os resultados demonstraram que diversos fatores interferem na proteção radiológica ocupacional 

dos Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOE’s) durante a utilização do 99mTc. Dentre eles, a disposição e 

organização dos ambientes, as condições de proteção radiológica do serviço e o fluxo do setor. Além dos 

procedimentos e as práticas dos profissionais envolvidos, que devem seguir os princípios básicos de 

proteção radiológica: tempo, distância e blindagem, durante todo serviço de forma a buscar minimização 

da exposição. A análise e discussão dos resultados permitiu a elaboração de um protocolo para contribuir 

para a redução da exposição ocupacional. Em suma, considera-se indispensável o conhecimento do 

processo em caso de contaminação, principalmente dos que trabalham em contato direto ao material 

radioativo, e o treinamento através da educação continuada. Todos os procedimentos e normas de 

proteção radiológica devem ser seguidos com segurança de forma que a exposição ocupacional seja 

minimizada e todos os exames sejam realizados adequadamente para a obtenção de um diagnóstico 

preciso. É importante que em âmbito geral, haja benefícios para o paciente, o meio ambiente, o 

profissional e para toda sociedade.  

Palavras-chave: Medicina nuclear, Proteção radiológica, Exposição ocupacional, Tecnécio 99 metaestável.  
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO DE CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES QUE INDICAM 
DIRETAMENTE A CAMADA SEMIRREDUTORA 

Lara Catrine Silva Pereira (Voluntária PIVIC) - larapereira@ifba.edu.br  
Tecnologia em Radiologia, Campus Salvador 

Dra. Valéria Coêlho Costa Navarro (Orientadora) - vccnavarro@gmail.com  
Campus Salvador 

RESUMO 

A camada semirredutora (CSR) é a espessura de material necessária para atenuar a intensidade inicial de 

um feixe de raios X à metade, sendo que a expressão do seu valor representa a penetrabilidade e a 

qualidade deste. Sua medição é realizada por câmaras de ionização medindo-se a atenuação do feixe, com 

ajuda de filtros, a partir da medida do Kerma no ar. Contudo, os medidores de estado sólido 

(multimedidores) vêm ganhando mercado, pois fornecem com uma única exposição, um volume simultâneo 

de dados, como a tensão de pico, Kerma, filtração, tempo de exposição e CSR. O objetivo deste é 

desenvolver e validar um método para calibração da CSR através da medida direta indicada pelos 

multimedidores. Este estudo foi desenvolvido no LABPROSAUD e no LAFIR, laboratórios do Instituto Federal 

da Bahia. Utilizaram-se equipamentos de raios X com retificação de alta frequência e de onda completa. 

Selecionaram-se seis diferentes sistemas de multimedidores, que tiveram como critérios de seleção a faixa 

de trabalho entre 40 e 160 kV e a detecção automática da CSR para diferentes qualidades de feixe; câmaras 

de ionização de referência calibradas para a grandeza Kerma no ar e diferentes espessuras de filtros de 

alumínio com pureza química de 99,45%. A metodologia de medição utilizada seguiu as recomendações 

descritas no relatório técnico TRS nº 457 da Agência Internacional de Energia Atômica e na norma ISO/IEC 

61267. O método direto de medição da CSR, no equipamento de alta frequência, apresentou valores 

compatíveis quando comparados com o método indireto, com desvio máximo menor que 10%. No 

equipamento de retificação de onda completa, as medidas de CSR, na comparação entre métodos, 

superaram as especificações dos fabricantes indicando valores bem acima de 10%. Diferentemente das 

câmaras de ionização que são bastante utilizadas em dosimetria, os multimedidores possuem muitas 

variáveis intrínsecas à sua fabricação, bem como sua configuração de medição, tecnologia empregada e 

eletrônica diferenciada conforme fabricante, podendo estas contribuir significativamente na medição, a 

exemplo, as correções aplicadas pelos softwares de leitura que podem alterar na exatidão das medidas. 

Ainda que estejam caracterizados pelo fabricante, dentro de especificações técnicas baseadas em normas 

técnicas, deve-se observar, dentre outros fatores, o equipamento emissor de radiação, a modalidade 

diagnóstica a que se aplica o parâmetro a ser medida, a dependência energética, o tempo de resposta e 

faixa de trabalho dos multimedidores. Todos esses fatores contribuirão para a contabilização final da 

incerteza de todo o método de calibração. 

Palavras-chave: Medidores de estado sólido, Camada semirredutora, Calibração, Raios X. 
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PROTOCOLO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA GAMA CÂMARA NO SERVIÇO DE 
MEDICINA NUCLEAR 

Matheus da Silva Ventura da Conceição (Bolsista PIBIC) - msventura87@gmail.com  
Tecnologia em Radiologia, Campus Salvador  

Me. Maurício Mitsuo Monção (Orientador) - mauriciomistsuo@ifba.edu.br  
Campus Salvador 

RESUMO 

A Medicina Nuclear é uma especialidade do radiodiagnóstico médico, que proporciona imagens com 

funcionais, com o uso da gama câmara. A ampla utilização desse equipamento requer que as boas 

condições de funcionamento sejam essenciais, isso conseguido através dos testes de controle de qualidade. 

O objetivo deste trabalho foi conhecer o processo de controle de qualidade da gama câmara e a proteção 

radiológica associada a esse processo em uma unidade de Medicina Nuclear e a elaboração de um 

protocolo de controle de qualidade da gama câmara. Trata-se de um estudo observacional-descritivo, a 

cerca do controle de qualidade da gama câmara do setor de medicina nuclear de uma instituição hospitalar 

em Salvador-BA. Foi elaborado um instrumento de coleta de dados baseado nas diretrizes da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) contendo itens 

referentes a este processo, com três secções específicas: testes de controle de qualidade; proteção 

profissional; e, fatores intervenientes na proteção profissional. Observou-se que o serviço dispunha de 19 

profissionais devidamente monitorados dosimétricamente, com ambientes dispostos em 8 salas 

funcionando de acordo com as normas vigentes. Foi também visto que a rotina diária e semanal dos testes 

de controle de gama câmara ocorreu como previsto no que concerne a profissional responsável e 

procedimentos, com a realização dos seguintes testes: Inspeção visual da integridade física do sistema, 

Radiação de fundo da sala de exames, Uniformidade intrínseca, Centralização da largura da janela 

energética para cada radionuclídeo, Resolução espacial e Linearidade. Contudo notou-se a falta de 

planejamento suficiente à execução desses testes Fatores, procedimentos e dispositivos de proteção 

radiológica foram, na sua maior parte, adequados às normas em vigência. De uma forma geral, o serviço 

analisado estava dentro das normativas para serviços de Medicina Nuclear. No entanto, o fluxo de 

procedimentos de controle de qualidade da gama câmara requer um planejamento prévio com vistas à 

redução da exposição ocupacional, que seria factível com a aplicação do protocolo elaborado para esta 

atividade. 

Palavras-chave: Gama Câmara, Controle de qualidade, Medicina nuclear. 
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CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
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TRIAGEM FITOQUÍMICA DE ESPÉCIES VEGETAIS E ANÁLISE DE ÁGUAS E 
SEDIMENTOS DE MANANCIAIS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS DA 

MICRORREGIÃO DE VALENÇA/BA 

Adriele Fonseca de Sousa (Bolsista PIBIC) - adrielesousa@ifba.edu.br  
Licenciatura em Matemática, Campus Valença 

Me. Paulo Roberto Tavares de Souza (Orientador) - psouza1501@hotmail.com  
Campus Valença 

RESUMO 

Esse trabalho foi desenvolvido em seis comunidades localizadas no baixo sul da Bahia e visou analisar as 

espécies vegetais utilizadas pelas comunidades tradicionais desta região. A pesquisa teve início com um 

levantamento de dados sobre as comunidades através da aplicação de questionários contendo 33 questões 

visando levantar informações sócio-demográficas além de dados como a frequência de consultas médicas, 

utilização de medicamentos sintéticos e plantas medicinais nos tratamentos de enfermidades. Foram 

entrevistadas 18 famílias na Bolívia (Valença/BA), 12 famílias na Graciosa (Taperoá/BA), 08 famílias em 

Boitaraca (Nilo Peçanha/BA), 19 famílias em Tapuia (Camamu/BA), 20 famílias na Barra do Pote (Vera 

Cruz/BA) e 14 famílias no Tento (Valença/BA). As informações coletadas serviram de base para a seleção das 

espécies vegetais mais utilizadas em todas as comunidades e posterior realização do bioensaio de 

toxicidade. Dentre os quarenta diferentes tipos de plantas medicinais citados foram coletadas trinta e três 

espécies para realização da triagem fitoquímica, havendo casos de mesma espécie ser coletada em 

comunidades distintas. Para a preparação dos extratos, as espécies vegetais coletadas foram submetidas à 

secagem em estufa com circulação de ar, sob temperatura de 40 ºC, num período variando de 24 a 72 h, até 

que o material vegetal apresentasse folhas e galhos quebradiços. Posteriormente o material foi triturado e 

submetido à maceração em metanol por 72 horas, com 03 filtragens em intervalos de 24 horas cada. Os 

filtrados assim obtidos tiveram o solvente extraído em evaporador rotatório, sob pressão reduzida, 

originando os respectivos extratos vegetais secos, todos estes submetidos ao ensaio de toxicidade com 

Artemia salina, onde 10 exemplares do crustáceo foram transferidos para tubos contendo 5 ml da solução 

salina e as amostras a serem testadas, nas concentrações do extrato: 400 µg/ml; 600 µg/ml e 1000 µg/ml. 

Os extratos que apresentaram toxidade foram a Aroeira- Barra do Gil, para conc. > 606 µg/mL e mortalidade 

de 63,6% da população; a Aroeira-Tento, para conc.> 1000 µg/mL e mortalidade de 96,7%; a Erva Cidreira- 

Barra do Gil, para conc, > 994 µg/mL e mortalidade de 66,7%; o Alumã- Barra do Gil, para conc.> 1000 

µg/mL e mortalidade de 63,3%; a Erva Cidreira- Caixa Prego, para conc. > 1000 µg/mL e mortalidade de 90% 

da população. A partir dos dados é possível verificar que a mesma espécie vegetal pode apresentar 

toxidades distintas a depender do seu local de cultivo e que a utilização desregrada destas plantas podem 

trazer as mesmas consequências da utilização de medicamentos sintéticos. 

Palavras-chave: Vegetais, Comunidades, Triagem, Extratos.  
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CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CATALISADORES ANÓDICOS BASEADOS EM 

NÍQUEL E METAIS NOBRES SUPORTADOS EM ZIRCÔNIA ESTABILIZADA COM 
ESCÂNDIO PARA SEREM EMPREGADOS NAS PILHAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO 

SÓLIDO (SOFC) 

Amanda Dias Monteiro (Bolsista PIBIC) - amanda_monteiro93@hotmail.com  
Engenharia Química, Campus Salvador 

Dra. Simone Pereira de Lima (Orientador) - simone.lima@ifba.edu.br  
Campus Salvador 

RESUMO 

O mercado global de energia depende predominantemente de combustíveis fósseis, entretanto, essa fonte 

de energia é não renovável e provoca diversos problemas ambientais. Desta forma, há um desafio para 

adoção de fontes sustentáveis. Um modo limpo e eficiente de geração de energia pontual são as células a 

combustível. Dentre essas, a de óxido sólido (SOFC) tem se destacado e possibilita a reforma de 

hidrocarbonetos para produção de hidrogênio in situ, no ânodo da célula.  Uma forma de reduzir a emissão 

de gases contribuintes para o efeito estufa seria a utilização do biogás, um combustível biorenovável. A 

presença de dióxido de carbono e umidade no biogás é vantajosa para sua conversão em hidrogênio por 

meio da reforma seca. O cermet Ni/YSZ (níquel suportado em zircônia estabilizado com ítrio) é o material 

comercialmente utilizado como ânodo, porém, apresenta tendência à deposição de coque, por isso 

buscam-se soluções para tal problema como modificação do cermet de níquel com novos óxidos. Nesse 

contexto, empregou-se o óxido de zircônio estabilizado com escândio como suporte de catalisadores de 

níquel para serem empregados como ânodo de células a combustível de óxido sólido. Os catalisadores 

monometálicos foram preparados pelo método da coprecipitação e da combustão, enquanto os 

bimetálicos pelo método de impregnação da platina. Os sólidos foram caracterizados por difração de raios 

X, microscopia eletrônica de varredura (MEV), energia dispersiva de raios X (EDS), área superficial específica 

e redução a temperatura programada (TPR). Todos os catalisadores apresentaram–se cristalinos à difração 

de raios X. A adição de ítrio e/ou escândio facilitou a formação da fase cúbica da zircônia, que era o 

desejado para que o catalisador tenha um melhor desempenho. Nos catalisadores monometálicos de 

níquel, o perfil da isoterma é do Tipo III com uma malha de histerese característica de agregados não 

rígidos de partículas em forma de placas, originando fendas, e está coerente com as imagens de 

microscopias. A presença de platina favoreceu a redução do níquel, visto que a 735 °C, o níquel nas 

amostras bimetálicas já havia sido totalmente reduzido a níquel metálico, o que pode ser atribuído a uma 

interação níquel platina, diminuindo a interação níquel suporte. A quantidade de ureia empregada na 

preparação dos catalisadores pelo método da combustão não influenciou nas fases formadas e nem na 

cristalinidade do material. As amostras que levaram a valores mais elevados de área superficial foram as 

que contêm 50% e 100% de excesso de ureia.  

Palavras-chave: Reforma seca, Células a combustível, Níquel, Platina. 
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UMA PLATAFORMA BASEADA EM ANDROID E ARDUINO PARA PROCESSAMENTO 
DE SINAIS CEREBRAIS 

Amilton Sales Reis Junior (Bolsista  PIBIC) - amiltonjunior3@hotmail.com  
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Campus Salvador 

Dr. Antonio Carlos dos Santos Souza (Orientador) - acsantossouza@gmail.com    
Campus Salvador 

RESUMO 

Este projeto é parte de um projeto maior e consiste na construção de uma plataforma baseada no sistema 

operacional Android e no microcontrolador Arduino para o processamento e interpretação de sinais 

cerebrais capturados via EEG (Eletroencefalograma) e geração de saída neste microcontrolador. Os 

resultados serão exibidos na tela de um smartphone, indicando a ação desejada pelo paciente. O projeto 

maior tem o intuito de criar um componente de baixo custo que auxilie o paciente com deficiência a 

realizar atividades diárias a partir do uso da EEG, desde a captura, armazenamento, processamento e saída 

dos sinais cerebrais. Estas atividades podem incluir desde instrumento de avaliação da eficácia terapêutica; 

soluções em software, como a realização de ligações, envio de mensagens via smartphone com o sistema 

operacional Android instalado; bem como na realização de soluções em hardware, como a abertura e 

fechamento de portas, ligamento e desligamento de equipamentos eletrônicos, entre outros. 

Palavras-chave: Arduino, Android, Brain-Computer Interface, Processamento de Sinais. 
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SIMULAÇÕES NUMÉRICAS E COMPUTACIONAIS DE MODELOS DE TRANSMISSÕES 
DE MÚLTIPLOS SOROTIPOS DE DENGUE NA MICRORREGIÃO DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA – BA (BRASIL) 

Andresa Sampaio Santos Soares (Bolsista PIBIC) - andresa.sssoares@gmail.com  
Engenharia Ambiental, Campus Vitória da Conquista 

Me. Djan Almeida Santos (Orientador) - djan.santos@ifba.edu.br  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

A eficiência da análise de um problema ambiental ou de saúde pública pautada em técnicas de modelagem 

matemática é diretamente dependente da criação ou ajuste de modelos conceituais que busquem 

representar ao máximo a realidade do fenômeno a ser estudado. A simulação computacional de um 

modelo permite realizar prognósticos sobre situações reais, como também produzir estimativa antecipada 

de efeitos e impactos de situações hipotéticas futuras. Dessa forma, utilizou-se um modelo matemático SIR 

para múltiplos sorotipos composto de Equações Diferenciais Ordinárias aplicado à dengue na microrregião 

de Vitória da Conquista – BA. São conhecidos quatro sorotipos da dengue, antigenicamente distintos: DEN-

1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A infecção por um dos sorotipos confere proteção permanente para o mesmo 

sorotipo e imunidade parcial e temporária contra os demais. Para realizar simulações numéricas de casos 

de infecção de dengue por múltiplos sorotipos, foi implementado um programa em linguagem de 

programação JAVA, devido à facilidade de utilização de bibliotecas gráficas. Comparamos estes dados 

simulados com dados reais de transmissão de dengue na microrregião de Vitória da Conquista – BA. Os 

dados foram coletados na 20ª Diretoria Regional de Saúde (DIRES) e tabulados utilizando planilha 

eletrônica. Uma vez que o modelo utiliza parte de um sistema de Equações Diferenciais Ordinárias não-

linear, necessita-se da utilização de um método numérico para encontrarmos a sua solução aproximada, 

neste caso, utilizamos o método de Runge-Kutta de 4ª ordem. Validou-se o modelo utilizando dados de 

simulações encontrados na literatura e com variações nos parâmetros. As simulações capturaram 

comportamento qualitativo da doença para a microrregião num intervalo de aproximadamente 1800 dias. 

As simulações apresentaram comportamento esperado pela dinâmica de propagação da doença, contudo, 

demonstram um maior afastamento dos dados reais no segundo e quarto pico epidêmico. Tais diferenças 

são explicadas pela deficiência de uma real notificação dos casos reais nos órgãos competentes visto que 

diversas vezes os indivíduos infectados não comparecem às unidades de saúde para tratamento, momento 

que fica registrada a ocorrência da doença. Além disso, a coexistência de dois sorotipos diferentes em uma 

população não implica na presença simultânea de ambos, dessa forma, há uma interação indireta através 

da memória imunológica. Com este projeto, desenvolveu-se a capacidade de correlacionar assuntos 

teóricos com elementos de impacto social, tal como o uso de modelos matemáticos para simular o 

comportamento de uma epidemia.  

Palavras-chave: Equações Diferenciais, Modelo SIR, Runge-Kutta, Imunidade Cruzada. 
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PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: 
IMPLEMENTAÇÃO DE UMA TABELA PERIÓDICA ACESSÍVEL 

Carleone Pereira de Souza ( Voluntário PIBIC) - carleonepsouza@gmail.com  
Licenciatura em Computação, Campus Porto Seguro 
 

Me. Kênia Xavier Teodoro de Oliveira (Orientadora) - keniateodoro@ifba.edu.br 
Campus Porto Seguro 

RESUMO 

A promoção social é construída oferecendo condições para o acesso do indivíduo a direitos como a 

educação, saúde, segurança, informação, justiça entre outros. Construir, incentivar e oportunizar o acesso a 

conteúdo web (digital) em educação, para pessoas com necessidades especiais foi o objetivo deste trabalho, 

que apresenta a implementação de uma Tabela Periódica web acessível para ser utilizada no ensino de 

conteúdos de Química a pessoas cegas. A motivação para sua realização está nos seguintes fatores: a) a 

realidade local do IFBA Campus Porto Seguro que tem em seu corpo discente alunos cegos (tanto nos cursos 

técnicos quanto nos superiores); b) o fato de que normalmente, a tabela periódica é apresentada em sites 

em forma de figura, não sendo, portanto, acessível; c) a importância do posicionamento dos elementos nas 

tabelas para se saber as famílias e os grupos dos elementos, de forma a permitir que o usuário saiba em 

que linha e em que coluna o elemento está, conseguindo assim, navegar pela tabela; d) indisponibilidade da 

tabela periódica acessível na Internet; d) a ineficiência da navegabilidade dos sintetizadores de voz em 

tabelas, estejam elas no Word, Excel ou em navegadores web. As tecnologias utilizadas para construção da 

Tabela Periódica foram as linguagens de programação PHP (Hypertext Preprocessor) e JavaScript, além da 

linguagem de marcação HTML (HyperText Markup Language). A navegação entre os elementos é feita 

considerando a sua disposição e ordem na tabela (colunas x linhas) e a leitura da tela é feita por softwares 

sintetizadores de voz. Essa navegação pode ser feita usando-se o teclado numérico do computador ou 

notebook, cada coluna (seta para baixo) representa um grupo de elementos na tabela e cada linha (seta 

para esquerda ou direita) representa um período. Pode-se buscar os elementos pelo do uso de sua sigla 

(símbolo) ou através da sua localização (linhas x colunas). O software gratuito sintetizador de voz utilizado 

para os testes de leitura foi o NVDA (NonVisual Desktop Access). Entende-se que diante das contribuições 

advindas deste trabalho novas abordagens e possibilidades de utilização surgirão, seja através da 

elaboração de atividades ou construção de materiais, envolvendo o uso da Tabela Periódica Acessível, que 

se encontra disponível em <www.acessibilidadedigital.ifba.edu.br/tabelaperiodica>. 

Palavras-chave: Acessibilidade digital, Usabilidade, Tabela Periódica. 
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INFRAESTRUTURA PARA CONEXÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS 
NA WEB DAS COISAS 

Carlos Gabriel Oliveira Barros (Voluntário PIVIC) - cgabrieljj@gmail.com  
Licenciatura em Computação, Campus Porto Seguro 

Me. George Pacheco Pinto (Orientador) - georgepacheco@ifba.edu.br  
Campus Santo Antônio de Jesus 

RESUMO 

A Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) apresenta-se como o próximo passo no desenvolvimento da 

Internet e diz respeito a interconexão de objetos do nosso cotidiano, como eletrodomésticos, sensores e 

atuadores à Internet. Diante da diversidade de arquiteturas e protocolos utilizados pelos dispositivos agora 

conectados, faz-se necessária a definição de padrões e protocolos que possibilitem a interoperabilidade. 

Para a Cisco, a previsão de dispositivos conectados à internet até 2020 é de 50 bilhões, o que amplia as 

possibilidades de aplicações dessa tecnologia em diversos ramos da sociedade como saúde, educação e 

negócios, por aumentar e facilitar a coleta de dados e o acesso a essas informações. Este trabalho tem 

como objetivo estudar a utilização de dispositivos e protocolos da IoT, para comunicação e coleta de dados 

por um dispositivo conectado a internet, através do estudo de caso de monitoramento de um sensor, 

utilizando microcontrolador de baixa capacidade de processamento e publicação desses dados na IoT. Para 

realizar este trabalho projetou-se uma arquitetura capaz de coletar informações sobre a temperatura e a 

umidade do ambiente, publicando essas informações na internet por meio das tecnologias que constituem 

a IoT. O dispositivo criado foi baseado na placa microcontroladora Arduino Uno, shield de rede Arduino 

W5100 e o sensor de temperatura e umidade DHT11. O Arduino foi escolhido por estar inserido no 

contexto da robótica livre, possuindo preço de aquisição mais acessível e uma comunidade bastante ativa, 

o que torna mais simples o acesso a tutoriais e trabalhos. Ele foi utilizado como dispositivo controlador do 

sensor de temperatura e da placa de rede, que tinha como finalidade disponibilizar a interface ethernet 

para que fosse possível conectar o sensor a internet. Para comunicação entre os objetos na rede foi 

utilizado o Mosquitto, um servidor broker baseado no protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry 

Transport), este desenvolvido pela IBM, que disponibiliza um conjunto de bibliotecas e infraestrutura para 

publicação de informações na IoT. Depois de configurado o dispositivo e instaladas as bibliotecas 

necessárias, a comunicação com o dispositivo foi testada em um servidor com clientes desenvolvidos em 

Python e com a biblioteca Eclipse PAHO. Por fim o teste final foi a conexão do protótipo ao servidor da IBM 

para que as informações fossem disponibilizadas de forma online por meio de uma aplicação web.  

Palavras-chave: Internet das coisas, Arduino, MQTT. 
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SAÚDE MÓVEL - SOLUÇÃO DE SOFTWARE MÓVEL PARA APOIO AO PROGRAMA 
“MELHOR EM CASA” 

Cleiton Amorim Coqueiro (Bolsista PIBITI) - amorimcltn@gmail.com  
Bacharelado em Sistemas de Informação, Campus Vitória da Conquista 

Me. Luís Paulo da Silva Carvalho (Orientador) - luispscarvalho@gmail.com  
Campus Vitória da Conquista  

RESUMO 

Em 2011 o governo brasileiro lançou um programa social pelo qual pacientes do sistema publico de saúde 

são visitados em suas residências por profissionais de saúde, Programa “Melhor em Casa”. A intenção do 

programa é reduzir o congestionamento e os custos relacionados à manutenção de hospitais e clinicas 

publicas e dessa forma fornecer aos pacientes a oportunidade de serem tratados em um ambiente em que 

se sintam confortáveis. Considerando este cenário, foram desenvolvidos: (i) uma aplicação móvel para 

plataforma Android, e (ii) Serviços Web, visando auxiliar profissionais de saúde que atendem pacientes em 

domicílio. Como resultado deste projeto de pesquisa, foi criada uma ferramenta, na forma de aplicação 

móvel, capaz de orientar um profissional de saúde que se locomova até as residências de pessoas que 

necessitem tratamento médico. Entre as funcionalidades implementas se encontram: (i) possibilidade de 

edição de prontuários médicos no banco de dados do dispositivo móvel; (ii) utilização de recursos de geo-

referenciamento (localização por GPS e mapas); (iii) criação de rotas até as residências atendidas de forma 

automática e (iv) sincronização com um serviço web centralizador através da internet. Embora a aplicação 

tenha apresentado resultados satisfatórios em testes de bancada realizados pelo bolsista-desenvolvedor, 

ainda caberia a sua utilização por profissionais em cenários de uso reais. Todavia, este objetivo não estava 

previsto no plano de trabalho, sendo considerado, neste caso, um trabalho futuro. Para isso (e para outras 

formas de reuso) os códigos-fonte do projeto podem ser encontrados no endereço: https://github.com 

/amorimcltn /saude_movel_app. 

Palavras-chave: Saúde Móvel, Android, Mapa. 
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AUTOMAÇÃO DE MOVIMENTO DE CÂMERA PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS 
ANTIGOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE CORPORA DIGITAIS 

Deyvison Bruno Morais de Abreu (Voluntário PIVIC) - deyvison.abreu@ifba.edu.br  
Bacharelado em Sistemas de Informação, Campus Vitória da Conquista 

Me. Bruno Silvério Costa (Orientador) - brunosilverio@ifba.edu.br  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

A investigação diacrônica depende de documentos produzidos em um determinado período histórico. No 

entanto, apesar dessa necessidade premente, grande parte dos documentos históricos que sobreviveram ao 

tempo, seja em arquivos públicos, privados ou pessoais, não estão acessíveis do ponto de vista científico, 

nem do ponto de vista material ao cidadão. Partindo dessa afirmação, diversos trabalhos vêm sendo 

desenvolvidos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), em parceria com a 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), no Laboratório de Pesquisa em Linguística de Corpus 

(Lapelinc). Para atender às necessidades das investigações científicas relativas à pesquisa básica e, ao 

mesmo tempo, contribuir para a preservação, divulgação e acesso ao patrimônio histórico, social e cultural 

pelo público em geral, o Projeto Memória Conquistense tem se proposto a organizar e recuperar 

documentos antigos da região sudoeste do estado da Bahia. A digitalização dos documentos originais de 

corpora antigos é fundamental para possibilitar o acesso e o manuseio dos mesmos, sem, no entanto, 

oferecer riscos de danos aos originais. Esse processo é demorado e de elevado custo operacional. 

Objetivando desenvolver uma metodologia que possibilite o registro fotográfico dos documentos originais, 

preservando o máximo de informações possíveis sobre o mesmo, Santos e Brito, doutores em Linguística da 

UESB, desenvolveram o método Lapelinc. O referido método se utiliza de metainformações agregadas à 

cena do documento fotografado, registrando diversas informações que inicialmente só poderiam ser 

recuperadas na aferição do documento original. O layout da cena para o registro fotográfico dos originais de 

corpora apresenta diversos componentes com metainformações, das quais destacam-se: escala de tom, 

escala de cores, instrumentos de medição calibrados, informações catalográficas, paginação e 

sequenciação. Essas metainformações são confeccionadas e anexadas à cena de forma manual, resultando 

em um elevado tempo. Objetivando automatizar esse processo do Projeto Memória Conquistense realizado 

no Lapelinc, o presente projeto objetiva a construção de um protótipo automatizado que permita a 

automação dos movimentos de câmera e a geração de metainformações para as cenas de documentos 

originais fotografados. 

Palavras-chave: Corpora, Automação, Linguística, Preservação.  
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BUSCA DE NOVOS INIBIDORES DA ENZIMA ACETILCOLINESTERASE EM 
ESPÉCIES VEGETAIS DA BAHIA 

Diana Santiago Aquino (Bolsista PIBIC) - aquino.dianar@gmail.com  
Licenciatura em Química, Campus Porto Seguro  

Dr. Luciano da Silva Lima (Orientador) - lucianolima@ifba.edu.br  
Campus Porto Seguro 

RESUMO 

As plantas medicinais são largamente utilizadas como fonte terapêutica alternativa e assim sendo de 

fundamental importância a realização de estudos que as caracterizem quimicamente. A descoberta de 

substancias com capacidade de sequestro de radical livre do nosso bioma é de grande relevância científica 

e econômica, pois essas substâncias podem ser utilizadas no tratamento de diversas doenças como o mal 

de Alzheimer, hipertensão, entre outras. O presente trabalho estuda a capacidade antioxidante dos 

extratos das folhas e do caule da espécie Protium heptaphyllum, avaliando o poder de inibição da enzima 

AChE. Neste trabalho o material vegetal foi coletado, preparado os extratos, e realização das atividades 

antioxidante e inibição da Acetilcolinesterase. Os extratos da espécie no estudo apresentaram uma 

moderada atividade antioxidante, sendo o extrato das folhas mais ativo do que os extratos do caule. 

Palavras-chave: Espécies Vegetais, Enzima Acetilcolinesterase, Antioxidantes. 
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USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NUMA PERSPECTIVA DE COMPLEMENTARIDADE 
ENTRE LABORATÓRIOS CONVENCIONAIS E VIRTUAIS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 
Eveline Santos Alvarez (Bolsista PIBIC) - evelinealvarez94@gmail.com  
Licenciatura em Física, Campus Salvador  

Dr. Dielson Pereira Hohenfeld (Orientador) - dielson.dph@gmail.com  
Campus Salvador 

RESUMO 

Dentro da perspectiva do que é definido por cultura da convergência (JENKINS, 2009) este trabalho visa 

elencar as possibilidades metodológicas e benefícios desta aproximação entre os elementos tecnológicos 

desta cultura e a educação de ciências, compreendendo que tal inserção necessita de uma reflexão mais 

ampla na expectativa de superar os desafios contemporâneos e possibilitar um salto de qualidade, marcado 

pela inovação criativa para superar o paradigma da educação bancária, onde os estudantes deixam de ser 

meros consumidores das informações e passam a atuar ativamente no seu processo educacional. Nesse 

cenário, destacamos os Games e a Gamificação como categorias dessa cultura digital, apresentando, 

portanto, tal elemento como possível potencializador deste processo. Para defender com mais coesão tais 

argumentos as etapas de aplicação deste trabalho foram precedidas de estudos bibliográficos que 

fomentaram melhor entendimento das possibilidades educacionais com os jogos digitais, utilizados numa 

perspectiva metodológica complementar para o ensino de conteúdos interdisciplinares de ciência, o recorte 

escolhido partiu da necessidade de aproximar o estudante, imerso no mundo digital e por intermédio de 

suas ferramentas, dos conteúdos propostos pela educação básica e, principalmente, por identificarmos 

ausência significativa de trabalhos científicos que reúnam os elementos da cultura digital em propostas 

metodológicas de inovação. Como recorte apresenta-se a inserção dos jogos digitais no ensino de Ciências, 

tal perspectiva metodológica é uma potencial alternativa visualizada para criar uma experiência que ao 

mesmo tempo seja lúdica, divertida e significativa em termos de aprendizagem, assim, os jogos podem 

estruturar as atividades experimentais no ensino de Física, sendo necessário, para isso, desenvolver 

metodologias inovadoras que ultrapassem o apelo da diversão e passe a compor os ambientes formais e 

não formais da vida cotidiana do indivíduo fomentando aprendizagem dos conceitos científicos através do 

engajamento individual e coletivo na superação de desafios postos na estrutura do jogo. O trabalho de 

iniciação em questão vida discutir tal potencialidade e reforçando a necessidade de continuar trilhando os 

caminhos para novas vertentes metodológicas que aproximem os indivíduos em situação escolar dos 

elementos de sua cultura, dando maior significado ao ensino e o tornando, em medida, mais atraente. 

