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APRESENTAÇÃO 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), na época 
denominado Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), através da 
resolução no 06 de 05 de Setembro de 2000, em seu Artigo 7�, criou o Programa Institucional de 
Iniciação Científica e Tecnológica com os objetivos de fomentar a participação dos estudantes em 
atividades de pesquisa e contribuir para a institucionalização de tais atividades. Além de estimular 
a produção científica e tecnológica, essa iniciativa tornou o CEFET-BA habilitado a participar dos 
Programas de Iniciação Cientifica e Tecnológica apoiados pelas agências de fomento federais e 
estaduais. De fato, o CEFET-BA, atual IFBA, deu inicio ao seu Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica (PIBIC) concedendo 10 bolsas de estudo, com vigência de agosto de 2001 
a julho de 2002, custeadas com recursos próprios e destinadas a estudantes dos cursos de 
graduação. 

A consolidação desse programa ocorreu a partir de 2005, sendo isso evidenciado pelo 
progressivo crescimento no número de bolsas oferecidas, passando de 53 bolsistas selecionados 
no período 2005/2006 para mais 200 bolsistas selecionados através dos editais 2013/2014. Nos 
dias atuais, o IFBA oferece bolsas de estudos aos estudantes no âmbito dos programas: PIBIC - 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBITI - Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação em Desenvolvimento Científico e Tecnológico, PIBIC–EM - Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino. 

Como resultado natural desses esforços e seguindo as orientações das agências de 
fomento, o IFBA instituiu seu Seminário de Iniciação Científica, Tecnologia e Inovação (SICTI) 
como um evento de periodicidade anual, sendo sua primeira edição realizada em 2004 e tendo 
como sede o Campus Salvador. Tais eventos têm como objetivo a divulgação dos trabalhos de 
pesquisa efetuados pelos bolsistas participantes dos programas PIBIC, PIBITI e PIBIC-EM, 
promovendo o diálogo, a troca de ideias e de experiências entre pesquisadores. Posteriormente, 
em consonância com a política expansionista do governo federal, voltada para a interiorização da 
educação superior no Brasil, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI) 
passou a promover o SICTI em um sistema de rodízio, com os objetivos de promover e incentivar 
o diálogo entre pesquisadores dos diversos campi. Assim, a nona edição do seminário, realizada 
em 2012, foi pela primeira vez sediada num Campus do interior, na cidade de Vitória da 
Conquista. As edições 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 foram realizadas nos Campi Eunapólis, 
Porto Seguro, Ilheús, Salvador e Vitória da Conquista, respectivamente. Dando prosseguimento, a 
décima quinta edição foi realizada no Campus Barreiras no dia 16 de outubro de 2018, 
compreendendo os projetos desenvolvidos no âmbito dos Programas de Iniciação Científica 
(PIBIC FAPESB/CNPq/IFBA) e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI/CNPq/IFBA), na 
vigência 2017/2018. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SALAMES TIPO ITALIANO 

COMERCIALIZADO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA 

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

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

RESUMO 
O salame é um embutido classificado como um produto fermentado cru, seco ou semi-seco, e 
não-emulsionado. É preparado a partir de uma mistura de carnes moídas, bovinas e suínas, em 
diferentes proporções, com variações quanto à composição e adição de diferentes condimentos. 
Distingue-se dos demais embutidos pelo baixo teor de umidade e pela presença de ácido lático, o 
que lhe confere sabor característico. Embora exista uma grande variedade de salames, este 
produto pode ser definido como o produto cárneo industrializado obtido de carne suína ou suína e 
bovina, adicionado de toucinho, ingredientes, embutido em envoltórios naturais e/ou artificiais, 
curado, fermentado, maturado, defumado ou não e dessecado. O trabalho teve por objetivo, 
avaliar a qualidade de salames tipo italiano comercializados na cidade de Barreiras-BA, através de 
análises físico-químicas e microbiológicas. Foram adquiridas três amostras de lotes diferentes de 
três marcas distintas de Salame Tipo Italiano. Foram realizadas análises físico-químicas de 
umidade, gordura e cinzas, Atividade de água, Acidez Titulável e determinação de pH. Os valores 
de pH encontrados nas amostras dos salames variaram de 6 a 6,67. A quantidade de ácido lático 
nas amostras A1 e A3 foi de 1,11 g de ác. Lático/100g. Em relação ao teor de cinzas, não houve 
diferença entre as amostras A1 e A3. As amostras A1 e A2 apresentaram valores de umidade 
abaixo do limite exigido pela Legislação Brasileira. Em relação à atividade de água, somente as 
amostras A1 (0,840) e A2 (0,821) atenderam a Legislação que estabelece o máximo de 0,90 para 
Salames Tipo Italiano. Essas amostras possuíam selo do Serviço de Inspeção Federal, podendo 
comercializar seus produtos em todos os Estados do Brasil, sendo a fiscalização muito mais 
exigente. A amostra A3 (0,952), foi elaborada por agroindústria com selo de Serviço de Inspeção 
Municipal, onde normalmente a fiscalização não é tão rigorosa quanto a Inspeção Federal. Os 
valores de gordura encontrados apresentaram diferença significativa sendo que a amostra A3 
apresentou um valor maior (36,61%). Não foi observado crescimento de colônias de levedura nos 
produtos. A contagem de fungos foi avaliada nos produtos, sendo que a amostra A3 apresentou o 
maior valor. Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que as empresas devem melhorar 
seus controles de processo na fabricação de Salames Tipo Italiano, visando atendimento a 
legislação vigente, bem como, garantir a produção de alimentos inócuos, que não causem danos 
a saúde do consumidor. 

Palavras-chave: Fermentação, Salame, Qualidade, estabilidade. 

Área / subárea: Ciências Agrárias/Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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DESENVOLVIMENTO DE 3 (TRÊS) FORMULAÇÕES DE CERVEJAS 
ARTESANAIS, DO TIPO ALE, COM CONCEITOS SINGULARES DO 

OESTE BAIANO 

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

Me. Davi Novaes Ladeia Fogaça – daviladeia@gmail.com 
Campus Barreiras 

RESUMO 
A cerveja possui grande aceitação popular devido aos seus atributos sensoriais, junto com seus 
benefícios à saúde, valor nutritivo e diversidade de apresentação. O público desta bebida tem 
evidenciado nos últimos anos mudanças de hábitos de consumo. Nos dias de hoje tem se dado 
muita ênfase em produtos ligados a uma experiência diferenciada de apreciação, a novos sabores 
e ao produto artesanal com grande preocupação na origem da matéria prima e mais qualidade e 
complexidade no sabor, além de um processo de produção que incorpora menos aditivos e 
conservantes permitindo inserir nosso produto no debate do consumo mais saudável. Para 
identificar qual o estilo de cerveja que melhor se adequa à região, foi realizada uma pesquisa 
mercadológica em oito bares e conveniências da cidade de Barreiras-Ba que fornecem bebidas 
artesanais. A pergunta em destaque foi: “quais cervejas são compradas com maior frequência?” A 
pesquisa se caracterizou por demonstrar dados, identificando os conceitos regionais da cidade. 
Este estudo teve como base metodológica revisões bibliográficas, bem como a prática de 
entrevistas presenciais com os donos dos estabelecimentos, abrangendo aspectos do mercado de 
cervejas em relação ao contexto atual na cidade de Barreiras com foco na cultura da bebida como 
sendo cenário de crescimento contínuo do interesse das pessoas por conhecer novos sabores e 
aromas. Após, foram realizadas análises físico-químicas para garantir a qualidade do produto a 
partir da determinação de extrato seco total, acidez total titulável e teor alcoólico, conforme 
protocolo descrito pelo Instituto Adolfo Lutz. A pesquisa evidenciou que o consumo das cervejas 
artesanais ainda possui número relativamente baixo pela variedade de produtos que se encontra 
hoje no mercado, porém com conhecedores e apreciadores selecionados. Ainda, 91% dos 
entrevistados buscam características que ressaltem a particularidade da sua região nas cervejas 
consumidas com adição de especiarias e notas de frutas, singularizando o Oeste Baiano. O 
estudo mostrou bons resultados para que tornasse possível a sugestão dos estilos das cervejas e, 
posteriormente, a produção artesanal, sendo escolhidas cervejas do tipo American Lager que são 
bebidas leves e refrescantes. Todas as etapas seguiram as normas de Boas Práticas de 
Fabricação, sendo desenvolvidas por meio da técnica brew in bag com auxílio do software 
Brewtarget 2.1.0 ®.  

Palavras-chave: Produção, Cerveja Artesanal, Singularidade, Oeste. 

Área / subárea: Ciências Agrárias / Ciência de Alimentos. 
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ATRIBUTOS MICROBIOLÓGICOS DO SOLO NO PLANTIO DE CAFÉ EM 

SISTEMAS CONVENCIONAL E AGROFLORESTAIS 
 
Camila Sodré de Sousa (PIBIC) – camilasodres@hotmail.com 
Engenharia Ambiental - Campus Vitória da Conquista 

Dra. Joseane Oliveira da Silva – joseaneoliveiras@yahoo.com.br 
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 
O manejo do solo pode influenciar diretamente na atividade de microrganismos presentes neste e, 
consequentemente, no desenvolvimento da(s) cultura(s) existente(s). Sendo o café uma cultura 
predominante no sudoeste da Bahia, sua produção está relacionada às questões 
socioeconômicas e ambientais da região. O trabalho objetivou avaliar os atributos microbiológicos 
do solo comparando um solo sem manejo de mata nativa com um solo de manejo convencional. 
Neste estudo foram analisados os atributos microbiológicos, tais como, carbono orgânico total e 
atividade microbiana do Latossolo Vermelho Amarelo de 2 (duas) áreas localizadas no Planalto da 
Conquista, no município de Barra do Choça – BA, na profundidade de 0–10 cm do perfil do solo. A 
primeira área foi referente a uma área de mata nativa e a segunda área um plantio de café com 
manejo convencional. Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA), seguida pelo 
teste T, utilizando-se o programa estatístico SAEG – Statistical Analysis System (GOMES, 1992). 
Pelas análises feitas não foi encontrada, estatisticamente, grande diferença entre a atividade 
microbiana dos solos amostrados.  

Palavras-chave: Atividade microbiana, Atributos microbiológicos, Manejo do solo, Microbiologia do solo.  

Área / subárea: Ciências Agrárias / Agronomia. 
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CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO HIDROLÓGICO SWAT PARA 

A BACIA HIDROGRAFICA DO RIO VERRUGA  
 
Daniel Pedro Santos Marinho (PIBITI) – danielpsmarinho@gmail.com 
Engenharia Ambiental - Campus Vitória da Conquista 

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

RESUMO 
Há um grande desequilíbrio entre a demanda e a disponibilidade de água, fazendo -se necessário, 
cada vez mais, a adoção de tecnologias e práticas mais eficientes na gestão dos recursos 
hídricos. Intensifica esse problema o fato de os corpos de água serem utilizados, também, para o 
lançamento de efluentes. A Bacia Hidrográfica do Rio Verruga está localizada na região sudoeste 
da Bahia e possui uma área total de 901 km², sendo que a nascente do rio se localiza na cidade 
de Vitória da Conquista. Essa é um exemplo de bacia hidrográfica em que se enfrenta dificuldades 
para conciliar os mais diversos usos. Este estudo aborda o uso de uma ferramenta tecnológica 
para o monitoramento hidrológico e ambiental dessa bacia hidrográfica, a saber o modelo 
hidrossedimentológico SWAT. Esse modelo, uma vez alimentado com dados básicos da bacia 
hidrográfica ou região de interesse, pode fornecer uma série de informações e estimativas sobre 
as variáveis hidrológicas do local, tais como a vazão dos rios, a evapotranspiração, dados 
diversos sobre qualidade da água e água subterrânea, além da produção, transporte e deposição 
de sedimentos. Objetivou-se neste estudo simular a vazão do rio, empregando o modelo SWAT, 
bem como calibrar (manualmente) e validar o modelo SWAT, usando uma série história de dados 
climáticos e de vazão da bacia, abrangendo um período de 32 anos. Os dados climáticos foram 
obtidos em duas estações meteorológicas, Vitória da Conquista e Itambé, disponibilizados pelo 
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), de modo a representar toda a extensão da bacia. 
Além disso, foram utilizados dois mapas, um contendo as classes de solo e outro abordando os 
usos do solo na bacia. O modelo foi calibrado em escala mensal e avaliado com base no 
coeficiente estatístico de determinação (R2), bem como na análise visual do comportamento da 
hidrógrafa. O estudo contribuiu para a compreensão dos parâmetros que afetam que afetam a 
vazão da Bacia do Rio Verruga, representando um passo inicial para conseguir uma melhor 
calibração futuramente. Além disso, demonstra a necessidade de se coletar de maneira frequente 
os dados de vazão em estações no Rio Verruga. O valor do Coeficiente de determinação 
encontrado foi R² = 0,55416, sendo assim julgou-se que a simulação atingiu resultados 
satisfatórios, uma vez que assim se considera para desempenhos do modelo onde R² > 0,5. 

Palavras-chave: SIG, Higrologia, SWAT, modelagem. 

Área / subárea: Ciências Agrárias/Engenharia Agrícola. 
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AVALIAÇÃO DE METODOLOGIAS DE MONITORAMENTO DA 

CONCENTRAÇÃO DE SEDIMENTOS EM SUSPENSÃO EM RIOS 

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

Dr. Felizardo Adenilson Rocha – felizardoar@hotmail.com 
Campus Vitória da conquista 

RESUMO 
O trabalho em questão teve como objetivo avaliar duas metodologias de monitoramento da 
concentração de sedimentos em suspensão na bacia hidrográfica do rio Verruga, sendo uma 
tradicional, com medição direta e obtenção curva-chave (vazão x sedimentos) e outra de forma 
indireta, por meio do uso de um turbidímetro previamente calibrado, em escala de tempo mensal, 
durante 10 meses de medição. O presente trabalho foi realizado na bacia hidrográfica do rio 
Verruga, entre os municípios de Vitória da Conquista e Itambé. Após calibração do turbidímetro e 
obtenção da curva-chave, os valores de sedimentos obtidos pelas duas metodologias foram 
comparados por meio de análise estatística dos dados. Foram obtidas curvas que estimassem as 
concentrações de descarga sólidas diárias por regressão linear e potencial, sendo 

 a que obteve melhor ajuste, com coeficiente de determinação (R2) de 83,39 %.  

Palavras-chave: Sedimentos, Turbidez, Hidrossedimentologia, Verruga. 

Área / subárea: Ciências Agrárias / Engenharia Agrícola. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE CONSERVAS VEGETAIS A BASE DE 

LEGUMINOSAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA REDE REBIAL 
 
Iasmin Araújo Lobão Campos (PIBIC) – iasmin.lobao.campos@gmail.com 
Engenharia Química - Campus Salvador 

Dra. Wagna Piler Carvalho Dos Santos – wagna.ifba@gmail.com 
Campus Salvador 

RESUMO 
A necessidade de consumir diariamente leguminosas estimula a produção de alimentos por meio 
de tecnologias alternativas para o melhor aproveitamento das matérias-primas de origem 
hortícola, como as conservas vegetais, que possibilita a disponibilidade desses produtos durante o 
ano inteiro, promovendo diversificação no mercado alimentício e gerando empregos e renda no 
setor do agronegócio nos interiores. O objetivo deste trabalho foi desenvolver, a partir de um 
Planejamento Fatorial Fracionário de resolução quatro (24-1) com triplicata no ponto central, 
conservas de feijão caupi verde (Vigna unguiculata (L.) Walp) e mangalô (Lablab purpureus (L.)) baseado 
em pesquisas em bases tecnológicas e científicas. Nas pesquisas de tendências do mercado 
alimentício utilizaram a base tecnológica e bases científicas. Para produção das conservas, 
seguiram as etapas: coleta da amostra, higienização das amostras e materiais, seleção, 
branqueamento, arrumação na embalagem, adição de liquido de cobertura, exaustão, fechamento 
manual e tratamento térmico. As pesquisas evidenciaram um promissor mercado científico e 
tecnológico para o desenvolvimento de produtos processados a base de leguminosas em grão. A 
partir da execução do planejamento fatorial, foram desenvolvidas 11 formulações de conservas do 
feijão da espécie caupi e 11 formulações de conservas do feijão da espécie mangalô, que 
resultaram em 22 produtos com excelente exaustão, odor e sabor acético e aromático 
característico, agradável, oriundo da condimentação utilizada, e textura macia, evidenciando 
cozimento adequado do grão. Os valores máximos de pH do líquido foi 4,68 ± 0,01 e do grão 5,09 
± 0,01 e turbidez 320 ± 1, foram satisfatórios para manter a conservação dos produtos. 

Palavras-chave: Conserva de Leguminosa, Tecnologia de Alimentos, Feijão, Planejamento Fatorial. 

Área / subárea: Ciências Agrárias / Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE PRODUÇÃO DE BANANA E SUA 
ACEITABILIDADE EM RIACHÃO DAS NEVES-BA. 

Indianara dos Santos Andrade (PIBIT) – indianara.dsa@hotmail.com 
Engenharia de Alimentos - Barreiras-BA. 

Dra. Lilian Karla Figueira da Silva – liliansilva@ifba.edu.br 
Campus Barreiras 

RESUMO 
A banana é um dos frutos mais produzidos e consumidos em todo o mundo, apresentando-se 
como um dos principais agronegócios internacionais, com uma produção de 106,5 milhões de 
toneladas/ano. No entanto é uma cultura de baixa produtividade, baixo nível tecnológico e de 
elevadas perdas na pré e pós-colheita. Deste modo a preocupação é grande para o 
aproveitamento da banana, e por ser aceita mundialmente, existem inúmeras formas de utilizá-la 
na alimentação. Com isso, o presente trabalho tem intuito de estudar a melhor forma de 
aproveitamento de resíduos da produção de bananas através do preparo de doce de banana 
nanica com pimenta rosa, evitando o seu desperdício pelos produtores no município de Riachão 
das Neves-BA, a fim de obter uma preparação com adequado perfil sensorial e de aceitação pelos 
consumidores. Este trabalho teve como base metodológica revisões bibliográficas, conhecimento 
“in loco”, verificação do desperdício e perdas, análises físico-químicas na determinação de: cor, 
peso, acidez total titulável, pH, viscosidade, sólidos solúveis totais e razão sólidos solúveis/acidez 
titulável determinados de acordo com a metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). As 
bananas foram doadas pelos produtores rurais do Projeto NUPEBA localizado em Riachão das 
Neves (BA), as mesmas seriam descartadas, apesar estarem em perfeito estado de conservação. 
As bananas foram levadas ao Laboratório de Análise de Alimentos do IFBA - Campus Barreiras 
para realização de análises físico-químicas e para a confecção do doce. Os resultados das 
análises físico-químicas da polpa da banana obtidos foram de acordo com os padrões vigentes e 
referências pesquisadas, para a confecção do doce. Após a produção, o doce foi oferecido para 
os provadores da análise sensorial, verificando-se a intenção de compra e aceitação. Foram 50 
provadores não treinados de ambos os sexos, com idade entre 13-45 anos, cujo resultado foi de 
98,75% de aprovação para sabor residual, 96,44% para impressão global, 91,5% para textura, 
90,44% para sabor, 90,22% para aroma, 87,2% para intenção de compras e 82,2% para o quesito 
aparência. Estes resultados mostram que houve a aceitação comprovada do doce de banana com 
pimenta. O rendimento de produção do doce foi significativo (92%) confirmando assim, que o 
produto é viável para a comercialização, evitando o desperdício pós-colheita, além de ser seguro, 
prático e de baixo custo.  

Palavras-chave: Banana, desperdício, reaproveitamento, Oeste da Bahia.  

Área / subárea: Ciências Agrárias / Ciência e Tecnologia dos Alimentos. 
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UTILIZAÇÃO DO FRUTO BACUPARI (Garcina brasiliensis) NA 

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA  
 
Josilene Rosa de Sobral (PIBITI) – josilenesobral.js@gmail.com 
Engenharia de Alimentos - Campus Barreiras 

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

RESUMO 
O fruto bacupari (Garcina brasiliensis) tem uma grande qualidade nutricional, no entanto, é pouco 
conhecido e não é aproveitado industrialmente. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo 
elaborar e caracterizar uma bebida láctea de bacupari. Os frutos de bacupari foram colhidos na 
comunidade rural de Caroá, em Cristópolis, região Oeste da Bahia, os mesmos foram 
higienizados e processados no laboratório de Tecnologia de Frutas e Leite, do Instituto Federal da 
Bahia, campus Barreiras. Posteriormente foram elaboradas três formulações de bebidas lácteas, 
com as seguintes concentrações: formulação A (50% soro, 42,5% de leite, 7,5% de fruta); 
formulação B (60% soro, 28% de leite, 12% de fruta) e formulação C (70% soro, 12,5% de leite, 
17,5% de fruta), todas as formulações continham 10% de açúcar. O estabilizante foi adicionado às 
misturas na quantidade de 0,45% (p/v), as mesmas foram aquecidas a 90°C por 3 minutos, 
resfriadas a 45°C, com o auxílio de mistura gelo-água e em seguida foi adicionado o inóculo de 
cultura láctea comercial (Bio Rich©), a uma proporção de 400mg/L. Considerou-se um tempo de 6 
horas de incubação (45°C). Por fim, o produto foi armazenado em geladeira (aproximadamente 10 
°C), e a vida de prateleira foi avaliada durante 28 dias (com 0, 14, 21 e 28 dias), onde o mesmo foi 
submetido às análises de pH, acidez titulável, umidade, contagem de Bactérias lácteas e 
Coliformes a 45 °C, porém, apenas duas formulações foram utilizadas, pois não houve 
crescimento satisfatório de bactérias lácteas na formulação C. Em relação ao pH e acidez, a 
amostra A apresentou valores maiores que o da amostra B. Quanto a umidade houve oscilação 
nos valores de ambas as amostras durante o período de armazenamento, no entanto, a amostra B 
deveria apresentar valores de umidade maiores pois a mesma contém maior concentração de 
soro. Em relação a contagem de bactérias lácteas ambas as formulações desenvolvidas e 
analisadas do tempo 0 ao tempo 3 apresentaram a contagem de bactérias láticas em 
conformidade com a conformidade com a Instrução Normativa nº 16 de 23 de agosto de 2005, que 
estabelece o valor mínimo de 106 UFC/ mL, no entanto no tempo 4 após 28 dias de vida de 
prateira houve crescimento apenas na amostra B. Quanto a contagem de coliformes ambas as 
amostras apresentaram conformidade com a Instrução normativa nº 16, de 23 de agosto de 2005, 
cujo valor máximo é de 1 x 10² NMP/mL. 

Palavras-chave: Bacupari, Bebida láctea, Cerrado, Probiótica.  
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USO DA TERRA NO ENTORNO DA BARRAGEM ÁGUA FRIA II 

EM BARRA DO CHOÇA – BA 

Kaio Fernandes Botelho e Silva (PIBIC) – kaiobotelho4@gmail.com 
Engenharia Ambiental - Campus Vitória da Conquista 

Dr. Jacson Tavares de Oliveira – jacson123@gmail.com 
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 
A barragem Água Fria II, em Barra do Choça (BA), tem importante papel no desenvolvimento 
regional, pois faz parte do sistema de barragens que abastece, aproximadamente, 380 mil 
pessoas numa região suscetível a estiagens prolongadas, onde a cidade de Vitória da Conquista é 
a capital regional que passou, nos últimos anos, por um severo racionamento de água. Neste 
trabalho, objetivou-se analisar o uso da terra no entorno da barragem Água Fria II, no período 
2010/2016, a fim de verificar se os usos estão coerentes com a legislação aplicável para as áreas 
de preservação permanente, uma vez que a substituição da vegetação natural pode ocasionar 
prejuízos à infiltração e ao armazenamento de água. Para tanto, foram utilizadas imagens de 
satélite da plataforma Google Earth para os dois anos, sendo então transformadas em mapas 
temáticos através do software MapViewer 8.0. Constatou-se que o uso atual da terra na área de 
estudo está em desconformidade legal, com apenas 13 % do total da Área de Preservação 
Permanente (APP) ocupado por mata nativa. Os resultados dessa pesquisa serviram de base 
para a elaboração de um projeto de revitalização da mata ciliar com levantamento da execução 
física e orçamentária para uma melhor gestão dos recursos naturais na área de estudo. 

Palavras-chave: Engenharia Florestal; Mata ciliar; Geoprocessamento. 
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ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTO CÁRNEO, 

TIPO HAMBÚRGUER, ENRIQUECIDO COM FARINHA 
DE AVEIA 

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

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

RESUMO 
O hambúrguer é definido como o produto cárneo industrializado obtido da carne moída dos 
animais de açougue, adicionado ou não de tecido adiposo e ingredientes, moldado e submetido a 
processo tecnológico adequado. As indústrias alimentícias têm procurado desenvolver e ofertar 
produtos que além de contribuírem na nutrição da população também tragam em sua composição 
propriedades que os tornem funcionais. Entre os produtos que apresentam características de 
serem de fácil consumo estão os produtos cárneos. Produtos cárneos, tipo hambúrguer, 
adicionado de farinha de aveia, podem ser desenvolvidos para atenderem a essa demanda. 
Objetivou-se elaborar e avaliar a viabilidade da adição de farinha de aveia em hambúrguer bovino. 
Foram elaboradas quatro formulações de hambúrgueres variando o teor de gordura e a farinha de 
aveia. Realizou-se análises de pH, Atividade de água, Rendimento de Cocção (RC), Perda de 
Peso por Cocção (PPC), Porcentagem de Encolhimento (PE), umidade e lipídios. Os teores de 
umidade variaram entre 59 e 61,87%. Em relação aos lipídeos, todos os tratamentos estavam de 
acordo com valores estabelecidos pela Legislação Brasileira, com a exceção da amostra controle 
(T1) que apresentou um valor de 23,5%. O valor do pH aumentou ligeiramente nos tratamentos 
T2, T3 e T4, onde foram adicionados maior percentual de farinha de aveia. Para o parâmetro de 
Atividade de água (Aw), os dados obtidos mostraram que à medida que se aumentava a 
quantidade de farinha adicionada, aumentava-se a Aw. Em relação ao RC e a PPC observou-se 
que à medida que aumentou o nível de inclusão de farinha de aveia ocorreu um maior rendimento 
e uma menor perda de peso dos hambúrgueres. A PE verificou-se que conforme diminuía o nível 
de inclusão do toucinho, observou-se menor taxa de encolhimento. Os valores para PPC estão 
diretamente relacionados com o RC, uma vez que quanto menor a perda de peso maior o 
rendimento de cocção. Em relação à PE observou-se que à substituição do toucinho pela 
incorporação de farinha de aveia resultou em um menor encolhimento do hambúrguer após 
cocção. A adição de farinha de aveia em substituição à gordura suína em hambúrgueres de carne 
bovina mostrou alguns benefícios quando comparado com tratamento controle. A substituição do 
toucinho pela farinha de aveia não só resultou em um produto de menor valor calórico, mas 
também melhorou o rendimento por cocção. 

Palavras-chave: Hambúrguer; aveia; produto reestruturado. 

Área / subárea: Ciências Agrárias /Ciência e Tecnologia dos Alimentos. 
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ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BEBIDA FERMENTADA POR 

GRÃOS DE KEFIR A PARTIR DO APROVEITAMENTO DE SEMENTES DE 
ABÓBORA (Cucurbita moschata) 

 
Patrícia de Magalhães Prado (PIBIC) – patriciach.prado@hotmail.com 
Engenharia de Alimentos - Campus Barreiras 

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

RESUMO 
A busca por alimentos que promovam benefícios à saúde tem sido cada vez mais evidente, 
probióticos estão entre os produtos mais demandados, especialmente os de fontes não lácteas, 
neste sentido, o kefir é uma cultura de microrganismos muito utilizada como meio fermentativo, 
com benefícios destacados em inúmeros trabalhos científicos e, recentemente vem sendo 
utilizado em substratos vegetais. O estudo exploratório de base experimental objetivou realizar o 
aproveitamento de sementes de abóbora da espécie Cucurbita moschata, para obtenção do 
extrato hidrossolúvel e desenvolvimento de uma bebida fermentada com grãos de kefir, a fim de 
ser considerada um probiótico, se tornando acessível às pessoas de menor poder aquisitivo que 
necessitam de uma boa fonte nutricional e a consumidores intolerantes ou alérgicos ao leite, 
vegetarianos e veganos. Para o desenvolvimento da bebida fermentada, inicialmente investigou-
se a adaptação dos grãos de kefir ao extrato de semente de abóbora, constatada a adaptação foi 
determinado o melhor tempo de fermentação e então conduzidas as determinações físico-
químicas, avaliando-se pH, acidez, viscosidade, sinérese, umidade, cinzas e lipídeos. Nas 
análises microbiológicas realizaram-se a contagem de bactérias lácteas e leveduras. Os 
resultados foram submetidos à Análise Estatística de Variância Univariada (ANOVA) e teste de 
Tukey para a comparação de médias a 5% de probabilidade. O kefir se mostrou uma ótima cultura 
fermentadora e o extrato de semente de abóbora um excelente substrato, sua adaptação foi 
comprovada por meio da aferição do pH e acidez, sendo a fermentação efetuada em apenas 8 
horas, tempo inferior aos relatados na literatura. A composição de umidade e cinzas foram 91,71% 
e 0,40%, respectivamente, resultados próximos aos extratos de soja e arroz disponíveis na 
literatura e o teor lipídico superior, sendo o valor médio encontrado de 1,05%. A viscosidade variou 
de 4,74-5,17 Cp e sinérese média de 61,67%, valores similares ao leite UHT fermentado. A bebida 
fermentada foi considerada um probiótico, apresentando contagens acima de 107UFC/mL para 
bactérias lácticas e de 105 UFC/mL para leveduras, maiores que o estabelecido pela legislação. A 
elaboração de uma bebida fermentada através do aproveitamento do resíduo do processamento 
de abóboras gera benefícios, como a redução do desperdício, e ainda permite uma possível 
aplicação tecnológica, que disponibiliza um novo produto com potencial para atender o mercado 
consumidor de produtos probióticos de origem não láctea. 

Palavras-chave: Kefir, extrato de semente de abóbora, bebida fermentada, probiótico. 