Palavras-chave: Ensino de ciências, Dispositivos móveis, Gamificação. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO PARA AUXILIAR NO 
PROCESSO DE CRIAÇÃO DA ARQUITETURA EM LINHA DE PRODUTOS DE SOFTWARE 

Fagner Pinheiro Santos (Bolsista PIBIC) - fagnerpinheirosantos@gmail.com  
Bacharelado em Sistemas de Informação, Campus Vitória da Conquista 

Me. Cláudio Rodolfo Sousa de Oliveira (Orientador) - claudiorodolfosousa@gmail.com  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

A documentação arquitetural de um sistema é um importante artefato para a construção de um software, 

se bem pensada e desenvolvida, pode-se poupar esforço de forma significativa, aumentando a qualidade 

do produto, satisfação do cliente e reduzir os custos de manutenção. A arquitetura consiste na definição 

dos componentes de software, suas propriedades e seus relacionamentos com outros softwares, além de 

auxiliar na comunicação entre todos os envolvidos no software. Desta forma, este projeto de iniciação teve 

como objetivo a criação do documento arquitetural de projetos de Linha de Produto de Software (LPS), que 

pode ser caracterizada como um conjunto de sistemas que usam software intensivamente, compartilhando 

um conjunto de características comuns e gerenciadas. Um dos pontos de maior complexidade em todo este 

processo, é a definição da arquitetura de software da família de produtos, etapa conhecida como 

Arquitetura de Linha de Produto, ou do inglês Product Line Architecture (PLA), onde define-se as regras de 

negócio que devem ser refletidas e tratadas na derivação dos produtos. Sabendo de toda a dificuldade e 

complexidade da criação e definição da PLA, este projeto consistiu na criação de um sistema de 

recomendação para viabilizar a criação de documentação da PLA de forma mais simples e fácil para o 

usuário. Inicialmente, decidiu-se pela utilização de alguns sistemas prontos para essa recomendação, mas 

logo foi descoberto que não seria possível sua utilização, já que as versões disponíveis incompatíveis com 

as versões atuais do projeto. Além disso, boa parte dos sistemas estavam abandonados, sendo assim, 

decidiu-se criar uma ferramenta nova que recomenda os artefatos mais utilizados em outros projetos. 

Assim, poupa-se tempo de forma a facilitar as escolhas que deverão ser feitas. Por fim, a ferramenta 

desenvolvida auxilia o usuário na escolha do artefato que melhor se adeque em determinado projeto. Após 

a criação do sistema de recomendação, implementou-se uma série de melhorias na ferramenta, como a 

implementação de novos módulos, a alteração do layout da página de administração e a criação de um 

sistema de templates para facilitar a interação com o usuário, proporcionando uma interface responsiva, 

organizada e simples para uso. 

Palavras-chave: Arquitetura de software, Sistema de recomendação, Linha de produto de software. 
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ESTUDO DA COLABORAÇÃO E A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO NA REDLARA 
POR MEIO DA ANÁLISE DE REDES SOCIAIS 
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Campus Simões Filho 

RESUMO 

O estudo que segue 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. Este tema está tanto dentro do campo das 

complexas relações com as ciências humanas, como no campo das intervenções que são produzidas pelo 

desenvolvimento cientifico tecnológico em áreas transdisciplinares e/ou disciplinares. Uma rede de 

colaboração reflete a interação entre os pesquisadores. A análise dessas redes, por meio de pesquisas 

como a apresentada neste projeto, permitiu o aprofundamento do estudo das comunidades científicas e foi 

usada para avaliar o processo de colaboração entre pesquisadores, tendo como base a produção 

bibliográfica dos profissionais pesquisadores. O objetivo desta pesquisa foi identificar e estudar as redes de 

colaboração formadas por profissionais especialistas em reprodução assistida vinculados as clínicas 

brasileiras filiadas a Rede Latino Americana (REDLARA), com o intuito de compreender como ocorre a 

colaboração nestas comunidades. Para tanto, foram construídas redes segundo o critério de coautoria, 

identificando o modelo de rede associado e as implicações desse modelo nas comunidades às que 

pertencem os profissionais pesquisadores. Utilizamos a Teoria de Redes (i.e. Teoria de Redes Complexas e 

Análise de Redes Sociais), para identificar e caracterizar as redes de colaboração da produção bibliográfica 

destas comunidades científicas. Constatamos a expansão do campo da reprodução humana assistida, 

através da quantidade de clínicas, por exemplo, cadastradas na REDLARA e a partir das 

interdisciplinaridades, de diversas áreas que estão em constante diálogo, aprimoramento e inovação de 

técnicas de pesquisas sendo realizadas com profissionais de diferentes áreas. Os resultados indicam redes 

com topologia small world. 

Palavras-chave: Coautoria, Colaboração, Redlara, Teoria de redes.  
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UMA VISUALIZAÇÃO PARA AMBIENTES INDOOR  

Fernando César Teles Alves (Bolsista PIBIC) - fernandotalves@gmail.com  
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Dr. Renato Lima Novais (Orientador) - renato@ifba.edu.br  
Campus Salvador 

RESUMO 

O ser humano passa a maior parte do seu tempo em ambientes fechados (indoor). Alguns autores afirmam 

que passamos de 80% a 92% do tempo em ambientes fechados (Narciso et al., 2014), (Bueno, 2013). Uma 

das principais preocupações é a manutenção da segurança nesses ambientes. A ocorrência de acidentes em 

ambientes indoor destaca uma necessidade de soluções computacionais que dêem suporte ao 

gerenciamento de emergência em ambientes fechados. Para ambientes abertos (outdoor), há muitos 

trabalhos que concentram o seu desenvolvimento nessa área (Dusse et al., 2016). Além disso, há 

tecnologias bastante maduras para ambientes abertos, como o GPS – Global Positioning System. Há alguns 

trabalhos que propõem soluções de localização e de posicionamento em ambientes fechados (Bal et al., 

2010), (Mazzenga et al., 2013), (Simek et al., 2013), (Emilsson e Rydell, 2014), (Gotlib et al., 2012), (Bitsch et 

al., 2011) e (Lee et al., 2008). Entretanto, as representações visuais propostas nesses trabalhos não 

apresentam com clareza de detalhes os dados extraídos visto que, esses trabalhos não têm como principal 

esforço a utilização de visualizações. Este trabalho desenvolveu uma visualização para ambientes indoor 

que desse suporte aos vários tipos de ambientes, sob o contexto de emergência, cuja concentração de 

pessoas pode ser de quantidades diversas.  

Palavras-chave: Representação visual, Visualização, Ambientes indoor, Gerenciamento de emergência. 
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BASE EXPERIMENTAL DA RELATIVIDADE ESPECIAL: UMA ANÁLISE HISTÓRICO-
EMPÍRICA  
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RESUMO 

Os livros didáticos acadêmicos trazem uma história breve acerca do éter lumífero: um experimento crucial, 

o experimento de Michelson e Morley (EMM), dá início e término a essa teoria, cedendo passagem à Teoria 

da Relatividade Especial (TRE). Além desse fato, eles trazem ainda a ideia errônea de que o experimento 

serviu de base para testar a existência de um meio, considerado absoluto, responsável pela ocorrência dos 

fenômenos eletromagnéticos, em especial, a propagação da luz. Investigando-se a história da ciência, 

percebe-se que a física do éter luminífero é bem fundamentada sob o ponto de vista teórico e bem 

estruturada sob o ponto de vista experimental. A análise profunda dessa teoria nos conduz a uma reflexão 

sobre a base histórico-empírica responsável por criar um ambiente favorável à construção da TRE. Fica, 

deste modo, clara a evolução das ideias científicas responsáveis por colaborar para o surgimento do 

trabalho de Albert Einstein e também a participação dos vários sujeitos científicos que contribuíram para o 

arcabouço teórico que possuímos hoje. Por esse motivo, esse trabalho consiste, num primeiro momento, 

da análise documental com o objetivo de compreender o panorama histórico-filosófico em que surgiu a 

teoria do éter e a TRE, bem como suas consequências físicas, teórica e experimental. A partir dessa 

documentação, relacionamos os experimentos que corroboravam a teoria do éter e buscamos 

compreendê-los à luz dessa teoria. Entre os experimentos estão a aberração da luz, o prisma e o espelho 

em movimento no éter, o experimento de Fizeau e o EMM. Em um segundo momento, analisamos esses 

mesmos experimentos à luz da TRE com o intuito de compreender como essa teoria explica os seus 

resultados, sem, entretanto, a utilização da hipótese do éter. A partir dessas análises, traçamos um paralelo 

entre ambas as teorias e os experimentos supracitados a fim de discernir qual seria aquela que justificaria 

melhor os resultados experimentais e verificamos que apenas o EMM fornece evidência experimental em 

favor de uma das teorias, no caso, a TRE. Debruçar sobre a história revela-nos uma experiência desafiadora 

e enriquece-nos dos sentimentos vivenciados pelos cientistas na construção de suas teorias. 

Palavras-chave: Éter luminífero, Teoria da relatividade especial, Ótica, História da ciência.  
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE ÓXIDOS DO TIPO PEROVSKITA 
LaCo1-XMoXO3 PARA A REAÇÃO DE OXIDAÇÃO PREFERENCIAL DO MONÓXIDO DE 

CARBONO (PROX) 
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Campus Salvador 

RESUMO 

A reação de Oxidação Preferencial do CO tem sido apontado como um dos métodos mais eficientes e 

baratos para alcançar concentrações toleráveis de CO (abaixo de 10 ppm) para purificar correntes ricas em 

hidrogênio, visando emprego em células a combustível. Os catalisadores promissores empregados nesta 

reação são metais nobres e óxidos de metal não-nobres (Cu e Co). Há relatos animadores para 

catalisadores a base de cobalto em óxido do tipo perovskite, o que motivou este trabalho deste trabalho. 

Desta forma, os objetivos deste trabalho foram sintetizar e avaliar o efeito das substituições de cobalto por 

molibdênio nas propriedades estruturais e Texturais das perovskitas sintetizadas pelo método citrato. 

Foram preparados catalisadores com fórmula geral  LaCoxMo1-xO3 (x= 0,0, 0,05 e  0,10). O método consistiu 

na preparação de soluções aquosas equimolares de nitrato de lantânio, nitrato de cobalto e precursor 

contendo molibdênio, além de solução de ácido cítrico, numa proporção em massa metal/ácido cítrico 

definida e promovida a formação de citrato de metais e, posteriormente, os sólidos foram calcinas a 750 °C 

por 4h.  Os sólidos foram caracterizados por TG, DRX, MEV e EDS. Os resultados de TGA indicaram que a 

decomposição do material precursor ocorre em três estágios: o primeiro em temperaturas inferiores a 200 

°C foi atribuído à saída de materiais voláteis fracamente adsorvidos e água; o segundo estágio entre 200 e 

300 °C foi atribuído à decomposição de nitrato e parte do citrato e, finalmente, o terceiro em temperaturas 

superiores a 300 °C foi atribuído à queima do citrato residual. Esses eventos foram confirmados por 

experimentos de DTA que indicaram picos exotérmicos atribuídos à queima de nitrato e citrato. Acima de 

700 °C não há mais indicação de ocorrência de reação de decomposição do precursor das perovskitas 

sugerindo formação da fase óxido. Assim, foi escolhida a temperatura de 750 °C para calcinar o material 

precursor. Os perfis de difração do catalisador LaCoO3 apresenta inflexões características da fase única com 

estrutura perovskita com célula unitária romboédrica e grupo espacial R-3c. Para as amostras com 5 e 10% 

de molibdênio, além das fases perovskitas, foram encontrados inflexões de fase segregadas característicos 

de óxido de lantânio e óxido de molibdênio MoO3. As perovskitas sintetizadas apresentaram estrutura com 

empacotamento denso, uniforme, nanoestruturado em camadas e com morfologia bem definida. Os 

resultados de EDS indicaram distribuição homogênea em relação aos teores de lantanio, cobalto e 

molibdênio.  
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RESUMO 

Os diagramas de equilíbrio são uma importante ferramenta no estudo de diversos fenômenos na área das 

ciências de materiais, tais como: crescimento de cristais, reações do estado sólido, transformações de fases 

e etc. Os métodos de cálculo teórico de diagramas de fases surgiram no início século XX e intensificam-se 

posteriormente com o advento da simulação computacional. Esse trabalho teve como objetivo utilizar 

simulações computacionais termodinâmicas para uma compreensão diferenciada do sistema LiF-GdF3-LuF3 

principalmente no que se refere à sua interpretação por meio de gráficos que permitam a visualização 

tridimensional deste diagrama, proporcionando uma compreensão mais aprofundada das relações de fase 

entre esses compostos. Para a construção de um diagrama binário a pressão constante, necessário para a 

construção do tridimensional, é preciso conhecer a energia livre de Gibbs para cada composto envolvido no 

sistema, assim como a energia de Gibbs das soluções existentes. Essas informações termodinâmicas para os 

subsistemas binários LiF-LuF3, LiF-GdF3, GdF3-LuF3, que compõem o sistema ternário de interesse, foram 

obtidas da literatura. Inicialmente foi necessária a extrapolação dos dados conhecidos para os diagramas 

binários, possibilitando o cálculo do diagrama ternário LiF-GdF3-LuF3 com o programa FactSage®, a partir do 

qual obteve-se as informações de linhas de fronteiras para cada temperatura dessa mistura ternária, desde 

900 até 1520 K, temperaturas que variam desde o sistema completamente sólido até completamente 

líquido, respectivamente. No total foram obtidos 138 arquivos de dados de isotermas com amplitude de 5 

em 5 ou de 1 em 1 Kelvin, dependendo se as modificações nas linhas de fronteiras eram mais acentuadas.  

Após tratar os arquivos com dados de composições para as linhas de fronteiras de cada isoterma, 

fornecidos obtidos do FactSage, utilizou-se o programa STATISTICA® para a construção dos gráficos 

ternários tridimensionais, possibilitando melhor visualização e interpretação das relações de fases nesse 

sistema ternário. No que se refere ao crescimento de cristais utilizando composições da mistura LiF-GdF3-

LuF3, observa-se que não há dentro do sistema ternários composições que favoreçam a obtenção desses 

cristais considerando os métodos de crescimento a partir da fusão. Pois, não há a formação de composições 

ou soluções sólidas de fusão congruente dentro do triângulo ternário. Esses resultados confirmam estudo 

anterior no qual se estabelece que a região mais favorável para obtenção de cristais mistos contendo 

gadolínio de lutécio é na secção entre os compostos intermediários LiGdF4 e LiLuF4 resultando em cristais de 

solução sólida do tipo LiGd1-xLuxF4, com concentrações variáveis de gadolínio e lutécio. 

Palavras-chave: Diagrama de fases; Modelagem termodinâmica; Fluoretos; Ternário tridimensional. 
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MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO 
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Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Campus Eunápolis  

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

RESUMO 

O projeto tem como objetivo proporcionar a utilização de tecnologias digitais para o processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática, no ensino médio, mediante o desenvolvimento de software, para 

dispositivos móveis. O foco do trabalho é atrelar as tecnologias mobile, ou seja, a utilização de 

smartphones ou tabletes, buscando contribuir para um melhor desenvolvimento no ensino e na 

aprendizagem dessa disciplina, que por vezes torna-se tão temida e distante de muitos alunos, 

pretendendo-se ainda inserir o professor de Matemática numa atmosfera tecnológica, e que muitas vezes 

não os contempla. Para tornar essa ideia possível alguns conceitos foram estudados, direcionando de forma 

mais adequada à utilização dessa a tecnologia a favor dos educadores e educandos. Posteriormente 

passou-se para fase de estudos e pesquisas para análises das melhores possibilidades na área de 

programação para a construção proposta. Para isso, foi usada a plataforma PhoneGap  para 

desenvolvimento de aplicativos móveis em código aberto, que utiliza da tecnologia Apache Cordova, como 

motor de construção, além das linguagens de programação, HTML5, CSS, e javascript. Com isso o aplicativo 

foi construído para utilização em mobile, tanto em smartphones quanto em tabletes, entre outros 

dispositivos móveis. Inicialmente essa proposta abarca apenas a plataforma Android, que foi escolhida 

mediante pesquisa feita no IFBA, Campus Eunápolis, consultando os discentes e docentes, acerca de 

aspectos de usabilidade de tecnologias móveis, mas, pensando também, no desenvolvimento posterior 

para outras plataformas (IOS, Windows Phone) em projetos futuros, para atingir maior número de usuários. 

Para fins de construção, ainda levou-se em conta o google material designer como padrão de interface 

gráfica do programa. O aplicativo, que foi desenvolvido, aborda o objeto matemático Geometria Espacial, 

contemplando possibilidades, inicialmente como uma calculadora especifica para esse conteúdo, de 

resolução para situações problema, bem como trás tópicos relacionados à história desse conteúdo e itens 

que levam a conceitos e fórmulas que podem ser usadas pelo discente e docente que manipularem o 

software, além de outros tópicos relacionados a conteúdos de revisão de Geometria Plana, objeto 

matemático imprescindível para o bom entendimento do assunto macro abordado. Tudo foi organizado 

ergonomicamente, utilizando conceitos de usabilidade e ergonomia para IHC (Interação Homem 

Computador) proporcionando uma ótima experiência para os usuários. O aplicativo será, após os devidos 

testes na comunidade, mediante oficinas com docentes e discentes da instituição, disponibilizado para o 

Play Store e poderá ser baixado nos dispositivos móveis gratuitamente. 

Palavras-chave: Tecnologias Digitais, Geometria Espacial, Matemática, Dispositivos Móveis.  
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ANALISAR, CONSTRUIR, SOCIALIZAR: COMPREENDENDO A MATEMÁTICA ATRAVÉS 
DA ROBÓTICA EDUCATIVA 

Hyan Silva Cardoso dos Santos (Bolsista PIBIT) - hyan.rodovia@gmail.com  
Licenciatura em Matemática, Campus Valença 

Dr. Eduardo Cambruzzi (Orientador) - ec@ifba.edu.br  
Campus Valença 

RESUMO 

O uso de novas técnicas de ensino têm se tornado cada vez mais importante na relação ensino-

aprendizagem. Buscar metodologias para o processo de ensino-aprendizagem que estimulem o interesse e 

o encantamento pela matemática é, não só importante, mas necessário para que se substitua memorização 

pela construção de conhecimentos. Partindo-se desta premissa, o processo de ensino da matemática deve 

ser repensado dentro de um ambiente que permita ao educando, construir seu conhecimento. Para isto 

utilizou-se a robótica educacional, cujo objetivo é aproximar o abstrato do concreto e do lúdico, através de 

uma metodologia baseada na realização de uma ação física na resolução de um problema abstrato.  Esta 

pesquisa construiu objetos de aprendizagem para o ensino de conteúdos de matemática do ensino 

integrado. Estes objetos foram desenvolvidos a partir do uso de robôs da linha LEGO NXT e utilizados pelos 

alunos para compreender, através de ações concretas, os conceitos abstratos da matemática. Por sua vez, 

esta ação deve resultar em um produto palpável, de interesse desse aluno e cujas funcionalidades sejam 

completamente compreendidas por quem o desenvolveu.  Os objetos de aprendizagem desenvolvidos 

foram aplicados junto a uma turma de alunos dos cursos de ensino médio integrado do campus, na forma 

de oficinas. Foram escolhidos conteúdos ligados a geometria e trigonometria. A seguir, foram criadas 

atividades que poderiam ser aplicadas em sala de aula, um grupo de alunos foi selecionado junto ao ensino 

integrado e estes participaram de várias oficinas. Nestas oficinas, estes alunos resolviam tarefas que 

envolviam lógica de programação e raciocínio matemático, em um ambiente lúdico e de criatividade livre 

utilizando os robôs LEGO. Uma vez que realizadas as oficinas, os resultados da aplicação dos objetos de 

aprendizagem foram coletados na forma de uma avaliação e de entrevistas, a fim de identificar a 

efetividade do uso da robótica no ensino de conceitos matemáticos. Os resultados preliminares apontaram 

que o uso de tal ferramenta não só contribui para a aprendizagem, como também para a motivação e 

engajamento dos alunos nas aulas. Em estudos futuros pretende-se expandir o número de objetos e turmas 

envolvidas no estudo para avaliar mais precisamente o impacto deste ambiente na aprendizagem de 

matemática. 

Palavras-chave: Educação matemática, Objetos de aprendizagem, Robótica educacional. 
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RFSUS - UMA SOLUÇÃO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO DE PACIENTES 
PARA O SUS 

Ícaro Ramires Costa de Souza (Bolsista PIBIC) - icarobsi@hotmail.com  
Bacharelado em Sistemas de Informação, Campus Vitória da Conquista 

Me. Luís Paulo da Silva Carvalho (Orientador) - luispscarvalho@gmail.com  
Campus Vitória da Conquista  

RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo prover uma automação para o Sistema Único de Saúde (SUS), 

possibilitando uma maior integração entre pacientes e médicos, através da utilização da tecnologia RFID 

(Radio-Frequency IDentification). Foi desenvolvida uma solução, chamada RFSUS, que utiliza cartões e 

outros dispositivos identificadores baseados em radiofrequência, através dos quais é possível realizar a 

integração entre informações dos pacientes e dados relacionados à avaliação de sua saúde, e.g. batimentos 

cardíacos, temperatura. O desenvolvimento do RFSUS foi realizado em etapas visando a divisão dos 

processos de construção e análise: partindo do levantamento dos trabalhos correlatados, seguido do 

levantamento e aquisição de equipamentos e ferramentas, desenvolvimento do protótipo, modelagem e 

desenvolvimento de softwares embarcados e com acesso a banco de dados MONGODB. A partir da criação 

do sistema RFSUS foi possível disponibilizar dados para monitoramento de pacientes credenciado ao SUS 

como uma nova forma de apoio ao atendimento e avaliações médicas. Informações sobre o projeto pode 

ser encontrado em um vídeo demonstrativo disponível em   https://www.youtube.com/watch?v=U-

hwzoU4Dzk e seu código fonte em https://github.com/icaroramiires/rfsus.  

Palavras-chave: SUS, RFID, Integração. 
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ESTUDO DE CASO DE APLICAÇÃO EM ENGENHARIA DE MODELAGEM MATEMÁTICA 
DE EXPERIMENTOS 

Islane Dutra Pereira (Bolsista PIBIC) - lannedutrap@yahoo.com.br  
Licenciatura plena em Matemática, Campus Eunápolis. 

Dr. Joel Nogueira Gonçalves (Orientador) - joel.nogueira@ifba.edu.br. 
Campus Eunápolis 

RESUMO 

A modelagem matemática tem sido utilizada em diversas áreas da engenharia, com objetivo de otimizar a 

pesquisa com redução de tempo de experimentos e dos custo. A ferramenta planejamento fatorial ou 

delineamento de misturas, como afirmam alguns autores é um método em que conceitos estatísticos e 

matemáticos utilizados para modelar, simular e otimizar uma ou mais propriedades de uma mistura em 

função de seus componentes. Este estudo tem como meta realizar uma análise da influência dos 

componentes de mistura em massas cerâmicas, nos modelos matemáticos obtidos em pesquisa realizada 

por Gonçalves, 2015, obtidos durante o desenvolvimento de pesquisa em tese de doutorado intitulada 

“USO DE RESÍDUOS DE QUEIMA DE CASCA DE CAFÉ E ARGILA DA REGIÃO SUL DA BAHIA NA OBTENÇÃO DE 

ISOLADOR ELÉTRICO CERÂMICO”, os modelos matemáticos foram estudados nesta tese utilizando apenas as 

superfícies de resposta. O autor da tese é orientador desta pesquisa, não havendo possibilidade de quebra 

de direitos autorais neste estudo. O fortalecimento da pesquisa como parte do processo contínuo de 

formação do discente, é atividade essencial na identificação e formação de futuros pesquisadores, além de 

proporcionar a solidificação dos conhecimentos com contextualização, através da participação ativados 

discentes na pesquisa. Ao discente, a iniciação científica proporciona a aprendizagem de técnicas e métodos 

de pesquisa, estimula o desenvolvimento do pensar científico e da criatividade. Este projeto objetiva 

associar os fundamentos do ensino formal, às técnicas contextualizadas da atividade de pesquisa científica. 

Proporcionando ao bolsista condição financeira que lhe permita dedicar mais tempo adquirindo 

conhecimentos, bem como desenvolver suas habilidades voltadas para a pesquisa científica. 

Palavras-chave: Modelagem, Matemática, Estatística, Delineamento de misturas. 
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DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES SUPORTADOS EM NIÓBIA PARA A 
PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO 

Joao Lucas Silva de Sousa (Bolsista PIBIC) - jsousa.quimico@gmail.com  
Licenciatura em Química, IFBA - Campus Porto Seguro 

Dr. André Rosa Martins (Orientador) - andremartins@ifba.edu.br  
Campus Porto Seguro 

RESUMO 

A obtenção de hidrogênio é um tema de grande interesse da comunidade científica e tecnológica devido ao 

seu grande potencial energético como combustível em células a combustível. A principal via comercial para 

a obtenção de hidrogênio é a reforma a vapor do gás natural, que comumente utiliza o catalisador do tipo 

Ni/Al2O3. Considerando a importância do tema, muitos estudos vêm sendo desenvolvidos de forma a 

produzir hidrogênio por outras vias. Devido ao Brasil ser o maior produtor de nióbia mundial, com cerca 

92% da nióbia produzida no mundo, tem havido um intenso interesse em pesquisar e desenvolver materiais 

com base em nióbio e assim agregados a esse produto, beneficiando a economia nacional. Além disso, a 

nióbia apresenta algumas propriedades físico-químicas que tornam possível sua aplicação em diversas 

reações catalíticas. A estabilidade do óxido de nióbio, por exemplo, o torna promissor como suporte de 

catalisadores. Dessa forma, esse trabalho propôs o desenvolvimento de catalisadores baseados em níquel, 

dopado com metais alcalinos (Ca, Mg ou Sr), suportado em nióbia. Utilizaram-se diferentes métodos para a 

síntese dos catalisadores que foram caracterizados por difração de raios X, medida de área específica e 

redução a temperatura programada. Os catalisadores apresentaram áreas superficiais próximas, não sendo 

influenciadas pela adição do metal alcalino. Entretanto a presença dos dopantes alterou a estrutura do 

sólido, promovendo a formação do óxido de níquel e espécies do tipo niobato-dopante. Além disso, os 

dopantes alteraram o perfil de redução das espécies de níquel. O catalisador contendo magnésio 

apresentou área superficial mais elevada, por outro lado dificultou mais a redução do níquel. Os 

catalisadores dopados com cálcio e estrôncio apresentaram ombros de redutibilidade do níquel inferiores e 

suas respectivas áreas superficiais próximas ao dopado com magnésio. Dessa forma, nesse trabalho foi 

possível observar que a dopagem de espécies de metais alcalinoterrosos em sólidos baseados em níquel e 

nióbia pode alterar de forma significativa as propriedades do catalisador. 

Palavras-chave: Hidrogênio, Catalisadores, Níquel, Nióbia. 

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



LIVRO DE RESUMOS 
 

XIII Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação 

48 

_____________________________________________________________________________ 
ISBN 978-85-67562-13-1                                                                    Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPGI 

 

TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS APLICADAS AO ESTUDO DE PROBABILIDADE 

Joicelene Conceição Cruz (Bosista PIBIC) - joicelenecruz@ifba.edu.br  
Licenciatura em Matemática, Campus Salvador 

Dr.ª Isabel Cristina Costa Leite (Orientadora) - isaleite@ifba.edu.br  
Campus Salvador 

RESUMO 

O ensino da Probabilidade é essencial para a formação pessoal dos estudantes ao desenvolver habilidades 

de análise crítica e argumentação. O uso de recursos computacionais vem ao encontro da necessidade de 

um estudo que concilie o desenvolvimento do raciocínio e da criatividade com as tecnologias presentes no 

mundo atual. Este trabalho teve como objetivo comparar os conceitos clássicos e frequentista de 

probabilidade usando simulação computacional de problemas. O trabalho foi desenvolvido no ambiente 

computacional do software R, que se mostrou uma importante ferramenta para a compreensão da 

probabilidade. Os resultados das simulações confirmaram que a probabilidade calculada a partir da 

frequência relativa apresenta resultados que tendem àqueles obtidos pela definição clássica de 

probabilidade à medida que o número de repetições do experimento aleatório aumenta. 

Palavras-chave: Software R, Probabilidade frequentista, Probabilidade clássica. 

Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra /Probabilidade e Estatística. 
  



LIVRO DE RESUMOS 
 

XIII Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação 

49 

_____________________________________________________________________________ 
ISBN 978-85-67562-13-1                                                                    Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPGI 

 

CONTROLE DE QUALIDADE EM SISTEMAS MAMOGRÁFICO 
COM TECNOLOGIA CR 

Joseane Cardoso Ribeiro (Bolsista PIBITI) - joseanecardoso@ifba.edu.br 
Tecnologia em Radiologia, Campus Salvador 

Dr. Wilson Otto Gomes Batista (Orientador) - wilsonottobatista@gmail.com 
Campus Salvador 

RESUMO 

Objetivo: realizar avaliações de controle de qualidade em cinco mamógrafos com sistema CR disponíveis no 

Serviço Estadual de Oncologia – CICAN. Metodologia: Foram avaliados seis mamógrafos: Siemens 

Mammomat 3000 NOVA; GE modelos; Senographe 700T e DMR; Bennett A150 e VMI Philips – 

GraphMammo AF. A escolha dos equipamentos foi aleatória, de acordo com a disponibilidade do serviço. 

Para a avaliação de controle de qualidade os parâmetros selecionados foram: Uniformidade da imagem; 

Imagem residual; Resolução espacial; Reprodutibilidade do CAE; Função Resposta; Contraste detalhe e 

Função de Transferência de Modulação (MTF). Uma análise quantitativa e qualitativa foi feita para avaliar a 

qualidade da imagem de cada uma das possíveis configurações nos equipamentos. Em cumprimento desse 

grupo de avaliações utilizou-se simuladores (Placas de polimetilmetacrilato (PMMA), para simular a 

espessura de diferentes mamas; simulador antropomórfico, marca CIRS; modelo 011A Tissue-Equivalent 

Phantom for Mammography de 45 mm de espessura com 50% de tecido glandular e 50% de tecido adiposo 

e o simulador de contraste detalhe Pro-Poject) e softwares (Pro-Project e ImageJ). A avaliação das imagens 

foi no formato Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM). Os parâmetros de aquisição das 

imagens foram guiados pelos Protocolos (i) Europeu de Controle de Qualidade em Mamografia Digital 

(European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis) e (ii) Espanhol de 

Controle de Qualidade em Radiodiagnóstico (Español de Control de Calidad em Radiodiagnóstico). Tais 

protocolos estabelecem testes com critérios metodológicos para controle de qualidade em mamógrafos 

digitais. Resultados: Alguns resultados apresentaram parâmetros em não conformidade com os valores 

recomendados pelos protocolos Espanhol e Europeu. Contudo, os desvios podem ser considerados pouco 

significativos considerando fatores técnicos específicos de cada equipamento. Discussão: As pequenas 

variações nos limites estabelecidos para cada parâmetro avaliado, pode estar associado a problemas no 

receptor de imagem e no processo de digitalização do sistema, assim como, a ajustes inadequados no 

controle automático de exposição na seleção de doses e combinação alvo/filtro para maiores espessuras de 

mama. Conclusão: Conclui-se pela importância dos testes de controle de qualidade na prática clínica, pois a 

partir deles é possível verificar, detectar e corrigir erros que comprometem o bom desempenho dos 

equipamentos, acarretando aumento de dose para o paciente, uma péssima qualidade na imagem e erros 

no diagnóstico. E por fim, observou-se também que a pratica da otimização depende fundamentalmente 

do conhecimento pleno da tecnologia utilizada, para que seja feito o bom uso dos equipamentos 

viabilizando um diagnóstico preciso.  

Palavras-chave: Mamografia digital, Dosimetria e controle de qualidade. 
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AVALIAÇÃO DA BIOACESSIBILIDADE DE MINERAIS EM PRODUTOS DESENVOLVIDOS 
A BASE DE LEGUMINOSAS 

 
Laís Barbosa de Carvalho (Bolsista PIBIC) - laiscrvlho@gmail.com  
Engenharia Química, Campus Salvador 

Dra. Wagna Píler Carvalho dos Santos (Orientadora) - jolurswp@gmail.com  
Campus Salvador  

RESUMO 

Aspectos nutricionais e socioeconômicos constituem duas das principais justificativas para que as 

leguminosas representem um grupo de alimentos importante, especialmente para o Brasil, que ocupa a 

posição de maior produtor e consumidor mundial do feijão comum (Phaseolus vulgaris L.). Os benefícios 

associados ao consumo de leguminosas devem-se a presença de fibras, vitaminas, minerais essenciais 

maiores e traços. Por outro lado, torna-se importante a determinação de elementos considerados tóxicos 

(Cd e Pb). Avaliando a importância nutricional do feijão, o trabalho proposto teve como objetivo geral 

determinar a composição centesimal e mineral de feijões “in natura” de três espécies de leguminosas: 

Vigna unguiculata, Cajanus cajan, Lablab purpureus, conhecidas como caupi, gandu e mangalô, 

respectivamente; e dos produtos (barras de cereais e biscoitos) desenvolvidos a partir das referidas 

leguminosas. Amostras dos feijões “in natura”, das barras de cereais e dos biscoitos foram quartizadas e 

homogeneizadas. Realizou-se ensaios para a determinação da composição centesimal e mineral das 

amostras citadas. Para a composição centesimal, as amostras dos feijões “in natura” foram avaliadas para o 

extrato seco e apresentaram teores de: 3,58 a 4,99% para cinzas; 3,17 a 6,51% para lipídios; 23,40 a 25,95% 

para proteínas; 26,66 a 37,73% para fibras alimentares; 28,63 a 37,70% para carboidratos. As barras de 

cereais mostraram níveis de: 12,79 a 12,83% para umidade; 2,11 a 2,45% para cinzas; 8,58 a 11,61% para 

lipídios; 5,99 a 6,34% para proteínas; 1,10 a 2,93% para fibras alimentares; 66,07 a 67,30% para 

carboidratos. Os biscoitos apresentaram variações de: 6,06 a 10,27% para umidade; 2,83 a 3,05% para 

cinzas; 11,40 a 15,55% para lipídios; 10,68 a 11,28% para proteínas; 5,68 a 10,92% para fibras alimentares e 

50,0 a 60,73% para carboidratos. A composição mineral foi determinada empregando ICP OES após 

decomposição das amostras por via seca e via úmida. Os biscoitos apresentaram as seguintes concentrações 

dos elementos maiores e traços, em mg.kg-1: 0,022 a 0,088 de cádmio; 0,025 a 0,015 de cobalto; 3,172 a 

10,045 de cobre; 0,053 a 0,102 de cromo, 11,137 a 12,736 de zinco, 5,867 a 7,522 de manganês, 7,107 a 

17,245 de alumínio, 16,753 a 19,785 de ferro. As concentrações de Pb e V encontram-se abaixo do LOQ. 

Cádmio foi determinado em concentração abaixo da preconizada pela legislação brasileira. A composição 

mineral mostrou consonância com os valores estimados pela TACO, enquanto a centesimal demonstrou o 

caráter competitivo dos produtos desenvolvidos em comparação aos existentes no mercado. 

Palavras-chave: Barra de cereal, Biscoito, Leguminosas de grão, Micronutrientes, Minerais. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA AUXILIAR NA CRIAÇÃO DE 
ARQUITETURA DE LINHA DE PRODUTO DE SOFTWARE BASEADA EM 

COMPUTAÇÃO NAS NUVENS  

Letícia Porto Soares (Bolsista PIBITI) - leticiaportosoares@gmail.com  
Bacharelado em Sistemas de Informação, Campus Vitória da Conquista 

Me. Cláudio Rodolfo Sousa Oliveira (Orientador) - claudiorodolfosousa@gmail.com  
Campus Vitória da Conquista  

RESUMO 

Linha de Produto de Software (LPS) aborda a reutilização de artefatos de software com o objetivo de 

compartilhar características comuns entre os produtos. A adoção deste método traz benefícios como a 

redução dos custos de desenvolvimento, a melhoria da qualidade dos produtos, a redução do tempo de 

produção, do esforço de manutenção e da complexidade. A Arquitetura de Software (AS) é a organização 

fundamental de um sistema incorporada em seus componentes, seus relacionamentos com o ambiente e os 

princípios que conduzem seu design e evolução. A AS desempenha um papel fundamental como uma ponte 

entre requisitos e implementação e define os elementos que formarão o software. O artefato mais 

importante da LPS é a Arquitetura da Linha de Produto (ALP) pois é uma abstração de todas as possíveis 

arquiteturas dos produtos únicos de uma LPS. Além disso, avaliações de ALP podem ser utilizadas como 

parâmetro para avaliar a qualidade de uma LPS. A ALP definirá os componentes do sistema e a relação entre 

eles, baseada na análise de requisitos e permitirá que os membros do software sejam definidos, com as 

características comuns e diferentes, e que a variabilidade e da LPS seja gerenciada. Computação nas Nuvens 

(CN) ou Cloud Computing permite a utilização e desenvolvimento de aplicações em ambiente web. É uma 

forma de computação em que a capacidade computacional pode ser expandida conforme a necessidade da 

aplicação. Cloud Computing possui os modelos: Infraestrutura como Serviço (IaaS) que está em um baixo 

nível de abstração provendo soluções de hardware, Plataforma como Serviço (PaaS), onde é oferecido um 

ambiente para desenvolvimento e hospedagem de aplicações e Software como Serviço (SaaS), em que a 

aplicação é oferecida e pode ser acessada através da internet. O objetivo da ferramenta SPLArch é permitir 

que arquiteturas sejam cadastradas pelos arquitetos de software e que essas possam ser avaliadas e 

utilizadas posteriormente por outros profissionais para gerarem outras arquiteturas, visando facilitar o 

processo de documentação de arquitetura de SPL. Views e viewpoints são definidas a fim de trazer uma 

descrição da arquitetura. Definiu-se então uma nova forma para tratar o módulo de visões da ferramenta 

SPLArch para abranger arquiteturas de sistemas baseados em nuvem. Neste projeto desenvolveu-se novas 

funcionalidades para incorporar a visão estrutural, visão comportamental, módulos e componentes. Além 

disso, implementou-se a funcionalidade de variability guidelines, visão genérica e ponto de vista genérico 

para dar suporte a visão de cloud no sistema. 
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DESENVOLVENDO CENÁRIOS LÚDICOS PARA A APRENDIZAGEM DE LÓGICA DE 
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RESUMO 

A aprendizagem é um fenômeno sócio-interativo que se desenvolve através de relações mediadas por 

trocas simbólicas. Desta forma, a criação de materiais diversificados que correlacionem a realidade dos 

educandos, as habilidades a serem desenvolvidas e suas demandas formativas, não só possibilitam 

diferentes formas de interação com o conteúdo como também mudanças na percepção e processamento 

das informações. Nesse ínterim, os avanços tecnológicos desempenham um papel importante nas relações 

dentro da escola levando os docentes a reverem suas práticas pedagógicas. Com o objetivo de desenvolver 

situações de aprendizagens que motivem, incentivem a criatividade, autonomia e ao mesmo tempo 

respeite a maneira de aprender dos estudantes de lógica de computação, esta pesquisa utiliza o conceito de 

cenários lúdicos. No cenário lúdico, o aluno é apresentado a um ambiente que permite que este proponha 

problemas e encontre soluções a partir de seus interesses, permitindo-o compreender aspectos abstratos 

da lógica de programação, através da montagem e programação de robôs a fim de solucionar problemas 

contextualizados. Estes cenários se apresentam como uma prática alternativa inovadora, baseada em 

contextos multidisciplinares, fugindo das metodologias tradicionais baseadas na memorização e resolução 

de problemas matemáticos. A metodologia dos cenários lúdicos baseia-se no construcionismo de Seymour 

Papert e possui o potencial de transformar o estudante no protagonista da construção do seu 

conhecimento. Esta pesquisa utiliza ainda de uma linguagem visual desenvolvida pelo MIT, o Scratch, 

associada à Robótica Educacional, baseada sobre a plataforma Lego MindStorm, criando um ambiente 

interativo, no qual o aluno identifica problemas e busca soluções, em um ambiente colaborativo e que 

estimula a criatividade e inovação. Neste ambiente, um programa deixa de ser uma sequência de comandos 

e passa ser um bloco gráfico selecionável em uma lista de objetos. A solução deixa de ser uma resposta em 

tela, passando a ser algo interativo, visual e tangível. Assim, um cenário lúdico é o resultado da união de 

uma linguagem de programação visual, da robótica educativa e um ambiente de aprendizagem 

contextualizado, visando à construção de conhecimentos complexos em programação a partir de 

experimentos lúdicos. Experimentos realizados com alunos do ensino técnico em informática do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, demonstraram que após a aplicação de cenários lúdicos, houve 

um aumento tanto da capacidade de resolução de problemas, como de interesse por esta área de 

conhecimento. Em estudos futuros pretende-se aprimorar a atuais ferramentas, aplicá-las e analisar seu 

comportamento em outros grupos de alunos. 
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RESUMO 

O gás hidrogênio é um eficiente combustível que gera energia de forma menos poluente que combustíveis 

fósseis. A reforma a vapor de gás natural é a principal rota de obtenção deste gás. Uma rota alternativa é 

produzir hidrogênio a partir de fontes renováveis ou menos poluentes como a reforma de etanol e a 

reforma do biogás. Neste aspecto, a reforma do biogás (ou reforma a seco) merece destaque, pois 

consome metano e dióxido de carbono, dois gases principais que agravam o efeito estufa e destroem a 

camada e ozônio. As reações de produção de hidrogênio a partir de compostos orgânicos ocorrem na 

presença de um catalisador, que tem a função de facilitar a quebra da ligação C-H e acelerar a reação. 

Diversos catalisadores tem sido empregados nesses sistemas, sendo que o níquel é o catalisador comercial 

mais usado devido ao baixo custo e alta atividade. Por outro lado, os metais apresentam propriedades 

catalíticas semelhantes ao níquel, entre eles, destaca-se o cobalto. Em relação ao suporte, a nióbia possui 

propriedades como alta estabilidade, além de ser um produto de interesse nacional. O Brasil é o maior 

produtor mundial deste composto, tornando seu estudo e aplicabilidade importantes do ponto de vista 

econômico. Por outro lado, a nióbia pode apresentar acidez elevada, o que promove a formação de coque, 

obstruindo a superfície do catalisador. Dessa forma, este trabalho estudou o efeito do método de 

preparação e da modificação da nióbia com óxidos básicos (cálcio, estrôncio e magnésio) sobre as 

propriedades físico-química e catalíticas de catalisadores do tipo Co/Nb2O5. Foi observado em catalisadores 

do tipo cobalto suportado em nióbia, modificada com metais alcalinos terrosos, que (i) há forte interação 

da nióbia com o cobalto e os metias alcalinos terrosos, formando niobato de cobalto e dos respectivos 

dopantes; (ii) baixas áreas específicas, com um leve aumento em função da presença dos dopantes; e (ii) 

significativo efeito dos dopantes sobre o perfil de redução das espécies de cobalto e nióbia. 
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RESUMO 

A crescente demanda energética, a partir do último século, permitiu a humanidade a desenvolvimentos 

tecnológicos jamais vistos anteriormente, o uso abusivo dos combustíveis fósseis, tem causado sérios 

problemas ambientais, devido à emissão dos gases de sua combustão, causadores do efeito estufa, 

afetando as condições climáticas em todo o planeta. Por tratar-se de um combustível finito, o esgotamento 

de suas reservas pressiona a elevação dos preços. O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso da biomassa 

torrificada como fonte de biocombustível sólido, a partir de condicionamentos térmicos com temperaturas 

de 230, 240 e 250°C, com tempo de residência de 01 (uma) hora cada, executados no laboratório de físico 

química do Instituto Federal da Bahia – Campus Porto Seguro, de julho de 2015 a maio de 2016. A proposta 

da pesquisa foi demonstrar que a biomassa é uma alternativa de fonte de energia sustentável, baseado na 

composição de agentes geradores de energia limpa e renovável, examinando a evolução do seu potencial 

energético após o processo de torrefação. Foram avaliadas seis espécies de biomassas encontradas na 

região do extremo sul da Bahia - bagaço de cana-de-açúcar, casca de coco, fibra de dendê, casca de 

amendoim, casca de cacau e mamoeiro sunrise solo, através das análises dos teores de umidade, cinzas, 

materiais voláteis e carbono fixo, aplicado através da metodologia normatizada pela ASTM (American 

Society for Testing and Materials) e caracterizada por análise termogravimétrica e por espectroscopia na 

região do Infravermelho, onde constatamos o aumento da densidade energética da biomassa torrificada 

em relação à biomassa in natura. Foi realizado o processo de peletização das biomassas que apresentaram 

o maior poder calorífico, bem como a mistura com glicerina residual, como ligantes, pois estes perdem suas 

propriedades de ligantes, quando torrificados. Este trabalho avalia o potencial energético de cada 

biomassa, estabelecendo os processos de torrefação de melhor rendimento e identificando os produtos 

mais vantajosos para inserção a matriz energética regional, detectados através de seus resultados 

experimentais de rendimento e disponibilidade mássica no estado da Bahia.  
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VIOLÊNCIA DE GÊNERO: PERFIL DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO 
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS/BA 
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RESUMO 

As identidades de gênero, em grande medida construídas historicamente sobre as diferenças sexuais, 

produzem em nossa sociedade relações de poder e dominação que se traduzem em prática de violência. É 

nesse bojo que tem sido tratada a violência cometida contra as mulheres, por esse motivo, um fenômeno 

que abrange indiscriminadamente pessoas de todas as classes sociais, cor, idade e etnia. O município de 

Eunápolis aparece em posições preocupantes com relação aos seus índices de violência, como mostram os 

dados compilados por órgãos especializados nos últimos anos, nos quais, quando consideramos o recorte 

de gênero, os números são alarmantes. Segundo o Mapa da Violência de 2012, levando em consideração os 

municípios brasileiros com mais de 26 mil mulheres, Eunápolis encontrava-se 15º lugar em taxa de 

homicídios femininos. Levando-se em conta que o município em questão não possui aparatos mínimos de 

proteção a essas mulheres, prescindindo, inclusive, de uma delegacia especializada, e demais mecanismo 

previstos na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340), esse trabalho teve por objetivo investigar o perfil das 

mulheres vítimas de violência na cidade de Eunápolis-BA a partir do levantamento estatístico de variáveis 

que permitam evidenciar os aspectos socioeconômicos e sócio históricos que possibilitem a interpretação 

do perfil identificado ao longo do ano de 2012. Os dados foram catalogados em fichas de coleta de dados 

em órgãos do poder público local (e.g. Delegacia de Polícia Civil). A partir da compilação dos dados 

coletados em planilhas utilizando o programa Excel, foi possível a construção de gráficos de conteúdo 

estatístico dos quais inferiu-se o perfil das vítimas no referido ano. A partir da análise e interpretação dos 

dados obtidos, provenientes dos boletins de ocorrência da Delegacia de Polícia Civil, concluiu-se com 

relação ao perfil das mulheres vitimas de violência que, em sua maioria, são pardas ou negras, estão na 

faixa etária entre os 20 e 39 anos, possuem ensino médio completo, em sua maioria são civilmente 

solteiras, mas provavelmente vivendo em relações consensuais, pois quando cruzamos esses dados com 

outros como sexo do agressor e local da violência conclui-se que trata-se, basicamente, de violência 

doméstica. Por fim, observa-se que o perfil determinado coincide com outros levantamentos encontrados 

em diferentes regiões do país, na bibliografia sobre o tema, além de concordarem também com o perfil 

etário e étnico-racial encontrado no Mapa da Violência (2012).  
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RESUMO 

O impacto ambiental ocasionado pela liberação antrópica de contaminantes nos diversos ambientes 

naturais tornou-se uma das grandes preocupações ecológicas atuais. Isto ocorre devido ao fato de o 

homem, utilizando o poder de transformar o meio ambiente, ter modificado rapidamente o equilíbrio da 

natureza. Assim, um dos problemas mais sérios que atinge o Brasil e o mundo inteiro é a poluição, ou seja, a 

introdução de substâncias no meio ambiente capazes de produzir efeitos deletérios. A poluição torna-se um 

obstáculo para qualquer atividade, sobretudo nas áreas estuarinas, por sinal as mais sacrificadas pela 

liberação de efluentes industriais ou caseiros, locais onde preferencialmente se concentra um grande 

contingente populacional e atividades agrícolas. A alteração da biodiversidade representa assim, uma séria 

ameaça ao desenvolvimento mundial. Este trabalho tem como finalidade avaliar o estado ambiental do 

município de Saubara na Baía de Todos os Santos (BTS). Para atingir o objetivo, seguiu-se a seguinte 

metodologia: pesquisas de campo, levantamento bibliográfico e fotográfico; seleção dos pontos de 

amostragem e coleta das amostras. Sabe-se que no Brasil, aproximadamente 40 % dos complexos 

industriais das zonas litorâneas e por isso, a zona costeira é uma região mais pesadamente atingida pelas 

modificações induzidas pelo homem, sendo o conhecimento, a pesquisa, as consequências e as formas de 

resoluções dos problemas da poluição de grande interesse público. Assim, os resultados mostraram a 

necessidade da ampliação de pesquisas, já que a região está com seus recursos naturais sendo utilizados 

indevidamente, possibilitando contaminações químicas e biológicas no meio ambiente. Infelizmente, isso é 

uma resposta ao cenário de terceiro mundo encontrado no Brasil, em que há inúmeras implicações em 

relação à educação, desenvolvimento e economia. Dessa forma, a agressão ao meio ambiente é uma 

realidade, assim como a necessidade de combater este quadro de degradação, observada na comunidade 

de Saubara. Embora, a maioria dos resultados da água de consumo de Saubara da Baía de Todos os Santos 

apresentarem valores abaixo dos padrões referenciais é de extrema importância o monitoramento contínuo 

da qualidade de água de consumo. Outra realidade é a precariedade do saneamento básico, a inexistência 

de coleta seletiva, o descarte inadequado de resíduos, lançamento de esgotos no manguezal, dentre outras 

ações em toda a extensão da comunidade em foco. Logo, são necessárias várias medidas por parte dos 

órgãos públicos, como saneamento básico em toda a extensão da região em foco, limpezas periódicas, 

manutenções hidráulicas nas tubulações; como também educação ambiental para a população. 
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RESUMO 

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) estão presentes em praticamente todos os 

setores da nossa sociedade, seja no trabalho, na família ou mesmo na escola, principal objeto de interesse 

desta pesquisa. O objetivo principal desse projeto foi desenvolver um protótipo de Objeto Digital de 

Aprendizagem para o ensino da Matemática de maneira a oferecer ao professor uma ferramenta digital 

que possa mediar o processo de ensino e aprendizagem. A metodologia abordada foi baseada em um 

levantamento bibliográfico na área de Tecnologias aplicadas a educação, levantamento das principais 

tecnologias na criação de objetos digitais e aplicação de entrevistas com professores para entender as 

dificuldades dos alunos na matéria. O objeto foi construído utilizando HTML5, JavaScript e BootStrap, de 

forma que ele possa ser acessado sem utilização de internet. Após a construção do objeto, foram realizadas 

novas entrevistas com os professores para a avaliação da ferramenta. Como resultado principal desse 

projeto, foi produzido o protótipo de um Objeto Digital de Aprendizagem na área de Matemática que 

possui funções sem a necessidade de estar conectado à internet, além de um modelo que pode ser 

utilizado na construção de novos objetos para diferentes matérias, possibilitando auxiliar os professores da 

referida disciplina no desenvolvimento de suas atividades. 

Palavras-chave: Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, Educação, Aprendizagem.  

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



LIVRO DE RESUMOS 
 

XIII Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação 

58 

_____________________________________________________________________________ 
ISBN 978-85-67562-13-1                                                                    Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPGI 

 

UTILIZANDO O FRAMEWORK FLATOORKIT PARA CRIAR MÉTODOS E OBJETOS DE 
APRENDIZADO PARA ALUNO SURDO USUÁRIO DA LÍNGUA DE SINAIS 

 
Rafael Rangel Szillat (Bolsista PIBIC) - rafael.r.szillat@gmail.com  
Engenharia Industrial Elétrica, Campus Salvador 

Dr. Luiz Cláudio Machado dos Santos (Orientador) - luizmachad@gmail.com  
Campus Salvador 

RESUMO 

Deficiência auditiva pode causar dificuldades no processo de ensino-aprendizagem e consequentemente no 

progresso educacional de uma pessoa. Visando melhorar a qualidade de vida e integração social dessas 

pessoas cada vez mais tecnologias são desenvolvidas. Como foco deste projeto, têm-se de dar ao cidadão 

com deficiência auditiva (DA) um recurso a mais para estudar e aprender a Língua de Sinais Brasileira 

(LIBRAS). A pesquisa em questão utilizou-se da Realidade Aumentada (RA) e do Motion Capture (MOCAP) 

para melhorar o projeto anterior, em que foi criado um portal acadêmico para aprendizado de LIBRAS, 

aumentando a qualidade e a interação dos usuários com pequenos professores virtuais que ajudarão os 

interessados em aprender a língua. Com isso, os estudantes interessados em aprender LIBRAS terão mais 

um recurso, de maneira interativa e incentivadora, para os estudos.   
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RESUMO 

No presente trabalho apresentamos os passos inicias do desenvolvimento de um sistema microcontrolado 

aplicado ao manejo de culturas protegidas. Atualmente, a utilização de microcontroladores na obtenção de 

dados, no controle e monitoramento de processos está largamente difundida. Estes circuitos integrados 

estão presentes em uma razoável gama de equipamentos eletrônicos utilizados no dia-a-dia, 

principalmente, em aplicações residenciais, industriais, automotivas e de telecomunicações. No setor 

agrícola, mais especificamente no manejo de culturas protegidas, a utilização de um centro de 

monitoramento baseado em unidades remotas microcontroladas, que sejam capazes de efetuar a leitura 

de dados a partir de sensores que monitoram os parâmetros-chave para o plantio (temperatura, iluminação 

e umidade), pode representar uma significativa otimização dos processos de cultivo. Para a confecção das 

unidades remotas estamos empregando o ATMEGA8, um microcontrolador da família AVR fabricado pela 

Atmel. A ideia geral é que tal microcontrolador, em conjunto com circuitos auxiliares, forme uma interface 

remota, com comunicação via rádio, capaz de interpretar as instruções enviadas por uma unidade central 

(um PC) e proporcionar tanto a leitura dos sensores como o acionamento de atuadores (sistema de 

irrigação, ventilação e iluminação). Já no que se diz respeito ao sensoriamento é indispensável que os 

sensores utilizados sejam precisos e confiáveis, pois ao trabalhar com o controle de processos orgânicos a 

exatidão de dados pode ser um fator relevante e que poderá influenciar no rendimento final do plantio. 

Logo, tanto o sensor de luminosidade, um LDR de Sulfeto de Cadmio (CdS), como o sensor de temperatura, 

um LM35, passaram por um processo de calibração que ocupou grande parte dessa etapa do projeto. 

Também é necessário que o microcontrolador seja capaz de acionar atuadores que operarão na estufa, 

para isso desenvolvemos um sistema de acionamento via relés que se mostrou significativamente eficiente. 

Por fim, conseguimos promissores resultados nessa fase de desenvolvimento do projeto. 

Palavras-chave: cultura protegida, microcontroladores, sensores, atuadores. 
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AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DE SOLOS POR DERIVADOS DE PETRÓLEO E 
BIOCOMBUSTÍVEIS UTILIZANDO FTIR E TÉCNICA PADRÃO DE RECONHECIMENTO  
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Licenciatura em Química, Campus Porto Seguro 

Dr. Marcus Luciano Souza de Ferreira Bandeira (Orientador) - marcusbandeira@ifba.edu.br  
Campus Porto Seguro 

RESUMO 

A cada ano aumenta no mundo o consumo de derivados de Petróleo e Biocombustíveis, principalmente o 

óleo diesel e Biodiesel. Para atender a demanda, há um aumento no número de postos revendedores de 

combustíveis, sendo inevitável a instalação de tanques subterrâneos. Contudo, devido a pequenos 

vazamentos de combustíveis que ocorre em reservatórios, e falhas mecânicas ou humanas em operações 

de descargas, têm acontecido muitos casos de contaminação de solo, contribuindo assim para degradação 

do meio ambiente. Em vista disso, o presente trabalho teve por objetivo analisar qualitativamente por 

Espectroscopia no Infravermelho Médio com Transformada de Fourier (FTIR) associado ao Método Padrão 

de Reconhecimento (PCA) amostras de solos possivelmente contaminadas por derivados de petróleo (óleo 

Diesel) e Biocombustíveis (Biodiesel) coletadas nos entornos dos postos de combustíveis da cidade de Porto 

Seguro (BA). Através das análises realizadas ficou demonstrado que existem regiões do espectro, nas quais 

a intensidade de absorção do biodiesel é apreciável, enquanto a do óleo diesel é negligenciavelmente 

pequena. Partindo disso, foi possível verificar que as amostras A, B, C, D, e E não estavam contaminadas, já 

que formaram grupos distintos do padrão de contaminação. Entretanto, a amostra F apresentou um 

pequeno grau de contaminação, já que na análise por PCA, a mesma teve um comportamento semelhante 

as concentrações de 7% a 40% de Biodiesel/ Diesel.  

Palavras-chave: Solos, Análise físico-química, Contaminação, Combustíveis, Porto Seguro. 
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PESQUISAS AMBIENTAIS DA COMUNIDADE DE MARAGOGIPE  
NA BAHIA DE TODOS OS SANTOS 

Thaís Negreiro Azevêdo Santos (Bolsista PIBIC) - thais.negreiro@gmail.com  
Engenharia Química, Campus Salvador 

Dra. Joseína Moutinho Tavares (Orientadora) - jmtavares@ifba.edu.br  
Campus Salvador 

RESUMO 

As questões socioambientais constituem, atualmente, uma das problematizações mais complexas do 

mundo capitalista e globalizado. Isto ocorre devido ao fato do homem, utilizando o poder de transformar o 

meio ambiente, ter modificado rapidamente o equilíbrio da natureza.  Como resposta à crise ambiental, 

passou-se a serem debatidas, no cenário internacional e nacional, as consequências das relações 

estabelecidas do homem com o meio ambiente. A contaminação tornou-se obstáculo para qualquer 

atividade, sobretudo nas áreas estuarinas, as mais sacrificadas pela liberação de efluentes industriais ou 

caseiros. Nesse cenário, surgem estudos referentes aos impactos ambientais e às contaminações por eles 

causadas, por meio do qual se busca medidas de intervenção e soluções para mitigar os impactos negativos 

desse processo. Assim, essa pesquisa objetivou avaliar o estado ambiental do município de Maragogipe na 

Bahia de Todos os Santos, bem como registrar e analisar as condições de saneamento básico e tratamento 

de água de consumo no local, podendo, portanto, propor ações atinentes à realidade encontrada. Com esse 

objetivo em mente, as etapas preliminares consistiram na coleta de informações sobre a localidade 

estudada, onde se pôde constatar aspectos negativos tais como a precariedade dos serviços públicos 

ofertados, descaso das indústrias por lançamentos de dejetos em locais indevidos, além da inexistência de 

coleta seletiva e carência no saneamento básico. Em linhas gerais, pode-se dizer que nos últimos 20 anos a 

difusão dos serviços de saneamento básico no Brasil conheceu profundos avanços. Porém, ainda existem 

muitos problemas, principalmente relacionados com as desigualdades regionais quando à disponibilidade 

de infraestruturas, um reflexo do desenvolvimento desigual do território brasileiro. Além disso, sabe-se que, 

no Brasil, 40% das indústrias são instaladas na costa litorânea, justificando a existência, em grandes 

quantidades, de dejetos industriais nesses locais. Logo após as revisões bibliográficas, foram recolhidas, in 

loco, amostras de água de consumo para a realização de análises microbiológicas, físico-químicas, 

colorimétricas, volumétricas e instrumentais. Os dados obtidos nas análises foram postos em comparação 

com os valores de referências adotados pelo Ministério da Saúde através da Portaria 2.914 de 12/12/2011. 

Apesar da maioria dos resultados obtidos apresentarem valores abaixo dos padrões referenciais, faz-se 

necessário um monitoramento contínuo da qualidade da água e a ampliação das pesquisas, já que as 

mesmas são imprescindíveis para realizar um diagnóstico ambiental da região de Maragogipe, preservando, 

assim, a população de vários tipos de doenças.    

Palavras-chave: Meio Ambiente, Contaminação, Maragogipe, Impactos ambientais.  
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: APONTAMENTOS SOBRE PERFIL DAS VÍTIMAS E 

POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO – EUNÁPOLIS/BA 
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RESUMO 

A violência contra as mulheres é um fenômeno que atinge indiscriminadamente pessoas de todas as idades, 

classes sociais, etnia e cor, 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. No entanto, o uso da categoria 

gênero como ferramenta de análise prevê, necessariamente, um diálogo com categorias e aspectos sociais e 

históricos que possibilitam o entendimento de como os perfis masculinos e femininos se construíram e se 

constroem num determinado tempo e lugar, mediadas por aspectos psicológicos, econômicos e culturais. 

Partindo da identificação do perfil das mulheres que sofrem violência e qual a tipologia que mais as aflige, o 

presente estudo teve como objetivo identificar o perfil das mulheres vítimas de violência na cidade de 

Eunápolis-Ba, no ano de 2012, a partir dos boletins de ocorrência registrados na Delegacia de Polícia Civil, e 

das mulheres assistidas no Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS, no biênio de 

2012-2014, ao mesmo tempo que identificamos as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as 

mulheres que vigoram em Eunápolis, a fim de avaliar sua eficácia quando justapostas ao perfil de mulheres 

vítimas no município. A presente pesquisa visa identificar quem é essa mulher vítima de violência em 

Eunápolis (se casada, cor da pele, idade, onde reside, etc.). Para as análises aqui pretendidas, foi utilizado o 

conceito de violência adotado no âmbito das políticas públicas para as mulheres, construído na Convenção 

de Belém do Pará, no ano de 1994. Essa Convenção considera como violência contra a mulher, para fins de 

estudos, qualquer ação ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual 

ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Para o o presente trabalho foi tomado 

como ponto de partida os números levantados pelo Mapa da Violência de 2012, no qual Eunápolis aparece 

entre os municípios mais violentos da Bahia, com uma taxa de homicídios que, à época, o colocava em 19º 

lugar no Brasil e 8º no Estado. Os números levantados pelo Mapa da Violência foram utilizados como 

referências comparativas para os dados coletados acerca da violência contra as mulheres. Essas taxas 

permitiram inferências sobre o quanto a violência no município tem sido uma marca de como se dão as 

relações, ou do quanto esse tipo de violência compõe o idioma dos comportamentos no município.  

Palavras-chave: Violência, Violência de gênero, Mulher, Políticas públicas. 
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ESCOLARIZAÇÃO E PERCURSOS FORMATIVOS DE ESTUDANTES  
NO IFBA/ CAMPUS VALENÇA 
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RESUMO 

Pessoas se deslocam ao longo de suas vidas por diferentes motivos. Um desses acontece por motivos de 

estudo. Assim, com as políticas públicas implementadas em âmbito nacional, estadual e municipal fazem 

com que homens, mulheres, crianças, jovens e adolescentes se desloquem de suas mais diferentes 

localidades por motivos de estudo. A trajetória estudantil de uma maioria significativa da população 

brasileira e baiana, especialmente, é marcada por deslocamentos. Em muitos casos, justificada pela 

necessidade que uma parcela significativa desta população acredita ser a escolarização possibilitadora de 

melhores condições de vida, consequentemente, de ascensão social. Neste trabalho, nosso objetivo foi 

apresentar dados de pesquisa e algumas reflexões sobre como licenciandos dos cursos de Matemática e 

Computação do IFBA/campus Valença se compreendem no processo migratório em busca do saber e como 

expressam suas histórias e suas emoções para, assim, compreendermos quais as estratégias realizadas ao 

longo de suas trajetórias escolares, bem como seus processos de socialização. Conforme demonstra a 

literatura, os processos de migração são compreendidos como permanência e mobilidade da espécie 

humana sobre a terra (Sorre, 1995 apud Megale, 1984). Entendida ainda como um processo social que vai 

além das necessidades impostas pelos mercados de trabalho, pelo modelo econômico, ao contrário, se 

inserem numa ampla mudança social, cultural e psicossocial, tanto individual, quanto coletiva, em uma 

sociedade moderna. Dessa forma, conforme salienta Gino Germani (1970 apud Brito, 2007, p. 09), a 

migração ou mobilidade das pessoas é um fenômeno essencial para a modernização da sociedade dos 

países em desenvolvimento. O IFBA Valença é uma instituição marcada pela predominância de estudantes 

de diversas localidades, de territórios de identidades diferentes, mas, que por um único motivo se juntam 

para continuar suas histórias de deslocamentos por motivo de estudos. Histórias essas que têm 

perspectivas em comum e que podem transformar em configurações diferentes.  

Palavras-chave: Migração estudantil, História de vida, Perspectiva de vida. 
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Campus Porto Seguro 

RESUMO 

O uso das tecnologias digitais se tornou indispensável no cotidiano das pessoas. Tais tecnologias 

contribuem para melhorias em serviços de comunicação, de transporte, de sistema hospitalar e 

principalmente de lazer das pessoas. Esse avanço também chegou às instituições de ensino por meio de 

políticas públicas. Uma dessas ações é o Portal do Professor, o qual foi o foco do estudo que será aqui 

apresentado. Essa ferramenta foi desenvolvida pelo governo brasileiro por meio do Ministério da Educação 

(MEC) para contribuir com o docente em suas práticas pedagógicas, bem como em sua formação 

profissional. Este estudo está embasado em teorias que discutem os impactos das tecnologias na sociedade 

(LEVY, 1999) e em discussões que propõem que os docentes precisam lançar mão dessas tecnologias nas 

práticas pedagógicas (BEHRENS, 2013). O objetivo principal foi compreender como acontece a interação do 

serviço proposto com seu público alvo: professores brasileiros. O primeiro passo foi à realização do cadastro 

no portal para ter acesso aos seus recursos, como planos de aula, materiais de estudo e vídeos educativos. 

Outro momento importante foi a entrevista com professores do município de Porto Seguro na Bahia. A 

participação desses docentes foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que esses 

podem tornar-se os principais autores da ferramenta do MEC, isso por meio da publicação de planos de 

aula. Os resultados obtidos mostraram que o Portal do Professor não está sendo usado como deveria, pois 

os professores não apresentaram a interação esperada. 