Área / subárea: Ciências Agrárias / Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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APROVEITAMENTO DA SEMENTE E CASCA DA ESPÉCIE Annona 

crassiflora Mart.  NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 
Rafael Fernandes Almeida (PIBIC) – rafaelfernandes.creajrba@gmail.com 
Engenharia de Alimentos - Campus Barreiras 

Dra. Lilian Karla Figueira da Silva (Orientador) – lkfsilva@gmail.com 
Campus Barreiras 

RESUMO 
Nos últimos anos, pesquisas tem evidenciado um crescente desperdício de alimentos no Brasil; na 
qual boa parte do descarte de alimentos está relacionada ao não aproveitamento integral de 
frutas, pelo fato de cascas, sementes e talos serem tratadas como rejeitos tanto pela população 
quanto por as indústrias alimentícias; o que não contribui para erradicação da insegurança 
alimentar no país. Ao mesmo tempo, espécies nativas de biomas nacionais continuam 
desconhecidas e desvalorizadas frente a outras espécies que são trazidas de fora, como ocorre 
com a espécie Annona crassiflora Mart., encontrada em praticamente toda extensão do bioma 
Cerrado. De modo a incentivar a mudança deste quadro, bem como reduzir o descarte de cascas 
de frutas, este projeto teve como propósito a utilização da espécie A. crassiflora na elaboração de 
chá gelado a partir da casca e extrato hidrossolúvel através das sementes. Para tanto, foi 
necessário a coleta dos frutos, assim como a separação dos componentes da fruta, análises 
físico-químicas, para posterior processamento do produto proposto. Foi realizada a análise 
sensorial com 50 provadores não treinados de modo a verificar o potencial do fruto frente ao 
mercado consumidor. A casca ofereceu rendimento de 69,57% de farinha, bem como o chá obteve 
êxito tanto na sua elaboração quanto na sua aceitação, atingindo uma intenção de compra de 
72±5% por parte dos provadores. Quanto ao extrato hidrossolúvel, não foi possível realizar a 
análise sensorial, tendo em vista que pesquisas apontam que as sementes apresentam certo grau 
de toxicidade.  No mais, o resultado com o chá gelado estimula o aproveitamento desta e de 
outras espécies nativas do Cerrado, bem como das cascas de espécies já amplamente 
conhecidas. 

Palavras-chave: Annona crassiflora Mart, Desperdício, Casca de araticum. 

Área / subárea: Ciências Agrárias / Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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LODO DE ESGOTO DA ETE COMO FONTE DE NITROGÊNIO NA 

CULTURA DA MARGARIDA (LEUCANTHEMUM MAXIMUM) 
 

Sara Moreno Pereira Lacerda (PIBITI) – saramp16@gmail.com 
Engenharia Ambiental - Campus Vitória da Conquista  

Dra. Joseane Oliveira da Silva – joseaneoliveiras@yahoo.com.br 
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 
O lodo de esgoto é um resíduo rico em matéria orgânica gerado durante o tratamento das águas 
residuárias nas Estações de Tratamento de Esgotos. Após sofrer tratamento e ser processado, o 
lodo adquire características que permitem sua utilização agrícola sem causar prejuízos para o 
meio ambiente e de forma segura. Muitas são as utilizações do lodo de esgoto como composto 
agrícola, tais como, aumenta a fertilidade do solo, aumento da retenção de água, dentre outras. O 
trabalho teve como objetivo avaliar o potencial do lodo de esgoto da ETE no acúmulo de 
nitrogênio na cultura de margarida (Leucanthemum maximum) cultivada em diferentes doses do 
lodo de esgoto da estação de tratamento de efluente. O experimento foi conduzido no laboratório 
de solos do IFBA, campus Vitória da Conquista, BA. O delineamento foi inteiramente ao acaso 
(DIC), com quatro doses do lodo de esgoto da ETE proveniente da Estação de Tratamento de 
Efluentes (ETE) do município de Vitória da Conquista – BA, sendo assim: 0; 5; 10 e 15 Mg/ha, 
com três repetições. Foram determinados peso fresco e peso seco, posteriormente, o material 
vegetal foi moído em moinho tipo Willey com malha de 28 mesh para determinação de nitrogênio 
total através da digestão sulfúrica e destilação pelo método de Kjeldahl e posterior titulação. Os 
dados foram submetidos à análise de variância e teste de regressão pelo Programa estatístico 
SAEG. É possível observar que a maior dose do lodo de esgoto doméstico, favorece o maior 
número de folhas da margarida além de proporcionar uma maior área foliar e radicular da 
margarida, bem como o maior conteúdo de nitrogênio na folha, na raiz e total da margarida.  

Palavras-chave: Margarida; nitrogênio; lodo da ETE.  
Área / subárea: Ciências agrarias / Agronomia. 
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APROVEITAMENTO INTEGRAL DO MARACUJÁ DO CERRADO NA 

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 
 
Tatielly de Jesus Costa (PIBITI) – tatiellycosta18@gmail.com 
Engenharia de Alimentos - Campus Barreiras 

Dra. Lilian Karla Figueira da Silva – lkfsilva@gmail.com 
Campus Barreiras 

RESUMO 
O aproveitamento integral de alimentos tem como função principal, aproveitar as partes que 
normalmente são considerados resíduos, destinando-os adequadamente para o processamento e 
aproveitamento dos frutos. O maracujá é um exemplo de fruto cultivado em larga escala no país, 
entretanto, a quantidade de resíduos (cascas e sementes) produzidos por tonelada de suco é 
bastante elevado, esse estudo se faz necessário devido à quase inexistência de trabalhos 
voltados para o aproveitamento das cascas/sementes do maracujá do cerrado, verificou-se que a 
maioria dos trabalhos acadêmicos consultados essa temática é voltada para o maracujá amarelo 
(espécie mais difundida), este trabalho teve como objetivo pesquisar o aproveitamento integral do 
maracujá do cerrado na produção de alimentos, o trabalho foi realizado no IFBA Campus 
Barreiras, entre os meses de agosto de 2017 a julho de 2018, foi produzida uma farinha a partir da 
casca do maracujá do cerrado, a qual foi submetida a análises físico-químicas de umidade, 
acidez, material mineral e pH, por meio dessas análises, constatou-se que a farinha da casca do 
maracujá do cerrado possui um índice de acidez baixo, se comparado ao do maracujá amarelo, 
(cerca de 0,32 mg de NaOH/100g) característica considerada favorável, já que altos índices de 
acidez favorecem a degradação da farinha, para os demais parâmetros analisados (pH, umidade, 
cinzas) os resultados encontrados mostram que o pH da farinha é ácido (pH entre 4,0 a 4,5), 
característica essa, bastante positiva já que é uma faixa de pH considerada segura; a farinha foi 
testada na preparação de bolos com diferentes formulações (25% e 50%); os bolos preparados 
foram submetidos ao teste de aceitação sensorial afim de verificar sua aceitação no mercado; os 
resultados referentes a análise sensorial se mostraram bastante promissores, todos os atributos 
sensoriais avaliados, obtiveram índice de aceitação superiores a 70%.  

Palavras-chave: Aproveitamento Integral, Farinha, Maracujá do Cerrado. 

Área / subárea: Ciências Agrárias / Ciência e Tecnologia dos Alimentos. 
  



LIVRO DE RESUMOS 
 

XV Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação 

26 

_____________________________________________________________________________ 
PRPGI                                                                                                                                                             ISBN 978-85-67562-29-2        

 
ELABORAÇÃO DE SALAME TIPO ITALIANO COM 

REDUÇÃO DE GORDURA 
 

 
Vanessa Regina Kunz (PIBIT) – va-nessak@hotmail.com 
Engenharia de Alimentos - Campus Barreiras 

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

RESUMO 
O salame tipo italiano é o produto cárneo elaborado a partir da carne suína ou suína e bovina, 
toucinho, com adição de ingredientes, moído em granulometria média de 6 a 9 mm e embutido em 
envoltório naturais ou artificiais. É um produto curado, defumado ou não, fermentado, maturado e 
dessecado. O Salame Tipo Italiano é um dos produtos cárneos industrializados mais consumidos 
no Brasil, por sua conveniência e também por suas características sensoriais. O objetivo do 
trabalho foi elaborar salames do tipo Italiano com redução de gordura através da adição da farinha 
de banana verde. Foram elaborados 4 formulações: T1 (20% de toucinho e 0% de farinha); T2 
(13% de toucinho e 7% de farinha); T3 (11,5% de toucinho e 8,5% de farinha) e T4 (10% de 
toucinho e 10% de farinha). As análises foram conduzidas nos tempos 0, 7, 14 e 21 dias, 
avaliando a perda de peso, pH, acidez e atividade de água (Aw). O produto final (após 21 dias) foi 
avaliado em relação a umidade, cinzas e fungos. Os tratamentos perderam em torno de 44% de 
peso ao longo dos 21 dias, obedecendo a Legislação que é de no máximo 35%, garantindo assim 
a estabilidade do produto quanto ao crescimento de microrganismos patogênicos. Não houve 
diferença significativa  para o teor de umidade entre os tratamentos, a média foi de 25%. Em 
relação ao final dos produtos, todos os tratamentos atenderam aos parâmetros de umidade e Aw, 
apresentando médias de 25,41% e 0,799, respectivamente. Houve uma redução na Aw, em todos 
os tratamentos durantes os 21 dias de maturação. Para o parâmetro pH, não houve diferença 
significativa entre os tratamentos T2, T3 e T4 ao longo do período de secagem/maturação. Esses 
tratamentos apresentaram valores bem abaixo quando comparado ao T1. A adição da farinha de 
banana pode explicar essa diferença em relação ao controle. A redução de Aw está diretamente 
relacionada ao pH, uma vez que a capacidade de retenção de água das proteínas da carne é 
diminuída quando o pH se aproxima do seu ponto isoelétrico, acelerando a desidratação e 
diminuindo a Aw. A contagem de fungos foi avaliada apenas nos produtos acabados, com 
contagens de 5,70±0,36 log UFC/g. Os resultados obtidos nesse estudo para atividade de água e 
umidade estavam dentro dos parâmetros de qualidade do salame Tipo Italiano. Esses parâmetros 
aliados ao baixo valor de pH garantem a comercialização dos produtos em temperatura ambiente. 

Palavras-chave: Fermentação, alimentos funcionais, farinha de banana. 

Área / subárea: Ciências Agrárias/Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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CIÊNCIAS DA SAÚDE 
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APLICAÇÃO DE TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO 

 
Mércia Ariele Fonseca dos Santos (PIBIC) – mercia.ariele@ifba.edu.br 
Tecnologia em Radiologia - Campus Salvador  

Dra. Luciana Soares de Andrade Freitas Oliveira – lucianaoliveira@ifba.edu.br 
Campus Salvador  

RESUMO 
Os equipamentos de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) apresentam uma 
diversa gama de configurações, variando no seu campo de visão, na quilovoltagem, 
miliamperagem, tamanho da área focal, dentre outros. Essas variações podem acontecer entre 
diferentes equipamentos ou no próprio equipamento, o que faz com que cada equipamento 
apresente características específicas quanto ao seu controle de qualidade, dificultando a 
otimização da dose de radiação utilizada. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi aplicar testes 
de controle de qualidade e de otimização de protocolos no tomógrafo de feixe cônico CS 8100 3D. 
As imagens foram obtidas no equipamento de TCFC CS 8100 3D, variando os protocolos de 
aquisição:  quilovoltagem (70kV), miliamperagem (2, 6.3 e 10) e voxel (150, 300 e 400).  Foram 
registradas as doses de saída do equipamento (Pka) após cada protocolo. Para realização dos 
testes de controle de qualidade (CQ) foi utilizado o phantom CQ-01-IFBA, o qual foi posicionado 
em um tripé fotográfico. Este objeto simulador permite a realização dos testes de avaliação da 
resolução espacial de alto contraste, da escala de tons de cinza da imagem, da distorção 
geométrica e da integridade das dimensões físicas. A partir da análise das imagens, foi possível 
perceber que: ao aumentar a mA, houve um aumento progressivo no valor dos tons de cinza 
observados. Isto não interfere consideravelmente na qualidade da imagem, já que em TCFC não 
há uma diferenciação de tecidos moles, ou seja, apenas resolução de alto contraste é detectada. 
Sobre a resolução espacial, através de avaliações por MTF e pares de linha por centímetro (pl/cm) 
foi perceptível que, com o aumento do mA, mais pares de linhas é possível ser visualizado, pois o 
ruído diminui gradativamente. Além disto, foi constatado que com o aumento do voxel, menos 
pares de linhas são detectáveis, por conter menos informações/detalhes em uma matriz. Foi 
comprovado também que, os testes distorção geométrica e integridade das dimensões físicas, 
nada interferem na qualidade de imagem no equipamento testado. Referente a dose de radiação, 
é alterada após modificações do tamanho do voxel, mA e tempo. Percebe-se que o aumento da 
mA aumenta a dose, enquanto que o aumento do voxel reduz a dose. Deste modo, conclui-se que 
o melhor protocolo de aquisição é aquele que possua maior resolução espacial, com a menor 
dose de radiação possível. Portanto, a sugestão de protocolo para um adulto padrão no CS 8100 
3D seria 70kV, 6,3 mA e 300 de voxel. 

Palavras-chave: Controle de Qualidade; Odontologia; TCFC. 

Área / subárea: Ciências da Saúde / Radiologia. 
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CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
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EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS EM VÍDEO PARA A CAPTURA DE 
MOVIMENTOS, UTILIZANDO UMA CÂMERA RGB-D E TÉCNICAS DE 

VISÃO COMPUTACIONAL 

Aline da Conceição Ribeiro Lima (PIBITI) – ac.limarib@gmail.com 
Licenciatura em Computação - Campus Santo Amaro 

Dr. Alexandre da Costa e Silva Franco (Orientador) – acsfranco@ifba.edu.br 
Campus Santo Amaro 

RESUMO 
Este trabalho apresenta uma pesquisa tecnológica para o desenvolvimento de uma aplicação 
capaz de detectar e modelar os pontos das articulações de uma pessoa, sem marcadores visuais, 
utilizando a câmera RGB-D do dispositivo kinect. Servindo – se da biblioteca Microsoft Kinect SDK 
para a implementação da aplicação de captura de pontos de disponibilizá-los em um servidor web, 
fornecendo informações referentes aos pontos detectados para o cliente da aplicação exibir ou 
analisar os movimentos. A proposta dessa Aplicação é proporcionar solução para um dos módulos 
de um projeto de escopo mais abrangente, chamado INMERSUS. O projeto propõe um ambiente 
interativo em realidade virtual para ensino a distância, implementando um ambiente de sala de 
aula real onde os alunos terão acesso as aulas por intermédio de um aparato de realidade virtual 
imersivo sincronicamente com uma aplicação em realidade virtual, rodando em uma plataforma 
android construída como parte do projeto. Outras possíveis aplicações da pesquisa estão no uso 
de aplicações com robótica, aplicações médicas e de ensino e aprendizagem. O desenvolvimento 
da aplicação foi realizado em etapas partindo da implementação de uma aplicação de captura, 
envio e reprodução dos movimentos; uma aplicação de armazenamento e transmissão de 
movimentos; uma aplicação representando o movimento capturado, exibindo um esqueleto na 
tela, conectando os pontos obtidos da captura dos frames. Foram executados experimentos para 
verificar a eficácia da interface. Os resultados desses experimentos demonstraram que a 
aplicação funciona satisfatoriamente. 

Palavras-chave: Captura de movimento, Kinect, Realidade Virtual. 

Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da Computação. 
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AUTOMAÇÃO DE UM PLANO INCLINADO PARA ROLAMENTO DE 

ESFERAS 
 
Allan de Oliveira Lima (PIBIC) – allan.limaq13@gmail.com 
Engenharia Elétrica - Campus Vitória da Conquista 

Dr. Walmir Belinato – wbfisica@gmail.com 
Campus Vitória da Conquista  

RESUMO 
O presente projeto visa o ensino da física de forma didática e englobando também conhecimentos 
que não está presente apenas no meio. Em diversos experimentos realizados em um laboratório 
de física, consegue se observar erros de medidas dos experimentos associados aos instrumentos 
de medidas utilizados, como também em suma maioria a incorreta operação dos mesmos pelos 
estudantes. Para tal, é proposta neste projeto a automatização de um dos experimentos mais 
comuns na física clássica, o plano inclinado. Tendo em vista determinar coeficiente de atrito e a 
aceleração de uma esfera tem em um determinado plano. Onde para ter um bom entendimento do 
assunto, foi feito um estudo teórico sobre as características do experimento. Em seguida, a 
construção de um sistema onde pudéssemos controlar e mensurar as características básicas de 
um determinado plano inclinado, como ângulo de inclinação do plano e tempo de queda da esfera. 
Esse sistema é constituído por uma estrutura de alumínio, mesma utilizada em estruturas de 
boxes para banheiros, em formato de U, assim ganhando uma maior estabilidade na hora da 
queda da esfera. Para os sensores de tempo, é utilizado sensores do tipo Infravermelhos, e seu 
sinal passa por uma placa que tem seu funcionamento parecido com um circuito JK assim, 
independente de qual sensor fosse ativado, a placa emitiria um sinal de entrada no controlador. 
Esse controle foi feito através de um placa de arduino UNO e, com o auxilio do software MATLAB, 
conseguiu calcular os valores de aceleração, velocidade e atrito da esfera no plano de forma 
indireta através dos valores de tempo, medida do plano e do ângulo de queda. 

Palavras-chave: Automação, Física Mecânica, Arduíno. 
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SIMULAÇÃO DE UM LABORATÓRIO PARA CALIBRAÇÃO DE 

DETECTORES DE RADIAÇÃO USANDO MÉTODO DE MONTE CARLO 
 
Caio Eduardo Silva Amaral (PIBITI) – caioamaaral@gmail.com 
Engenharia Elétrica - Campus Vitória da Conquista 

Dr. Walmir Belinato – wbfisica@gmail.com 
Campus Vitória da Conquista  

RESUMO 
A calibração dos detectores de radiação em radiologia diagnóstica objetiva-se uma melhoria na 
qualidade da utilização médica das radiações, uma preocupação cada vez mais crescente. Para 
que essa melhoria seja assegurada, programas de garantia de qualidade em radiologia 
diagnóstica, como em outras áreas, dependem da calibração desses detectores de radiação, a 
cada dois anos. Essa necessidade se dá para que a medida das doses de radiação geradas a 
partir da fonte de raios X sejam mais exatas possível. O procedimento de calibração do detector 
deve ser realizado em laboratórios certificados e que tenham fonte de radiação com um 
determinado padrão qualidade. Pode-se estudar o comportamento de detectores de radiação em 
feixes de radiologia diagnóstica com o auxílio do Método de Monte Carlo (MMC). Dessa forma, 
como parte de um programa de garantia de qualidade, neste trabalho, avaliamos um laboratório 
de calibração empregando a simulação de Monte Carlo. Utilizamos o código de simulação Monte 
Carlo N-Particle eXtended (MCNPX) para avaliar o laboratório de calibração de detectores de 
radiação no IFBA - Parque Tecnológico, denominado LABPROSAUD, que emprega um tubo 
emissor GE X-SEIRERT Isovolt 160 M2. A metodologia de validação foi realizada com a simulação 
de kerma no ar, utilizando uma câmara de ionização de terapia clássica Farmer® Chamber Type 
30010, apresentando uma região de volume sensível de 0,6cm³. Avaliamos o kerma no ar para 
diferentes energias de feixe: 50, 60, 70, 80, 90, 100 e 120 kVp, a fim de determinar os coeficientes 
de conversão (CC) para a taxa de kerma no ar (mGy / min), com o foco do tubo de raios-x a 1 
(um) metro de distância do corpo de prova. As incertezas obtidas nos resultados das simulações 
foram abaixo de 5%, consideradas aceitáveis. Os valores de CC foram avaliados comparando os 
resultados simulados e experimentais para diferentes distâncias foco-fonte de 1,5 e 2,0 m. As 
variações entre os dados coletados experimentalmente e os valores obtidos via simulação 
computacional ficaram em faixas toleráveis, todas próximas a 5%. Pode-se, a partir deste estudo, 
propor novas metodologias para fins de calibração de detectores no LABPROSAUD utilizando a 
simulação de Monte Carlo. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM MERCADO FINANCEIRO SIMULADO PARA 

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE BOTS EM 
TOMADAS DE DECISÃO 
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Dr. Antonio Carlos dos Santos Souza – antoniocarlos@ifba.edu.br 
Campus Salvador 

RESUMO 
A inteligência artificial tem se aliado cada vez mais com os processos de mineração, análise e 
estudo de dados, além de obter significância no campo da construção de robôs automatizados 
popularmente conhecidos como bots. Um dos ambientes que tem focado em investimentos na 
construção e melhoria desses processos é a área econômica, onde esses estudos são mais 
voltados para a análise de como o mercado se comporta através de previsões de valores futuros 
de ativos financeiros. Nos grandes mercados, investe-se bastante em inteligência artificial desde 
1990, onde foi notada a possibilidade de obtenção de um ganho significativo com o uso de 
técnicas de aprendizado de máquina. O presente projeto propôs o desenvolvimento e análise de 
um ambiente simulado para a classificação e identificação de técnicas e processos utilizados por 
algoritmos voltados para a compra e venda de ações da bolsa de valores brasileira. Esse estudo 
proporcionou uma melhoria no desempenho desses algoritmos em ambientes reais, incluindo a 
construção e avaliação de um agente automatizado baseado em algoritmos genéticos e redes 
neurais artificiais conhecido como AlphaB3, que demonstrou uma acurácia significativa durante as 
suas tomadas de decisão. A execução do trabalho desenvolvido contribuiu na fase de estudo e 
implementação de técnicas de aprendizado de máquina em ambientes financeiros instáveis, 
incluindo o refinamento e melhoria de agentes que foram testados e colocados em ambientes 
externos. 
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PERFÍSICA: JOGO DIGITAL PARA PLATAFORMA ANDROID VOLTADO 

PARA O ESTUDO DA HISTÓRIA DA FÍSICA 
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Campus Salvador 

RESUMO 
Com a constante evolução das tecnologias da informação e comunicação (TIC), e a popularização 
de diversas ferramentas tecnológicas nas duas últimas décadas, em especial os computadores, 
celulares e tablets, estes dispositivos se tornaram corriqueiros no cotidiano do estudante. Todavia, 
nem sempre estes elementos são utilizados de maneira produtiva e acabam por desviar a atenção 
do estudante de seu processo de aprendizado. As metodologias de ensino mais tradicionais 
muitas vezes não se mostram atraentes o suficiente para vencer a concorrência com a diversão 
que estas novas tecnologias proporcionam. Há de se buscar, portanto, novas metodologias de 
ensino, que insiram o contexto tecnológico da sociedade atual na sala de aula, mostrando ao 
aluno um lado mais interessante e prazeroso do estudo, fazendo o uso de tais tecnologias. 
Promover a aproximação através de um viés acadêmico do aluno com as tecnologias de 
informação e comunicação, com as quais ele já está familiarizado através de um uso em geral 
para socialização e entretenimento, adapta-o ao uso de tais ferramentas de maneira mais 
proveitosa, contribuindo para sua formação para o mercado de trabalho como um profissional 
melhor capacitado, e tornando-o um pesquisador mais hábil. Este trabalho visa tornar o uso dos 
dispositivos móveis, sejam eles celulares ou tablets, em mais um mecanismo de aprendizado nos 
níveis médio e superior de ensino, através da criação de um jogo, como forma de incentivo ao 
estudo da história da Física, que centralize a atenção do estudante no processo de aprendizado, 
inserindo-o de forma dinâmica num contexto tecnológico de ensino, uma vez que ele participará 
ativamente na criação, desenvolvimento e expansão do conteúdo do PerFísica, permitindo que o 
jogo se mantenha atualizado com o passar dos anos. Além disso, visa criar uma ampla base de 
dados, para análises mais detalhadas sobre a aplicação do jogo em sala de aula, de turma a 
turma e variando entre cada professor, ao longo dos semestres de ensino, permitindo visualizar de 
maneira mais concreta o aumento de interesse dos alunos pelo ensino da Física, as diferentes 
visões dos estudantes sobre temas comuns do ensino, como cientistas conhecidos e corpos 
celestes, entre outros tópicos de interesse para a melhoria da qualidade de ensino nas escolas e 
faculdades. 
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CINEMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO DE MASSA DE MASSA EM GALÁXIAS 

ESPIRAIS NORMAIS 
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Campus Eunápolis  
 

RESUMO 
Estudo da cinemática e dinâmica de galáxias espirais teve e tem papel importante na 
confirmação da existência da dita matéria escura exótica (não bariônica). O princípio básico 
(na verdade uma forma de fazer esse tipo de estudo, abordado neste trabalho) perpassa 
pela observação espectroscópica da emissão de  devido ao gás ionizado por estrelas 
quentes e jovens (tipo O e B), que entrega a velocidade de rotação disco, fornecendo 
excelente estimativa da massa dinâmica ou total da galáxia estudada. De posse de dados 
de fotometria na banda-J é possível estimar a massa luminosa (componente luminosa), que 
é a massa devido as estrelas (em sua maioria tipo M), mais velhas, que compõem mais de 
80% da massa de galáxias espirais. Com um modelo de massa e um modelo ad hoc para 
um halo de matéria escura (componente escura) consegue-se estimar a massa que cada 
componente contribui para a massa total da galáxia. A presente pesquisa partiu de mapas 
de velocidade obtidas no banco de dados do CeSAM /LAM dos quais foram feitas curva de 
rotação, perfil de brilho e decomposição de massa para a galáxia NGC 3938. O perfil de 
brilho é feito com imagem fotométrica do banco de dados do Survey 2MASS. Foi feito ainda 
para as galáxias estudas uma descrição com dados da literatura e a partir dos resultados 
obtidos. Os resultados obtidos estão dentro do espectro de distribuições possíveis e 
esperada.  
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DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES DE NÍQUEL E PALÁDIO 

SUPORTADOS EM DE NIOBATO DE MAGNÉSIO 
 
Jadiel Sousa Silva (PIBITI) – jadielsousasilva@gmail.com 
Licenciatura em Química - Campus Porto Seguro 

Dr. André Rosa Martins – andremartins@ifba.edu.br 
Campus Porto Seguro  

RESUMO 
A produção de hidrogênio e gás de síntese é um tema de grande relevância nas áreas de energia 
e catálise, especialmente pela possibilidade da popularização das células a combustível movidas 
por hidrogênio. O sistema mais empregado para a produção de hidrogênio é a reforma a vapor de 
gás natural na presença de catalisadores de níquel. Outros sistemas, mais eficientes do ponto de 
vista ambiental, vêm sendo adotados, como a reforma do biogás e reforma a seco. Neste caso, é 
necessário aumentar a estabilidade do catalisador de níquel, o que pode ser feito com a presença 
de metais nobres. Dessa forma, neste trabalho foram desenvolvidos catalisadores de níquel e 
paládio suportados em niobato de magnésio. Os sólidos foram preparados pelos métodos de 
precipitação/impregnação e calcinados a 800 °C. Foram preparadas amostras de forma a se 
observar o efeito da presença de paládio, de níquel e de ambos, no catalisador. O suporte foi 
preparado de forma a manter uma ração Mg:Nb 1:1 e razão Ni:Pd 33:1. Os materiais foram 
caracterizados por Microscopia Eletrônica de Varredura, Espectroscopia por Dispersão de Energia 
de Raios X e Difração de Raios X. Os resultados de difração de raios X indicaram que o método 
de preparação conduziu à formação de niobato de magnésio com traços de óxido de magnésio 
segregado. Além disso, ocorreu segregação discreta de niobato de níquel e óxido de níquel. A 
presença de paládio diminuiu a cristalinidade e/ou o tamanho de partícula do catalisador. O 
catalisador contendo paládio e níquel foi aquele que apresentou mais fases segregadas. Em 
relação à análise química, não foi identificada a presença de contaminantes. Os valores 
encontrados estão discrepantes do nominal, o que é esperado em função da técnica utilizada e 
heterogeneidade dos sólidos. Em relação à morfologia, os suportes apresentaram superfícies lisas 
seguidas de aglomerados de diferentes tamanhos. 
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RESUMO 
O hidrogênio é apontado como o combustível do futuro, pois, seu uso em células a combustível é 
mais eficiente comparado ao de combustíveis fósseis tanto do ponto de vista energético quanto 
ambiental. Industrialmente, o hidrogênio pode ser obtido principalmente por reforma a vapor do 
metano. O níquel é o catalisador mais utilizado por aliar alta atividade e baixo custo. Segundo 
estudos, o óxido de nióbio apresenta propriedades catalíticas interessantes como suporte, além 
de ser abundante no Brasil. O óxido de magnésio atua como dopante diminuindo a acidez e 
aumentando a estabilidade térmica do catalisador. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi 
desenvolver catalisadores do tipo Ni/Nb2O5.MgO para a produção de hidrogênioe estudar o efeito 
do método de preparação, mais especificamente da temperatura de calcinação, sobre as 
propriedades desses catalisadores. Os sólidos foram preparados pelo método de impregnação 
úmida dos precursores do dopante e da fase ativa sobre óxido de nióbio. O suporte foi 
impregnado com uma solução de nitrato de níquel e nitrato de magnésio, de forma a manter um 
teor de 10% de níquel e 1% de magnésio. A mistura foi mantida sob agitação e aquecimento a 60 
°C até eliminar o excesso do líquido. Em seguida, a umidade restante foi eliminada por secagem a 
120 °C por 12 h e as amostras foram calcinadas em diferentes temperaturas (400, 600, 800 e 
1000 °C), por 2 h. Os sólidos foram caracterizados por difração de raios X, microscopia eletrônica 
de varredura e espectroscopia por energia dispersiva. Todas as amostras apresentaram 
rendimentos acima de 87% em massa. Os sólidos calcinados em 800 °C e temperaturas mais 
baixas apresentaram cristalinidade semelhante, com coincidência de fases. A amostra preparada 
a 1000 °C mostrou-se menos cristalina, o que tem sido atribuído à formação de grãos menores. 
Portanto, o aumento da temperatura contribuiu para a diminuição das partículas do sólido e 
formação de espécies niobato de níquel e magnésio. Além disso, o aumento da temperatura 
promoveu a formação de sólidos mais homogêneos. 
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Campus Paulo Afonso  