Palavras-chave: Portal do Professor, Educação, Tecnologia, Internet. 
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Dra. Luzia Matos Mota (Orientadora) - luziammota@gmail.com  
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RESUMO 

Esse trabalho de Iniciação Científica teve como objetivo principal compreender o novo panorama físico e 

avaliar qualitativamente a oferta dos cursos de Licenciaturas em Física que são ofertados pela Rede Federal 

de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Para compreender o novo panorama físico foram 

utilizados dados disponíveis nos domínios online das instituições da Rede Federal (Institutos Federais, 

CEFETs e Universidade Tecnológica), no portal do Ministério da Educação – MEC no domínio virtual 

“emec.mec.gov.br” que disponibiliza informações sobre todos os cursos de Educação Superior do Brasil, 

com atualização até 2015 e com o portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP, através das Sinopses da Educação Superior que disponibilizam informações sobre as 

instituições de ensino superior atualizadas até 2013. A partir dessa metodologia foi possível compreender 

como esses cursos estão distribuídos, quando foram criados, fazendo uma associação com a Lei nº 11.892 

do ano de 2008, as instituições da Rede Federal passaram a ter que destinar 20% das suas vagas para a 

modalidade de licenciatura, preferencialmente, nas áreas de ciências naturais e matemática, peculiaridades 

regionais sobre a oferta desses cursos, o conceito de curso atribuído pelo MEC para a modalidade 

pesquisada e o impacto que essas licenciaturas tiveram no ano de 2013. Para fazer uma avaliação 

qualitativa dos cursos de Licenciatura em Física da Rede Federal de Educação Profissional Científica e 

Tecnológica foi realizada uma análise da concepção formativa explicitada nos projetos de curso dessas 

licenciaturas. Foi feita a opção consciente de utilizar o arcabouço teórico definido por Dermeval Saviani a 

partir do termo Pedagogia Histórico-Crítica. A escolha deve-se a perspectiva política-ideológica desta 

proposta que casa com a missão dos Institutos Federais de ofertar educação emancipatória voltada para a 

inclusão social e o desenvolvimento local.  
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RESUMO 

Este trabalho faz uma abordagem de como a pesquisa está sendo desenvolvida pelos professores do 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS CAMAÇARI 

(IFBA/CAMAÇARI), tem como objetivo compreender e investigar quais as representações de pesquisa 

científica que orientam os docentes do IFBA/Camaçari. Esta pesquisa possui um caráter exploratório e 

descritivo e uma abordagem quanti-qualitativo. A pesquisa exploratória visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema em questão, ou seja, a pesquisa científica realizada pelos docentes do 

IFBA/Camaçari, com vistas a inseri-lo explicitamente ou a construir hipóteses (GIL, 1991 apud SILVA; 

MENEZES, 2005). Para a obtenção dos dados em campo, foi elaborado um roteiro para realização de 

entrevista semiestruturada com os docentes. Esta decisão justifica-se, devido à natureza mais rica e 

detalhada de informações que estas podem fornecer. Assim, fazendo leitura de alguns artigos científicos e 

livros de metodologia, construíramos um roteiro de perguntas para entrevista semiestruturada para ser 

validado. Desta forma, as entrevistas foram realizadas pela orientanda com os professores do 

IFBA/Camaçari e foram registradas com gravações audiovisuais e com diário de campo o que possibilitou 

análise de como esses professores inserem a pesquisa em sua prática profissional. Desta forma, diante das 

respostas dadas pelos professores á entrevista semiestruturada, fica claro que os docentes do 

IFBA/Camaçari compreendem o que é pesquisa, conhecendo as etapas/métodos que a pesquisa percorre 

para ser desenvolvida, seja ela com ou sem rigor, a influência que a pesquisa tem na construção  da carreira 

profissional, entretanto a pesquisa dentro do Campus vem se construindo de maneira tímida  por vários 

motivos, tais como: muitos professores afastados para estudos de pós graduação e não dispõem de tempo 

para desenvolver pesquisas no campus, outros não possuem a titulação de mestre que é um dos pré-

requisitos dos editais de iniciação cientifica e isso os impossibilitam submeter projetos, alguns pelo fato de 

não ter desenvolvido pesquisa na graduação só tiveram contato com pesquisa no mestrado,  e outros fazem 

parte de grupos de pesquisa afim de obter conhecimento necessários para as atividades de pesquisa.  
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RESUMO 

O Litoral Norte da Bahia vivencia uma série de transformações que se intensificaram nas últimas décadas do 

século XX, estas são tanto de ordem ambiental, quanto social. As transformações se caracterizam pela 

atuação de vetores modernizantes vinculados, sobretudo, a metropolização da Região Metropolitana de 

Salvador e a articulação do capital internacional (turístico e imobiliário) às ações do Estado. O turismo como 

fator inerente às articulações do poder público com o capital privado segue uma lógica onde a participação 

do governo se faz sentir através de ações como o fornecimento de infraestrutura para a construção dos 

empreendimentos e/ou participando de acordos e feiras da temática imobiliário-turística. Outro fator é a 

inserção de atividades industriais, como a criação do Polo Petroquímico de Camaçari em 1978, que aliado as 

demais transformações ocasionou uma expansão urbana e alterações significativas na dinâmica 

socioespacial regional. Conde é um município integrante desta região que vivencia transformações em sua 

paisagem costeira decorrentes do processo de urbanização atrelado ao turismo, esse fenômeno ocorre de 

maneira dispersa ocupando sistemas naturais através do surgimento de estabelecimentos voltados ao 

turismo, que se caracterizam por atender a uma demanda local e regional. Diante desse contexto, é que 

surge o objetivo geral da pesquisa que envolve a análise da configuração do espaço costeiro de Conde/BA, 

mediante a consideração das transformações socioespaciais promovidas pelos diversos agentes sociais e 

econômicos que assim contribuem no desenvolvimento de padrões de uso e ocupação do território. Os 

procedimentos metodológicos utilizados abrangeram a construção de referenciais teóricos, mapas 

temáticos (Mapa de Padrão de Uso e Ocupação; Mapa de Estágios de Urbanização) e visitas a campo, que 

subsidiaram as análises e colaboraram na elaboração do inventário de usos e ocupações. A partir do 

inventário das ações antrópicas pôde-se identificar que na zona costeira de Conde ocorrem três tipos de 

Estágio de urbanização: Núcleo urbano tradicional preservado, Núcleo urbano tradicional modificado, 

Núcleo urbano expandido. Verifica-se que o que se tem projetado sobre a zona costeira de Conde é um 

padrão de uso relacionado às atividades agropecuárias e a urbanização oriundas do fenômeno de 

"turistificação" do seu litoral, onde seu principal núcleo urbano (Sítio do Conde) se expande sobre um 

desenho desprovido de ordenamento e planejamento, que consequentemente resulta nas ocupações dos 

ecossistemas costeiros, questão também recorrente em Barra do Itariri, núcleo localizado mais ao sul do 

município, onde se registram residências construídas sobre cordões dunares e na praia. Conde, como 

município pertencente a APA do Litoral Norte, vivencia o abandono das atividades tradicionais pela 

população local em decorrência da implementação de novas atividades (sobretudo turística e industrial); o 

crescimento do mercado imobiliário de lotes e segundas residências; a concentração fundiária; o avanço 

das atividades agropecuárias específicas que desmatam os fragmentos de floresta nativa. Nessas 

circunstâncias, é necessário (re)pensar as ações do Estado como principal agente na (re)organização 

socioespacial, na elaboração de medidas que postulem a reversão dessas questões diagnosticadas e que 

direcione usos e ocupações sustentáveis na zona costeira. 

Palavras-chave: Transformações socioespaciais, Urbanização, Turismo, Conde.  

Área / subárea: Ciências Humanas / Geografia. 
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MEMÓRIAS: ORIGEM DO BAIRRO TENTO A PARTIR DA MEMÓRIA DOS SEUS 
ANTIGOS MORADORES 

Moisés Santos do Nascimento (Bolsista PIBIC) - moisesbkp@hotmail.com  
Licenciatura em Computação, Campus Valença  

Me. Eliete da Silva Barros (Oriebtadora) - elietepedagoga@gmail.com 
Campus Valença 

RESUMO 

O trabalho intitulado “Memórias: origem do bairro tento a partir da memória dos seus antigos moradores”, 

tomando como referência a discussão sobre memória e história oral, tem como objetivo principal 

compreender o processo de formação/criação do bairro Tento na cidade de Valença, município do Estado 

da Bahia, a partir da memória dos moradores. Esse bairro foi escolhido por estar próximo do Instituto 

Federal da Bahia – IFBA, campus Valença e pela inquietação de mesmo estando próximo não demonstrar 

ter estreita relação de convivência, haja vista, da indiscutível necessidade de a escola estar integrada à 

comunidade da qual faz parte. Para dar conta desse estudo, utilizamos a metodologia qualitativa, com 

enfoque de história oral, tendo como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada. 

Entendemos ser importante ouvir a história de um lugar a partir dos seus próprios moradores e ampliar 

assim o conhecimento para além dos documentos escritos. Conseguiu-se com esse estudo compreender 

como o bairro se formou e, além disso, reconhecer os sujeitos como pessoas de direito imaterial, pois o 

sentimento de pertencimento do bairro foi evidente. Propiciar aos ausentes da história formal, o direito da 

fala, sinalizou para esse trabalho a necessidade de continuar dando voz a quem de fato a tem. 

Palavras-chave: Memória, Tento, IFBA.  

Área / subárea: Ciências Humanas / Educação. 
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A BIOGEOGRAFIA URBANA NA GEOGRAFIA ESCOLAR: CONCEITOS E APLICAÇÕES 
PARA A PRÁTICA DE ENSINO DA GEOGRAFIA FÍSICA 

Odicleide Coutinho do Nascimento (Bolsista PIBIC) - odicleide@ifba.edu.br  
Curso de Licenciatura em Geografia, Campus Salvador 

Me. Ivan de Matos e Silva Junior (Orientador) - ivan.matos@ifba.edu.br  
Campus Salvador 

RESUMO 

A geografia representa um dos componentes curriculares fundamentais na educação básica, dada à sua 

natureza interdisciplinar de abordagens que integram Natureza e Sociedade, fomentando assim, condições 

e situações que conduzam ao pensamento crítico, reflexivo e propositivo. A partir dos conceitos e temas 

da biogeografia, a geografia assinala possibilidades enriquecedoras de metodologias de ensino que podem 

relacionar as temáticas físico-naturais com a vivência dos educandos; fato que redimensiona o processo de 

ensino-aprendizagem e conduz novas tendências de educação geográfica. Por esta razão, o presente 

projeto teve como objetivo avaliar o panorama atual dos estudos biogeográficos, a partir dos conceitos e 

temas de biogeografia urbana, bem como possibilidades de seu tratamento didático-pedagógico na 

geografia escolar. Trata-se de um estudo teórico, baseado em levantamento de referências no campo do 

ensino e da pesquisa em geografia, especialmente em biogeografia.  Para tanto, pautou-se inicialmente 

em levantamento bibliográfico relacionado à temática biogeográfica e sua vinculação à problemática 

socioambiental urbana, tendo como apoio aos encontros presenciais, a plataforma online Schoology, 

diante da necessidade de ampliar o acompanhamento das atividades da pesquisa. A partir de 

levantamento qualitativo da abordagem dos conteúdos de natureza biogeográfica em livros e periódicos 

de circulação nacional, foi estabelecido relações entre as inúmeras conceituações de biogeografia e 

biogeografia urbana, articulando-as com a possibilidade de tratamento em práticas de ensino de 

geografia. Dentre alguns dos resultados, pode-se assinalar o fato que a incorporação de conceitos de 

biogeografia em sua vertente urbana na geografia escolar, ajudam a superar a fragmentação do 

conhecimento geográfico, especialmente em conceitos que seriam convencionalmente endereçados à 

geografia física ou humana. Além disso, as reflexões a partir das referências adotadas, constatou-se alguns 

conceitos biogeográficos aplicados à contextos urbanos que são estruturantes em práticas de ensino de 

geografia mais integradora, tais como os conceitos, áreas verdes urbanas, pontes biogeográficas 

antropogênicas, barreiras biogeográficas antropogênicas, fitocídio urbano e florestas urbanas, que podem 

ser contextualizados a partir de práticas de trabalho de campo. 

Palavras-chave: Educação geográfica, Geografia física, Biogeografia urbana, Formação docente.  

Área / subárea: Ciências Humanas/ Geografia. 
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UMA ANÁLISE DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DA GEOGRAFIA EXISTENTES NO 
TERRITÓRIO BRASILEIRO: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 

Sara Regina Santana de Jesus (Voluntária PIVIC) - sararegina@ifba.edu.br 
Licenciatura em Geografia, Campus Salvador 

Me. Isabela Santos Albuquerque (Orientadora) - isalbuquerque30@gmail.com 
Campus Salvador 

RESUMO 

A docência é uma atividade intelectual e complexa face à dinâmica do mundo contemporâneo. Quanto à 

Geografia, pode-se dizer que é uma área que proporciona o conhecimento e a compreensão do espaço 

geográfico, favorecendo a conscientização e formação cidadã. Então, cabe estabelecer uma reflexividade 

para a (re)significação da prática pedagógica. Muitos cursos de licenciatura em Geografia possuem um viés 

bacharelesco, reforçado por matrizes curriculares que não priorizam o imbricamento do trabalho 

desenvolvido por suas disciplinas. A implantação de laboratórios diversos é comum e importante para a 

área, mas ainda está em processo a criação de laboratórios de ensino. Tal questão estimulou o pensar sobre 

o lugar da docência na área, motivando a elaboração do Projeto Laboratórios de Ensino da Geografia: 

Abordagens, possibilidades e aplicações nos ambientes acadêmico e escolar,  desenvolvido a partir do Plano 

de Trabalho Uma análise dos laboratórios de ensino da Geografia existentes no território brasileiro: 

contribuições para a formação docente. Objetivou-se coletar informações sobre tais espaços, visando a 

criação de um banco de dados apresentando experiências e propostas para análise, (re)criação de 

possibilidades e aplicação no LAPEG (Laboratório de Práticas de Ensino da Geografia), implantado no IFBA, 

Campus Salvador, em 2015. A metodologia organizada em etapas distintas e complementares, permitiu 

a(o): Análise do perfil dos discentes e docentes do Curso através de entrevistas; estudo de referenciais na 

área de ensino da Geografia; pesquisa na Plataforma E-mec, de instituições públicas de ensino superior que 

ofertam o curso de licenciatura em Geografia no Brasil, selecionando as que possuem laboratórios de 

ensino da Geografia e também interdisciplinares; busca nos sites das institutições das experiências 

desenvolvidas nos laboratórios; pesquisa documental para identificação dos laboratórios que trabalham 

numa perspectiva crítica, dialógica e integradora; mapeamento da distribuição territorial de cursos de 

licenciatura em Geografia e dos Laboratórios de ensino da Geografia e/ou interdisciplinares; criação de 

banco de dados com as metas/ações desenvolvidas nos laboratórios; produção de trabalhos, socializando a 

experiência para as comunidades acadêmica e escolar. A pesquisa demonstrou quantitativamente e 

qualitativamente a assertiva trabalhada, pois dos 175 cursos diagnosticados através da Plataforma E-mec, 

encontrou-se 38 laboratórios de ensino. Tal busca levou também aos laboratórios interdisciplinares que 

estão colaborando no processo de formação docente, por isso foram agregados à pesquisa. Dos espaços 

estudados, 34 possuem informações atualizadas. Assim, infere-se que ainda é processual o planejamento e 

concretização de laboratórios voltados para a concepção e implementação de práticas pedagógicas que 

fortaleçam a Geografia Escolar. 

Palavras-chave: Laboratórios de ensino; Geografia; Formação docente; Interdisciplinaridade. 

Área / subárea: Ciências Humanas / Geografia. 
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A GEOGRAFIA ESCOLAR E O TRATAMENTO DA TEMÁTICA DE DEGRADAÇÃO DE 
ESPAÇOS COSTEIROS  

 
Silas de Santana Vitória (Bolsista PIBIC) 
Licenciatura em Geografia, Campus Salvador  

Dra. Anízia Conceição Cabral de Assunção Oliveira (Orientadora) – aniziacaoliveira@gmail.com  
Campus Salvador  

RESUMO 

A presente pesquisa objetivou, a partir da consideração dos referenciais teóricos e metodológicos da 

Geografia Escolar, propor abordagens de ensino para o tratamento da temática de degradação de espaços 

costeiros em Conde/BA. O tratamento das temáticas físico-naturais no ensino da Geografia deve 

contemplar uma abordagem que considere o pressuposto da articulação entre natureza e sociedade, ou 

seja, das relações dinâmicas e interações que se estabelecem entre elementos naturais e sociais. A 

Geografia tem papel importante na compreensão das interações físico-humanas e diante disso, o 

tratamento das temáticas de degradação ambiental assume relevância no ensino da disciplina. Como 

procedimento metodológico, foram realizados: levantamento bibliográfico e aprofundamento teórico sobre 

os fundamentos da Geografia escolar e da Didática; definição de caminhos conceituais; proposição de 

abordagens teóricas e metodológicas referentes à problemática de degradação de espaços costeiros da área 

de estudo. As abordagens contemplaram: a utilização da categoria lugar; a consideração da perspectiva de 

análise integrada; o estudo do meio. A partir da definição das abordagens, sequência didática foi sugerida e 

composta pelos seguintes momentos: 1º- Conhecendo a paisagem costeira de Conde; 2º- História do lugar; 

3º- Analisando as intervenções humanas na paisagem a partir do estudo do meio; 4º Momento- Elaboração 

de uma proposta de intervenção da escola em parceria com a comunidade. Destaca-se na pesquisa a 

importância de um ensino de Geografia que consiga re-significar os conteúdos escolares, levando os alunos 

ao reconhecimento identitário com o lugar em que estão inseridos. O envolvimento com o lugar a partir da 

inclusão de temas do cotidiano contribui para uma maior identificação e valorização pelos sujeitos dos 

conteúdos estudados, o que favorece a busca por soluções dos problemas advindos da realidade vivida. 

Parte-se do pressuposto de que o desenvolvimento da percepção do aluno sobre como os elementos físicos 

e humanos se relacionam, a análise de como a sociedade transforma a natureza, dos processos históricos e 

sociais de transformação do meio natural e construído são caminhos norteadores para uma compreensão 

integrada dos fenômenos. Aliado a isso, tem-se que o estudo do meio é considerado um método de ensino 

fundamental à aprendizagem significativa dos conceitos da Geografia e que a temática investigada sob o 

domínio da análise da atuação indevida de processos de uso e ocupação, é campo fértil para a 

operacionalização/implementação de um ensino crítico, que busque a compreensão da realidade 

socioambiental adversa, contribuindo para apreensão do espaço costeiro e das problemáticas a ele 

relacionadas. 

Palavras-chave: Geografia Escolar, Conteúdos de Ensino, Degradação de espaços costeiros.  

Área / subárea: Ciências Humanas / Geografia. 
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CALCULADORA AMLC NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA: REFLEXÕES PEDAGÓGICAS  

Taíze Cardoso de Sousa (Bolsista PIBIC) - tayserangel@hotmail.com  
Licenciatura em Matemática, Campus Valença 

Me. Antonio Messias Lopes Cruz (Orientador) - messiascruz@ifba.edu.br  
Campus Valença 

RESUMO 

Este projeto de pesquisa apresentou uma proposta metodológica que envolveu o ensino de matemática 

com noções da teoria musical durante uma um curso de formação destinado a professores de matemática 

da rede pública de ensino da cidade de Valença – BA. A finalidade principal deste projeto foi promover uma 

formação continuada para o professor de matemática e extrair percepções sobre a Calculadora AMLC que 

será o principal norteador desta formação. Assim, os objetivos específicos desta pesquisa foram: a) analisar 

as impressões e opiniões dos docentes sobre a utilização da Calculadora AMLC em sala de aula; b) 

promover a extensão no IFBA através desta formação, uma vez que o público alvo deste processo será 

prioritariamente professores da rede municipal e/ou rede estadual; c) verificar se o professor de 

matemática terá condições de auxiliar na educação musical, uma vez que a lei obriga as escolas públicas ao 

ensino desta área, já que a Calculadora AMLC é interdisciplinar e envolve matemática e educação musical; 

d) fazer divulgações do projeto nos meios científicos; e) verificar o grau de satisfação do professor de 

matemática ao utilizar pedagogicamente a tecnologia, a calculadora e os jogos e f) proporcionar ao bolsista 

a vivência e concepção do projeto, que será importante na sua formação inicial para sua prática docente. 

Para coleta de dado foi utilizado dois questionários como também as falas e reações dos participantes 

durante todo o curso formativo, e o tratamento dos dados teve uma abordagem qualitativa. Notou-se que 

os professores inicialmente não tinha condições de auxiliar na educação musical, pois não percebiam 

relações matemáticas existentes com a música. Os professores relataram que aceitam parcialmente o uso 

da calculadora convencional em sala de aula, mas não em avaliações, pois justificaram que com este 

artefato não é possível avaliar os alunos nas operações executadas, e todos eles nunca utilizaram jogos 

digitais em suas práticas. Com esse projeto de pesquisa foi possível alcançar todos os objetivos propostos. 

Proporcionando a vivência da bolsista com o projeto de pesquisa e contribuindo para sua formação 

pedagógica. Além disso, o projeto permitiu o fortalecimento da extensão no IFBA com o curso de formação 

continuada para o professor de matemática. Deste curso foi possível extrair percepções em relação ao 

auxílio do professor de matemática para a educação musical, a utilização dos Jogos Didáticos AMLC e da 

Calculadora AMLC como também da tecnologia em prol do processo educacional. 

Palavras-chave: Matemática, Música, Tecnologia, Ensino. 

Área / subárea: Ciências Humanas / Educação. 
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A DINÂMICA DE PRODUTIVIDADE DO TRABALHO POR SETORES DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA NO BRASIL: A EXPERIÊNCIA REGIONAL DA BAHIA 

Anderson Luiz de Sousa (Bolsista PIBIC) - anderson.tioan@gmail.com  
Administração, Campus Salvador  

Dr. José Rubens Monteiro Teixeira (Orientador) - jrubensmt@ifba.edu.br  
Campus Salvador  

RESUMO 

O presente estudo busca apreender a produtividade dos empregados formais em relação ao PIB no Brasil, 

Nordeste e Bahia por setores econômicos em uma conjuntura de crise econômica. Compreende mais 

especificamente, a discussão dos indicadores de produtividade em três importantes regiões econômicas da 

Bahia (Metropolitana de Salvador; Paraguaçu; e Oeste) que serão relacionadas e comparadas entre si, e 

com o estado, região e País em que estão inseridas.  A principal base de dados foi o PIB a preços correntes 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o nível de empregos formais a partir da Relação 

Anual de Informações Sociais - Ministério do trabalho e emprego (RAIS - MTE). A dinâmica da produtividade 

debatida permeia o início do século XXI, a rigor de 2007 a 2012, período de agudização da conjuntura de 

crise internacional em torno do ano de 2008. A análise consiste ainda em verificar os principais setores das 

atividades econômicas e seus respectivos índices de participação no valor adicionado bruto gerado por cada 

uma destas regiões em destaque. Apesar da dificuldade em encontrar dados cronológicos referentes aos 

índices de produtividade das regiões foco da pesquisa, foi possível apreender as semelhanças e as 

diferenças da dinâmica de produtividade regional na Bahia e frente ao Nordeste e ao Brasil nos grandes 

setores econômicos, o que evidencia as consideráveis heterogeneidades e desigualdades setoriais e 

regionais que caracterizam a economia brasileira. Por fim torna se evidente o fortalecimento da 

produtividade na economia a interior do país. 

Palavras-chave: Produtividade do trabalho, Setores econômicos, Economia baiana, Empregos formais. 

Área / subárea: Ciências Sociais Aplicadas / Administração. 
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EMPREENDEDORISMO NO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA – UM ANÁLISE DA 
PERCEPÇÃO DOS DISCENTES E DOCENTES DO CURSO 

André Teixeira Amorim Costa (Voluntário PIVIC) - 3andre.tac@gmail.com 
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista 

Dra. Deise Danielle Neves Dias Piau (Orientador) - deisepiau@gmail.com  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

Segundo Morris (2002), é de comum acordo entre a sociedade acadêmica que as pessoas não nascem 

empreendedoras, mas sim, que um conjunto de interações ente variadas condições resultam na formação 

de características que facilitam um comportamento empreendedor.  Lezana e Tonelli (2004) associam esses 

fatores às características empreendedoras, afirmando que a atuação dessas condições interferem de forma 

direta na criação das empresas no futuro. Logo, mesmo que de maneira subjetiva, esse conjunto de 

interações contribui para a formação de um empreendedor. A partir de uma pesquisa realizada pela Society 

of Associated Researchers on International Entrepreneurhip (SARIE), Birley. Westhead (1992) definiu cinco 

principais características associadas às necessidades do empreendedor: aprovação, independência, 

desenvolvimento pessoal, segurança e auto realização. Para analisar o papel do empreendedorismo como 

instrumento pedagógico no currículo de engenharia elétrica, foram pesquisadas as matrizes curriculares e 

planos pedagógicos de todas as Instituições de Ensino Superior (IES) de engenharia elétrica do Brasil; 

investigado o perfil e comportamento empreendedor dos discentes do curso e pesquisada a produção 

científica do corpo docente da área profissionalizante do locus  da pesquisa. Foi constatado que entre os 

Institutos Federais (IF’s) apenas 33% e das demais IES 15,38% disponibilizam a disciplina. A análise 

bibliometrica das produções científicas e projetos de extensão dos docentes do curso na Plataforma Lattes 

(CNPq) revelou que dentre as 396 produções nenhuma delas está relacionada ao empreendedorismo. A 

analise dos resultados obtidos com a tabulação do primeiro instrumento revela que o perfil empreendedor 

predominante entre os discentes que estão iniciando o curso de engenharia elétrica é médio superior, com 

média de 156; assim como os concluintes possuem predominancia de perfil empreendedor médio superior, 

com média de 152 pontos. Quando solicitado que descrevessem duas habilidade que consideram maus 

importantes para a formação do engenheiro as que mais aparecerem, do universo de quarenta e um 

questionários dessa pesquisa, por ordem de repetição foram: conhecimento técnico (42,68%),  criatividade 

(21,95%), inovação (7,41%), comunicação (7,41%), liderança (4,94%) e não responderam (15,91%). Ao 

serem perguntados sobre as perspecitvas quando concluirem o curso, as respostas encontradas foram que 

66% pretende tornar-se funcionário em empresa privada; 17% pretende montar o próprio negócio; 12% 

pretende tornar-se servidor público e; 5% pretende trabalhar na área acadêmica. Quando questionados a 

cerca da forma com que a universidade contribui ou contribuirá para com a formação empreendedora dos 

alunos, na percepção deles, todos os que responderam relacionacionaram suas respostas ao ensino de 

conhecimentos e habilidades técnicas. 

Palavras-chave: Engenharia Elétrica, Ensino, Empreendedorismo, Inovação. 

Área / subárea: Ciências Sociais Aplicadas / Administração. 
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EMPREENDEDORISMO NO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL – UMA ANÁLISE 
DA PERCEPÇÃO DOS DISCENTES E DOCENTES DO CURSO 

 
Franciele Santos Torres (Bolsista PIBIC) - torresfranciele@hotmail.com  
Engenharia Ambiental, Campus Vitória da Conquista 
 

Dra. Deise Danielle Neves Dias Piau (Orientadora) - deisepiau@gmail.com  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

O principal objetivo da formação superior é proporcionar aos discentes, conhecimentos e habilidades para 

atuar no mercado de trabalho, e o processo de qualificação profissional, que tem se concentrado 

fortemente na formação técnica, agora passa a exigir outras habilidades e competências, saberes e 

conhecimentos que possibilitem a formação de profissionais criativos, inovadores e mais preparados. Esse 

processo de formação está vinculado a adoção de uma matriz curricular com elementos e estudos 

relacionados ao empreendedorismo. Muitas Instituições brasileiras possuem uma disciplina relacionada à 

gestão, que aborda o empreendedorismo, contudo, não contempla o ensino do empreendedorismo em sua 

totalidade e os discentes, que devem inserir-se no mercado de trabalho, em empresas ou como 

empreendedor, acabam por ter um déficit em seu perfil empreendedor, pelo fato de características 

empreendedoras não serem trabalhadas efetivamente durante o curso. Levando em consideração a 

importância de estimular o empreendedorismo no meio acadêmico, o presente estudo tem como objetivo 

analisar o papel do empreendedorismo como instrumento pedagógico no currículo de Engenharia 

Ambiental, através da análise dos perfis e comportamentos empreendedores de discentes ingressantes, 

egressos e de docentes. No decorrer da pesquisa, através dos instrumentos escolhidos, verificou-se que há 

pouca diferença entre os perfis e comportamentos empreendedores da população pesquisada, contudo, 

um dado de grande relevância observado foi que os alunos ingressantes apresentam um maior potencial 

empreendedor, o que evidencia que realmente o empreendedorismo não é uma das prioridades 

institucionais, e não recebe a atenção devida, pois tanto docente como discente vão perdendo seu 

potencial empreendedor no decorrer do curso, o que destaca a importância da participação da Instituição, 

para o desenvolvimento do tema empreendedorismo, que contribui para a formação de indivíduos mais 

preparados para a atuação profissional. 

Palavras-chave: Formação Superior, Empreendedorismo, Potencial Empreendedor. 
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ANÁLISE DA INSERÇÃO DO EMPREENDEDORISMO NO CURSO 
DE ENGENHARIA CIVIL 

José Lucas Leão Barros (Voluntário PIVIC) - joselucas.leao@gmail.com  
Engenharia Civil, Campus Vitória da Conquista 

Dra. Deise Danielle Neves Dias Piau (Orientador) - deisepiau@gmail.com  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

Neste trabalho são propostos o estudo e a avaliação aprofundada a respeito do caráter empreendedor, bem 

como a análise de ações empreendedoras vinculados aos métodos e diretrizes implantados no meio 

acadêmico para a formação profissional e capacitação frente ao mercado de trabalho do indivíduo 

componente do curso de engenharia civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, 

Campus Vitória da Conquista. Através de um estudo descritivo com aspectos exploratórios, procurou-se 

indagar acerca do papel do empreendedorismo como instrumento pedagógico ao identificar sua 

representação na matriz curricular e a percepção, com a inserção desse ramo, por parte do corpo docente e 

discente. Com a utilização de um questionário como instrumento de pesquisa, aplicado aos discentes que 

correspondem, aproximadamente, aos períodos de ingresso e egresso do respectivo curso, as observações 

relacionadas às características e comportamentos constatados no âmbito do empreendedorismo, além do 

próprio conhecimento sobre o tema, foram proveitosas para o traçado do perfil dos estudantes ante esta 

esfera. Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade da aplicação de elementos e atividades que 

compreendem o desenvolvimento do campo empreendedor no ambiente universitário, tendo em vista a 

predisposição do corpo discente para a área complementada da escassez de recursos que otimizem tal 

procedimento. Diante desses resultados, ao considerar o crescimento e a grande representatividade, no 

mercado, da engenharia, em um contexto nacional e local, é possível verificar a importância de uma 

formação profissional consolidada e tecnicamente competente, proposta pelo próprio andamento do curso, 

atrelada à capacidade de inovação, de criatividade, de promover abstrações e moldar-se a novas situações 

identificadas no ambiente prático, além de analisar problemas e sintetizar soluções integrando múltiplos 

conhecimentos, as quais são proporcionadas pelo ensino de peculiaridade empreendedora. 

  
Palavras-chave: Engenharia, Empreendedorismo, Matriz curricular, Perfil empreendedor. 
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EVIDENCIAÇÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS NO SETOR FINANCEIRO: UM ESTUDO 
EXPLORATÓRIO COM EMPRESAS BRASILEIRAS PERTENCENTES AO ÍNDICE 

CARBONO EFICIENTE (ICO2) DA BM&FBOVESPA 

Rayane Brasil Barbosa (Bolsista PIBIC) - rayanebr@hotmail.com  
Bacharelado em Administração, Campus de Salvador 

Dr. André Luis Rocha de Souza (Orientador) - andresouza@ifba.edu.br  
Campus de Salvador 

RESUMO 

A pesquisa teve por objetivo geral mapear e discutir os riscos climáticos evidenciados pelas empresas, do 

setor financeiro, pertencentes ao Índice Carbono Eficiente (ICO2) da BM&FBOVESPA, nos questionários do 

Carbon Disclosure Project (CDP). Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental, com uma 

abordagem qualitativa, cujos dados secundários foram coletados por meio das respostas empresariais aos 

questionários do CDP publicados no ano de 2015. Os resultados evidenciaram que o setor financeiro apesar 

de não ter um impacto direto no meio ambiente e ser considerado de baixa intensidade de emissão, estão 

reportando os riscos e oportunidades relacionadas às mudanças climáticas. Verificou-se que os riscos mais 

evidenciados no setor financeiro dos respondentes do CDP, no ano de 2015 foram os riscos causados por 

mudança física nos parâmetros climáticos com 46%, seguido pelos riscos causados por mudança na 

regulação com 34%. Já o risco causado por outros fatores relacionados ao clima, que ficou com apenas 

20%, foi o que apresentou baixa evidenciação. As oportunidades mais reportadas pelas empresas foram as 

direcionadas por mudança na regulação 42%, seguido pelas oportunidades relacionadas por mudança física 

com 32%. Já as oportunidades que foram pouco reportadas foram as direcionadas por outros fatores 

relacionados ao clima com 26%.  

Palavras-chave: Teoria dos stakeholders, Riscos climáticos, Setor financeiro.  

Área / subárea: Ciências Sociais Aplicadas/Administração. 
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ANÁLISE ESPACIAL E TEMPORAL DO ESTADO TRÓFICO DA ÁGUA EM DIFERENTES 
SUB-BACIAS DO RIO VERRUGA  

Adeid Rodrigues Santos Silva (Bolsista PIBIC) - adeid-rodrigues@hotmail.com  
Engenharia Ambiental, Campus Vitória da Conquista 

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

RESUMO 

As atividades humanas associadas ao crescimento desordenado das cidades são fontes de compostos 

orgânicos e nutrientes potencialmente poluidores da água, a exemplo o fósforo. Nos processos biológicos, o 

fósforo é considerado um macronutriente, por ser um elemento exigido em grandes quantidades pelas 

células vivas. Quando descarregados em águas superficiais, provocam o enriquecimento do meio, tornando-

o mais fértil possibilitando o crescimento intensivo de comunidades fitoplanctônicas, fato que pode 

ocasionar o processo de eutrofização da água. Este trabalho teve como objetivo geral analisar a 

variabilidade espaço-temporal do estado trófico, por meio do Índice de Estado Trófico (IET) em 7 (sete) 

pontos de amostragem e em diferentes sub-bacias do Rio Verruga, localizado entre os municípios de Vitória 

da Conquista e Itambé, região sudoeste da Bahia, durante o período de 10 meses de monitoramento, em 

escala de tempo mensal. A análise das concentrações de fósforo e frações foram realizadas no laboratório 

de Água e Esgoto do IFBA. A determinação da concentração de fósforo total na água foi feita de acordo as 

recomendações da APHA (2005). Com base nos resultados obtidos, conclui-se que as águas do Rio Verruga 

apresentam estado hipereutrófico, representando o pior grau de trofia para um corpo hídrico, o que 

significa que a rio encontra-se poluído, com elevadas concentrações de matéria orgânica e nutrientes, com 

comprometimento acentuado dos usos múltiplos da água ao longo da bacia. Nestas condições de Rio 

eutrofizado pode ocorrer mortandade de peixes devido à redução na concentração de O2 pelo processo de 

eutrofização. É necessária uma ação de controle das fontes poluidoras. As variáveis fosforo inorgânico (PI), 

fósforo total e IET tiveram boa correlação entre si, com valores de coeficientes de correlação (r) superiores a 

0,865. A matriz de comunalidades permite concluir que a variável fósforo inorgânico explica 93,2% de 

variância total dos dados, enquanto PI mais IET explicam 98,57% da variabilidade dos dados.  

Palavras-chave: Fósforo, Analise multivariada, Rio Verruga  
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA HÁPTICO DE CONTROLE PARA UM BRAÇO 
ROBÓTICO DE CINCO EIXOS 

Adriano de Oliveira Rocha (Bolsista PIBIC) - adrianorochacl@gmail.com  
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista 

Dr. José Alberto Diaz Amado (Orientador) – sportingjada1@hotmail.com  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

A robótica industrial pode ser entendida como uma área da automação, na qual um robô é projetado para 

substituir a mão-de-obra humana. Dessa forma eles possuem certas características humanas, dentre elas, a 

mais conhecida é a do manipulador mecânico, construído semelhante ao braço humano. Nas últimas 

décadas, tem existido a necessidade de se realizar tarefas em lugares onde a presença humana se torna 

difícil, arriscada e até mesmo impossível. Com isso, os robôs manipuladores têm sido usados 

principalmente para operações repetitivas em ambientes perigosos, utilizando sistemas teleoperados e 

hápticos. No desenvolvimento desse projeto foi possível trabalhar na construção de um sistema sensorial, o 

qual identifica os ângulos de determinadas articulações do braço humano e, por meio de uma interface 

com o software MATLAB, realiza a movimentação do robô SCORBOT-ER 4u. Assim, o usuário por meio de 

uma luva háptica consegue controlar o braço robótico remotamente. Para tal, foram utilizados sensores 

inercias compostos por acelerômetro e magnetômetro, acoplados juntamente a um microcontrolador. 

Através de módulos de rádio frequência XBee-PRO os dados obtidos, por meio dos sensores inerciais, foram 

enviados a um microcomputador, este conectado a unidade de controle do robô. O sistema de referências, 

adotado para realizar os movimentos, teve como fundamento a identificação e o envio para o robô da 

variação do ângulo, de modo que fosse possível alterar a posição referencial. Assim, o usuário do sistema 

pode obter uma maior mobilidade e um controle satisfatório. Também foi desenvolvimento um software 

para realizar a interação entre as diversas partes do Sistema háptico (robô, microcomputador, luva háptica, 

microcontrolador, sensores e módulos de rádio frequência), visando uma fácil operação por parte do 

usuário. O sistema como um todo foi construído para propiciar ao usuário comandos claros e, na medida do 

possível, uma operação intuitiva, possuindo funções práticas. 

Palavras-chave: Manipuladores robóticos, Sensoriamento, Sistema háptico, MATLAB. 
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ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA QUALIDADE DA ÁGUA DE QUATRO SUB-BACIAS DO 
RIO VERRUGA 

Aline Aguiar Dourado (Bolsista PIBIC) - alyneh.dourado@gmail.com  
Engenharia Ambiental, Campus Vitória da Conquista 

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

RESUMO 

A água é um recurso finito e essencial para todas as formas de vida, porém estão susceptíveis à poluição 

hídrica por meio de fontes naturais ou antrópicas. Portanto, o monitoramento ambiental é essencial para a 

gestão dos Recursos Hídricos em bacias hidrográficas. O presente estudo teve como objetivo estudar a 

variabilidade espacial e temporal das variáveis físico-químicos pH, temperatura (T), sólidos totais dissolvidos 

(ST), cor, turbidez, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), oxigênio dissolvido (OD), condutividade elétrica 

(CE), potencial de oxirredução e salinidade, em sete pontos distribuídos ao longo do Rio Verruga e de suas 

sub-bacias, bem avaliar a qualidade da água em termos de coliformes totais (CT) e termotolerantes (CF), por 

um período de 10 meses de monitoramento, mensalmente. Adicionalmente, pretende-se comparar os 

valores observados com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357 de 2005 e com a portaria 

nº 2914 de 2011 do Ministério da Saúde. O presente estudo foi conduzido na bacia hidrográfica do rio 

Verruga (incluindo o rio principal da bacia e quatro tributários) localizado na região Sudoeste da Bahia, 

entre os municípios de Vitória da Conquista e Itambé. A metodologia empregada para análise 

microbiológica, DBO e ST seguiram as recomendações do Standart Methods. Por outro lado, os valores das 

variáveis físico-químicas restantes foram obtidos empregando uma sonda multiparâmetro, marca HORIBA, 

modelo U52g. Os resultados obtidos permitem constatar que os valores médio, no período analisado, das 

variáveis DBO, cor, NTU, ST, T, CE, OD, CT e CF foram de 95,65 mg/L, 260, 52, 0,31 mg/L, 27,6oC, 0,49 μs/cm, 

5,20 mg/L, 9,3x103 NMP/100 mL e 6,5x103 NMP/100 mL. A matriz de correção entre as variáveis analisadas 

permitiu verificar que ST e NTU teve correlação positiva (r) de 0,91. A variável OD e NTU também 

apresentou correlação positiva de 0,79, enquanto as demais variáveis não apresentaram boa correlação 

entre os valores de r inferiores a 0,5. A análise multivariada empregando o software estatístico SPSS 

permitiu concluir que as variáveis DBO, CT, COR e NTU explicam 82,3% de variância total dos dados, sendo 

as variáveis que melhor explicam a de qualidade de água no rio, dentre as variáveis analisadas. Conforme os 

resultados encontrados para os valores de cada variável analisada, nos sete pontos amostrais, encontram-se 

altamente elevada de acordo as legislações adequadas para este fim, caracterizando as águas como 

impróprias para o consumo humano e sendo necessário um tratamento avançado para reverter esta 

situação.  

Palavras-chave: Águas naturais, Parâmetros físico-químicos, Poluição das águas. 
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APROVEITAMENTO DE RESÍDUO DE MANGANÊS NA FORMULAÇÃO DE MASSA 
CERÂMICA  

Ana Claudia Rangel da Conceição (Voluntária PIVIC) - arangel-ma@hotmail.com  
Engenharia Mecânica Industrial, Campus Salvador 

Dr. Osvaldo Cruz Santos (Orientador) - engcruz@ig.com.br  
Campus Salvador 

RESUMO 

A utilização de materiais considerado descartáveis na composição de novos produtos segue a nova 

tendência mundial de se produzir atendendo às novas exigências tecnológicas e preocupações com o meio 

ambiente. O pó de despoeiramento é um resíduo sólido industrial proveniente da metalurgia do minério de 

manganês. Este material contém uma concentração significativa de manganês. Assim sendo, este trabalho 

de pesquisa tem como objetivo principal a utilização do resíduo do pó de despoeiramento de manganês na 

massa cerâmica para a fabricação de revestimento cerâmicos. Neste estudo busca-se reduzir o impacto 

ambiental e contribuir para fabricação de revestimento cerâmico industrial através do reaproveitamento. 

As matérias-primas, oriundas da Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram caracterizadas por 

fluorescência de raios-X (FRX), difração de raios-X (DRX) e espectrometria (EDS). O resíduo em pó em 

percentagens de 0%, 5%, 10% e 15% em peso foi adicionado à argila. Os corpos de prova com dimensões de 

60 x 20 x 5 mm conformados por prensagem uniaxial de 30 MPa, preparados de acordo com as normas 

técnicas, foram sinterizados nas temperaturas de: 900°C, 1000°C e 1100°C. Após a sinterização as seguintes 

propriedades mecânicas foram avaliadas: resistência à flexão, massa específica aparente, absorção de água 

e retração linear. Os corpos de prova foram analisados quimicamente por fluorescência de raios-X (FRX), e 

sua variação microestrutural por difração de raios-X (DRX) e microscopia ótica (MEV). Concluiu-se que a 

adição do resíduo de manganês à massa cerâmica, para a produção de cerâmica de revestimento 

porcelanato (formulações A3 e A4) e grês (formulação A2), mostrou-se de acordo com as especificações das 

normas técnicas. 

 Palavras-chave: Cerâmica, Argila, Resíduo de manganês.  
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PROJETO E SIMULAÇÃO DE UM AMPLIFICADOR DE TRÊS BANDAS 

Andrea Carneiro da Silva (Voluntária PIVITI) - andreacarneiro@ifba.edu.br  
Engenharia Industrial Elétrica, Campus Salvador 

Dr. Fabricio Gerônimo Simões Silva (Orientador) - fsimoes@ifba.edu.br  
Campus Salvador 

RESUMO 

Há uma forte tendência na pesquisa e no desenvolvimento de dispositivos multifuncionais capazes de 

operar em diferentes sistemas de comunicações. Isso torna os circuitos, como pode ser percebido ao longo 

da história, cada vez menores e de menor custo. Nesse cenário, a importância deste trabalho se dá na busca 

constante por amplificadores mais adaptáveis a diferentes faixas de frequência e que sejam mais eficientes 

e lineares. O objeto desta pesquisa é projetar e simular um amplificador de potência de três bandas usando 

as redes de adaptação baseadas em redes multiressonantes. Para atender a esse objetivo, foram 

necessários, inicialmente, estudos sobre conceitos importantes que envolvem o funcionamento dos 

transistores para entender seu comportamento e definir os parâmetros de operação em três frequências 

diferentes. Após este processo de caracterização, é projetada a célula de amplificação com suas redes de 

adaptação. Os resultados das simulações relacionados a estabilidade e ao teste das redes de adaptação 

foram obtidos através de três amplificadores de uma banda que operam nas frequências de 915MHz, 

1,2GHZ e 1,8GHz. Os valores de potência de saída e eficiência obtidos para as frequências de 915MHz, 

1,2GHz e 1,8GHz foram, respectivamente,  21,74dBm e 55,32%; 21,18dBm e 51,77%; e 22,43dBm e 60,59%. 

A adaptação dessas três bandas de frequência em um único amplificador se torna viável diante desses 

resultados obtidos e constitui uma proposta de inovação para as próximas etapas desse projeto. 

Palavras-chave: Transistores, Células de amplificação, Amplificadores de potência, Redes de adaptação.  
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PROJETO DE KIT DIDÁTICO DE VIBRAÇÃO MECÂNICA  

Andrezza Fraga de Oliveira Tosta (Bolsista  PIBIC) -zzatosta@gmail.com  
Engenharia Mecânica, Campus Salvador  

Me. Antonio Carlos Peixoto Bitencourt (Orientador) - antonio.carlos@ifba.edu.br  
Campus Salvador  

RESUMO 

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um kit didático de vibração mecânica, através do uso de 

metodologias de projetos de sistemas técnicos aplicadas em sistemas mecatrônicos. Este kit busca 

proporcionar fácil visualização dos fenômenos vibratórios utilizando materiais comuns de mercado para 

fácil reprodução e manutenção, num modelo que não precise de extrema precisão de montagem. O 

trabalho proposto se enquadra numa ação sistêmica que se relaciona com diferentes iniciativas do IFBA 

para desenvolvimento e recuperação de kits didáticos e envolve conhecimento e especialidades nas áreas 

de automação, eletrônica e mecânica. 

Palavras-chave: Bancada, Vibrações, Didática.  
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COMPORTAMENTO ESTRUTURAL A FLEXÃO DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO 
REABILITADAS COM CHAPAS DE AÇO E RESINA EPÓXI: ESTUDO COMPARATIVO 
ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTAIS E POR ANÁLISE POR ELEMENTOS FINITOS 

Beatriz Leal Tamandaré (Bolsista PIBIC) - beatriz.tamandare@gmail.com  
Engenharia Civil, Campus Eunápolis 

Dr. Guillermo van Erven Cabala (Orientador) - gcabala@gmail.com  
Campus Eunápolis 

RESUMO 

A evolução da tecnologia do concreto, das técnicas construtivas, bem como, o surgimento de ferramentas 

computacionais sofisticadas, permitiu a otimização estrutural e econômica das construções. Essa 

otimização, entretanto, resulta em estruturas mais sensíveis a problemas relacionados ao cálculo, à 

execução e a defeitos dos materiais, sendo mais susceptíveis a apresentar um quadro patológico do que as 

antigas - dimensionadas com maiores margens de segurança. Essas patologias e a necessidade de aumento 

da capacidade de carga da estrutura levaram ao estudo e desenvolvimento de técnicas de reforço ou 

reabilitação de estruturas de concreto armado. O objetivo deste estudo é analisar em laboratório o 

desempenho à flexão de vigas de concreto armado reabilitadas com chapas de aço e adesivo epóxi. O traço 

do concreto foi definido conforme parâmetros sugeridos pela Associação Brasileira de Cimento Portland, 

ABCP, considerando um fck = 20 MPa e desvio padrão Sd = 4,0. O controle tecnológico do concreto foi 

realizado por ensaios de abatimento e compressão axial. Lotes com quatro vigas de concreto armado com 

0,8 m de comprimento foram confeccionados. As vigas foram dimensionadas, conforme a NBR 6118 / 2003, 

para carregamentos de 6, 8, 10, e 12 tf. Os ensaios de flexão em quatro pontos foram realizados em prensa 

manual com capacidade de 100 tf. A aplicação dos carregamentos foi feita nos dois terços intermediários 

conforme NBR 6118. Para cada grupo, um espécime foi ensaiado até a ruptura, sendo os demais carregados 

até 70% dessa carga com paradas a cada 2 tf para mapeamento de fissuras. Após esse procedimento as 

vigas foram reabilitadas com chapas de aço e adesivo epóxi na face tracionada. Para isso foram colocadas 

invertidas na prensa a fim de eliminar deformações residuais, sendo posteriormente as superfícies 

preparadas para a aplicação do adesivo epóxi. Após sete dias de cura do adesivo, as vigas reabilitadas 

foram ensaiadas até a ruptura com paradas a cada 2 tf conforme descrito acima. Os resultados indicaram 

que a reabilitação com chapas de aço e adesivo epóxi foi eficiente, sendo capaz de restabelecer a 

capacidade de carga das vigas. O mapeamento de fissuras indicou a tendência das fissuras desviarem para 

fora da zona reforçada, inclusive com indicações de falhas por cisalhamento. O descolamento das chapas 

foi o principal mecanismo de falha observado, o que evidencia a importância de uma boa preparação das 

superfícies antes da aplicação do adesivo.  

Palavras-chave: Reabilitação, Concreto armado, Chapa de aço, Epóxi. 

Área / subárea: Engenharias / Engenharia Civil. 

  



LIVRO DE RESUMOS 
 

XIII Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação 

88 

_____________________________________________________________________________ 
ISBN 978-85-67562-13-1                                                                    Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPGI 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE RASTREAMENTO SOLAR PARA UM PAINEL 
FOTOVOLTAICO E ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

Bruno Alves Novais (Bolsista PIBITI) - brunoalvesn@hotmail.com  
Engenhara Elétrica, Campus Vitória da Conquista  

Dr. José Alberto Diaz Amado (Orientador) - sportingjada1@hotmail.com  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo a melhoria do método de captação da energia solar, uma energia 

renovável e abundante. Assim foi implementado um sistema que possui como proposta melhorar a 

captação da energia solar feita através de painéis fotovoltaicos, buscando aumentar a eficiência deste 

formato de geração de energia elétrica na tentativa de contornar os problemas inerentes ao uso destes 

painéis. Obstáculos como a movimentação do sol ao longo do tempo, a região localização do painel solar e 

a forma do condicionamento desta energia a ser armazenada foram analisados. De forma a alcançar os 

objetivos propostos foi desenvolvido um sistema de rastreamento e armazenamento da energia solar. O 

sistema de rastreamento solar conta com sensores de luminosidade (LDR) e de uma estrutura que conta 

com uma inclinação adequada e que possui um grau de liberdade movido através de um motor de corrente 

contínua. O sistema de armazenamento da energia gerada pelas células fotovoltaicas constitui-se de um 

conversor CC Buck com ciclo de trabalho controlado através de um controlador fuzzy implementado na 

plataforma Arduino Uno. Os testes realizados com o sistema demonstraram o correto funcionamento do 

seguidor solar e do conversor Buck. 

Palavras-chave: Arduino, Buck, Energia, Fuzzy, Ldr, Motor, Solar. 
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MONITORAMENTO E CONTROLE DE UMA ESTUFA MICROCONTROLADA POR UM 
MICROCOMPUTADOR VIA UM TRANSCEPTOR DE RÁDIOFREQUÊNCIA 

Caio Silva Miranda (Bolsista PIBIC) - caiosmiranda@yahoo.com.br  
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista 

Dr. Enrique Peter Rivas Padilla (Orientador) - rivas_ifba@yahoo.com  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

Neste projeto foi desenvolvido um sistema de monitoramento e controle através de um microcomputador 

via radiofrequência. Os parâmetros físicos a serem controlados na estufa estão relacionados com a 

umidade e a temperatura elementos essenciais para o cultivo de hortaliças. Na leitura dos sensores e 

controle dos atuadores da estufa, foi usado o Arduino UNO, que em conjunto com o transceptor 

NRF24L01+ realiza a comunicação entre as placas do circuito dos sensores instalados na estufa e na 

interface elétrica do microcomputador. Este software foi desenvolvido utilizando a linguagem C Sharp, 

possibilitando ao usuário monitorar e controlar os parâmetros de temperatura e umidade, assim como, 

configura-los como desejado. Os resultados mostram que tanto o sistema de monitoramento e controle 

quanto à comunicação por radiofrequência funcionam como o esperado, se apresentando como uma ótima 

alternativa no gerenciamento do cultivo protegido de hortaliças, sendo que também pode ser aplicado a 

outras culturas, principalmente aquelas que requerem um controle mais rigoroso da temperatura e da 

umidade do solo para o seu desenvolvimento. 

Palavras-chave: Arduino, sensores, transceptor, radiofrequência.  
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CARACTERIZAÇÃO DA CARBURIZAÇÃO EM TUBOS DE PIRÓLISE POR ENSAIO NÃO 
DESTRUTIVO MAGNÉTICO  
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RESUMO 

O processo do craqueamento térmico de hidrocarbonetos em presença de vapor é realizado em 

equipamentos denominados fornos de pirólise. Os fornos de pirólise são reatores tubulares na forma de 

serpentinas, contendo vários passes a fim de aumentar a produtividade do processo e tem como 

subproduto da quebra do hidrocarboneto a formação de coque que pode ser do tipo catalítico ou pirolítico. 

O coque catalítico é associado à carburização, fenômeno promovido pela difusão do carbono quando este 

elemento se deposita na superfície interna da serpentina e desloca as partículas do tubo, difundindo-se no 

interior da matriz metálica sob alta temperatura e formando carbetos de cromo. O material utilizado nos 

fornos de pirólise da indústria petroquímica é o aço tipo HP, austenítico, de estrutura cristalina cúbica de 

face centrada e paramagnética. Com o aumento da intensidade de carburização, este material se torna 

gradativamente ferromagnético, devido à precipitação de carbetos de cromo nos contornos de grãos, a 

partir da migração do cromo dissolvido na matriz. Para inspecionar esses tipos de fornos são usados 

ensaios não destrutivos (END’s). Dentre estes ensaios, o ensaio magnético apresenta alta confiabilidade e 

respostas precisas, por isso foi usado nesse trabalho. Primeiramente foi aperfeiçoada a sonda diferencial 

com o intuito de detectar com maior eficiência as áreas ferromagnéticas e elaborado um mapeamento de 

carburização nos corpos de prova. De forma complementar a utilização da microscopia ótica teve como 

objetivo ajudar nessa caracterização. Além disso, através da metalografia foi possível medir a fração 

volumétrica dos carbetos de cromo ao longo da espessura da parede da amostra com o objetivo de 

caracterizar a carburização presente nos tubos. E por fim utilizou-se o software Image J para medir a fração 

volumétrica e fazer um comparativo entre os métodos para caracterização da carburização nos tubos. 

Palavras-chave: Carburização, END´S, Magnetismo, Metalografia.  

Área / subárea: Engenharias / Engenharia de Materiais e Metalúrgica. 

  



LIVRO DE RESUMOS 
 

XIII Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação 

91 

_____________________________________________________________________________ 
ISBN 978-85-67562-13-1                                                                    Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPGI 

 

PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE LIGAS DE Cu-Al-Ni COM ADIÇÃO DE 
CROMO 
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RESUMO 

As ligas à base de Cobre com adição de um quarto elemento vem sendo estudadas a pouco mais de 20 

anos. Essas ligas, dependendo da composição apresentam estruturas com efeito memória de forma e 

atualmente possuem diversas aplicações. Considerando a importância desses materiais, foi desenvolvido 

neste trabalho ligas de Cu-Al-Ni com adição Cr em diferentes porcentagens (0.2, 0.4, 0.7 e 2.26wt.%). Para 

obtenção das ligas foi utilizada um forno de fundição a plasma, de marca EDG modelo Discovery, com 

controle de vácuo e injeção de gás inerte. Após a obtenção das amostras, cada uma foi submetida a 

tratamento térmico de solubilização. Esse tratamento consistiu em aquecimento da amostra a 900°C 

durante 1 hora, seguido de resfriamento brusco em água uma solução de água, gelo, sal e álcool à -10°C. As 

amostras foram preparadas passando pelo processo de lixamento, polimento e ataque químico por Cloreto 

Férrico. Posteriormente, foram caracterizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Difração de 

Raios-X (DRX).  O DRX foi realizado a uma tensão de 30kV com varredura de 2°/min de 25° a 100°. Com as 

imagens obtidas no MEV foi possível verificar que o Cr tem um papel fundamental na evolução da estrutura 

martensítica e pelas análises de DRX foi observado que com o aumento desse elemento na composição, 

ocorre a formação das fases 18R e 2H com a respectiva diminuição da fase 2, sendo está última indesejável 

a este sistema de liga. 

Palavras-chave: Cu-Al-Ni, Efeito Memória de forma, Influência do cromo. 
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AVALIAÇÃO DA CARBURIZAÇÃO EM TUBOS HP ENSAIOS ULTRASSÔNICOS E REDES 
NEURAIS ARTIFICIAIS  
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Dr. Ivan Costa da Silva (Orientador) - ivan.silva@ifba.edu.br  
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RESUMO 

As serpentinas de fornos de pirólise são compostos por tubos de aço inoxidável HP, basicamente formados 

por Fe-Ni-Cr, destinam-se ao trabalho em altas temperaturas. Contudo, nessas condições o material se 

torna propício a perda de caractierísticas  fisicas estruturais. Com a difusão do carbono, ocorre a formação 

de precipitados de carbetos de cromo que caracterizam o mecanismo de defeito da carburização sendo 

ativo em altas temperaturas. Esse dano altera tanto as propriedades mecânicas quanto as magnéticas do 

material. Com a necessidade de manter a funcionalidade do tubo sem prejudicar a produção, é necessária 

um metodo de inspeção para que possa ser avaliada a sua integridade. Ensaios não destrutivos são 

realizados com o intuito de detectar essas falhas causadas pela carburização. Dentre esses ensaios, a 

inspeção por ultrassom tem mostrado um potencial inovador para avaliação da carburização dos tubos. 

Embora encontre limitações em função da estrutura austenítica heterogênea da liga HP, que absorve e 

dispersa o feixe sônico. As Redes Neurais Artificiais (RNA’s) constituem técnicas de Inteligência Artificial que, 

treinadas adequadamente, aliam-se aos ensaios de inspeção tornando-se uma ferramenta poderosa na 

detecção e identificação de falhas.  Neste trabalho foram utilizadas amostras de três tubos com diferentes 

graus de carburização: não carburizado; parcialmente carburizado, e severamente carburizado. A tecnica de 

ultrassom foi ultilizada para obter sinais dos tubos carburizados, onde RNA’s foram alimentadas a partir das 

informações obtidas através de técnicas de processamento digital de sinais (Transformada de Fourier), para 

identificar e classificar o grau de carburização dos tubos. Por fim foi feito um comparativo de eficiência de 

classificadores linear, polinomial e quadrático para analisar qual obtinha o melhor resultado. 

Palavras-chave: Ensaios não destrutivos, Redes Neurais, Ultrassom, Tubos HP. 
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EFEITO DA ADIÇÃO DOS ELEMENTOS Ni, Zn OU Co NO COMPÓSITO AlTiO2 OBTIDO 
POR MOAGEM DE ALTA ENERGIA E SINTERIZAÇÃO 
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Engenharia Industrial Mecânica, Campus Salvador. 
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RESUMO 

Apresenta-se neste trabalho a elaboração e caracterização de nanocompósitos utilizando-se sucatas de 

alumínio com adição de TiO2, Ni, Zn ou Co. As sucatas de alumínio foram cortadas e submetidas à moagem 

de alta energia por 2 horas a 1200rpm. O pó obtido foi adicionado ao TiO2, Ni, Zn ou Co na composição 

nominal 97Al-2TiO2-1X, (X = Ni, Zn ou Co) (%peso) e novamente, à mistura foi submetida a moagem por 1 

hora a 1000rpm. Os pós da moagem foram compactados a quente dentro em matriz fechada e depois de 

retirados; os compactados foram sinterizados a 950°C em um forno tubular com atmosfera de N2 passante. 

As amostras obtidas foram caracterizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia 

por Energia Dispersiva (EDS) e Difratometria de Raios-X (DRX). Os resultados das imagens obtidas no MEV 

apresentaram uma microestrutura bastante refinada e uma matriz alumínio sem porosidade. 

Palavras-chave: Moagem de alta energia, Metalurgia do pó, Reciclagem. 
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RESUMO 

Neste trabalho, foi desenvolvido uma pesquisa na área de visão computacional, na qual tinha como 

objetivo final construir e automatizar um veículo não tripulado (VANT). Para a realização de tal projeto, 

foram seguidas algumas etapas pré-determinadas, sendo que de início foi decidido que seria utilizado como 

fonte de processamento de imagens e tomada de decisões a plataforma raspberry pi, em conjunto com um 

software que utilizasse a biblioteca SimpleCV. Para a obtenção de imagens seria utilizada uma webcam 

comum, e para movimento do veículo, um motor que seja controlado através  da plataforma arduíno, 

podendo assim controlar não só o acionamento, mas também a intensidade da velocidade. Logo, foi  feito 

um breve estudo da biblioteca em conjunto com a linguagem de programação python. Em seguida, 

conseguiu-se a elaboração de algoritmos capazes de reconhecer determinadas cores nos objetos, porém 

notou-se que a velocidade de processamento de imagens do raspberry pi era de certo modo inferior ao 

requerido, sendo assim foi discutido e estudada a possibilidade de implantar outros métodos para realizar 

o projeto. Com isso, decidiu-se que seria utilizado para processo das imagens um computador pessoal, 

utilizando o software Matlab, e fazendo integração do mesmo ao arduíno. De maneira similar, foi 

desenvolvido algoritmos capazes de reconhecer certas cores em objetos, e notou-se que a eficiência foi 

muito maior utilizando o segundo método. Desse modo, foi desenvolvido um sketch para que o arduíno 

controlasse o motor de acordo com o que o software decidisse, e depois disso foi montado um protótipo 

com um carro de brinquedo, e feito um circuito experimental, mostrando a validade dos algoritmos. Tais 

resultados mostram que o uso do software Matlab se apresenta como melhor ferramenta para o 

processamento de imagens, porém a desvantagem é de haver a necessidade da presença do computador 

pessoal próximo ao carro. Tendo em vista isso, abre-se a oportunidade de pesquisas futuras no ramo, 

porém utilizando da tecnologia wireless, removendo assim essa limitação. 

Palavras-chave: Raspberry pi, SimpleCV, Matlab, Arduíno, Visão computacional. 
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RESUMO 

Os antibióticos -lactâmicos semi-sintéticos estão entre as mais importantes classes de agentes anti-

bactericida. Eles inibem o último passo da biossíntese da parede celular das bactérias. Processos industriais 

convencionais para a produção desses medicamentos fazem uso de solventes orgânicos altamente 

poluentes. Durante a década de 90, pesquisas foram direcionadas para rota enzimática, a qual obedeceria 

às exigências de restrições ambientais da legislação. Neste trabalho, foi realizado um estudo de otimização 

da síntese de ampicilina a partir de éster metílico de fenilglicina (EMFG) e ácido 6-amino penicilânico (6-

APA) para estimar parâmetros de sua cinética enzimática e, assim, melhor o rendimento de produção deste 

antibiótico sem a necessidade de gastos em laboratório. A importância dos antibióticos semi-sintéticos, 

como a ampicilina, decorre da sua maior estabilidade, facilidade de absorção e do fato de originarem 

menos reações laterais. A síntese enzimática de ampicilina foi realizada a partir do ácido 6-

aminopenicilânico (6-APA) e do éster metílico de fenilglicina, utilizando penicilina G acilase (PGA) 

imobilizada em agarose. A imobilização tornou-a mais adequada para o uso industrial, em virtude da 

possibilidade de seu reaproveitamento e uso em reatores contínuos. A síntese de ampicilina foi realizada 

em processo cineticamente controlado. As condições operacionais de temperatura e pH seguiram o 

trabalho de Ferreira, 2004. Os estudos iniciaram-se com a escolha da concentração iônica do meio 

reacional (concentração de tampão). Em seguida eliminou-se os efeitos de transporte de massa no filme 

externo das partículas da enzima. No processo cineticamente controlado ocorrem duas reações laterais 

(hidrólise do éster metílico de fenilglicina e hidrólise de ampicilina) que foram estudadas, juntamente com 

ensaios em batelada da síntese, para o levantamento dos parâmetros cinéticos. Os parâmetros cinéticos 

inerentes das reações envolvidas no processo de síntese de ampicilina foram estimados utilizando software 

adequado a modelos não-lineares (MATLAB). Ao se realizar ensaios de síntese com altas cargas enzimáticas 

detectou-se a presença de problemas de transporte de massa intra partícula. Assim, difusividades efetivas 

intra-partícula de catalisador também foram estimadas usndo modelo matemático. Com partículas de 

agarose contendo até 30Ui/mlgel não se tem problema de difusividade, porém com cargas enzimáticas de 

90Ui/mlgel observou-se a resistência à tranferência de massa intra partícula. Os valores encontrados de 

difusividade dos catalisadores mostraram-se consistentes, duas ordens de grandeza menores que os 

coeficientes moleculares de difusão em água. Uma razão importante para esse aumento da resistência 

difusional pode ser o impedimento estérico que as próprias moléculas de enzima imobilizadas exercem. 

Palavras-chave: Antibiótico, Estimativa de parâmetros, Cinética, Enzima. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi à elaboração de materiais intermetálicos utilizando-se cavacos de aço e latas 

recicláveis de alumínio. Inicialmente, os cavacos de aço foram usinados por torneamento a seco e as latas 

de alumínio picotadas com dimensões entre 5 e 10mm. Em seguida, a mistura dos dois materiais foi 

submetida à moagem de alta energia em um moinho atritor do tipo horizontal. Os pós da moagem foram 

compactados de dois modos, a quente e a temperatura ambiente, depois sinterizados a 550°C por 90 

minutos, seguido de resfriamento dentro do próprio forno. Os pós da moagem e as amostras tratadas 

termicamente foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia por energia 

dispersiva e difração de raios X. Foram realizados também, nas amostras tratadas termicamente, ensaios de 

dureza e microdureza. Os resultados obtidos permitiram verificar a formação de fases intermetálicas que 

proporcionaram uma estrutura de excelentes propriedades mecânicas. 