RESUMO 
As ondas cerebrais, obtidas por máquinas de eletroencefalogramas, tornaram-se um importante 
parâmetro no diagnóstico de patologias do sistema nervoso, na análise de comportamentos e, 
mais recentemente, no controle de máquinas. Com o advento de tecnologias nas áreas das 
interfaces cérebro-máquina, cada vez mais, são encontrados hardwares de eletroencefalograma 
com propostas de aplicações não clínicas. Foi utilizado o headset MindWave para a obtenção do 
espectro de frequências de medições. O Mindwave é um headset eletroencefalograma de dois 
canais, com um eletrodo na parte ântero-superior da cabeça e outro de referência no lobo 
auricular. Foram exploradas as diferentes decomposições em faixas de frequências para as ondas 
cerebrais. As ondas cerebrais são caracterizadas, de forma geral, em faixas de frequências, onde 
o estado de menor frequência é a delta, que ocorre em uma frequência menor que 4 Hz, o padrão 
theta entre 4 Hz e 7 Hz. O alfa, com frequências entre 8 Hz e 13 Hz. O padrão beta entre 14 e 30 
Hz e o padrão gamma na faixa acima de 30 Hz. Códigos numéricos próprios foram obtidos em 
Linguagem MATLAB e Python para a obtenção destes sinais cerebrais. O sinal elétrico, fornecido 
de forma bruta pelo sensor, foi decomposto no espectro de frequências através de decomposição 
de Fourier. Foram analisadas as principais fontes de ruído eletromagnético para o sensor e 
desenvolvidos filtros de frequências para os ruídos identificados. Os filtros digitais foram 
projetados através do MatLab e Python para eliminar e selecionar certas frequências. Após a 
filtragem do sinal, o mesmo foi decomposto em faixas de frequências específicas da 
eletroencefalografia. Foram obtidos espectros de frequência das medições, revelando a 
predominância dos sinais em cada faixa de onda cerebral. Com os códigos estabelecidos é 
possível obter um sinal final sem a presença de ruídos eletromagnéticos, que permite qualidade 
na interpretação e aplicação deste sinal. A análise de sinais biológicos é uma importante e 
promissora área da engenharia, abrindo caminho para importantes aplicações. Os códigos 
desenvolvidos disponibilizam ferramentas para o processamento das ondas cerebrais brutas deste 
hardware. Os conhecimentos adquiridos neste projeto poderão ser utilizados para o controle de 
máquinas, assim como integrados ao ensino-aprendizado de forma útil para o desenvolvimento da 
física médica, do estudo de sinais e da engenharia biomédica. 
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RESUMO 
Em anos recentes, redes experimentais têm sido implantadas. Essas redes amparam o 
pesquisador no desenvolvimento de novos protocolos de rede e serviços de aplicações em 
ambientes reais sem causar impactos na rede de produção. No contexto da Rede Metropolitana 
de Salvador (REMESSA), fora implementada o projeto BAMBU rede de experimentação em SDN, 
que entre outras aplicações permite uma infraestrutura de comunicação confiável e flexível para 
aplicações de cidades inteligentes, por meio de um conjunto de diversos dispositivos conectados 
que define um domínio de aplicação da Internet das Coisas (IoT). Uma questão relevante é como 
a segurança é tratada em um ambiente de IoT construído sobre uma rede SDN. Isto se explica 
pelo fato que o uso de SDN com OpenFlow em uma rede como a REMESSA por meio da BAMBU, 
permite o desenvolvimento de um ambiente de infra-estrutura flexível e reconfigurável. Desta 
forma, este trabalho debruçou-se sob o desenvolvimento de mecanismos de software que 
permitissem aos dispositivos IoT interagirem com a rede SDN, e desenvolveu inicialmente um 
protótipo de cliente para configuração remota de um ambiente Mininet (um emulador popular de 
redes SDN) e de seu controlador que foi a contribuição maior deste período de Iniciação 
Científica. Isto permitiria que dispositivos IoT com baixo poder computacional pudessem enviar 
comandos de configuração necessários para alteração do ambiente SDN caso necessário, 
realizou-se uma Prova de Conceito com um protótipo Cliente/Servidor que altera a configuração 
do ambiente provido pelo Mininet. O trabalho realizado inicialmente permitiu uma compreensão do 
desenvolvimento de aplicações para redes definidas por software com variação de topologia e 
interação com controlador SDN, estes resultados permitiram desenvolver protótipo de uma 
aplicação Cliente/Servidor e como base da aplicação pretendida, que permite reconfigurar um 
ambiente SDN por meio do envio de comandos remotos e que posteriormente poderia ser testada 
em ambiente real na Remessa. Embora houve a intenção inicial de tratar de aspectos de 
segurança, estes conceitos não puderam ser exercitados no protótipo devido ao curso de 
atividades. Contudo o protótipo desenvolvido permite um uso genérico que pode permitir o 
desenvolvimento em trabalho futuro de aspectos de segurança. 

Palavras-chave: SDN, IoT, Mininet 
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VIDEOANÁLISE E PYTHON PARA EXPERIMENTOS E ENSINO DE FÍSICA 

– OSCILAÇÕES, ONDAS E GRAVITAÇÃO 

Lorenna da Silva Ferreira (PIBIC) – loferreirasilva94@hotmail.com 
Engenharia Elétrica - Campus Paulo Afonso 

Dr. Welber Leal de Araújo Miranda – mirandawelber@gmail.com 
Campus Paulo Afonso  

RESUMO 
A prática tradicional do ensino de física é dificilmente agregada a uma análise experimental. Isso 
reflete em dificuldades para extrapolar os clássicos exemplos em sala de aula. Faz-se necessário, 
portanto, a inclusão de ferramentas acessíveis para a realização de experimentos, mesmo em 
ambientes acadêmicos com baixa disponibilidade de equipamentos. Exploramos técnicas de 
videoanálise através do software livre Tracker Video Analysis, destinado à análise de vídeos de 
movimento quadro a quadro. O software Tracker possibilita a determinação de variáveis físicas a 
partir da inclusão de medições diretamente em vídeos. Exploramos conteúdos de física básica, 
abordando oscilações, ondas e gravitação. Foram desenvolvidos quatro experimentos em 
detalhes. Os resultados foram sintetizados em relatórios e, a partir destes, foram criados roteiros 
experimentais. O primeiro experimento consistiu na oscilação no pêndulo simples, medidas diretas 
foram confrontadas com a videoanálise para a obtenção do período e no pêndulo circular, o 
período foi obtido para o movimento bidirecional com o Tracker. A regressão senoidal foi obtida 
para descrever as oscilações e a equação do movimento foi discutida para cada um dos pêndulos. 
A precisão das medições foi comparada com um método tradicional e as principais vantagens e 
desvantagens do método de videoanálise foram discutidas para os dois tipos de pêndulo. No 
estudo das ondas, foram analisadas as ondas estacionárias por meio de conceitos como ventre, 
nó e comprimento de onda. Exploramos a ferramenta do Espectro de Fourier e foi encontrada a 
frequência fundamental e calculada as respectivas velocidades das ondas estacionárias. Para a 
gravitação, aprofundamos o conhecimento das leis de Kepler através da observação das luas 
galileanas. Discutimos e estimamos o raio médio da órbita, o período orbital de Io. Com estes 
dados foi estimado massa média do planeta Júpiter. Foi observado que o método da videoanálise 
tem ampla vantagem na geração de quantidade de dados experimentais de forma prática e 
didática. Uma grande vantagem é a redução dos erros estatísticos. O trabalho concluiu-se com o 
desenvolvimento de quatro roteiros experimentais e quatro vídeoaulas. Nos roteiros foram 
inseridos códigos exemplos para aplicação da linguagem Python.  A metodologia desenvolvida 
pode ser usada como roteiro didático em diversos cursos de ensino superior e podem ser 
adaptados para o ensino médio. A tecnologia da videoanálise pode viabilizar a realização das 
atividades experimentais com grande flexibilidade de aplicação em diferentes contextos de ensino, 
bastando a disponibilidade de um computador e uma câmera de vídeo ou smartphone. 

Palavras-chave: Ensino de física, Tracker Video Analysis, Python, Roteiros experimentais.  
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DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

ESPÉCIES DE PLANTAS COLETADAS E ARMAZENADAS NO 
HERBÁRIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA ATRAVÉS DE 

CHAVES TAXONÔMICAS 
 

Mayara Alexandre (PIBITI) – mayara_25@hotmail.com 
Engenharia Elétrica - Campus Vitória da Conquista  

Me. Pablo Freire Matos – pablofmatos@gmail.com 
Campus Vitória da Conquista  

RESUMO  
Nas últimas décadas, o mundo tem caminhado para mudanças cada vez mais velozes. A máquina 
conseguiu a capacidade humana de tomada de decisão de forma independente por meio de 
inúmeras descobertas. Tim Berners-Lee, criador da Internet, aperfeiçoou sua criação apossando 
de um termo conhecido como "semântica" que no dicionário quer dizer "o componente do sentido 
das palavras e da interpretação de sentenças e enunciados" para nomear a Internet do futuro. 
Mas essa descoberta só aconteceu quando associou-se a Internet com a ontologia. Como a 
palavra ontologia possui diversos significados a depender da sua aplicação, ao analisar o seu 
aproveitamento no campo da Ciência da Computação, seu conceito busca descrever uma forma 
de organização de informações em um formato de teia. Assim, não existe uma separação de 
dados de forma estática. Por meio desta ferramenta, além de possibilitar que a máquina 
identifique a semântica dos termos, agora os dados armazenados podem estar interligados, 
formando um imenso banco de dados. Ao notar as possibilidades que o uso da ontologia pode 
fornecer para a máquina, este trabalho teve como objetivo usar a ontologia para identificação de 
espécies florestais armazenadas no herbário de Vitória da Conquista na Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia. Através da organização baseada na definição do conceito da taxonômia, que 
na botânica é usada como uma forma de conhecimento não apenas das características das 
espécies como também a identificação do grupo taxonômico que aquela espécie está inserida, 
buscou-se a não alteração dos níveis hierárquicos de cada característica prescrita e a garantia de 
que as plantas seriam identificadas de forma coerente de acordo com a característica prescrita na 
literatura. O uso da ontologia para a identificação das espécies possibilitou que a máquina fizesse 
esse processo de busca de características de forma rápida e eficiente, no qual o usuário possui 
uma visão geral das espécies, famílias e características. O software desenvolvido neste trabalho, 
denominado OntoPlant, foi criado na Linguagem de Programação Java e está disponível para os 
usuários baixarem em http://pablofmatos.pro.br/site/tools/17-ontoplant. Ao todo foram cadastradas 
47 espécies em 15 famílias e 88 características. O software oferece um banco de imagens, um 
glossário e uma caixa de dialogo que permite o usuário, no momento da seleção da característica, 
compreender de forma simples e acessível o que representa cada classificação. Por meio dessas 
opções, o software tem o intuito de atingir não apenas o meio acadêmico, mas a sociedade como 
um todo. 

Palavras-chave: Herbário, Chave Taxonômica, Web Semântica, Ontologia.  
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CONTRIBUIÇÕES DA PRÁTICA NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO NOS CURSOS DO IFBA 

Messias Oliveira (PIBITI) – messiasoli@gmail.com 
Licenciatura em Computação - Campus Santo Amaro  

Dr. Jorge Costa Leite Júnior – leitejr@ifba.edu.br 
Campus Santo Amaro 

RESUMO 

O ensino de programação de computadores sempre foi um desafio nas instituições de ensino. As 
constantes reprovações e evasões tem sido motivo de preocupação nos cursos de computação, 
nos diversos níveis de ensino. Diversas iniciativas vêm sendo implementadas com intuito de 
detectar e reduzir ou eliminar as dificuldades de aprendizagem, contribuindo com a permanência 
de estudantes. Neste contexto, a utilização de ferramentas, jogos e ambientes, vêm sendo 
empregados nas instituições de ensino, como o IFBA, visando a superação de obstáculos nos 
processos de ensino e aprendizagem. Deste modo, este trabalho tem como objetivo desenvolver 
uma experiência de ensino/aprendizagem programação com estudantes do primeiro ano do 
ensino médio-integrado do IFBA com a ferramenta Scratch. A ferramenta Scratch será empregada 
como elemento norteador no método de ensino de programação, por sua abordagem significativa 
e guiada para aprendizagem e autonomia dos estudantes no aprendizado de programação. 

Palavras-chave: Programação, Educação, Algoritmos. Aprendizagem. 
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ALGORITMO PARA RECONHECIMENTO DE FACE COM CAPACETE EM 

IMAGENS DIGITAIS 
 

Paulo Beserra de Araújo Júnior (PIBIC) – paulojunior-1@live.com 
Licenciatura em Matemática - Campus Barreiras 

Dr. Gabriel Alves de Jesus Melo – gabrieluesc@gmail.com 
Campus Barreiras 

RESUMO 
Técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI) e Visão Computacional (VC) têm sido 
utilizadas para resolver problemas e criar soluções em diversos segmentos da indústria, medicina, 
robótica, biologia, geografia entre outras. Neste contexto, um sistema baseado em tais técnicas 
que identifica previamente uma pessoa com capacete pode ser utilizado em diversas situações, 
como contar quantidade de motocicletas que passam numa determinada avenida, restringir 
entrada de pessoas em agências bancárias, aeroportos e até mesmo liberar a tela de um caixa 
eletrônico somente quando o usuário retirar o capacete. Nesse sentido, o presente trabalho visa 
desenvolver uma abordagem baseada em PDI e VC capaz de identificar a presença de pessoas 
com capacetes em imagens digitais. A abordagem proposta é baseada no algoritmo Viola-Jones 
para detecção de faces e complementada com a proposição de um novo algoritmo. O método 
proposto obteve resultados promissores com potencial para ser utilizado em sistemas de vigilância 
eletrônica. 

Palavras-chave: Reconhecimento de Padrões, Arduino, Segurança Eletrônica. 

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



LIVRO DE RESUMOS 
 

XV Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação 

44 

_____________________________________________________________________________ 
PRPGI                                                                                                                                                             ISBN 978-85-67562-29-2        

 
INCREMENTAR O CATÁLOGO DE OBJETOS EDUCACIONAIS 3D 
(ÁTOMOS E MOLÉCULAS) ESTÁTICOS E DINÂMICOS – QUE SE 

COMBINAM EM NOVOS MODELOS – PARA USO EM SOFTWARE DE 
REALIDADE AUMENTADA 

 
Paulo Henrique Teixeira Silva (PIBITI) – paulohenrique-201119@hotmail.com 
Bacharelado em Sistemas de Informação - Campus Vitória da Conquista 

Me. Camilo Alves Carvalho – camilocarvalho@ifba.edu.br 
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 
Visto que o acesso da população a novos dispositivos de TICs, tais como smartphones e tablets, 
tem tornado a presença dos mesmos cada vez mais comum em seus cotidianos, aliar esta 
disponibilidade a soluções que enriqueçam as experiências de ensino-aprendizagem mostra-se 
atual e imperativa. Desta forma, detectando que a disponibilidade de recursos expandidos anexos 
aos livros didáticos presentes no Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) é limitada, buscou-se 
desenvolver opções relevantes que diversificassem estes recursos, no caso, objetos educacionais 
tridimensionais (3D) modelados a partir de conteúdos que exigissem abstrações visuais, tais como 
os Isômeros Funcionais da Química Orgânica. Para tanto, escolheu-se os exemplares do PNLD 
2015, e modelou-se as moléculas deste conteúdo por meio de um software chamado Blender, 
agrupando estes modelos em um Catálogo de Objetos Educacionais 3D disponibilizados 
posteriormente de maneira irrestrita, bem como expandindo sua utilização por meio de seu uso 
em uma aplicação de Realidade Aumentada, que foi desenvolvida em paralelo por uma estudante 
em seu TCC. Esta aplicação, chamada QuiRA, também está disponibilizada para uso irrestrito dos 
estudantes. Para incrementar este catálogo de objetos – estáticos –, neste trabalho buscou-se 
modelar reações químicas em modelos animados 3D, ampliando as capacidades de visualização 
destes fenômenos. Reações tais como a formação da água a partir do gás hidrogênio e do gás 
oxigênio, ou mesmo da oxidação do ferro pela água e gás oxigênio, ou mesmo a queima do 
metano resultando em água e dióxido de carbono, com a formação das ligações covalentes e 
reduções intermediárias, permitem visualizar o processo químico de maneira dinâmica, animada, 
num fluxo desde as moléculas originais até o produto final. Esta nova possibilidade de 
visualização pode ser um incremento no processo de ensino dos conteúdos de Química, bem 
como de outros componentes curriculares que venham a utilizar estes recursos. 