Palavras-chave: Metalurgia do pó, Sinterização, Cavaco de aço, Alumínio. 
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AQUISIÇÃO DE DADOS, AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE AUTOCLAVE CONTÍNUA 
UTILIZANDO LABVIEW 

Eunice da Silva Emidio (Bolsista PIBIC) - eunice.emidio@gmail.com  
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista 

Dr. Alberto dos Santos Rebouças (Orientador) - albertoreb@gmail.com  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

O processamento e a esterilização dos subprodutos animais gerados em matadouros são de extrema 

importância sanitária, visto que estes, quando não recebem a atenção adequada, representam um risco 

para a saúde pública. Dessa forma, o projeto desenvolvido visou a utilização de uma autoclave contínua e 

automatizada na produção de farinha de carne e de ossos, gordura e colágenos, o que implicará na redução 

de mão-de-obra e de custos, ocasionando em maior rentabilidade e apresentando-se como uma alternativa 

viável, já que muitos matadouros não possuem recursos e estrutura para a construção de uma graxaria. As 

etapas desenvolvidas estão diretamente ligadas ao controle de temperatura da planta na qual os 

subprodutos serão processados, além do controle da produção que possibilita um ambiente de interface 

agradável ao produtor. O controle e a automação da planta foram desenvolvidos a partir da união entre a 

interface do Arduino UNO com o software Labview. A programação foi bem-sucedida, garantido que a 

planta permaneça na faixa de temperatura desejada (133ºC) e atenda, assim, à normativa vigente. A 

produção de farinha de carne e de farinha de ossos não foi realizada porque a máquina de processo 

continuo se encontra em fase de testes. No entanto, foi possível verificar que os tubos resistem a altas 

pressões e que já é possível a produção de sebo. 

Palavras-chave: Autoclave, Graxaria, Aquisição de dados, Controle. 
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DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE OBTENÇÃO DE PARÂMETRO CINÉTICO 
PARA REAÇÃO DE HIDROESTERIFICAÇÃO DO ÓLEO DE BABAÇU PARA PRODUÇÃO 

DE BIODIESEL 

Fabiana Maria Barbosa (Bolsista PIBIC) - Fabianabarbosa@ifba.edu.br  
Licenciatura em Química, Campus Porto Seguro 

Me. Flávia Silva Cunha (Orientadora) - flaviacunha@ifba.edu.br  
Campus Porto Seguro 

RESUMO 

A reação de hidroesterificação é uma alternativa ao processo convencional de produção de biodiesel, já que 

utiliza como matérias primas plantas oleaginosas, óleos residuais e gordura animal, independentemente da 

sua acidez e da sua umidade. O estudo da cinética da produção de biodiesel via catálise enzimática ainda é 

um assunto pouco abordado, portanto, o objetivo principal deste trabalho foi desenvolver uma metodologia 

para obtenção dos parâmetros cinéticos da reação de hidroesterificação do óleo de babaçu para obtenção 

de biodiesel, utilizando a enzima lipase RM IN como catalisador. Inicialmente foram realizadas análises 

físico-químicas do óleo de babaçu in natura para indicar o estado de conservação do óleo de babaçu 

utilizado na reação de hidroesterificação. Os resultados obtidos foram satisfatórios. A síntese de biodiesel 

via hidroesterificação envolve duas etapas, sendo uma de hidrólise do óleo e outra de esterificação do óleo 

hidrolisado. Na hidrólise, os procedimentos foram realizados em um reator de batelada, sendo adicionados 

ao reator uma mistura água e óleo na proporção 50 % (m/v), a uma temperatura controlada de 45oC sob 

agitação magnética. Foram retiradas 12 alíquotas do reator durante a reação nos tempos 10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 minutos. Utilizou-se uma concentração de 3,17 % p/p do catalisador, em relação à 

massa de óleo. Posteriormente, a reação de esterificação foi realizada a partir dos ácidos graxos livres 

obtidos a partir da condição ótima de hidrólise do óleo nas condições de 3,17 % em massa de catalisador, 

razão molar metanol/óleo de 1:1 na temperatura de 45oC. Em seguida foram retiradas 12 alíquotas do 

reator nos tempos 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e 65 minutos. O acompanhamento da reação foi 

feito por titulometria de neutralização utilizando solução de hidróxido de potássio 0,1 mol L-1, para 

determinação do consumo de ácidos graxos no meio. A metodologia aplicada foi satisfatória uma vez que 

foi possível perceber que o % AGL aumenta durante a reação de hidrólise e que o % AGL diminui na reação 

de esterificação, o que era esperado já que a esterificação se caracteriza pelo consumo dos ácidos graxos 

livres para formação de ésteres.  Um modelo cinético foi proposto para reação através da análise cinética da 

reação, na qual as constantes de velocidade foram obtidas através do ajuste dos dados cinéticos obtidos.  

Palavras-chave: Biodiesel, hidroesterificação, babaçu, modelagem cinética. 
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INTEGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES QUANTO À GERAÇÃO DE RESÍDUOS DAS 
INDÚSTRIAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA  

 
Felipe Garcia Ferreira (Bolsista PIBIC) - lipegfx@yahoo.com.br  
Engenharia Ambiental, Campus Vitória da Conquista  

Me Camila Daniele Willers (Orientadora) - camiladw@hotmail.com  
Campus Vitória da Conquista  

RESUMO 

O problema da destinação de resíduos gerados pela indústria é antigo, porém ainda permeia o nosso 

cotidiano. Em conjunto, a exploração de recursos naturais para atender a um mercado cada vez mais 

volúvel e mais populoso agrava o problema do impacto ambiental no meio. Assim, o projeto tem como 

objetivo criar um mecanismo de integração entre as empresas para identificar os resíduos gerados por 

estas e a viabilidade de comercializa-los como matéria prima, reuso, reciclagem, tratamento e/ou 

disposição final.  Desta forma, foram objetivos específicos do presente trabalho identificar os mecanismos 

utilizados no Brasil para realizar a comercialização dos resíduos, e identificar as industriais de Vitória da 

Conquista – BA.  A metodologia utilizada consistiu em realizar pesquisa bibliográfica e documental, em 

bases de dados científicas, sobre Industrias e Bolsas de Resíduos, seguida pela identificação das indústrias 

instaladas no município de Vitória da Conquista, usando a base de dados da Federação das Indústrias do 

Estado da Bahia – FIEB, SEBRAE e Secretária Municipal de Meio Ambiente. Posteriormente, foi elaborado 

um questionário para obter caracterização das empresas quanto aos insumos utilizados por essas e a 

geração de resíduos. A pesquisa bibliográfica e documental identificou o Sistema Integrado de Bolsa de 

Resíduos (SIBR), no qual possui como federações participantes Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, 

Pará, Paraná, Pernambuco e Sergipe, no entanto, desses, somente a plataforma de Minas Gerais está em 

funcionamento. Outras federações possuem sistemas próprios de bolsa resíduos, como é o caso de São 

Paulo. Na etapa seguinte do estudo foram identificadas 471 indústrias instaladas em Vitória da Conquista. 

Dessas, 83% estão localizadas na área urbana, 12% no distrito industrial e 5% na zona rural. As empresas 

ainda foram classificadas por atividade, consideradas 9 grupos principais, mas a a maioria delas se 

encontram na categoria de construção civil e afins, e alimentícios, 26% e 24% respectivamente. As outras 

categorias de atividades têm representação menor, porém dentre essas estão empresas de grande porte 

como, por exemplo, as de mineração localizadas. O projeto proposto é de grande relevância para região, 

pois visa a redução dos resíduos que chegam ao aterro municipal ou das próprias empresas, aumentando a 

vida útil dos mesmos, fazendo com que parte destes sejam utilizados como matéria prima por outras 

indústrias, reduzindo consequentemente os insumos retirados do meio ambiente, propiciando ainda assim 

lucro para as empresas que os negociem, seja vendendo ou comprando resíduos. 

Palavras-chave: Bolsa de resíduos, Resíduos industriais, Vitória da Conquista.  
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SIMULAÇÃO DO ESCOAMENTO EM TORNO DE HIDROFÓLIOS SUBMERSOS NA 
PRESENÇA DE SUPERFÍCIE LIVRE E COM ÂNGULO DE ATAQUE VARIÁVEL ATRAVÉS 

DO SOFTWARE “FLUENT”  

Geane da Cruz Santos (Bolsista PIBITI) - geane.da.c.santos@gmail.com  
Engenharia Industrial Mecânica, Campus Salvador  

Dr. Henrique José Caribé Ribeiro (Orientador) - henrique.jcr@gmail.com  
Campus Salvador 

RESUMO 

A importância estratégica de se lançar aerobarcos nos mares baianos, especialmente no interior da Baía de 

Todos os Santos foi comprovada pelo fato deste tipo de embarcação adequar-se muito bem ao transporte 

de passageiros, estimulando um mercado entre Salvador e outras cidades litorâneas do Brasil, 

desenvolvendo altas velocidades com conforto e proporcionando uma viagem prazerosa. No entanto, sabe-

se que os aerobarcos de fólios submersos são instáveis e que necessitam de controle de seus movimentos 

no mar real. A parcela ao qual este projeto de pesquisa dedica-se é a modelação da força que se desenvolve 

ao variar o ângulo do flap localizado no bordo de fuga do fólio, como forma de complementar os estudos 

anteriores aos quais variou-se o ângulo de ataque do fólio inteiro, gerando resultados de sustentação e 

arrasto induzido sobre o hidrofólio em várias configurações diferentes com relação aos ângulos do flap. No 

intuito de alcançar os objetivos acima, será utilizada uma das ferramentas do software ANSYS ao módulo 

Fluent, que permite simulações de escoamentos baseadas em condições de contorno convenientemente 

estabelecidas para representar a realidade do escoamento. Anteriormente, foi-se considerado um hidrofólio 

simétrico bidimensional submerso em águas profundas, o que possibilitou uma base para nesta pesquisa 

adotar simulações em um hidrofólio ogival, dotado de ângulo de flap α, exposto a um escoamento incidente 

de velocidade constante e uniforme de intensidade U, orientado na direção x, sendo assim, torna-se nítido 

que estudos mais simplificados na pesquisa anterior, embasaram essa nova pesquisa que finalmente atende 

ao objetivo proposto. Após a geração de resultados, percebe-se que o modelo matemático produz 

resultados consistentes e coerentes, uma vez que aumentando-se o ângulo de ataque do flap, o arrasto e a 

sustentação aumentam. Entretanto, a sustentação tem um aumento mais substancial, enquanto que o 

arrasto tem um aumento mais discreto e compatível com os valores apontados por modelos empíricos 

simplificados. O modelo aponta ainda um suposto “stall” do flap a 12º, o que é esperado. Por isso pode-se 

concluir que seus resultados são qualitativamente coerentes. Uma validação dos resultados quantitativos 

para medir o grau de precisão dos resultados alcançados será feita posteriormente, já que não há 

resultados experimentais. Conclui-se que compensa aumentar o ângulo do flap para aumentar a 

sustentação, mas, esse aumento só compensa até 8°, porque, ao chegar em 12°, o escoamento passa a ser 

calculado de forma transiente e o arrasto passa a aumentar consideravelmente, enquanto a sustentação 

diminui. 

Palavras-chave: Hidrofólio, ANSYS, Fluent, Modelagem.  
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INVESTIGAÇÃO NUMÉRICA DO COMPORTAMENTO DA EQUAÇÃO DIFERENCIAL DE 
LAPLACE APLICADA AO FLUXO DE ÁGUA NO MACIÇO DE UMA BARRAGEM DE 

TERRA: SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL VIA MATLAB 

Geovana Luz Amaral (Bolsista PIBIC) - geovana.amaral@ifba.edu.br  
Engenharia Civil, Campus Vitória da Conquista 

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

RESUMO 

Por ser um material poroso e permeável, o solo constituinte de uma barragem permite que a água percole 

através de seus vazios, e, portanto, faz-se necessário o estudo dessa percolação para a garantia da 

estabilidade de construções de terra.  A água no interior do solo flui de um ponto de maior energia para um 

ponto de menor energia, tal movimento deve-se as diferenças de carga hidráulica, dessa forma, a partir do 

estudo da percolação da água em um elemento de solo e dos conceitos básicos da mecânica dos solos, foi 

possível comprovar que a Equação de Laplace descreve matematicamente o fluxo através de meios porosos 

e representa uma condição particular de fluxo bidimensional em um solo isotrópico, além de descrever o 

fluxo em meio anisotrópico a partir de um artifício matemático, satisfazendo o estudo em um sentido 

muito amplo. Assim sendo, a carga hidráulica que é um elemento variável na direção de percolação foi uma 

das variáveis consideradas para a simulação, via o software MATLAB, da Equação de Laplace discretizada 

para várias condições dos nós no fluxo de água. Já que o solo é um sistema contínuo, o método numérico 

utilizado para solucionar a equação de Laplace aplicada ao fluxo de água através de meios porosos foi o 

Método das Diferenças Finitas (MDF). A equação foi discretizada, para as diversas condições dos nós em 

um modelo de percolação. Essa equação quando discretizada indicou que a carga total em um nó central é 

igual à média da soma das cargas totais nos nós circundantes. Além da equação para o nó central, foi 

possível obter as equações para outras posições dos nós. Por fim, com vistas a garantir a estabilidade do 

modelo em análise, um método iterativo pôde ser implementado para calcular os valores de carga de modo 

que estes se tornem os mais satisfatórios possíveis, visto que o valor calculado para um determinado nó 

depende dos outros ao seu redor e as equações que descrevem os nós são diferentes a depender de suas 

localizações no modelo. Assim, para auxiliar esse cálculo foi construído um código em linguagem MATLAB 

que permite a otimização dos valores de cargas a partir do erro estipulado (condição de parada). Portanto, 

a utilização deste código permite conhecer os valores ideais das cargas de forma que a estabilidade do 

barramento seja garantida e se reduzam as chances de ocorrência de erosão interna. 

Palavras-chave: Barragens, Equações diferenciais, Simulação computacional, Linhas de fluxos, Linhas equipotenciais. 
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ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITO ALTIO2 COM ADIÇÃO DE SI, CR 
OU ZN POR MOAGEM DE ALTA ENERGIA E SINTERIZAÇÃO 

Gilmar Souza Gomes Júnior (Bolsista PIBIC) - gilmargomes@ifba.edu.br  
Engenharia Industrial Mecânica, Campus Salvador 

Dr. Rodrigo Estevam Coelho (Orientador) - rodrigoecoelho@gmail.com  
Campus Salvador 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo elaboração e caracterização de compósitos, utilizando-se sucatas de 

alumínio com adição de TiO2. As sucatas de alumínio foram cortadas em pedaços e submetidas à moagem 

de alta energia, em seguida, o material em pó foi misturado ao TiO2 e Si, Cr e Zn em pó em percentuais 

estequiométricos previamente estabelecidos. Após a moagem, o pó obtido foi submetido à compactação 

na forma de pastilhas e em seguida sinterizado em um forno tubular com atmosfera controlada por 

nitrogênio a 950º C. As amostras obtidas foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura, 

espectroscopia por fluorescência de raios-X e por difração de raios-X. Os resultados obtidos apresentaram 

características típicas de um material sinterizado. Além da baixa porosidade apresentada, observou-se 

também uma pequena oxidação da matriz alumínio, cujo fator pode ter sido o elevado percentual de TiO2 

tornando esse material compósito para uma tendência cerâmica. 

Palavras-chave: Moagem de alta energia, Sinterização, Nanocompósito, AlTiO2. 
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PRODUÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL VIA ENERGIA EÓLICA, UTILIZANDO 
MATERIAIS RECICLÁVEIS NA FABRICAÇÃO DAS PÁS 

Hudson Bonifácio dos Santos (Bolsista PIBIC) - hudson_galvao@hotmail.com  
Engenharia Elétrica, Campus Paulo Afonso 

Dra. Tharsia Cristiany de Carvalho Costa (Orientador) - tharsia.costa@ifba.edu.br  
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.  

Após décadas de uso restrito em alguns setores da indústria, os compósitos poliméricos estruturais, têm 

ampliado a sua utilização em diferentes setores da indústria moderna. Atualmente, a utilização de 

estruturas de alto desempenho e com baixo peso tem sido feita nas indústrias automotiva, construção civil, 

entre outras. Apresentamos um estudo para a produção de pás de aerogeradores de pequeno porte, 

utilizando o Politereftalato de Etileno (PET). Em sua estrutura, optamos pela utilização deste material 

devido ao fato de que o Brasil apresenta um dos maiores índices mundiais de reciclagem mecânica do PET, 

correspondendo a um percentual de 53%.  O processo para a viabilização de construção das pás deu-se 

através da formação de um compósito polimérico constituído a partir da resina poliéster ortoftálica usada 

como matriz, e o PET cortado em pequenos filamentos finos sendo utilizado como fibra. A pá apresentou 

boa aderência entre a base e o reforço resultando num compósito com boas propriedades, dentre elas, 

baixo peso e boa resistência quando submetidas aos ensaios de flexão.  A viabilidade econômica de 

produção da pá utilizando PET também apresentou um bom custo/benefício, devido ao baixo custo da 

resina e a fácil obtenção do PET. 

 Palavras-chave: PET, Compósitos, Aerogeradores residenciais, Polímeros. 
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COMPARAÇÃO ENTRE TÉCNICAS DE ESTIMAÇÃO DO TEMPO DE PROPAGAÇÃO DO 
SINAL ULTRASSÔNICO EM CHAPAS DE AÇO PARA CÁLCULO DE TENSÕES RESIDUAIS  

Ian Carneiro Rios (Bolsista PIBIC) - iancarneirorios@gmail.com  
Engenharia Industrial Mecânica, Campus Salvador 

Dra. Maria Cléa S. de Albuquerque  (Orientador) - cleaalbuquerque@gmail.com  
Campus Simões Filho  

RESUMO 

A determinação das tensões residuais é muito importante para a garantia da segurança de equipamentos e 

estruturas. A sua medição através de ondas ultrassônicas é relativamente nova e proporciona muitas 

vantagens em relação a outras técnicas de inspeção não destrutivas, como por exemplo, a facilidade de 

utilização em campo. O processo de soldagem é um dos principais utilizados na fabricação e confecção de 

estruturas.  Estimar o nível de tensões após a soldagem, considerando as variações microestruturais 

que acontecem devido aos ciclos térmicos múltiplos envolvidos, pode contribuir substancialmente para a 

garantia da resistência mecânica, funcionamento e segurança dos elementos de uma estrutura. Para 

determinar as tensões residuais, através do ultrassom, utilizou-se, neste trabalho, a técnica da 

birrefringência acústica, que trata da mudança do tempo de percurso da onda ultrassônica cisalhante 

quando esta percorre o interior de um sólido elástico submetido à tensão. Para efeito de comparação, 

diferentes técnicas de processamento de sinais, tais como a correlação cruzada, a correlação cruzada 

generalizada, a transformação de fase e a máxima verossimilhança foram utilizadas para estimar o tempo 

de propagação do sinal ultrassônico tipo pulso-eco numa chapa de aço 1020. Os resultados obtidos 

demonstraram que no processamento do sinal ultrassônico, é melhor utilizar técnicas como a correlação 

cruzada para obter o tempo da velocidade da onda ultrassônica. 

Palavras-chave: Processamento de sinal, Ultrassom, Birrefringência, Tensão residual. 
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DESENVOLVIMENTO DE HARDWARD PARA AQUISIÇÃO DE DADOS E AUTOMAÇÃO 
DE AUTOCLAVE CONTÍNUA 
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Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista 

Dr. Alberto dos Santos Rebouças (Orientador) - albertoreb@gmail.com  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

As graxarias são indústrias que transformam alguns subprodutos não comestíveis provenientes da indústria 

da carne em farinhas e em gorduras, particularmente o sebo bovino, utilizado na produção de sabão. O 

presente documento tem o propósito de apresentar um resumo do trabalho baseado no projeto de 

produção de farinha de carne, farinha de ossos, sebo e colágenos, de forma contínua, com o uso de 

autoclave em lugar do digestor, sem a necessidade de usar a centrífuga ou a prensa de parafuso, tal como é 

utilizado nas grandes graxarias. Os matadouros geram subprodutos animais (matéria prima) altamente 

perecíveis e contaminados que necessitam ser processados e esterilizados. Porém, em muito dos casos, 

esses matadouros não possuem o recurso necessário para montar uma graxaria, o que resulta em risco 

para saúde pública. Além disso, tem-se a questão do impacto ambiental devido a poluição da água e do 

solo. Sendo assim, a proposta deste projeto diminuirá consideravelmente tais impactos, ou seja, trata-se de 

um grande projeto sanitário e sustentável. O processo automatizado e contínuo traz consigo muitos 

benefícios a vários tipos de indústria, além de corte de gastos com pessoal, o que viabiliza o retorno do 

investimento. A intenção é adequar a produção contínua a uma graxaria de pequeno porte, fornecendo o 

recurso necessário para um produto de qualidade e dentro das normas exigidas, além de se diminuir 

consideravelmente a falta de higiene em tais estabelecimentos. 

Palavras-chave: Autoclave, Automação, Graxarias, Processo. 
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ESTUDO DA DISPERSÃO DE MATERIAL PARTICULADO EM SIMÕES FILHO 

 
Jéssica Souza Barbosa (Bolsista - PIBITI) - jessica.sb12@hotmail.com  
Engenharia Química, Campus de Salvador  

Dr. Édler Lins de Albuquerque (Orientador) - edler@ifba.edu.br  
Campus de Salvador 

RESUMO 

Entender como os processos de industrialização e urbanização vêm impactando o ambiente é importante 

no planejamento do desenvolvimento sustentável e na conservação dos recursos. Para o entendimento do 

processo de degradação ambiental, mais especificamente, da degradação da qualidade do ar, instrumentos 

como os estudos de dispersão de poluentes atmosféricos, que são investigações do processo de difusão 

turbulenta e transporte que ocorrem com os poluentes na atmosfera, mostram-se fundamentais na 

compreensão dos fenômenos e vêm servindo de base para o estabelecimento de políticas de 

desenvolvimento e de preservação. A realização destes estudos exige uma análise aprofundada dos fluxos 

de matéria, que depende do conhecimento da meteorologia na região, da química atmosférica, da 

topografia local e de informações sobre as taxas de emissão destes poluentes. Além dos impactos ao 

ambiente é válido ressaltar os impactos da poluição atmosférica à saúde humana. Estes impactos à saúde 

dependem, sobretudo, da concentração dos poluentes ao qual o indivíduo está exposto, do tempo desta 

exposição, da quantidade inalada e das características físico-químicas do poluente. Com base nestes 

conhecimentos e sabendo-se da não existência de estudos similares na cidade de Simões Filho - uma vez 

que a população das Vilas de Cotegipe e Santa Luzia queixa-se constantemente de deposição de poeira 

escura nas casas, vegetação e relatam agravos respiratórios - desenvolveu-se esta pesquisa buscando avaliar 

o impacto da emissão de material particulado nesta região, através da aplicação das ferramentas de 

inventário de emissão e estudo de dispersão utilizando o software AERMOD view, caracterizando as fontes 

poluidoras do ar e o nível de concentração dos poluentes atmosféricos. Após o estudo da dispersão do 

material particulado, foram obtidos valores de concentração de material particulado para regiões mais 

próxima das fontes de emissão de 42,5 µg/m³ e 35,0 µg/m³ (chaminés de uma empresa eletrosiderúrgica 

de ligas ferro-manganês), em 24 horas de exposição, que excedem o valor de 25 µg/m³, recomendado pela 

OMS, além de um valor de concentração para exposição de 1 ano de 15,0 µg/m³, também acima do valor 

de 10 µg/m³ recomendado. Desta forma, as simulações sugerem que as comunidades vizinhas à fonte de 

emissão estão expostas a níveis elevados de material particulado MP 2,5 µm, podendo acarretar diversos 

problemas à saúde, ratificando assim a grande necessidade de estudos mais detalhados da qualidade do ar 

de Simões Filho, para que se construam políticas de controle mais eficazes da emissão desses poluentes 

naquela atmosfera. 

Palavras-chave: Poluição atmosférica, Qualidade do ar, Simões Filho, Dispersão, Material Particulado MP2,5. 
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LABOOT: PROTÓTIPO DE UM ROBÔ LABORATÓRIO PARA EXPLORAÇÃO DE 
AMBIENTES COM APLICAÇÃO PRÁTICA E EDUCACIONAL 

 
João Lucas de Souza Silva (Bolsista PIBITI) - jlucas.silva@ifba.edu.br  
Engenharia Elétrica, Campus Paulo Afonso 

Me. Esdriane Cabral Viana (Orientadora) – esdriane@ifba.edu.br  
Campus Paulo Afonso 

RESUMO 

O sistema educacional precisa estar alinhado ao avanço da tecnologia, vivenciando um processo de 

melhoria continua na busca por excelência. A Robótica Educacional é uma ferramenta que surge neste 

contexto, sendo algo motivacional, multidisciplinar e lúdico, o que o torna uma boa forma de agregar o 

conhecimento prático em meio a multidisciplinaridade. Com o desafio de aplicar teorias vistas em sala de 

aula na prática, a pesquisa realizou um estudo de métodos educacionais envolvendo elementos da robótica 

e uniu estes em um só Robô, confeccionando uma ferramenta que possibilita o ensino de eletrônica, 

matemática, mecânica e programação, por exemplo, e ainda permite o uso prático para exploração de 

ambientes de difícil acesso. O robô possui ainda habilidades de desviar de obstáculos, descrever condições 

do ambiente e apresenta-las por meio de tabelas com uso de estatística, capturar imagens do local e outras 

possibilidades. Para isto, foi utilizado o princípio de melhoria continua aliado ao processo de construção 

buscando melhorar a qualidade do protótipo. Quanto aos materiais, utilizou-se duas plataformas Arduino, 

sendo um para controle na base primária e outro para práticas de circuitos junto com um protoboard em 

uma base secundária. Para mais, destaca-se o uso de um tablet, sensor LDR, LM35, módulo bluetooth, 

ponte h e motores. Durante a fase de construção do protótipo foi realizada dois processos com melhorias 

significativas encontradas através da aplicação do Ciclo PDCA (plan, do, check e act). O primeiro processo 

foi a troca do modelo de tablet por possuir algumas limitações e no segundo processo ocorreu a inserção 

de um sistema fotovoltaico para geração de energia necessária para o funcionamento do robô, devido a um 

gasto excessivo de pilhas. O protótipo funcionou de acordo com o esperado. Por ser algo lúdico e interativo 

concluiu-se que pode ser uma ótima ferramenta para fazer com que o estudante se interesse pelas áreas 

antes mencionadas, bem como é uma ferramenta que pode ser utilizada para coletar dados de 

características físicas de diversos ambientes. Como trabalhos futuros pretende-se concluir o processo de 

melhoria continua adicionando mais sensores e realizando implementações sugeridas por estudantes em 

um novo projeto. 

Palavras-chave: Robótica Educacional, Robô Laboratório, Robótica, Arduino. 
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MÉTODOS DE SUPRESSÃO DOS TRANSITÓRIOS PROVOCADOS PELA MANOBRA DE 
ENERGIZAÇÃO EM UMA LINHA DE TRANSMISSÃO DE UM POUCO MAIS DE MEIO 

COMPRIMENTO DE ONDA (MCO+) 

Jorge Camilo Pinto Vieira (Bolsista PIBIC) – jorgecamilo.pvieira@gmail.com  
Eng. Industrial Elétrica, Campus Salvador 

Dr. Milton Elvis Zevallos Alcahuaman (Orienatdor) - miltonelvis@ifba.edu.br  
Campus Salvador 

RESUMO 

O crescimento da população alinhado ao avanço industrial brasileiro tem gerado uma demanda crescente 
por energia elétrica. Grandes potenciais hidráulicos ainda não utilizados encontram-se longe dos principais 
centros consumidores, por exemplo, na região da bacia Amazônica onde o potencial é fracamente usado, 
apenas 0.6% do montante existente. O fraco uso desse potencial se deve às grandes distâncias entre a 
Amazônia e os maiores centros consumidores. Essas distâncias ficam em torno de 2600 km. Existe uma 
busca constante por meios mais eficientes e mais baratos para transmitir energia através dessas longas 
distâncias e é nesse contexto que surge a linha de transmissão de energia em um pouco mais de Meio 
Comprimento de Onda (MCO+) com características técnicas e financeiras atrativas para competir com a 
transmissão convencional para longas distâncias. O estudo foi desenvolvido no software PSCAD/EMTDC e o 
sistema simulado consiste em um tronco de aproximadamente 2600 km, tomando-se como base os dados 
das linhas Norte-Sul I, Norte-Sul II e Nordeste-Sudeste. A linha proposta foi montada no PSCAD/EMTDC 
para o caso de energização com utilização de resistores de pré-inserção para mitigar as sobretensões 
transitórias. Após a simulação da manobra de energização do tronco formado pelas linhas estudadas, 
observou-se que ocorreram altos níveis de sobretensão nos pontos de monitoração de Serra da Mesa I e de 
Bom Jesus da Lapa. Este fato é justificado pelo comportamento de uma linha de 2600 km que apresenta 
valores de tensão mais elevados nas suas extremidades do que no meio da linha para a operação em vazio. 
O sistema atinge o estado de regime permanente após aproximadamente 300 ms da manobra de 
energização. Pelas características básicas sob condições de operação em regime permanente apresentadas 
para uma linha de transmissão de um pouco mais de meio comprimento de onda, esta transmissão, a qual 
não necessitará de compensação reativa diminuindo assim drasticamente os custos de construção e 
operação, se apresenta como uma solução natural para situações em que as distâncias de transmissão 
envolvidas são desta ordem de grandeza, o que para o sistema elétrico brasileiro corresponde a 2600 km. 

Palavras-chave: Linha de transmissão, Meio comprimento de onda, Sobretensões transitórias. 
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UMA PROPOSTA DE ANÁLISE VISANDO A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO 
SETOR AGROINDUSTRIAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
Laís Barbosa Oliveira (Bolsista PIBIC) - lais.barbo18@gmail.com  
Engenharia Ambiental, Campus Vitória da Conquista 

Me. Camila Daniele Willers (Orientadora) - camiladw@hotmail.com  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

A demanda das atividades agrícolas e a implementação de processos mecanizados para a obtenção da 

maior produtividade, provoca a necessidade de metodologias que mitigam os impactos ambientais. Nesse 

contexto, a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma metodologia que indica as etapas produtivas 

responsáveis pelos maiores impactos ambientais e avalia as possíveis melhorias. O objetivo foi introduzir os 

conceitos de ACV no contexto das agroindústrias de Vitória da Conquista. A metodologia fundamentou-se 

na realização de pesquisa bibliográfica e documental para identificar as agroindústrias, e o uso de 

questionário para caracterizar os processos, e identificar os aspectos e impactos ambientais, e a matriz de 

GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) para selecionar o estudo de caso futuro como prioridade para 

aplicação da ACV. Quanto ao consumo de água, os laticínios foram os que mais se destacaram utilizando 

em média 18 m3 de água por dia, enquanto a mecanização do processamento do milho teve maior 

relevância para o consumo de energia elétrica em média 5 mil KW por dia.  Já em relação à geração de 

resíduos sólidos, foram identificados que em sua maioria são de composição orgânica ou possuem 

características semelhantes ao domiciliares, sendo destinados ao aterro sanitário pelas empresas 

entrevistadas. Como principal impacto, destacou-se o lançamento de efluentes com características tóxicas 

ou com alto teor de matéria orgânica diretamente nos cursos d’água ou na rede coletora de esgoto, uma 

das empresas ainda realiza o descarte dos resíduos químicos como o ácido sulfúrico e álcool isoamílico no 

aterro sanitário do município, por não possuir uma destinação apropriada na cidade.  Existe um amplo 

campo para aplicação de práticas de gestão ambiental nas agroindústrias de Vitória da Conquista, no 

entanto o porte dos empreendimentos poderá ser um fator limitante, considerando o investimento para 

implementação das práticas.  Outro fator, é a resistência das empresas do setor em participar de pesquisas, 

assim como esta, o que poderá refletir também como em uma dificuldade para implementar as práticas 

sugeridas. 

Palavras-chave: Avaliação do Ciclo de Vida, Gestão Ambiental, Agroindústrias. 
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DETERMINAÇÃO DA RESISTENCIA À CORROSÃO POR PITE EM AÇOS SUPERDUPLEX 
UNS S32750 UTILIZANDO TÉCNICA ELETROQUÍMICA POTENCIOSTÁTICA 

Larissa Moraes de Britto (Bolsista PIBIC) - larissabritto@ifba.edu.br  
Engenharia Química, Campus Salvador  

Dra. Cláudia Teresa Teles Farias (Orientadora) - cfarias@ifba.edu.br  
Campus Salvador  

RESUMO 

Os aços superduplex são largamente utilizados na indústria petroquímica, e principalmente na indústria 

offshore, entre outras, devido à sua elevada resistência mecânica, boa tenacidade e resistência à corrosão. 

Porém, quando esses materiais estão sob uma atmosfera rica em íons cloreto e temperaturas elevadas, este 

material fica sujeito a um ataque corrosivo localizado, ocasionando a formação de pites. Processos comuns 

como o de soldagem, e tratamento térmico provocam formação de compostos intermetálicos como fase 

sigma (σ), fase chi (χ), nitretos e carbonetos de cromo. Para analisar as modificações no aço superduplex 

UNS S32750 e assegurar as suas condições limites em serviço, em meio de íons cloreto, faz-se necessário o 

estudo do potencial de corrosão por pite e a influência das fases intermetálicas. Neste trabalho foram 

realizados tratamentos térmicos em corpos de prova (CP’s) de aço superduplex UNS S32750, a fim de 

promover a precipitação de fases deletérias (sigma). Sua microestrutura foi avaliada em microscópio ótico 

com o propósito de identificar essas fases. A técnica eletroquímica potenciostática aplicada em eletrodos 

produzidos com os CP’s tem o objetivo de verificar a resistência do aço superduplex a corrosão por pite. 

Curvas de polarização potenciostática serão traçadas. Espera-se que quanto maior a precipitação da fase 

sigma, menor será o potencial de corrosão por pites. 

Palavras-chave: Corrosão, Aço inoxidável superduplex, Técnicas potenciostáticas.  
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INTERFACEAMENTO DE MICROCONTROLADORES COM O LABVIEW E MATLAB 
PARA APLICAÇÃO EM MEDIÇÃO 
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Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista 

Dr. Wilton Lacerda Silva (Orientador) - wiltonlacerda@gmail.com  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

No mundo atual, as fontes alternativas de energia estão sendo um tema bastante discutido, uma vez que 

ela combinada ao uso racional e eficiente, será capaz de suprir uma grande demanda do sistema energético 

tradicional. Para isso, torna-se necessário o desenvolvimento de novas técnicas para monitoramento desses 

tipos de energia. Neste sentido, este trabalho teve por objetivo o estudo, o projeto e o desenvolvimento de 

um instrumento virtual capaz de realizar o recurso de medição de algumas grandezas oferecidas pelas 

fontes de energia alternativas utilizando a plataforma de microcontroladores  Arduino que será responsável 

por gerenciar os dados lidos dos sensores de (tensão CC e CA, corrente CC e CA, temperatura e umidade) e 

transmiti-los para os softwares. E para que ocorra essa comunicação é necessário realizar um 

interfaceamento com Hardware e o Software, neste caso a comunicação é realizada entre o Arduino MEGA, 

o ambiente de programação gráfica LabVIEW e o software MATLAB. Como o LabVIEW é uma linguagem de 

programação de fluxo de dados, ela tira a complexidade do C que é a língua nativa do Arduino, e permite 

que o utilizador se concentre em obter o protótipo construindo uma interface visual com controles e 

indicadores que imitam instrumentos reais. Assim o software LabVIEW é considerado uma plataforma que 

acelera o desenvolvimento de qualquer sistema que necessite de medição e/ou controle, bem como 

monitoração, teste incorporado ou combinações dessas aplicações. Dessa forma, tornou-se possível o 

monitoramento dos dados de forma mais intuitiva e para que o usuário possa realizar posteriores análises o 

sistema também é capaz de armazenar em arquivo os dados coletados. E para a implementação do sistema 

os custos são economicamente atraentes e as medições realizadas demonstraram boa capacidade 

operacional. 

Palavras-chave: Arduino, Fontes renováveis, LabVIEW, MATLAB.  
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OTIMIZAÇÃO DO CONTROLE DE REATIVOS EM FLUXO DE POTÊNCIA ATRAVÉS DAS 
REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

Lucas Oliveira de Araujo Freitas (Bolsista- PIBIC) - lucasoaf.eng@gmail.com  
Engenharia Industrial Elétrica, Campus Salvador 

Dra. Alessandra Freitas Picanço (Orientadora) - alessandrapicanco@gmail.com  
Campus Salvador 

RESUMO 

O estudo do estado estacionário através do fluxo de potência é importante para planejamento e operação 

do sistema elétrico de potência. Nos sistemas de potência é necessário que a tensão esteja estabilizada 

dentro dos limites pré-estabelecidos para que energia com qualidade seja fornecida. As perdas no sistema 

de transmissão podem ser calculadas a partir de técnicas numéricas e algoritmos com o objetivo de 

determinar os pontos de mínimo da equação do fluxo de potência. O método tradicional que soluciona o 

problema do Fluxo de Potência é o NewtonRaphson. Neste trabalho, desenvolvido no software MATLAB®, 

através do método das Redes Neurais Artificias, a proposta é apresentar os resultados de tensão e ângulo 

dos sistemas IEEE-30 e IEEE-118 barras.  As arquiteturas utilizadas são de múltiplas camadas com o 

treinamento do backpropagation e do Levenberg-Marquardt. Os resultados obtidos são analisados e 

comparados com saídas do MatPower, para escolha das menores perdas e melhores cenários. Nesse 

contexto, o objetivo foi determinar o estado ótimo do sistema, de modo a produzir menores perdas através 

das Redes Neurais Artificiais. 

Palavras-chave: Sistema Elétrico de Potência, Fluxo de Potência, Rede Neural Artificial, Perdas. 
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PROJETO DE MÁQUINA DE QUEBRA DE LICURI PARA PEQUENA PRODUÇÃO 

Luccas Barbosa Carneiro (Bolsista PIBITI) - luccas.lbc@gmail.com  
Engenharia Industrial Mecânica, Campus Salvador  

Me. Antônio Carlos Peixoto Bitencourt (Orienatdor) - antonio.carlos@ifba.edu.br  
Campus Salvador  

RESUMO 

A pesquisa teve como objetivo a aprendizagem e a aplicação de conhecimentos e ferramentas de projeto de 

sistemas mecânicos na otimização de máquina de quebra de licuri existente no IFBA campus Salvador. 

Dentre os problemas relatados por agricultores que utilizam a máquina de quebra de licuri, destaca-se o 

superdimensionamento de suas peças como cilindros, engrenagens, carcaça, etc. Isso faz com que a 

máquina tenha peso elevado, dificultando a locomoção e armazenamento. Além disso, por ser 

superdimensionada, a máquina de quebrar tem eficiência apenas para grande volume de produção. Com 

isso, para que se consiga utilizar a máquina, é necessário que o agricultor armazene uma grande quantidade 

de licuri para realização da quebra, o que demanda um tempo relativamente grande. Isso implica em 

demora aos agricultores em transformar seu trabalho de catação e quebra em recursos financeiros. Foi 

estudado os métodos de projeto de produto dividindo-se em 4 fases: projeto informacional, projeto 

conceitual, projeto preliminar e projeto detalhado. Na pesquisa foi possível se realizar as três etapas do 

projeto, sendo que a quarta etapa foi realizada de maneira superficial a partir de um esboço da máquina. 

Primeiramente foi coletada as necessidades dos usuários e essas necessidades foram convertidas em 

requisitos de produto que fornece os requisitos de engenharia que a máquina deve possuir. Em seguida foi 

feito a casa da qualidade, que visa estabelecer as relações entre as duas categorias de requisitos obtidos 

nas etapas anteriores: os requisitos de clientes e os requisitos de projeto, hierarquizando estes últimos. 

Após feita essas relações, foi realizada a elaboração da Matriz Morfológica, que organiza e direciona o 

processo criativo de elaboração de princípios de solução para as funções da máquina, dando a possibilidade 

de uma visualização antecipada de como o arranjo da mesma se apresentará na sua versão final. A partir da 

organização e sistematização proporsionadas pela Matriz Morfológica, foi proposto variantes de soluções 

para a máquina de quebra de licurí, por meio de combinações dos princípios de soluções de cada etapa. 

Com o intuito de se avaliar qual das variantes seria a mais apropriada para o funcionamento da máquina 

utilizou-se uma ferramenta denominada matriz de avaliação. Essa matriz utiliza os requisitos de projetos da 

máquina atribuindo pesos ponderados a cada um dos requisitos. Com essa matriz, foi possível um princípio 

de solução da máquina. 

Palavras-chave: Projeto, Máquina de quebra de licuri, Projeto de sistemas mecânicos 
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UTILIZAÇÃO DO CORPO CERÂMICO DE VELAS DE IGNIÇÃO INSERVÍVEIS COMO 
AGREGADO GRAÚDO EM CONCRETOS DE ALTO DESEMPENHO 

Luís Henhique Souza dos Santos (Bosista PIBIT) - luis_henhique@hotmail.com  
Engenharia Civil, Campus Eunápolis  

Dr. Eduardo Jorge Vidal Dultra (Orientador) - e.dultra@ifba.edu.br  
Campus Eunápolis  

RESUMO 

Concretos de Alto Desempenho (CAD) são concretos com características de resistência mecânica e 

durabilidade acima daquelas usualmente alcançadas em concretos convencionais. Um dos fatores 

limitantes do desempenho mecânico do CAD é o desempenho mecânico do agregado graúdo. Muitos 

autores afirmam que a resistência da matriz (pasta de cimento) é superior à resistência do agregado 

graúdo. Para conseguir tais características alguns requisitos são imprescindíveis, como: fator água/cimento 

baixo; usar aditivos superplastificante; utilizar sílica ativa ou outra adição com características pozolânicas; 

utilizar agregados graúdos com bom desempenho mecânico, dosar o traço adequadamente e realizar a 

mistura, transporte, lançamento, adensamento e cura de acordo com as recomendações técnicas.  Nesse 

trabalho buscou-se determinar as propriedades de CAD produzidos com resíduo de corpo cerâmico de 

velas de ignição como agregado graúdo. Foram coletadas velas de ignição inservíveis e obtido o corpo 

cerâmico por meio da percussão mecânica. No resíduo, foi realizado um tratamento químico com ácido 

muriático a fim de retirar crostas de metais aderídos à sua superfície e, em seguida, foi realizada a 

granulometria utilizando peneiras da série Normal da ABNT. Uma dosagem de concreto tipo CAD foi 

realizada a fim de alcançar altas resistências à compressão. Para comparação de resultados foram utilizados 

dois tipos de agregados graúdos de origem rochosa sendo um obtido na região de Eunápolis-BA e outro 

obtido na região Oeste da Bahia. A granulometria desses agregados foi igualada à do resíduo a fim de que 

os três agregados apresentassem a mesma granulometria. Foram formuladas misturas contendo o resíduo 

nas proporções de 25 e 35% da massa do concreto, bem como, misturas contendo os outros tipos de 

agregados graúdos nas mesmas proporções. Para todas as misturas a dosagem da matriz cimentícia foi a 

mesma e a essa matriz foram adicionadas as quantidades de agregado graúdo estabelecidas nas 

formulações planejadas. Foram confeccionados corpos de prova cilíndricos de diametro igual a 5 cm e 

altura igual a 10 cm e obtidas as propriedades de resistência à compressão axial e resistência à tração na 

compressão (compressão diametral) aos 28 dias. Foram analisados os resultados, bem como, os planos de 

cisalhamento do corpo de prova. Não foi possível afirmar que o tipo do agregado influenciou na resistência 

à compressão dos corpos de prova estudados. 

Palavras-chave: Concreto de alto desempenho, Resistência à compressão, Fator água/cimento, Aditivos.  

Área / subárea: Engenharias / Engenharia Civil. 
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ESTUDO DA SINTERIZAÇÃO DE MASSAS CERÂMICAS COM ADIÇÃO DE CINZAS DA 
CASCA DE CAFÉ COMO FUNDENTE PARA PRODUÇÃO DE PLACAS CERÂMICAS TIPO 

PORCELANATO 

Marcos Van-basten de Souza Rocha (Bolsista PIBIC) - mvanbasten.rocha@gmail.com  
Engenharia Civil, Campus Eunápolis  

Dr. Eduardo Jorge Vidal Dultra (Orientador) - e.dultra@ifba.edu.br  
Campus Eunápolis  

RESUMO 

Essa pesquisa foi realizada com o interesse de avaliar as propriedades e as características de corpos 

cerâmicos na qual a alta densificação e alta vitrificação são necessárias. Na atual conjuntura do mercado de 

pisos e revestimentos o porcelanato, devido às excelentes características técnicas alcançadas, se sobressai 

frente às demais placas cerâmicas fabricadas para a mesma finalidade. Durante a queima é necessária a 

presença de fase líquida a fim de obter as caractrísticas desejadas. Os materiais fundentes são responsáveis 

por formar fase líquida que preenche os poros diminuindo a porosidade e absorção de água e, também, 

promove as condições termodinâmicas para o crescimento de cristais de mulita em formato acicular, 

contribuindo para o aumento da resistência mecânica.  As cinzas da casca de café são obtidas quando as 

cascas são queimadas a fim de gerar calor para a secagem do fruto. A cinza da casca de café possui grande 

quantidade de óxido de potássio (K2O), e em menor escala, óxidos de cálcio (CaO) e magnésio (MgO). 

Foram realizados dois tratamentos no resíduo com a finalidade de diminuir o percentual de matéria 

orgânica e material carbonizado. No presente trabalho pretendeu-se investigar a sinterização de massas 

cerâmicas para produção de porcelanatos na qual foi adicionado o resíduo, como fundente. Foram 

coletadas amostras de matérias primas de uma indústria de porcelanatos e, em seguida, planejadas 

formulações e confeccionados corpos de prova de dimensões 60x20x5 mm contendo o resíduo. A 

temperatura de sinterização foi de 1200 °C com taxa de aquecimento de 25 °C/mim e tempo de patamar de 

8 mim. A temperatura de queima e tempo de patamar foram os mesmos aplicados na empresa 

fornecedora das matérias primas. As propriedades analisadas foram a resistência mecânica à flexão (em 

três pontos), absorção de água, porosidade aparente, massa específica e retração linear de queima. 

Também foram realizados ensaios de caracterização do resíduo (FRX e DRX). Foi verificado que o resíduo 

apresentou excelentes caractrísticas de material fundente condizentes com a aplicação em cerâmicas do 

tipo porcelanato.  

Palavras-chave: Porcelanato, Fundentes, Cinzas de café, Resíduos, Propriedades. 

Área / subárea: Engenharias / Engenharia de Materiais e Metalúrgica. 
  



LIVRO DE RESUMOS 
 

XIII Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação 

116 

_____________________________________________________________________________ 
ISBN 978-85-67562-13-1                                                                    Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPGI 

 

CARACTERIZAÇÃO DA CARBURIZAÇÃO EM TUBOS DE PIRÓLISE POR MICROSCOPIA 
ÓTICA E ULTRASSOM 

Mateus Crusoé Rocha Rebello (Bolsista PIBIC) - mateus.crusoe@ifba.edu.br 
Engenharia Industrial Mecânica, Campus Salvador  

Dr. Ivan Costa da Silva (Orientador) - ivanslv@gmail.com  
Campus Salvador  

RESUMO 

Os tubos que compõe o forno 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 o trabalho em elevadas temperaturas com espessura de paredes menores. Com o trabalho em 

altas temperaturas ocorre o craqueamento dos hidrocarbonetos e com isso existe a formação de uma 

grande quantidade de carbonos livre. Esses carbonos sofrem difusão para a matriz do tubo formando os 

carbetos de cromo que é a carburização. A formação de carbetos de cromo e, por consequência, o 

empobrecimento de cromo na matriz promove uma redução das principais propriedades mecânicas como: 

limite de resistência a fluência e a tração, perda de ductilidade entre outros. Isso tem sido um fator 

determinante para o estudo e 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 três amostras retiradas do equipamento em operação com 

diferentes estágios de carburização, no intuito de caracterizar as mesmas. Após a captação dos sinais de 

ultrassom foi realizado uma FFT (transformada rápida de Fourier) com o objetivo de alterar o sinal que está 

no domínio do tempo para o domínio de amplitude por frequência. Com os novos sinais foi feita uma média 

a fim de comparar os resultados obtidos em cada amostra. Foi empregada a técnica de microscopia ótica 

com o objetivo de classificar a fração volumétrica de cada corpo de prova a fim de comparar com os 

resultados obtidos na análise espectral do sinal de ultrassom. O trabalho tem como objetivo validar a 

técnica de inspeção ultrassônica na análise de carburização dos tubos HP. 

Palavras-chave: Carburização, END´S, Ultrassom, Metalografia.  
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SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÔNOMOS PARA 
A GERAÇÃO DE ELETRICIDADE: ESTUDO DE CASO VISANDO A SALA SUSTENTÁVEL 

NO IFBA CAMPUS PAULO AFONSO 

Michelle Melo Cavalcante (Bolsista PIBIC) - michellemelo.c@ifba.edu.br  
Engenharia Elétrica, Campus Paulo Afonso 

Me. Esdriane Cabral Viana (Orientadora) - esdriane@ifba.edu.br  
Campus Paulo Afonso 

RESUMO 

O presente trabalho visa a simulação e a análise do desempenho de um sistema fotovoltaico autônomo 

para a elaboração de uma sala de aula sustentável no Instituto Federal da Bahia Campus de Paulo Afonso. A 

sala sustentável tem como finalidade o complemento educacional para estudantes do curso de engenharia 

elétrica e objetiva também promover o uso de tecnologias energéticas renováveis, com ênfase na energia 

solar, no contexto do desenvolvimento sustentável. Para isso, estabeleceu-se dois cenários: A realização da 

simulação e a análise do desempenho de um sistema fotovoltaico na sala escolhida utilizando um dos 

modelos de painéis e baterias em desuso no Campus e, o segundo, abrindo espaço para escolha de outros 

modelos de painéis e baterias com o objetivo principal de diminuir os custos do projeto anterior. Desta 

forma, para o primeiro cenário, escolheu-se o painel solar PhotoWatt PWX 500 devido a melhores 

condições de conservação e baterias estacionárias Tudor 12TE45 de 45Ah. No segundo cenário, o modelo 

de módulo escolhido foi o Canadian Solar CS6C 150P de 150 Wp e baterias estacionárias Moura Clean 

12MF220 de 220Ah. Os modelos de regulador e inversor foram os mesmos para ambas simulações: 

regulador Atersa Leo 3 125A/24V e inversor Carmanah GP-SW 2000W/24V. Em ambos os casos se utilizou 

do software PVSize desde a etapa de dimensionamento da instalação e dos componentes do sistema 

fotovoltaico considerando o índice solarimétrico da região de Paulo Afonso e a inclinação da placa 

fotovoltaica disponibilizada pelo Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sergio Brito (CRESESB), 

até as obtenções os dados de desempenho do sistema. Os sistemas têm como características tensão do 

projeto estabelecida em 24V e a tensão de alimentação da instalação dos aparelhos de 127V. O tipo de 

simulação escolhido foi pelo método da corrente máxima do módulo. Como resultado de uma simulação 

horária simplificada, obteve-se o dimensionamento, o comportamento energético e o desempenho global 

dos sistemas montados; e realizou-se um levantamento simplificado acerca da viabilidade técnica e 

econômica dos projetos. Com tais resultados verificou-se ser inviável o primeiro cenário devido a uma 

grande quantidade de painéis e baterias, apesar do IFBA já possuir alguns modelos. O segundo cenário se 

mostrou mais viável economicamente, reduzindo o custo total do projeto em 30%. Os desempenhos 

médios anuais dos sistemas foram de 52,65% e 41,85%, respectivamente. Tais índices se justificam pelo 

sistema simulado não possuir recurso MPPT, isto é, rastreamento do ponto de máxima potência. 

Palavras-chave: Energia Solar, Sistema Fotovoltaico, Off-grid, PVSize, Sustentabilidade. 
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CARACTERIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE TELAS LCD VISANDO A RECICLAGEM  

Murilo Santana Santos (Bolsista PIBIC) - murilo09.santana@gmail.com  
Engenharia Química, Campus Salvador  

Dr. Iara Terezinha Queiroz Pereira dos Santos (Orientadora) - iaraterezinha57@gmail.com  
Campus Salvador  

RESUMO 

A pesquisa constituiu-se de duas etapas. Durante a primeira etapa do projeto foi adquirido um monitor LCD 

quebrado com a COINF (IFBA) para a realização dos ensaios. O monitor foi desmontado e a tela separada 

para tratamento posterior. A tela foi então desmembrada e o vidro contendo as películas poliméricas 

recuperado. Na parte frontal existem apenas dois tipos de filmes aderidos ao vidro da tela, os quais devem 

ser removidos. Dos testes verificou-se que solventes interagiam com o filme de diferentes formas, o que 

viabiliza a separação por esse método. Quando a ação de água e acetona foi avaliada como solventes na 

remoção dos filmes da placa de vidro, a água não foi capaz de agir adequadamente sobre os filmes, mas a 

acetona PA separou todos os filmes parcialmente do vidro. Fez-se então o uso preliminar de acetona e 

posterior ação mecânica para recuperação do material. A segunda etapa das atividades de pesquisa focou 

na caracterização química que corresponde à verificação da presença de triacetato de celulose (TAC) e 

álcool polivinilico nos filmes coletados, pela técnica de FTIR (infravermelho por transformada de fourrier) e 

avaliação da microestrutura dos filmes pela técnica de MEV. Os ensaios de microscopia eletrônica de 

varredura foram efetuados com a finalidade de observar a estrutura do filme e detectar suas características 

e imperfeições. Com a análise confirmou-se a presença de dois constituintes diferentes nos filmes. Os 

polímeros separados foram também analisados por FTIR para a determinação de suas bandas característica 

e propor a sua composição a partir dessa informação. Após a realização dessas duas etapas do projeto ao 

longo do período de vigência da bolsa observou-se que a separação dos filmes e as etapas de 

caracterização foram concluídas com sucesso, sendo cada filme constituído por um dos materiais 

esperados. Os resultados corroboram que a separação completa dos constituintes dos filmes é possível 

através dos métodos realizados neste projeto de pesquisa. 

Palavras-chave: TCA, FTIR, Telas LCD, MEV.  
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OTIMIZAÇÃO DE CRISTAIS FOTÔNICOS POR MEIO DE ALGORITMOS GENÉTICOS 

Paulo Henrique Costa Souza (Voluntário PIVIC) -  paulo_phcs@hotmail.com  
Engenharia Industrial Elétrica, Campus Salvador 

Me. Francismari Noronha dos Santos (Orientadora) -  francismari@ifba.edu.br   
Campus Salvador 

RESUMO 

Com o advento das comunicações ópticas cada vez é maior o interesse por dispositivos capazes de controlar 

e manipular sinais luminosos com poucas perdas. Os dispositivos baseados em cristais fotônicos são de 

grande aplicação nos sistemas de comunicações ópticas, pois, eles apresentam bandas proibidas, as quais 

são faixas de frequências, em que, a luz não se propaga em nenhuma direção no cristal, esta propriedade é 

explorada no projeto de novos dispositivos. Uma forma de otimizar esses cristais é obter estruturas, que 

apresentem uma maior banda fotônica proibida (PBG, Photonic Band Gap) para os modos de propagação 

desejados: campo magnético transversal (TM) , campo elétrico transversal (TE) ou ambos modos, o que 

permitiria uma maior largura de banda de operação. O objetivo deste trabalho é maximizar PBG, através da 

otimização das dimensões de formas geométricas (círculos eelipses) que formarão os cristais fotônicos 

bidimensionais compostos por materiais isotrópicos e anisotrópicos para arranjos quadrados e triangulares. 

A otimização será realizada por meio de Algoritmos Genéticos (AG) e a propagação dos campos, nesses 

cristais, é calculada através Método dos Elementos Finitos (MEF) no domínio da frequência. Foram 

realizados estudos em artigos científicos com a metodologia similar ao que vai ser aplicado no projeto de 

pesquisa proposto. Com isso, foi possível definir melhor as ferramentas e softwares de trabalho, como por 

exemplo, o COMSOL Multiphysics quevai ser utilizado para obtenção da malha da geometria dos cristais, 

bem como o cálculo envolvendo as constantes de propagação dos campos, o qual analisará as estruturas 

que vão ser obtidas a cada geração do AG, que será implementado no Matlab. O processo consiste em 

obter uma estrutura cristalina que apresente maior banda fotônica proibida, ou seja, um cristal fotônico 

otimizado. 

Palavras-chave: Banda, Cristais, Otimização, Algoritmo. 
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ANÁLISE DO DESEMPENHO MECÂNICO A FLEXÃO DE VIGAS DE CONCRETO 
ARMADO EXECUTADAS COM CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO UTILIZANDO 

RESÍDUO DO CORPO CERÂMICO DE VELAS DE IGNIÇÃO INSERVÍVEIS COMO 
AGREGADO GRAÚDO 

Pedro Ivo Fernandes Eça Duarte (Bolsista PIBIC) - ivopedro.f@gmail.com  
Engenharia Civil, Campus Eunápolis 

Dr. Guillermo van Erven Cabala (Orientador) - gcabala@gmail.com  
Campus Eunápolis 

RESUMO 

O termo Concreto de Alto Desempenho, CAD, é usado para descrever misturas de concreto com excelentes 

propriedades de trabalhabilidade, resistência, estabilidade dimensional e durabilidade. Aproximadamente 

75 % do volume do concreto corresponde aos agregados, por isso, espera-se significativa influência das 

suas propriedades nas do produto final. Nos CAD o agregado constitui componente importante não apenas 

para a estabilidade, mas também para a resistência e rigidez, por isso recomenda-se o uso de agregados 

com altos valores de dureza, resistência à compressão e Módulo de Elasticidade (E), bem como, baixo 

Coeficiente de Retração Térmica. Adicionalmente recomendam-se agregados com forma e textura 

superficial que favoreçam a aderência com a pasta. Por suas propriedades a alumina encontra na produção 

de isoladores de velas de ignição uma de suas principais aplicações. Para essa finalidade, na formulação da 

massa cerâmica, são usadas matérias primas de elevada pureza. Esse material nobre e de elevado custo é 

descartado em geral sem critério. O objetivo deste trabalho de pesquisa é avaliar a viabilidade técnica da 

substituição do agregado graúdo tradicional por resíduo cerâmico de velas de ignição na confecção de vigas 

de CAD. O resíduo cerâmico foi extraído, britado manualmente e limpo, sendo posteriormente 

determinados os índices físicos e granulometria. O traço do concreto foi definido conforme parâmetros da 

Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP (fck = 50 MPa e Sd = 4,0). O controle tecnológico do 

concreto foi realizado por ensaios de abatimento, compressão axial e tração na compressão diametral. As 

vigas foram dimensionadas, conforme a NBR 6118 / 2003 para um carregamento de 12 tf. Foram 

confeccionados cinco grupos de vigas com comprimento de 0,5 m. O grupo de referência com 100 % de 

agregado convencional de rocha britada e os demais com teores de agregado de alumina em substituição 

ao convencional nos valores de 2,5; 5,0 e 7,5 %. Foram confeccionados espécimes cilíndricos de ᴓ 5 x 10 cm 

para ensaios de compressão axial e tração na compressão diametral. O desempenho mecânico das vigas foi 

avaliado por ensaio a flexão em três pontos. Os resultados apontaram para a viabilidade técnica do uso do 

resíduo cerâmico em substituição ao agregado convencional. A observação de arrancamento de agregados, 

indica que essa possibilidade, em situações de tração, é limitada pela adesão do agregado cerâmico à 

matriz cimentícia o que, nesse material, é prejudicada pela sua superfície esmaltada. 

Palavras-chave: Resíduo de vela de ignição, Concreto de alto desempenho, Agregado graúdo, Vigas. 
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A INFLUÊNCIA DA TEXTURIZAÇÃO E CAMADA ANTIRREFLETIVA NA REFLETÂNCIA 
EM CÉLULAS SOLARES DE SILÍCIO MONOCRISTALINO 

Rafael Messias Tanajura Lessa Júnior (Bolsista PIBIC) - rafa_jr12@hotmail.com  
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista -IFBA  

Me. Daniani Souza Oliveira Gondim (Orientadora) - any_so@hotmail.com  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

O trabalho está relacionado à modelagem matemática para a otimização da textura em células solares 

baseadas em silício monocristalino de forma a obter células de maior rendimento, levando em conta a 

redução da refletância através do aprisionamento da luz. Nas células solares, é importante que a refletância 

(propriedade física de um material que descreve o quanto de luz é refletida) seja a mínima possível, sendo 

então necessário um controle da refletância. Desta maneira com o presente trabalho propõe estudar a 

célula solar de silício monocristalino e entender seu funcionamento a fim de otimizar sua estrutura 

possibilitando o aumento da sua eficiência através das camadas antirrefletivas e texturização nas células 

solares. A texturização é um processo que muda o perfil da superfície do substrato do silício melhorando o 

aproveitamento, pois aumenta a área exposta ao sol e reduz a refletância, enquanto a deposição de 

camadas antirrefletivas diminuem as ondas refletidas na célula. Atualmente o silício é o material mais 

adequado a ser empregado na produção de células solares devido a abundância do material encontrado na 

Terra, não ser tóxico e possuir um baixo custo de processamento.  

Palavras-chave: Refletância, Camada antirrefletiva, Texturização, Energia. 
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INFLUÊNCIA DA BR-324 NA QUALIDADE DO AR DE SIMÕES FILHO 

Rafael Ribeiro Reis (Bolsista PIBITI) - rafaelreis@ifba.edu.br  
Engenharia Química, Campus de Salvador 

Dr. Édler Lins de Albuquerque (Orientador) - edlerlins@gmail.com  
Campus de Salvador 

RESUMO 

Entender como os processos de industrialização e urbanização vêm impactando o ambiente é importante 

no planejamento do desenvolvimento sustentável e na conservação dos recursos naturais existentes. Este 

projeto buscou dar continuidade e fortalecer as pesquisas para uso de ferramentas computacionais que 

auxiliam no estudo do comportamento dinâmico do fluxo de poluentes atmosféricos na Região 

Metropolitana de Salvador. Foram empregadas as ferramentas inventário de emissões e estudo de 

dispersão para estimar as contribuições, em termos de concentrações de poluentes, da Rodovia BR-324 na 

qualidade do ar de Simões Filho. Os dados para a estimativa das emissões veiculares foram obtidos de 

diversas fontes: dados fornecidos pela VIABAHIA para informações sobre o tráfego de veículos na BR-324, 

dados sobre a frota licenciada de veículos rodoviários em Salvador, Simões Filho e Região Metropolitana e 

informações do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários 

(metodologia de cálculo e fatores de emissão). A modelagem dos dados foi feita pelo software CalROADS 

view, um software que simula os impactos causados por poluentes na qualidade do ar nas proximidades de 

rodovias. Este software prevê as concentrações de poluentes em função do nível de detalhamento 

requerido, dos dados disponíveis e de diferentes caracterizações do fluxo de veículos. Após as simulações 

realizadas ficou claro que a maior concentração de poluentes encontra-se mais próximo da BR-324, 

diminuindo gradativamente à medida que se afasta da rodovia, atingindo a região de Simões Filho. Além 

disso, percebe-se também que os horários em que há maior número de veículos trafegando pela via 

tendem a ser às 6 e às 18 horas. Sendo assim, espera-se maior emissão de poluentes nestes horários. As 

simulações foram feitas para dispersão de CO e de PM10, atingindo valores para média de 1 hora de 0 a 1,1 

direção a Simões Filho. Para os próximos estudos do grupo de pesquisa neste tema, pretende-se comparar 

os resultados deste software com os resultados previstos por outros softwares de dispersão de poluentes e 

validar as simulações com dados de campo. 

Palavras-chave: Qualidade do ar, Dispersão de poluentes, BR-324, CalROADS view.  
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SOFTWARE DE SIMULAÇÕES NUMÉRICAS DE MODELOS EPIDEMIOLÓGICOS (SIR, 
SIS, SEIR) UTILIZANDO EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS  

Ranaya Silva Barbosa (Bolsista PIBITI) - ranaya.barbosa@ifba.edu.br  
Engenharia Ambiental, Campus Vitória da Conquista 

Me. Djan Almeida Santos (Orientador) - djan.santos@ifba.edu.br  
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

As epidemias são motivo de pânico em todo o mundo desde a antiguidade. Utilizando a matemática como 

instrumento de compreensão da dinâmica das epidemias, podemos empregar o uso de modelos 

matemáticos capazes de analisar a evolução de uma determinada epidemia e de reproduzi-la. Alguns dos 

modelos epidemiológicos existentes são: SI - onde o indivíduo susceptível se infecta e não se recupera; SIS - 

representa as doenças onde o hospedeiro susceptível que se infecta torna-se susceptível novamente; SIR - 

modelo para as doenças em que os indivíduos susceptíveis que se infectaram podem se tornar imunes; SEIR 

- que contempla um período de latência entre o período susceptível e infectado. Foi desenvolvido um 

software intitulado Modela para simular numérica e computacionalmente os modelos matemáticos 

epidemiológicos SI, SIS, SIR e SEIR em linguagem de programação JAVA, devido a facilidade de implementar 

interfaces gráficas e a portabilidade. O software possibilita, ainda, a geração de arquivos, como gráficos e 

tabelas, que facilitam a visualização dos resultados simulados e a interação entre o software e o usuário. 

Após a etapa de desenvolvimento, foram feitas simulações teste, para validação de cada modelo e para o 

entendimento de cada parâmetro. Os resultados obtidos a partir das soluções numéricas foram tabulados 

em forma de gráficos para análise do número de indivíduos infectados em relação ao tempo (expresso em 

dias). O desenvolvimento do software de simulações numéricas dos modelos SI, SIS, SIR, SEIR possibilitou o 

entendimento de cada modelo e as diferenças entre eles. Softwares educacionais privilegiam a construção 

do conhecimento, através da simulação de problemas ambientais, que oportunizam atividades interativas 

que visam à aprendizagem e/ou a aplicação de conhecimentos. Portanto observou-se que o software 

Modela também possui potencial de utilização como ferramenta pedagógica, através da aplicação da 

modelagem matemática e técnicas de programação, dentro do campo da engenharia. Podendo, inclusive, 

auxiliar na gestão pública, em processos de melhoria nas políticas públicas voltadas para a área de saúde. 

Uma vez que, a partir do entendimento das epidemias, pode-se melhorar as formas de combate, como o 

aumento de agentes de saúde, diminuição de focos de doenças e conscientização da população. 