Palavras-chave: Realidade Aumentada, Ensino de Química, Objetos Educacionais 3D. 
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DETERMINAÇÃO DOS DIAGRAMAS DE FASES LIF-NDF3 UTILIZANDO 

MÉTODOS COMPUTACIONAIS 
 
Pedro Ivo Fernandes Eça Duarte (PIBIC) – ivopedro.f@gmail.com 
Engenharia Civil - Campus Eunápolis 

Dr. Ivanildo Antônio Dos Santos (Orientador) – iasantosif@yahoo.com.br 
Campus Eunápolis 

RESUMO 
Os diagramas de fases são mapas que determinam como as diferentes fases de um sistema se 
relacionam no equilíbrio. Nas áreas que envolvem o estudo de materiais tais diagramas é a base 
para o estudo de uma variedade de processos: transformações de fases em geral, crescimento de 
cristais, reações do estado sólido e etc. No começo do século XX os primeiros cálculos teóricos 
desses diagramas apareceram como uma alternativa menos onerosa aos dispendiosos 
experimentos térmicos. Os modelos de soluções ideais ou regulares foram os utilizados para 
calcular os primeiros exemplares de diagramas binários e, em seguida, extrapolavam-se os 
cálculos para diagramas de maior ordem. Dada às diversas aplicações dos diagramas de fases e 
a existência de incontáveis sistemas multifásicos de interesse tecnológico, a técnica evoluiu para 
o que hoje se conhece como método CALPHAD, o qual utiliza bases de dados termodinâmicos 
aliadas a programas computacionais para o cálculo consistente de diagramas de fases. Os 
compostos do tipo LiTRF4 (TR: Terras Raras), são parte do sistema LiF-TRF3 e são conhecidos 
por suas propriedades óticas quando dopados com outros íons de terras raras, dentre os quais 
destaca-se o Nd3+.  Assim, o objetivo desse trabalho é apresentar a reavaliação do sistema LiF-
NdF3 utilizando modelagem termodinâmica e alinhada a dados experimentais. O diagrama de 
fases desse sistema foi inicialmente revisado por meio análise térmica (DSC) e microscopia 
eletrônica de varredura (MEV). Após isso, foi realizada a otimização termodinâmica desse sistema 
ajustando as funções da energia de Gibbs aos dados experimentais que foram retirados da 
literatura ou medidos nesse trabalho. Os termos da energia de excesso, que descrevem a 
interação entre os dois compostos (LiF e NdF3) na solução líquida, foram expressos pelo modelo 
polinomial de Redlich-Kister. Como resultado, pode-se destacar que o diagrama de fases 
otimizado está em concordância com o esperado, considerando os pontos experimentais 
disponíveis. As linhas liquidus e solidus foram satisfatoriamente descritas, com destaque para a 
temperatura da reação eutética, que está em pleno acordo com os dados experimentais. Destaca-
se, também, que o valor calculado para a composição do ponto eutético foi apenas ~0,15 % 
menor que o valor experimental, bem como para a temperatura que foi aproximadamente 1% 
maior que o valor experimental. Por fim, os dados termodinâmicos gerados para o sistema são 
uma contribuição importante para a formação de uma base de dados termodinâmicos para 
fluoretos de terras raras, pois eles oferecem uma descrição termodinâmica completa para o 
sistema. 

Palavras-chave: Termodinâmica, Modelagem Computacional, Terras Raras, Diagrama de Fases. 
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AMPLIFICAÇÃO DE RUÍDO EM UM MEIO NÃO-LINEAR DISPERSIVO 

SATURÁVEL: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O CASO 
DETERMINÍSTICO E O CASO ESTOCÁSTICO PARA DOIS PULSOS 

 
Rafael Brito Teixeira (PIBIC) – rafabritotx@hotmail.com 
Engenharia Elétrica - Campus Vitória da Conquista 

Dr. Rafael Rocha da Silva – rafarocha30@gmail.com 
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 
Na última década, a atenção de diversos pesquisadores tem se voltado para o estudo da 
Instabilidade Modulacional (IM) devido a sua natureza fundamental bem como suas importantes 
aplicações. Este fenômeno se caracteriza pela propagação de ondas em meios dispersivos não-
lineares e corresponde ao enriquecimento exponencial de perturbações harmônicas devido à 
combinação de efeitos não-lineares e dispersivos. Sendo assim, portanto, uma fonte importante 
de degradação em sistemas de comunicação por fibras ópticas. Nos últimos anos, alguns 
trabalhos foram publicados assumindo apenas uma onda se propagando dentro de uma fibra 
óptica. Neste trabalho propomos um modelo de dois campos ópticos com diferentes comprimentos 
de onda se propagando simultaneamente dentro de uma fibra óptica. Um feixe interage com o 
outro indiretamente através da não-linearidade da fibra. Esta interação pode ser responsável pela 
geração de novos pulsos sob condições apropriadas. Este trabalho irá mostrar o modelo teórico 
para a propagação destes dois pulsos ópticos.   

Palavras-chave: Óptica não-linear, Instabilidade Modulacional, Meio não-linear. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DOS RIOS MUTARI E 

JARDIM, DISTRITO DE COROA VERMELHA, MUNICÍPIO DE SANTA 
CRUZ CABRÁLIA -BA 

 
Rafael Frazão dos Santos (PIBIC) – rfsfrazao@gmail.com 
Licenciatura em Química - Campus Porto Seguro 

Dr. Marcus Luciano Souza Ferreira de Bandeira – marcusbandeira@ifba.edu.br 
Campus Porto Seguro   

RESUMO 
Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro são conhecidas por serem cidades com conteúdo histórico-
turístico. Além dos aspectos históricos, culturais e turísticos, esses municípios possuem 
importantes recursos hídricos, o rio Mutari e o rio Jardim; esses rios sãos as principais fontes 
hídricas utilizadas pela comunidade indígena local. É importante estar atento com os impactos 
antropogênico nesses recursos hídricos, contudo, principalmente daqueles que são oriundos da 
manutenção da agropecuária, da mineração, do desmatamento, da ocupação desordenada, dos 
despejos inadequados de efluentes domésticos e etc.   Foi realizada avaliação dos impactos 
ambientais, a partir das variáveis físico-químicos e microbiológicas. A pesquisa diagnosticou duas 
paisagens ao longo dos rios estudados: A RPPN Estação Veracel, e o distrito de Coroa Vermelha, 
onde há ocupação desordenada nas margens dos rios, afetando o equilíbrio ambiental desses 
sistemas naturais. Na RPPN Veracel foram determinados quatro pontos de amostragem (EVC-J1, 
EVC-J2, EVC-M1 e EVC-M2). Em Santa Cruz Cabrália foram delimitados cinco pontos de 
amostragem (CV-J3, CV-J4, CV-J5, CV-M3 e CV-M4) ao longo dos rios Jardim e Mutari; foram 
estudados sete variáveis físicos e químicos: pH, condutividade, temperatura, oxigênio dissolvido 
(OD), sólidos totais dissolvidos (STD), salinidade, e nitrogênio total, e duas variáveis 
microbiológicos: coliformes totais e termotolerantes. A precipitação no período de amostragem 
teve mínimo de 100 mm e máximo de 170 mm. Março foi o mês que apresentou maiores 
temperaturas durante o período de coleta, variando de 22,8ºC a 29,8ºC. Em relação aos 
resultados físicos e químicos: O OD teve as menores concentrações de 1,89mg.L-1 e 1,95mg.L-1 
no ponto do CV-J4 e CV-J5. O STD no CV-J4 apresentou-se com maior concentração, sendo 
53mg.L-1. A condutividade do ponto CV-J4, no mês de maio se apresentou também com valores 
superiores aos demais pontos, tendo 107 mS.cm-1. Em relação ao pH das águas dos rios Mutari e 
Jardim, se apresentaram em sua maioria com pH ácido. O nitrogênio total teve mínimo de 
0,224mgN/L em pH de 7,6 no ponto CV-M3, e máximo de 0,952 em pH 4,77 no CV-J4. Quanto às 
análises microbiológicas, coliformes totais tiveram mínimo de 4NMP/100mL e máximo de 
14NMP/100mL no CV-J5. Em coliformes termotolerantes (E. coli) obteve-se mínimo de 1,8 
NMP/100mL e máximo de 11NMP/100mL.  

Palavras-chave: Análise de rios, rio Mutari, rio Jardim, Meio ambiente.  
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DESENVOLVIMENTO DE JOGOS ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA COM 
INGRESSOS NOS CURSOS SUPERIORES DO IFBA CAMPUS 

EUNÁPOLIS 

Rivalcino Souza Silva Junior (PIBITI) – rivalcino@gmail.com 
Engenharia Civil - Campus Eunápolis 
 
Me. Celso Eduardo Brito – celso_ufba@yahoo.com.br 
Campus Eunápolis 

RESUMO  
Esse projeto aborda o desenvolvimento e posterior utilização de jogos eletrônicos, no processo de 
ensino e da aprendizagem da Matemática, para alunos ingressantes nos cursos superiores de 
Licenciatura em Matemática e Engenharia Civil, em disciplinas de primeiro e segundo semestre do 
IFBA, campus Eunápolis. Os jogos, tridimensionais, foram criados na plataforma Unity 3D, 
levando em consideração as diversas possibilidades, que foram investigadas, de abordagem dos 
conteúdos matemáticos propostos, no que diz respeito à escrita de sua linguagem particular, bem 
como da inserção de links de programas que possibilitem visualizações geométricas e algébricas, 
tal como o GeoGebra, além de atrelar tópicos de história da Matemática, através do enredo, 
retratando algumas passagens da vida dos progenitores do cálculo diferencial e integral, Isaac 
Newton e Friedrich Leibniz, tomando como base o livro “A Guerra do Cálculo” de Socrates Bardi 
(2016), e nesse momento em particular abordou o objeto matemático Taxas de Variação e 
Relacionadas para turmas de Cálculo I e II. Entraves relativos a construção dos jogos, como 
falhas e perdas nos dispositivos tecnológicos utilizados nesse processo, além de algumas 
dificuldades iniciais advindas de manipulações especificas da plataforma Unity 3D, para ajustes de 
cenários e quanto a linguagem de programação para utilizar nas particularidades educacionais do 
aplicativo, principalmente na colocação de questões com objetos matemáticos, por suas 
particularidades de escrita, não impediram o trabalho final esperado, mesmo que com alguns 
fatores a serem melhorados. A partir desse trabalho, serão analisadas as condições em que esses 
jogos podem favorecer a esses estudantes, contribuindo para sua aprendizagem quanto aos 
objetos matemáticos, visando assim maior motivação e permanência desses discentes ingressos 
nos referidos cursos superiores, visando abordar, de maneira coesa e atrelada aos estudos dos 
assuntos abordados em sala de aula em um ambiente mais criativo e dinâmico, o que ainda não 
foi efetivamente feito, estando em fase de aplicação, por questões ligadas aos entraves citados. 

 
Palavras-chave: Aprendizagem Matemática, Cálculo Diferencial, Gamificação, Matemática.  
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SUPPORTING ENOURMOUS GRID TOPOLOGY FOR AGENT-BASED 

MODELLING AND SIMULATION 

Silas Ribeiro Santos (PIBIC) – silas.santos@ifba.edu.br 
Licenciatura em Computação - Campus Santo Amaro  

Dr. Francisco José da Silva Borges de Santana – franciscoborges@ifba.edu.br 
Campus Santo Amaro 

RESUMO 

Modelagem e Simulação Baseada em Agentes é uma poderosa ferramenta para desenvolver 
sistemas complexo, podendo ser usada para estudar diversas áreas de pesquisa, como: militar, 
biológica, ciências sociais, economia, etc. Para isso, é necessário que o problema possa ser 
representado por agentes que irão interagir entre eles em um ambiente suportado por uma 
topologia. Apesar de existirem algumas ferramentas para a modelagem e simulação baseada em 
agentes na literatura nenhuma delas dispõe de suporte a grade com capacidade de suportar 
dimensões realmente grandes. Como é o caso do Care HPS que possui apenas suporte a 
topologia em plano euclidiano. Care HPS é uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento de 
complexos modelos e simulações baseadas em agentes, permitindo pesquisadores desenvolver 
seus modelos utilizando técnicas de computação paralela e distribuída, sem precisar ser um 
especialista na área de computação. O Care HPS foi designado para rápido e fácil 
desenvolvimento de modelos baseados em agentes, além de permitir adição novas 
funcionalidades. Assim, esse projeto propõe uma implementação de uma topologia em grade com 
suporte ao Care HPS que utiliza técnicas computação de alto desempenho para arquitetura 
paralela e distribuída. Demonstrando todas etapas de desenvolvimento da topologia: 
sincronização, comunicação, carregamento e balanceamento computacional, e particionamento. 
Por fim, é apresentado uma implementação do modelo Game of Life utilizando a topologia em 
grade com capacidade de 50k por 50k. 

Palavras-chave: Agent-Based model, Agent-Based Modeling and Simulation, High Performance Compute, 
Parallel and distributed Simulation. 
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APLICAÇÕES DE MICROCONTROLADORES NO ACIONAMENTO COM 

VELOCIDADE VARIÁVEL DE MOTORES MONOFÁSICOS 

Tarciso Ribas Reis (PIBIC) – tarcisorr@gmail.com 
Engenharia Elétrica - Campus Vitória da Conquista  

Dr. Jorge Ricardo de Araujo Kaschny  – kaschny@gmail.com 
Campus Vitória da Conquista  

RESUMO 

O presente projeto tem como objetivo desenvolver um sistema microcontrolado para ajuste e 
variação de velocidade de motores de indução monofásicos de baixa potência com capacitor 
permanente, analisando as diferentes topologias atualmente propostas. A abordagem dada ao 
projeto utiliza a plataforma de programação BASCOM-AVR. A geração do sinal senoidal, ou 
aproximadamente senoidal, é feita baseando-se na técnica DDS (Direct Digital Synthesis), via 
PWM (Pulse Width Modulation). O acionamento do motor é feito através de circuitos tipo ponte-H, 
formados por drivers IR2110 e transistores IGBTs IRG4BC30UD, representando basicamente um 
sistema conhecido por inversor de frequência. No período 2017/2018 foi iniciada a fase de 
preparação que consistiu de estudos da programação e aplicações de microcontroladores AVR, 
das técnicas DDS e PWM, do funcionamento e aplicações de transistores IGBTs e dos respectivos 
drivers, da constituição básica dos inversores de frequência bem como de motores de indução 
monofásico com capacitor permanente. Neste contexto, foram efetuados cálculos detalhados para 
estimar o valor e características de todos os componentes do circuito de acionamento, tais como 
capacitores e resistores. Através da aplicação de simulações foi possível compreender o 
comportamento do fluxo corrente no motor, tanto no enrolamento principal quanto no auxiliar, 
quando submetido a variações de frequência e tensão. Assim, foi possível perceber que o motor 
pode ser acionado por um circuito tipo ponte-H contendo um circuito de bootstrap e um resistor de 
ligamento e desligamento para auxiliar no tempo de comutação. A variação de velocidade do 
motor pode ser comandada pelo microcontrolador, presentemente o ATMEGA8, empregando a 
técnica PWM, mas essa variação de velocidade claramente está subordinada a limitação de 
corrente em cada enrolamento do motor, a qual diminui com o aumento da frequência, mas se 
eleva com o aumento da tensão, de modo que não se exceda o particular limite permitido. Na 
atual fase, estamos construindo a infraestrutura necessária para os ensaios operacionais, sendo 
que o restante do desenvolvimento será executado no próximo período. 