Palavras-chave: Software, Modelos epidemiológicos, Simulação numérica, Equações diferenciais. 
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DESENVOLVIMENTO E EFICIÊNCIA DE UM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA 
SOLAR ALTERNATIVO PARA FINS RESIDENCIAIS  

Renato Coelho do Nascimento (Bolsista PIBITI) - renatocoelhoadv@hotmail.com  
Engenharia Elétrica, Campus Vitória da Conquista  

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

RESUMO 

A energia solar é a principal fonte de energia renovável, sendo responsável por vários processos na 

natureza, tanto em estudos ambientais como energéticos. A quantidade de radiação solar global e sua 

distribuição temporal e espacial são as principais variáveis para a concepção sistemas de energia solar. O 

trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema de aquecimento de água solar alternativo  (ASBC), 

para fins residenciais, e avaliar a eficiência térmica do conjunto (boiler e coletor) protótipo em comparação 

com um sistema de aquecimento de água comercial convencional, por meio do monitoramento da 

temperatura da água em diferentes pontos do sistema, durante o período de 5 meses. O sistema como um 

todo foi comparado com um sistema convencional, a fim de que a eficiência do mesmo pudesse ser 

avaliada. Os principais materiais utilizados no coletor foram: compensado naval, isopor, papel alumínio, 

latas de refrigerante de alumínio, cano de policloreto de vinila (PVC) e vidro temperado. Inicialmente as 

tubulações do coletor eram feitas de poliestireno de baixa densidade (PEBD), no entanto esse mostrou-se 

inadequado para uso nessa aplicação devido ao seu rompimento quando exposto ao calor. No reservatório 

térmico utilizou-se: lona plástica, espuma de algodão, placas de isopor e uma caixa de 310 litros. Terminada 

a construção, o ASBC foi testado. Os testes mostraram que a temperatura de saída de água quente era a 

mesma temperatura da água fria de entrada. Esses resultados indicaram um erro de concepção em parte do 

projeto. As mudanças necessárias foram feitas, no entanto a temperatura de saída ainda continuou abaixo 

da esperada. No ponto de entrada de água fria, houve aquecimento, enquanto na saída de água quente, o 

aquecimento não aconteceu. Isso aconteceu devido a posição dos canos dispostos dentro da placa, que não 

garantiram a criação de um gradiente suficiente para a água aquecida no coletor retornar para o 

reservatório térmico. O sistema de aquisição utilizou o sensor DS18B20, que se mostrou eficiente para 

aplicações exigidas. O coletor apresentou no ponto de entrada de água fria, temperaturas em torno de 80 

°C. O custo do sistema foi de R$ 1079,69, bem abaixo dos R$ 2500,00 investidos em um sistema 

convencional adquirido no início do projeto. O Rendimento médio do coletor solar SOLETROL foi de 25,7%, 

enquanto no sistema alternativo construído com latinha de alumínio não pode ser analisado. 

Palavras-chave: Coletor Solar, Eficiência, Baixo Custo, Aquisição de Dados. 
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ANÁLISE DO ÉSTER DE LICURI COMO ÓLEO BASE PARA PRODUÇÃO DE 
BIOLUBRIFICANTE 

Rodrigo Rovenat de Azevedo (Bolsista PIBIC) - rodrigorovenat@homail.com  
Engenharia Industrial Mecânica, Campus Salvador  

Me. Luanda Kívia de Oliveira Rodrigues (Orienatdora) - luandakivia@gmail.com  
Campus Salvador  

RESUMO 

A pesquisa teve como objetivo a análise do éster de Licuri como fluido de corte e, com isso, contribuir para 

a ciência, servir de base para pesquisas futuras, além de contribui com formação acadêmica e científica do 

aluno. Nos tempos de hoje podemos sentir as consequências de uma forte degradação ambiental que o 

planeta sofreu e vem sofrendo devido a falta de consciência de parte da humanidade, visando melhorar e 

reverter esse quadro vem sendo desenvolvido métodos e produtos cada vez mais ecologicamente corretos. 

Os óleos lubrificantes utilizados atualmente, em sua maioria, são produtos sintéticos, que muitas vezes não 

são descartados da maneira correta e acabam por contaminar o meio ambiente por um longo período, uma 

vez que o processo de decomposição ser mais lento. Uma solução para a problemática é o desenvolvimento 

de biolubrificantes que seja igualmente eficiente aos sintéticos. Com isso foi estudada a possibilidade da 

utilização do éster de licuri na produção de biolubrificantes. A pesquisa consistia na realização de algumas 

etapas do projeto, primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica e colhida as informações iniciais, 

em seguida foi feito o processo de extração do óleo do licuri e fabricação dos corpos de prova e contra 

prova a serem utilizados durante a pesquisa. Uma vez obtido o óleo de licuri foi realizados ensaios 

tribológicos e colhido informações relativa ao produto. Após esse processo seria realizada a 

transesterificação do óleo e um novo ensaio com os mesmos parâmetros. Esse processo seria repetido 

outras vezes, contudo o óleo ao invés de se transformar em éster estava saponificando e isso inviabilizou a 

completa execução da pesquisa. Todavia foi possível a realização de uma pesquisa que servirá de base para 

continuação do projeto bem como para futuras pesquisas na área. 

Palavras-chave: Projeto, Biolubrificantes, Óleo de licuri. 
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UM ESTUDO SOBRE O DESEMPENHO DAS REDES DE ADAPTAÇÃO DE DUAS E TRÊS 
BANDAS CONSIDERANDO ÀS VARIAÇÕES DA IMPEDÂNCIA DE CARGA 

Samuel Barbosa dos Santos de Sousa (Bolsista PIBIC) - samuel.barbosa.ba@gmail.com  
Engenharia Industrial Elétrica, Campus Salvador 

Dr. Fabrício Gerônimo Simões Silva (Orienatdor) - fsimoes@ifba.edu.br  
Campus Salvador 

RESUMO 

Redes de adaptação são capazes de converter em uma frequência uma determinada impedância padrão, 

usualmente 50 ohms, para um valor ótimo desejado. Esta característica é essencial no projeto de 

amplificadores de potência, visto que o correto funcionamento de um amplificador depende da capacidade 

de síntese de impedância das redes de entrada e saída que compõe a célula de amplificação. Entretanto, no 

projeto de amplificadores multibanda, redes capazes de sintetizar diferentes impedâncias em diversas 

frequências podem ser obtidas com o uso de redes multiressonantes, cuja metodologia de projeto é objeto 

de estudo deste trabalho. Essas técnicas de projeto de redes multibandas foram utilizadas para o 

desenvolvimento do projeto de um amplificador de potência classe A/B habilitado a operar nas frequências 

de 433 MHz e 915 MHz, capaz de fornecer um ganho de potência de até 13,91.  Contudo, a impedânca da 

antena, geralmente a carga que está conectada na saída do amplificador, varia quando a antena está 

próxima do corpo humano, degradando o desempenho das redes. Para avaliar a sensibilidade dessas redes 

à variação de impedância da antena, foi adotado um modelo matemático baseado na variação do valor da 

impedância de carga. Por fim, um estudo com redes reais compostas com componentes de diferentes 

fatores de qualidade e com uso de simulações realizadas no Advanced Design System (ADS) e no MatLab 

possibilitou a verificação da forma com que os elementos da matriz S são afetados pelas degradações das 

condições de adaptação de impedância das redes, resultante das variações na impedância de carga. 

Palavras-chave: Redes de adaptação, Amplificadores de potência, Impedância de Carga. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO FOTOELÉTRICO TEMPORIZADO 
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Dr. Enrique Peter Rivas Padilla (Orientador) - rivas@ifba.edu.br   
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

Neste trabalho foi construído um dispositivo fotoelétrico temporizado para ser utilizado para o ligamento 

ou desligamento de um sistema elétrico, utilizando como elemento de acionamento a luz solar e para 

funcionar diretamente na rede elétrica domiciliar. O circuito acionador está composto por um fotoresistor 

LDR e o circuito temporizador está constituído principalmente pelo circuito integrado CD4060 no qual está 

conectado a um circuito que aciona o relé. O dispositivo pode ser configurado para distintos intervalos 

múltiplos de tempo, sendo que este intervalo pode ser também configurado via um resistor e um capacitor. 

O temporizador foi desenvolvido visando mínimo volume e peso. Para isto foi montado utilizando uma 

fonte sem transformador aproveitando a reatância capacitiva de um capacitor para fazer a redução da 

tensão. Os resultados obtidos demonstram a eficiência do projeto, visto que tem baixo custo de 

implementação, transportabilidade e é uma alternativa para a economia no consumo de energia elétrica. 

Palavras-chave: CD4060, Fotoresistor, Temporizador.  
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IMPACTOS À QUALIDADE DO AR PROVENIENTES DE ATIVIDADES 
AEROPORTUÁRIAS  

Taiane Campos Braga (Bolsista PIBIC) - taianecbraga@gmail.com  
Engenharia Química, Campus Salvador 

Dr. Édler Lins de Albuquerque (Orientador) - edler@ifba.edu.br  
Campus Salvador 

RESUMO 

Salvador, em função de seu desenvolvimento e crescimento desordenado, apresenta diversos problemas 

ambientais. Dentre estes, a degradação da qualidade do ar, tornando-se imprescindível a realização de 

pesquisas que promovam o estudo dos impactos ambientais provocados pelas mais diversas atividades. 

Este projeto utiliza a ferramenta "estudo de dispersão de poluentes" a fim de avaliar os impactos 

ambientais causados pelas atividades aeroportuárias na poluição do ar na Baía de Todos os Santos (BTS) e, 

em particular, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Para tanto, foi realizada uma revisão da 

literatura a respeito do tema, assim como também a busca por dados meteorológicos e topográficos. O 

estudo propriamente dito foi executado com o aprimoramento do inventário de poluentes realizado em 

estudos anteriores e com o emprego de softwares que simulam a emissão e a dispersão de poluentes, o 

AERMOD view. Dentre os resultados deste projeto temos: a elaboração do guia de uso do software em 

português que permite o uso do AERMOD view por novos usuários e a ampliação de escopo do inventário 

utilizando a metodologia TIER 3A que, além de permitir melhor conhecimento sobre as características das 

fontes poluidoras, viabilizou o estudo de dispersão através da divisão do ciclo LTO. O presente estudo 

mostrou que os quatro modelos principais de aeronaves a circular no aeroporto Internacional de Salvador e 

assim contribuírem primordialmente para as emissões foram o Boeing 737 – 800, A320, ERJ – 190, ATR – 

72. Estes correspondem a mais de 80% da movimentação anual no aeroporto estudado. As estimativas 

realizadas tomando como base tais modelos, permitiram concluir que os poluentes emitidos em maiores 

quantidades foram CO2 (1,09E+08), NOx (5,19E+05) e CO (2,77E+05). Adicionalmente, a partir da simulação 

das condições de emissão das fontes poluidoras em questão foram estimadas as concentrações para os 

seguintes poluentes atmosféricos: Benzeno, CO, COV, HC, NOx, PM2,5, e SO2. Embora a contribuição da 

movimentação de aeronaves para a degradação da qualidade do ar não tenha se mostrado elevada, é 

importante ressaltar que nem todos os poluentes mostraram concentrações abaixo das recomendadas 

pelos padrões de controle da qualidade do ar, como foi o caso do NOx, cujo as mesmas ultrapassaram os 

padrões primários estabelecidos pela resolução CONAMA em mais de 50%.   

Palavras-chave: Qualidade do ar, Aeroportos, Dispersão de poluentes. 
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ESTUDO DO USO DE SENSORES PIEZELÉTRICOS EM ARRAY NA GERAÇÃO E 
PROPAGAÇÃO DE ONDAS GUIADAS ULTRASSÔNICAS EM TUBOS 

 
Tássio Antonio Lima Sant’Ana (Bolsista PIBITI) - tassioalss@hotmail.com  
Engenharia Industrial Mecânica, Campus Salvador 

Dra. Cláudia Teresa Teles Farias (Orientadora) - ct.farias@uol.com.br  
Campus Salvador 

RESUMO 

A piezeletricidade foi descoberta em 1880 pelos irmãos Pierre e Jacques Curie. O fenômeno consiste em 

materiais que convertem energia mecânica em energia elétrica, com recíproca verdadeira. Sua aplicação na 

geração e obtenção de ondas ultrassônicas teve início com o uso do cristal de quartzo como elemento 

piezelétrico em um sonar. Desde então, inúmeros estudos para o desenvolvimento de transdutores 

eletromecânicos, utilizando materiais piezelétricos como atuadores e sensores têm sido realizados. 

Materiais que apresentam este fenômeno tem, geralmente, estrutura perovskita (ABO3), por isso, é 

possível obter cerâmicas metaestáveis para a atuação em sensores ultrassônicos. Estes sensores são 

amplamente usados nas indústrias e nas engenharias para a realização de ensaios não destrutivos, a fim de 

evitar manutenções emergenciais e garantir a integridade estrutural. Hoje em dia, o material mais utilizado 

como elemento piezelétrico é o Titanato Zirconato de chumbo [PZT, Pb(ZrTi)O3] caracterizado pela sua alta 

constante dielétrica, atuação em um grande intervalo de temperatura e alto fator de acoplamento. A 

utilização de sensores piezelétricos em array na geração e propagação de ondas guiadas ultrassônicas em 

tubos tem sido amplamente utilizada, pois, o tempo de inspeção, comparando com outras técnicas de 

ensaios não destrutivos, é muito inferior. Para uma melhor compreensão do funcionamento dos 

transdutores e das interações entre os componentes e materiais, foi modelado por um software de 

elementos finitos, um sensor piezelétrico, utilizando uma cerâmica PZT-5A. Resultados como deslocamento 

de campo, potencial elétrico e direção do deslocamento de campo foram obtidos, permitindo agregar o 

conhecimento teórico ao prático. 

Palavras-chave: Piezeletricidade, Sensor, Ultrassom, Transdutor. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE FREEZER A – 86oC UTILIZANDO  
REFRIGERAÇÃO EM  CASCATA COM HIDROCARBONETOS 
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Me. Antonio Gabriel Souza Almeida (Orientador) - gabrielalmeida@ifba.edu.br  
Campus Salvador 

RESUMO 

Sistemas de refrigeração em cascata trabalham com dois ou mais circuitos de compressão de vapor em 

serie, e podem obter temperaturas inferiores a -60°C, necessárias a diversas atividades em pesquisa medica 

e cientifica. Este artigo apresenta analise termodinâmica de um sistema de refrigeração em cascata 

utilizando fluidos refrigerantes naturais para atingir temperaturas da ordem de -90°C. Esses fluidos são 

menos nocivos ao meio ambiente, sendo uma alternativa aos hidrofluorcarbonetos (HFCs) e 

hidroclorofluorcarbonetos (HCFCs). Foram feitas analises energética e exergética utilizando modelo 

termodinâmico baseado nas leis de conservação da massa, primeira e segunda leis da termodinâmica. Um 

simulador foi desenvolvido para estudar a viabilidade técnica do sistema, considerando-o como sendo um 

ciclo real de refrigeração.  

Palavras-chave: Refrigeração cascata, Exergia, Fluidos refrigerantes naturais, Ciclo real de refrigeração. 

Área / subárea: Engenharias / Engenharia Mecânica. 
  



LIVRO DE RESUMOS 
 

XIII Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação 

131 

_____________________________________________________________________________ 
ISBN 978-85-67562-13-1                                                                    Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPGI 

 

DETECÇÃO DE CORROSÃO SOB ISOLAMENTO (CUI) UTILIZANDO TÉCNICA NÃO 
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RESUMO 

A presença de defeitos em equipamentos e tubulações podem gerar sérios riscos e prejuízos às indústrias. 

Por este motivo a utilização dos ensaios não destrutivos (ENDs) é de grande importância na prevenção de 

falhas e no monitoramento da integridade estrutural dos sistemas industriais, principalmente se estes 

estiverem revestidos com um isolante, impossibilitando uma inspeção visual. Dentre os métodos de 

inspeção não destrutiva ultrassônica, as ondas guiadas permitem a avaliação de uma grande área em um 

espaço de tempo reduzido, quando comparada ao ensaio convencional. A partir de um único ponto, as 

ondas guiadas se propagam ao longo da parede de tubos, por longas distâncias, permitindo a detecção de 

perdas de espessura internas ou externas, fornecendo a posição e severidade da indicação. Este trabalho 

tem como objetivo apresentar um estudo prático do uso de ondas guiadas de médio alcance para a 

detecção de perda de espessura por corrosão em tubos. Foram determinados a localização e a dimensão do 

processo corrosivo. A fim de remover o ruído, os sinais obtidos foram processados utilizando, entre outras 

técnicas, a Transformada de Wavelet. 

Palavras-chave: Ondas Guiadas, CUI, Corrosão. 

Área / subárea: Engenharias / Engenharia de Materiais. 
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ESTUDO DO USO DE SENSORES PIEZELÉTRICOS EM ARRAY NA GERAÇÃO E 
PROPAGAÇÃO DE ONDAS GUIADAS ULTRASSÔNICAS EM CHAPAS 

Ygor Tadeu Bispo dos Santos (Bolsista PIBITI) - ygortadeu@ifba.edu.br  
Engenharia Industrial Mecânica, Campus Salvador 

Dra. Cláudia Teresa Teles Farias (Orientadora) - cfarias@ifba.edu.br  
Campus Salvador 

RESUMO 

As ondas ultrassônicas bastantes utilizadas na inspeção não destrutiva de equipamentos, estas são ondas 

mecânicas que se propagam em meios elásticos, como sólidos, líquidos ou gases a partir da oscilação de 

partículas em torno do seu ponto de equilíbrio. A técnica ultrassônica mais comum é o método pulso eco, 

por ser uma tecnica que se trabalha ponto a ponto vem perdendo espaço na inspeção. Devido a esses 

problemas as ondas guiadas de Lamb tem recebido atenção na avaliação da integridade estrutural e 

caracterização de materiais. Essas ondas possuem sensibilidade a diferentes tipos de falhas, propagação a 

longas distâncias reduzindo o tempo de inspeção o que permite inspecionar locais de difíceis acessos alem 

de ser relativamente de baixo custo em relação as tecnicas tradicionais. Os sensores piezelétricos são 

bastantes utilizados nesses tipos de inspeção. Seu uso baseia-se no fato de que certos cristais geram 

corrente elétrica quando são deformados mecanicamente (ou vice-versa) esse fenomeno é chamado de 

efeito piezelétrico. O Laboratório de Avaliação Não Destrutiva (LABIND) do Instituto Federal da Bahia (IFBA) 

tem desenvolvido projetos utilizando a técnica de Ondas Guiadas Ultrassônicas há anos, para detecção de 

defeitos em chapas de diversos materiais, porém, somente com um par de sensores para a realização do 

ensaio. O uso de um array de sensores irá otimizar a varredura, promovendo uma inspeção mais rápida, 

com monitoramento de uma ampla faixa de varredura diminuindo o tempo de inspeção. Neste trabalho de 

IC serão levantados os materiais disponíveis no mercado que possuam propriedades piezelétricas e que 

possam ser utilizados na construção de um array de sensores. Uma vez selecionados os materiais, suas 

características e parâmetros necessários à geração e propagação de modos específicos das ondas guiadas 

ultrassônicas Lamb serão conhecidas. 

Palavras-chave: Ensaios Não Destrutivos, Ondas de Lamb, Sensores Piezeletricos. 

Área / subárea: Engenharia de Materiais e Metalurgia/ Ensaios Não Destrutivos. 
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CARTOGRAFIA NA OBRA DE JOÃO UBALDO RIBEIRO: MAPA VIRTUAL  

Adriana Andrade Correia Moura (Bolsista PIBITI) - adriana.andrad.moura@gmail.com  
Licenciatura em Geografia, Campus Salvador 

Dra. Maria da Conceição Pinheiro Araújo (Orientadora) - conra_araujo@hotmail.com 
Campus Salvador  

RESUMO 

Os formatos de leitura, informação e pesquisa, ao longo dos anos, têm mudado de forma rápida e 

constante, obedecendo aos avanços da área conhecida como Tecnologia da Informação. Nesse sentido, 

observa-se a criação de novos dispositivos de armazenamento de conteúdos necessários para a discussão 

no campo acadêmico e social. No cenário contemporâneo, o trabalho de pesquisa deve acompanhar as 

tendências atuais de armazenamento de dados e letramento digital, de forma que atinja um raio de público 

maior, e gere mais aplicações nos diversos meios sociais que carecem deste tipo de conteúdo. 

Acompanhando, então, os recentes avanços da tecnologia supracitada, este projeto propôs a interface 

entre Literatura, Geografia e Tecnologia da Informação, de modo que resulte num produto de cunho 

educativo que possa interferir diretamente no aprendizado dos discentes, em geral, e de forma 

particularizada, o de Geografia. Assim o projeto mapeou os principais espaços onde são ambientados os 

romances de João Ubaldo Ribeiro, respectivamente Sargento Getúlio (1971), Vila Real (1979), O Sorriso do 

Lagarto (1989), O Feitiço da Ilha do Pavão (1997), O Albatroz Azul (2009) e Um Brasileiro em Berlim (2011). 

Posteriormente, fizemos uma pesquisa na internet, na qual buscamos informações sobre os lugares citados 

e elaboramos um dicionário topográfico. Em seguida, utilizando a ferramenta digital o Google Maps, 

criamos 6 mapas virtuais. Assim, este projeto de cunho interdisciplinar é de grande importância, pois ao 

envolver Literatura, Geografia e Tecnologia, pode-se perceber, claramente, essa estrita relação e, ainda, 

entender os mapas virtuais como uma importante e lúdica ferramenta de aprendizado. Percebemos que 

João Ubaldo Ribeiro, mesmo sem a pretensão de discutir conceitos geográficos, pôde estabelecer relações 

entre conceitos chaves da Geografia: o homem e o seu meio, a sociedade e a política e, acima de tudo, 

fazer-nos viajar a lugares e a situações, antes desconhecidas e, agora, detalhados em nossas memórias. 

Palavras-chave: Literatura, Geografia, Tecnologia. 

Área / subárea: Linguística, Letras e Artes / Literatura. 
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LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO SUPERIOR: PROBLEMATIZAÇÕES SOBRE A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E 

MATEMÁTICA 

Greice Fernandes Santos (Bolsista PIBIC) - greicefs82@hotmail.com  
Licenciatura em Matemática, Campus Eunápolis  

Me. Mariana Fernandes dos Santos (Orientadora) - mariana.santos@ifba.edu.br 
Campus Eunápolis 

RESUMO 

A pesquisa  trata da linguagem e a formação de professores em ciências, tema que vem sendo amplamente 

discutido por autores tando da área de linguagem quanto das áreas de ciências, devido ao excesso de 

formalismo matemático trabalhado nos cursos de licenciatura das áreas de ciências. Teve como objetivo 

estudar as referências básicas existentes relacionadas aos temas da pesquisa, selecionar e analisar os 

documentos nacionais referentes ao ensino e aprendizagem da linguagem no contexto da formação de 

professores em Ciências e os documentos institucionais e pedagógicos dos cursos das IES pesquisadas, em 

relação à oferta da disciplina Língua Portuguesa e ao viés dado a seu ensino. Foi fundamentada em autores 

como: Ghiraldelo (2006), Sargentigi e Gois (2006), Mortimer (2000), Martins (2000), Bakhitin por meio dos 

quais possibilitou-se a construção de conhecimentos a respeito de como a argumentação, o conhecimento 

de gêneros discursivos, de produção textual  e o conhecimento do conceito de linguagem da ciência podem 

contribuir para a formação de professores pesquisadores das áreas de ciências com maior qualficação para  

atenderem as necessidades da sala de aula atual. A metodologia utilizada foi uma abordagem qualitativa, 

por meio de leitura de textos que tratam do tema e compõem as referências da pesquisa, seguido de 

discussões, fichamentos e resenhas. Na sequência, foram realizadas análises  das diretrizes curriculares 

nacionais dos documentos pedagógicos e institucionais dos cursos de licenciatura em Matemática, 

Química, Física e Ciências Biológicas do IFBA-Eunápolis, IFBA-Porto Seguro e UESC. Obtivemos como 

resultados a construção de conhecimentos relacionados à representação da linguagem nos diversos 

contextos de formação, bem como entendemos de que maneira a educação linguística contextualizada 

pode contribuir para a formação profissional e humana e que tanto as diretrizes nacionais dos cursos 

pesquisados que foram analisadas, quanto os documentos institucionais dos mesmos não cedem o espaço 

nem dão a devida importância a este componente curricular, apesar de terem como objetivos a formação 

de profissionais com habilidades e competências que dependem em muito da contribuição da língua 

portuguesa. Concluímos que esta pesquisa possui uma grande relevância para auxiliar a reduzir a 

discrepância existente entre os objetivos almejados na disciplina e a estruturação dos currículos na 

formação de professores em Ciências, contribuindo para a construção do perfil profissional dos futuros 

professores de ciências que contemple conhecimentos de argumentação, letramento científico, leitura 

crítica, escrita acadêmica e de gêneros discursivos, inerentes a atuação do professor como educadore e 

como pesquisador. 

Palavras-chave: Ensino de ciências, Formação de professores, Linguagem. 

Área / subárea: Linguística, Letras e Artes / Letras. 
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A OBRA DE JOÃO UBALDO RIBEIRO: PEQUENO DICIONÁRIO DE TOPÔNIMOS - 
VERSÃO ELETRÔNICA AMPLIADA 

Hesrom Fernandes Serra Moura (Bolsista PIBITI) - biomouraa@gmail.com  
Licenciatura em Física, Campus Salvador 

Dra. Edite Luzia de Almeida Vasconcelos (Orientadora) - editeluziaela@gmail.com  
Campus Salvador 

RESUMO 

O “Dicionário de Topônimos – Versão Eletrônica ampliada” tem como objetivo geral compreender a 

formação da identidade, através dos topônimos (nomes próprios), na obra do autor João Ubaldo Ribeiro. 

Com esse intuito, nos textos, buscamos construir sentidos, trazendo as memórias, bem como as diversas 

formas de identidades presentes, através do funcionamento da linguagem e do discurso. Como resultado 

dessa segunda parte do trabalho, identificamos nomes de lugares distintos, em três obras do autor João 

Ubaldo Ribeiro. O dicionário foi desenvolvido na linguagem Personal Home Page (PHP). Foi criado banco de 

dados em MYSQL que é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD). Esse sistema de 

gerenciamento utiliza a linguagem SQL (Linguagem de Consulta Estruturada) que é, atualmente, um dos 

bancos de dados mais populares, com mais de 10 milhões de instalações pelo mundo), contendo as tabelas: 

categoria, livro e atributo. O dicionário toponímico apresenta-se como uma ferramenta inédita, auxiliar da 

aprendizagem, não só especificamente da literatura, da língua portuguesa e do discurso, mas também de 

disciplinas afins, possibilitando a interdisciplinaridade. Nessa ferramenta, em criação, por apresentar 

verbetes toponímicos extraídos de obra literária, o sistema tem a proposta de introduzir esse mecanismo 

como recurso didático e de consulta, o que facilitará a entrada da leitura literária nas escolas, através da 

obra do autor João Ubaldo Ribeiro. 

Palavras-chave: Topônimo, Toponímia, Eletrônico. 

Área / subárea: Linguística, Letras e Artes / Linguagens. 
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O SITE NOSSO DE CADA DIA: MANUTENÇÃO DA PÁGINA DO GPLR 
Ruth Silva Nunes (Bolsista PIBITI) - ruthgeoifba@gmail.com  
Licenciatura em Geografia, (Campus Salvador) 

Dra. Maria da Conceição Pinheiro Araújo (Orientadora) - conra_araujo@hotmail.com  
Campus Salvador 

RESUMO 

O Site Nosso de Cada Dia: Manutenção da Página do GPLR é um projeto iniciado em 2011, sob a 

coordenação da professora Edite Luzia, com o objetivo de criar uma página na internet, para ser alimentada 

com as produções e os resultados das pesquisas do Grupo de Pesquisa Linguagem e Representação-

GPLR/Campus Salvador. O presente projeto, então, é uma reedição, criada com o intuito de organizar, 

alimentar e manter o site, disponibilizando à comunidade acadêmica, interessada em projetos na área de 

linguagens e interdisciplinaridades, materiais de diversos tipos, ou seja, o acervo desenvolvido pelos 

pesquisadores do grupo. No menu do site constam informações gerais do GPLR; contato e nome dos 

pesquisadores; linha de pesquisa; cópias dos projetos de pesquisa em pdf; acervo digital do material 

desenvolvido nos projetos; com destaque para o tópico ‘’PROJETO JUR’’, onde vários materiais estão 

disponíveis, a exemplo do Acervo Documental Bibliográfico de João Ubaldo Ribeiro, o ‘’E-book Crônicas de 

JUR e o Teaser trailer do filme João Ubaldo Ribeiro: ‘’O Diário de Bordo de uma Pesquisa’’;  participações em 

eventos, como o II Simpósio Línguas e Culturas no Mundo, o I e o II colóquio (2014/2015) do GPLR; cópia 

digital, em pdf, dos textos apresentados em eventos e publicações. A Página do GPLR é um instrumento 

tecnológico muito eficiente para organizar e materializar os resultados das pesquisas desenvolvidas pelo 

grupo. Assim, entende-se que o trabalho realizado atendeu as expectativas dos objetivos esperados pelo 

projeto de pesquisa, as perspectivas previstas no cronograma de atividades a serem desenvolvidas no 

primeiro e segundo semestre do projeto foram alcançadas, agora com esses resultados, toda a comunidade 

IFBA e demais pessoas, podem ter acesso a um amplo acervo de informações e conteúdos sobre o Grupo de 

Pesquisa Linguagem e Representação e sobre João Ubaldo Ribeiro e sua obra na Web, já que foi inserida 

uma página exclusivamente dedicada ao mesmo no site.  

Palavras-chave: Site, GPLR, Projetos e acervo. 

Área / Subárea: Linguística, Letras e Artes / Literatura. 
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CINEMA E CIÊNCIAS: UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR NO ENSINO DE FÍSICA 

Cinde de Sousa Costa (Bolsista PIBIC) - sousa.cinde@gmail.com  
Licenciatura em Física, Campus Salvador 

Dr. Dielson Pereira Hohenfeld (Orientador) - dielson.dph@gmail.com  
Campus Salvador 

RESUMO 

Um filme de cinema pode estabelecer fortes relações entre os conteúdos, que normalmente são 

trabalhados de forma fragmentada nas disciplinas do currículo, com a realidade dos estudantes. 

Entretanto, a uma dimensão em primeiro momento do entretenimento que dever ser superado para 

possibilitar uma interpretação mais aprofundada das mensagens implícitas que irão formar ou reforçar 

conceitos e imagens da Ciência (SANTOS, 2013). Por outo lado, temos a problemática de um ensino 

fragmentado e que não aproxima o estudante da sua realidade. A interdisciplinaridade surge como uma 

prática que visa trazer para os estudantes a visão da ciência de forma integrada, na qual ele não precisa 

apenas de matemática para resolver um problema fora da sala de aula, mas precisa de português, da física, 

de geografia e outras áreas do conhecimento. Essa não é uma tarefa fácil, o diálogo entre as diferentes 

disciplinas se torna muito complicado quando os professores não são formados nessa perspectiva na 

universidade. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo investigar o cinema como um 

potencializador de práticas interdisciplinares no Ensino de Física, atendendo também a formação inicial 

docente. Portanto, o cinema estaria fazendo o papel de ponte entre o conhecimento científico e os 

problemas a serem resolvidos na sala de aula e que necessitam de mais de uma disciplina envolvida.  

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Cinema no ensino de ciências, Ensino de física. 

Área / subárea: Multidisciplinar / Ensino. 
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A COMPLEMENTARIDADE DOS LABORATÓRIOS DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL E 
CONVENCIONAL PARA O ENSINO DE FÍSICA MODERNA 

Jorge Luís Tavares de Almeida (Voluntário PIVIC) - jorgelt.almeida@gmail.com 
Licenciatura em Física, Campus Salvador  

Dr. Dielson Pereira Hohenfeld (Orientador) - dielson.dph@gmail.com  
Campus Salvador 

RESUMO 

A abordagem da física moderna e contemporânea (FMC) nas aulas para a educação básica é defendida por 

diversos autores, dentre alguns aspectos, como fator importante para romper o distanciamento do 

indivíduo com o conhecimento científico atual e suas abstrações características. Nessa concepção é crucial 

refletir qual dos fenômenos da FMC pode ser inicialmente abordado, o recorte dado por este trabalho 

defende o estudo da dualidade da luz como uma alternativa viável e relevante. Assim, considerando as 

potencialidades e limitações dos laboratórios didáticos, computacional e convencional, trabalhar com a 

complementaridade dos laboratórios envolve uma ênfase na integração de ambos, uma vez que cada 

laboratório pode ser uma referência independente para o mesmo fenômeno, apresentando elementos 

teóricos e concepções sobre a experimentação que abordam aspectos diferenciados sem, necessariamente 

conflitarem, mas se complementam numa perspectiva independente e ampliando as discussões em torno 

dos possíveis significados acerca dos fenômenos físicos. Neste sentido buscou-se desenvolver uma 

metodologia educacional tecnológica para articular os laboratórios convencionais e computacionais no 

ensino de física de forma a contribuir para a formação de significados por parte de estudantes sobre a 

natureza quântica da luz e levantar a discussão da complementaridade entre tais laboratórios no âmbito da 

formação docente. 

Palavras-chave: TIC, Laboratórios didáticos, IMZ, Física moderna e contemporânea. 

Área / subárea: Multidisciplinar / Ensino. 
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