Palavras-chave: PWM, Acionamento de motores de indução monofásicos, Inversores de frequência. 
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EXTRAÇÃO E AVALIAÇÃO BIOLÓGICA DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE 

ESPÉCIES VEGETAIS DO SUL DA BAHIA 
 

Thamires Brito e Silva (PIBIC) – th.azaff@gmail.com 
Licenciatura em Química - Campus Porto Seguro  

Dr. Luciano da Silva Lima – lucianolima@ifba.edu.br 
Campus Porto Seguro 

RESUMO  
A espécie Protium heptaphyllum é conhecida na região do Extremo Sul da Bahia como amescla e 
possui uma resina rica em óleo essencial, que é utilizada em ritos das comunidades tradicionais 
da região. A literatura relatam as atividades anti-inflamatória e antimicrobiana para a espécie. O 
estudo descreve a extração por hidrodestilação do óleo essencial da resina da P. heptaphyllum 
(rendimento 7,29%), coletada na mata atlântica do Extremo Sul da Bahia (exsica 
CEPEC00005215) e avaliação das atividades, antioxidante pelo sequestro do radical estável 
DPPH, anticolenesterásica, toxicidade frente a lavas de Artemia Salina, teor de fenólicos totais e 
uma investigação preliminar da estabilidade do óleo utilizando diferentes condições de 
acondicionamentos. A análise da estabilidade demonstrou que a 20°C e no escuro como a melhor 
condição para o acondicionamento do óleo. Os valores EC50 270 μg/mL e índice de atividade 
antioxidante (IAA) de 0,1 μg/mL obtidos para óleo em comparação com os valores obtidos para o 
radical DPPH, indica uma baixa atividade antioxidante o que sugere-se que esteja relacionado 
com o baixo teor e fenólicos (6,17 μg/EAG/mg de óleo essencial) presente na composição do 
óleo. 

Palavras-chave: Química, Produtos Naturais, Óleos essências, Protium heptaphyllum.  

Área / subárea: Ciências Exatas e da Terra / Química de produtos naturais. 
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CIÊNCIAS HUMANAS 
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PERFIS DE FEMINILIDADE E MASCULINIDADE EM MATERIAL 

DIDÁTICO DE ENGENHARIA CIVIL 
 
Beatriz Leal Tamandaré (PIBIC) – beatriz.tamandare@gmail.com  
Engenharia Civil - Campus Eunápolis 

Me. Flaviane Ribeiro Nascimento (Orientador) – flavianeribeiro@ifba.edu.br 
Campus Eunápolis 

RESUMO 
A proporção desigual de mulheres dentro das áreas das ciências exatas e tecnologias se deve, 
dentre outros fatores, a uma elaboração sócio-histórica relacionada à supostos papéis sociais 
atribuídos aos sexos feminino e masculino de acordo com os ditames patriarcais. Nessas áreas, a 
força física e a capacidade intelectual são associadas à figura masculina, de modo que as 
mulheres são silenciadas, apagas e,ou excluídas, pois são consideradas inaptas para atribuições 
e atividades tidas como “coisas de homem”. A partir dessa observação, o presente trabalho foi 
construído com o intuito de identificar discursos de masculinidade e feminilidade presentes no 
Curso de Engenharia Civil do IFBA – campus Eunápolis, cuja primeira turma é do ano de 2014. 
Com vistas a realização do objetivo desse estudo, realizou-se levantamento de dados envolvendo 
o corpo docente, o corpo discente (dos ingressos na primeira turma), o Projeto Político do Curso 
(PPC) e material didático utilizado no Curso, adotando a perspectiva teórica da análise do 
discurso, a fim de trazer à tona a discursividade constante das representações do ser homem e do 
ser mulher. Para tanto, foram utilizadas ferramentas analíticas como os conceitos de “gênero”, 
“masculinidade hegemônica” e “políticas de masculinidade”, constantes da bibliografia 
especializada, bem como análises estatísticas, para as quais foi utilizado o programa Microsoft 
Excel® 2016. A análise realizada é ferramenta para reflexões acerca do Curso de Engenharia Civil 
do IFBA – campus Eunápolis, mas também da responsabilidade social do Instituto Federal da 
Bahia, tendo em vista a predominância dos cursos nas áreas de ciência e tecnologia (C&T). Esse 
estudo pretende, pois, uma reflexão sobre o aparelho educacional, que tem se constituído, 
hegemonicamente, para o(a)s socialmente inferiorizado(a)s, como fonte de múltiplos processos de 
rebaixamento da capacidade cognitiva e da confiança intelectual, que passa, por certo, pelo  
rebaixamento de autoestima e, no ambiente escolar, pode implicar também na reprovação e 
evasão. 

Palavras-chave: Ciências Exatas, Engenharia Civil, Gênero, Discurso 
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O PIBID COMO ELEMENTO DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR 
PESQUISADOR: UM ESTUDO DE CASO NAS LICENCIATURAS 

EM FÍSICA DOS INSTITUTOS FEDERAIS 
 
Beatriz Velame Rios Carvalho Santos (PIBIC) – beatrizherry@gmail.com 
Licenciatura em Física - Campus Salvador 

Dra. Luzia Matos Mota (Orientadora) – luziammota@gmail.com 
Campus Salvador 

RESUMO 
O objetivo deste plano de trabalho foi verificar se a formação de professores (as) de física 
desenvolvida nos Institutos Federais através das Licenciaturas em Física ofertadas nestas 
Instituições, considera como dimensão intrínseca ao curso a formação do professor(a) 
pesquisador(a). Para tanto, foi realizado um mapeamento das pesquisas produzidas pela Rede 
Federal de Educação Profissional que foram apresentadas nos Simpósios Nacionais de Ensino de 
Física (SNEF) e nos Encontros de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF) desde a implementação 
dos Institutos Federais através da Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, com o intuito de 
verificar o volume de publicações com essas características e quais as linhas de pesquisa que 
possuem maiores publicações dos pesquisadores em Ensino de Física dessas instituições. 
Procurou-se também realizar uma pesquisa empírica exploratória envolvendo uma amostra de 
alunos da Licenciatura em Física do Instituto Federal da Bahia, locus da presente pesquisa, a fim 
de conhecer o perfil dos licenciandos (as) em Física desse Instituto a partir da concepção de 
pesquisa assumidos por esses (as) estudantes, além de compreender como vem se construindo a 
formação destes futuros professores.  

Palavras-chave: Professor-pesquisador, Ensino de Física, Formação de professor de Física. 
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REDUÇÃO DE ÁREAS VERDES PARA IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS 

HABITACIONAIS NO SUBÚRBIO DE SALVADOR (BAHIA) 
 
Cassio de Jesus Viana (PIBIC) – cassioviana1992@gmail.com 
Licenciatura em Geografia - Campus Salvador 

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

RESUMO 
É sabido que o avanço da urbanização vem provocando impactos negativos no meio natural, 
principalmente nas áreas verdes inseridas na cidade, as quais não são valorizadas, apesar dos 
benefícios ofertados na questão paisagística e da saúde dos seres humanos. Frente a esse 
entrave, o presente estudo tem como objetivo demonstrar a quantidade de espaços verdes 
reduzidos para a construção de conjuntos habitacionais planejados iniciados no final da década de 
1960, no Subúrbio Ferroviário de Salvador (Bahia), correlacionando essa atividade com o 
aumento do número de casos de dengue apresentados por esta região. Para isso, tornou-se 
necessário lançar mão da seguinte sequência metodológica, composta por cinco etapas: (i) 
pesquisa bibliográfica acerca dos conceitos de áreas verdes, fotointerpretação, expansão 
habitacional no subúrbio e da arbovirose dengue; (ii) identificação dos conjuntos habitacionais e 
elaboração/preenchimento da planilha com informações dos empreendimentos; (iii) obtenção das 
fotografias aéreas, análise das fotografias, georreferenciamento e cálculo de áreas verdes; (iv) 
trabalhos de campo e elaboração de mapas temáticos acerca das áreas verdes remanescentes; 
(v) elaboração de mapa com a evolução dos casos de dengue na região. Por fim, os resultados 
apontaram conjuntos habitacionais implantados no período de atuação do Banco Nacional de 
Habitação (BNH), o qual teve a Habitação e Urbanização da Bahia S.A. (URBIS) como agente 
intermediador; e pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Os conjuntos da URBIS foram 
responsáveis por suprimir grandes espaços verdes da região devido à área ocupada por seus 
empreendimentos; já o PMCMV, que apresenta atividade mais recente, não contribuiu muito com 
a remoção de espaços verdes por uma série de fatores, sendo um deles: a adoção da 
verticalização para a construção das moradias. Em relação à evolução dos casos de dengue no 
Subúrbio, nota-se que a quantidade elevada de possíveis criadouros para o mosquito Aedes 
aegypti encontrados nos trabalhos de campo, junto com a redução de espaços verdes são 
questões a serem levadas em consideração ao analisar a difusão da enfermidade na área, pois 
este estudo evidencia que, até mesmo sistemas habitacionais planejados, podem contribuir com a 
disseminação do vetor da doença a partir de suas estruturas construídas e/ou alteradas a partir do 
projeto original de construção. 

Palavras-chave: Subúrbio Ferroviário, Áreas Verdes, Conjuntos Habitacionais, Dengue. 
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HISTÓRIA, ARQUITETURA E URBANISMO: ANÁLISES DE BARREIRAS 

NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 
 
Igor de Lima Moraes (PIBIC) – igor_morais9@hotmail.com 
Arquitetura e Urbanismo - Campus Barreiras 

Me. Diego Carvalho Corrêa – dccfsa@gmail.com 
Campus Barreiras  

RESUMO 
Considerando a cidade de Barreiras como um vasto campo de pesquisas, portadora 
de construções dinâmicas em estética e concepções arquitetônicas e, compreendendo que 
a Arquitetura pode ser analisada do ponto de vista da História, estudamos a cidade em seus 
aspectos urbanos com ênfase na produção de sentidos a partir da urbanização e suas 
alterações com foco maior nas décadas de 1970 e 1980. A incipiência da produção de 
conhecimentos acerca da cidade, sobretudo a sua história e suas transformações no tempo, 
determinou uma pesquisa que teve por finalidade produzir interpretações relacionadas a 
esta no seu sentido urbanístico e arquitetônico, para também servir de subsídio para a 
produção de outras investigações. Para catalisar e relacionar todas essas informações foi 
necessário a apropriação e o uso de ferramentas metodológicas de análise documentais, 
usos de referências e todo e qualquer fragmento que pode ser utilizado como fonte – direta 
ou não – de informação sobre o tema. Podemos citar entre estas fontes, as obras literárias 
da região, os poemas sobre a cidade, revistas e periódicos/jornais em suas diversas 
edições, considerando aquelas que estavam dentro do recorte temporal que foi definido 
estudar. Almejou-se obter, mesmo que parcialmente, uma capacitação na pesquisa histórica, 
amadurecimento interpretativo sobre a cidade e sua história, bem como o urbanismo se 
desenvolveu e suas nuances, aspectos que consideramos alcançados. O exame se deu 
sobre as funções definidas e ressignificadas de obras arquitetônicas e da urbanização na 
cidade e suas peculiaridades e estilos, formas e performances no desenvolvimento urbano 
da cidade, chegando a uma análise ímpar do período de  emergência de do Centro Histórico 
de Barreiras,  enquanto espaço de memória e desejo de transformação em patrimônio local. 

Palavras-chave: Barreiras, História, Arquitetura, Urbanismo.  
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CONSTRUÇÃO DE DIDÁTICA INCLUSIVA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

A ESTUDANTES COM E SEM DEFICIÊNCIA VISUAL 

Josileide Ferreira de Oliveira (PIBIC) – josyferoliver@gmail.com 
Licenciatura em Física - Campus Salvador 

Dra. Miriã Alves Ramos de Alcântara (Orientadora) – miria.alcantara@ifba.edu.br 
Campus Salvador 

RESUMO 
O presente estudo, de caráter indisciplinar, reúne o conhecimento científico acerca da 
multissensorialidade na educação, a partir da produção de cientistas formados em diferentes 
áreas (física, educação, tecnologias e psicologia) com o objetivo de criar modelos pedagógicos 
que favoreçam a participação escolar de crianças de sete a dez anos, dentre elas, um grupo de 
deficientes visuais. A investigação orientou-se pelas seguintes hipóteses: a multissensorialidade 
atende demandas atuais da didática em sala de aula; as crianças não diagnosticadas com 
deficiência visual são beneficiadas pela linguagem multissensorial; a divulgação científica nos 
anos iniciais do ensino fundamental promove o interesse do estudante pelo estudo aprofundado 
da ciência. O presente relatório descreve o marco teórico, o delineamento da pesquisa e os 
resultados alcançados com a execução do projeto de pesquisa, cujo objetivo geral foi a difusão e 
apropriação social de conhecimentos científicos e tecnológicos pelo público infantil, com enfoque 
para o conceito da luz, seus fenômenos e seus artefatos tecnológicos. Inicialmente, realizamos 
um levantamento de referenciais bibliográficos e periódicos acerca do ensino de ciências, a luz e 
seus fenômenos para crianças videntes e com deficiência visual. Após a revisão de literatura, 
foram entrevistadas 13 crianças do Instituto de Cegos da Bahia (ICB) na faixa etária de 7 a 10 
anos a fim de conhecer concepções prévias a respeito dos fenômenos relativos à luz. Na segunda 
etapa, foram analisadas as atividades multissensoriais criadas para esse público e, após 
adaptação do material foi elaborado um kit experimental sob a forma de atividade lúdica. O kit foi 
apresentado às crianças videntes (Escola Municipal Vila Vicentina) e deficientes visuais (ICB) na 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia-SNCT 2017. A atividade seguiu as seguintes etapas: 
apresentação da história acerca da origem e formação do arco-íris por meio de conversa e vídeo 
instrucional (MEC); encenação da biografia de Mae Jamison, a primeira mulher negra a ingressar 
na NASA; entrega dos kits experimentais para as crianças. A pesquisa resultou na compreensão 
acerca das ideias infantis sobre a luz, seus fenômenos e sua história; analisar atitudes e 
representações das crianças videntes e cegas sobre os cientistas e as atividades científicas e 
tecnológicas. Concluiu-se com uma síntese sobre projetos de ensino de ciências que envolvam 
espaços formais e não formais de ensino; além de recursos tecnológicos disponíveis em bases de 
periódicos e de patentes que auxiliam nas atividades extras e curriculares de pessoas cegas ou 
com baixa visão. 

Palavras-chave: divulgação científica; ensino de ciências; luz; crianças deficientes visuais. 
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IMPLANTAÇÃO DE GEOTECNOLOGIA PARA A CLASSIFICAÇÃO DE 

RISCO A MANIFESTAÇÕES DE ARBOVIROSES EM SISTEMAS 
HABITACIONAIS PLANEJADOS 

 
Marcos André Viana pereira (PIBITI) – marcosandreviana12@gmail.com  
Licenciatura em Geografia - Campus Salvador  

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

RESUMO 
É presente no âmbito social e urbano contemporâneo, principalmente nos países em 
desenvolvimento, a preocupação do Estado no que tange à organização socioespacial e o 
controle das epidemias. No Brasil, devido à discrepância socioeconômica e ações ineficientes 
quanto à infraestrutura de saneamento básico, além das influências de ordem natural tais como o 
clima, encontram-se inúmeros obstáculos para as ações voltadas a essa problemática. Nesse 
contexto, as arboviroses têm sido motivo de preocupação pela saúde pública, devido à elevação 
anual de casos referentes à Dengue, à Zika e à Chikungunya, propagados por diferentes regiões 
do país. O projeto desenvolvido teve como objetivo elaborar uma plataforma digital interativa, 
tendo por base informações de georreferenciamento, com o intuito de identificar áreas 
proeminentes a focos de arboviroses e seus níveis de risco, em conjuntos habitacionais 
planejados no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A justificativa do estudo, no entanto, se ampara 
na busca por uma alternativa digital no que diz respeito à prevenção, quanto ao aumento de casos 
relacionados a essas enfermidades, cuja intenção seja desenvolver ferramentas de utilidade 
púbica que possam auxiliar o poder público e as entidades de pesquisa e organizações civis nas 
atividades de apropriação da informação, fiscalização e planejamento. Para isso, foram seguidas 
as etapas metodológicas: pesquisa bibliográfica, levantamento cartográfico, trabalhos de campo, 
gabinete e mapeamento. O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de 
reafirmação da importância e contribuição da Geografia nos assuntos que tange à espacialização 
de doenças, com a criação da plataforma digital interativa, que irá contribuir para redução, 
prevenção e conscientização acerca das arboviroses nos conjuntos habitacionais planejados do 
Subúrbio Ferroviário de Salvador. Com a contribuição da população interagindo de forma a 
participar desse processo que não cabe somente a órgãos públicos, deve-se torná-los 
protagonistas na ação do combate ao Aedes aegypti e as doenças relacionas ao mosquito, 
podendo utilizar a plataforma para levar mais visibilidade ao conjunto habitacional no qual reside a 
respeito das questões de saúde pública, infraestrutura, conhecimento do tema e mecanismos de 
prevenção. O site, https://marcosandreviana12.wixsite.com/s-emfoco, ainda poderá servir de uso 
para o conhecimento relacionado às arboviroses e a Geografia da Saúde, contendo notícias, 
reportagens, artigos científicos, informações meteorológicas diárias, clima e saúde, vídeos, 
fazendo, também, o uso dessa geotecnologia para fins e aprendizagem e difusão do 
conhecimento. 

Palavras-chave: Arboviroses, plataforma digital, conjuntos habitacionais. 

Área / subárea: Ciências Humanas / Geografia. 
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AS CRIANÇAS E AS IMAGENS DA NATUREZA 

Rafael Pereira Teixeira (PIBIC) – rptipo@gmail.com  
Licenciatura em Geografia - Campus Salvador 

Dr. Leonardo Rangel dos Reis – leonardorangelrreis@gmail.com 
Campus Salvador  

RESUMO 
O presente artigo versa sobre as imagens e narrativas da natureza na percepção de crianças da 
educação infantil na cidade de Salvador – Ba.  Além disso, tem como objetivos fundantes, se 
ocupar de desvelar os principais temas e juízos nos quais são identificados a partir da relação da 
criança com a natureza, especialmente, em como elas interpretam as imagens por elas 
desenhadas na sua escola. A justificativa se baseia em examinar o protagonismo infantil a partir 
das suas falas e percepções sobre o ambiente natural, pois com as alterações ambientais em vias 
preocupantes, suscita no espaço educacional infantil contribuições com o pensar ecologicamente 
responsável. A metodologia se baseia em estudo de campo com desenvolvimento de observações 
diretas, entrevistas e elaboração de desenhos, atrelados a outros materiais como documentos e 
fotografias. Logo, trata-se de um estudo que tem fundamentos estratégicos de pesquisa 
qualitativa, visto que, irá trabalhar com observação direta, entrevistas e análises de imagens. 
Como resultado esperado, essa pesquisa busca atender, a preparação acadêmica do bolsista em 
termos éticos e teóricos para que se avance o campo disciplinar da qual pertence.  

Palavras-chave: Imagens, natureza, criança, protagonismo. 

Área /subárea: Ciências Humanas /Sociologia da Educação. 
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CLASSIFICAÇÃO DE DESCONTINUIDADES EM JUNTAS SOLDADAS 
UTILIZANDO A TÉCNICA NÃO DESTRUTIVA ULTRASSÔNICA TOFD 

(Time of Flight Difraction) ALIADA ÀS REDES NEURAIS ARTIFICAIS E 
AO PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS  

 
Alan Vítor Santos de Jesus (PIBIC) – vitor95alan@gmail.com 
Engenharia Industrial Mecânica - Campus Salvador 

Dra. Maria Cléa Soares de Albuquerque – cleaalbuquerque@ifba.edu.br 
Campus Simões Filho  

RESUMO 
A técnica ultrassônica ToFD (Time of Flight Diffraction – Tempo de Percurso da Onda Difratada) 
vem sendo largamente utilizada nas inspeções de juntas soldadas para a detecção de defeitos. 
Mesmo com a alta probabilidade de detecção de descontinuidades em cordões de solda, esta 
técnica não é precisa em identificar o tipo do defeito. A fim de aumentar a sua confiabilidade, 
metodologias envolvendo técnicas de processamento de sinais e de reconhecimento de padrões, 
como as redes neurais artificiais, vêm sendo empregadas. Neste trabalho, a técnica ToFD foi 
usada para identificar descontinuidades em uma junta soldada de aço SAE 1020, fazendo-se uso 
das transformadas de Fourier e wavelet, para o processamento de sinais e de redes neurais 
artificiais (RNA), como técnica de classificação de padrões. Os resultados demonstraram que as 
RNA foram capazes de classificar de modo satisfatório os defeitos presentes no cordão de solda 
(falta de fusão, falta de penetração, inclusão de escória e porosidades). Os melhores resultados 
foram obtidos quando os sinais foram processados pela transformada wavelet, com elevada taxa 
de acerto para inclusão de escória.  

Palavras-chave: ToFD, soldas, Processamento de Sinais, Redes Neurais Artificiais.  

Área / subárea: Engenharias / Engenharia de Materiais e Metalúrgica. 
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ESTUDO DE DISPERSÃO DE MATERIAL PARTICULADO PROVENIENTE 

DAS RODOVIAS BR-324 E BA-093 
EM SIMÕES FILHO – BA 

 
Ananda Lago do Nascimento (PIBIC) – ananda.nascimento@ifba.edu.br 
Engenharia Química - Campus Salvador 

Dr. Édler Lins de Albuquerque – edlerlins@gmail.com 
Campus Salvador 

RESUMO 
As atividades humanas lançam poluentes atmosféricos, muitas vezes em concentrações acima 
dos limites toleráveis pelo meio ambiente e pelos organismos vivos. Partículas finas (MP2,5) e 
ultrafinas (MP1,0) são as mais perigosas, pois conseguem adentrar os alvéolos pulmonares 
levando substâncias tóxicas até a corrente sanguínea. Uma vez que os impactos do MP2,5 sobre 
a saúde e ecossistemas dependem fortemente da sua composição química e da distribuição de 
tamanho, torna-se crucial elucidar as características físico-químicas do particulado atmosférico. 
Estudos anteriores realizados na região de Simões Filho apontam que a população das Vilas de 
Cotegipe e Santa Luzia tem sido impactada por emissões atmosféricas de atividades industriais, 
com queixas de deposição de poeira escura nas casas, vegetação e agravos respiratórios com 
elevadas concentrações de manganês. Nesse contexto, o estudo foi focado nas partículas que 
possuem manganês em sua composição uma vez que  níveis elevados desse metal foram 
detectados nos cabelos e unhas dos moradores da região. Quando associado ao organismo das 
crianças em idade escolar, o Mn pode causar efeito na memória, inteligência e função motora e, 
sobretudo, comportamentos agressivos e desatenção. Para a realização da pesquisa, foram 
efetuadas 12 coletas por um amostrador de Grandes Volumes (High-vol) MP2,5 na escola 
municipal Castelo Branco, incluindo filtros de fibra de vidro e quartzo em um período de 
amostragem de 24h e 72h. Com isso, foi obtido uma concentração média de MP2,5 de 11,6 µg/m³. 
A análise morfológica do material particulado foi feita pelo MEV-EDS e, assim, foi encontrado 
partículas com diâmetro menor que 2,5 micra e contendo Mn em sua composição, possuindo 
formato esférico e característica esponjosa. A modelagem computacional do problema foi feita 
pelo software AERMOD view, utilizando uma indústria como fonte fixa. Com os dados coletados, 
as simulações determinaram a distribuição espacial das concentrações de material particulado em 
Simões Filho em uma pluma com um raio de 10 km, permitindo observar as áreas deste município 
mais impactadas pelas atividades poluidoras. Para a região onde se encontra a escola Castelo 
Branco, encontrou-se uma faixa de concentração de MP2,5 entre 10-50 µg/m³. Baseado na 
relação entre as concentrações de 24h e anual para áreas externas, esses valores se mostram 
compatíveis com os obtidos em campo e dentro do esperado para a região. 

Palavras-chave: Simões Filho, dispersão, análise morfológica. 

Área / subárea: Engenharias / Engenharia Sanitária. 
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DISPERSÃO DE PLUMAS DE POLUENTES EM REGIÕES POROSAS 

NÃO HOMOGÊNEAS 
 
Brenno Lavigne Diniz (PIBIC) – brennolavdin@gmail.com 
Engenharia Química - Campus Salvador 
Dr. Lurimar Smera Batista – lurimar@ifba.edu.br 
Campus Salvador 

RESUMO 
Prática comum na maioria das cidades brasileiras, a disposição inadequada dos resíduos sólidos 
urbanos ainda vem provocando significativos impactos negativos ao meio ambiente. Esta prática 
indiscriminada ocasiona alterações na qualidade do solo, ar e corpos d'água, além de representar 
um risco à saúde pública, principalmente pela proliferação de micro e macro vetores. O tempo de 
transporte, a capacidade de atenuação e a concentração de poluentes são função da geologia da 
zona não saturada, do tipo de zona de recarga de poluentes, do tipo da fonte de poluição, da 
profundidade da zona não-saturada e da condutividade hidráulica. Através da equação da 
continuidade para um soluto que se espalha em um meio contínuo é obtida a equação diferencial 
parcial que governa a difusão mássica com convecção no meio. Para modelos complexos com 
geometrias arbitrárias, soluções teóricas mostram-se inviáveis ou mesmo impossíveis, o que 
indica que soluções numéricas aproximadas, obtidas através de métodos variacionais como o dos 
elementos finitos, constituem ferramentas úteis à Engenharia. Os modelos utilizados neste 
trabalho representam a propagação unidimensional e bidimensional de poluentes em formações 
hidrogeológicas. Foram simulados, através dos Método dos Elementos Finitos, a propagação de 
pluma de poluentes em modelos em regime transiente formados por uma única região homogênea 
e, também, por uma região não homogênea contendo três camadas com coeficientes de 
dispersão distintos. A eficácia da simulação permitiu a identificação das camadas que compõem 
as formações estudadas, apontando que a camada de folhelho atua no selamento hidrogeológico 
da propagação de plumas de poluentes. Assim, a partir da ferramenta desenvolvida, modelos de 
aquíferos que apresentem escoamento unidimensional e bidimensional podem ser simulados no 
intuito de auxiliar na estimativa do tempo em que plumas de poluentes de características diversas 
e em meios distintos, homogêneos ou não, possam contaminar regiões de interesse. 

Palavras-chave: Método dos Elementos Finitos, Águas Subterrâneas, Modelagem Numérica. 
Área / subárea: Engenharias / Engenharia Ambiental. 
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APROVEITAMENTO DE ENERGIA TÉRMICA REJEITADA PELOS 

APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA AQUECER ÁGUA 
 
Camilla de Sousa Silva (PIBITI)– camilla.silva@ifba.edu.br 
Engenharia Industrial Mecânica - Campus Salvador 

Dr. Antônio Gabriel Souza Almeida – gabrielalmeida@ifba.edu.br 
Campus Salvador  

RESUMO 
O consumo de energia elétrica vem se elevando gradativamente, bem como os custos 
relacionados ao mesmo. As taxas impostas são cada vez maiores e para reduzir essa despesa, o 
homem busca constantemente novas alternativas para melhor aproveitar essa energia, desde a 
economia pela redução no tempo de uso de um aparelho elétrico à adoção de novos métodos de 
obtenção ou aproveitamento. A partir deste contexto, o presente trabalho descreve o projeto de 
um condicionador de ar cujo calor residual é utilizado para aquecimento de água de um 
reservatório que pode ser utilizada para banho. Para o funcionamento do aparelho, trabalha-se 
com um sistema automatizado que coleta dados através de sensores instalados no tanque, para 
deste modo definir o ciclo a ser percorrido pelo fluido refrigerante, resultando em uma alternância 
entre condensação com o ar ou com a água. O diferencial desse conjunto multifuncional está 
justamente nesse by-pass do fluido, que por sua vez permite que o equipamento desempenhe a 
função de refrigeração de ambientes sem redução da performance. 

Palavras-chave: Recuperação de calor, Ar condicionado, Eficiência energética, Sistema automatizado.  
Área / subárea: Engenharias / Engenharia Mecânica. 
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SELEÇÃO DE QUALIDADE DE FRUTAS DO TIPO MANGA UTILIZANDO 

VISÃO COMPUTACIONAL COM REDES NEURAIS APLICADA A UM 
PROCESSO DE MANUFATURA ROBOTIZADA 

Carine Ramos de Almeida Gottschall (PIBITI) – carineragottschall@gmail.com 
Engenharia Elétrica - Campus Vitória da Conquista  

Dr. João Erivando Soares Marques – joaoerivando@yahoo.com.br 
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 
Com o destaque da fruticultura no agronegócio brasileiro, especialmente na exportação de 
mangas, vem crescendo a demanda pela otimização dos processos relacionados à pós-colheita 
do fruto, período que apresenta a maior taxa de perda do mesmo. O projeto executado propõe a 
automatização da classificação do grau de maturação das mangas, visto que esse é um dos 
problemas mais recorrentes no período pós-colheita. A automatização do processo descrito apoia-
se no aprendizado de máquina e inteligência artificial aplicado às redes neurais deep learning e à 
visão computacional. A classificação da qualidade das frutas do tipo manga foi estabelecida em 
três rótulos: maduras, imaturas e magentas. O processo de identificação ocorreu por meio da 
implementação de algoritmos baseados em redes neurais convolucionais, o qual compreende a 
aquisição e processamento de imagens, treinamento e validação da rede e a execução do 
algoritmo de classificação utilizado para testar a eficiência da rede. Para tal, o sistema de 
hardware conta com uma Picamera acoplada a um Raspberry Pi 3 dispostas em uma câmara 
escura e ainda acoplados a uma esteira para transporte do fruto. Os testes realizados para o 
sistema contaram com uma amostra contendo 30 imagens de mangas. A realização dos mesmos 
apresentou eficiência na classificação de mangas verdes e magentas e a incapacidade da rede de 
identificar mangas maduras.  

Palavras-chave: Sistema inteligente, Rede Neurais Convolucionais, Visão Computacional. 
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CONTROLE PREDITIVO APLICADO EM PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

 
Emerson Gonçalves de Lima Santos (PIBIC) – s.lima.emerson@gmail.com 
Engenharia Elétrica - Campus Paulo Afonso 

Me. Lázaro Edmilson Brito Silva – lazaro.silva@ifba.edu.br 
Campus Paulo Afonso 

RESUMO 
Este estudo objetivou analisar a possibilidade do uso de duas formas do controle preditivo 
aplicado a um arranjo contendo um módulo fotovoltaico quanto a sua capacidade de manter tal 
circuito operando em um ponto pré-estabelecido, bem como linearizar o comportamento 
característico de um módulo fotovoltaico em torno de um ponto de operação para realizar o 
estudo, desenvolver algoritmo para o rastreamento do pondo de máxima potência em módulos 
fotovoltaicos e simular o arranjo proposto para análise dos resultados obtidos. Para tanto foi 
utilizado de artifícios matemáticos como a utilização de matriz jacobiana para a linearização do 
circuito em torno de um ponto, software matemático para cálculos e simulação do sistema 
linearizado, realizando-se os ajustes necessários, também foi desenvolvido um sistema para uma 
futura implementação experimental do arranjo desenvolvido. Dada a grande importância da 
geração de energia a partir de fontes renováveis e a partir da análise dos resultados obtidos foi 
possível identificar que o controle preditivo representa uma promissora opção de controle de 
circuitos que apresentam comportamento tão instável quanto o de um módulo fotovoltaico, 
consistindo este trabalho um desafio por buscar resultados em uma associação do controle 
preditivo e a energia fotovoltaica, dois pontos pouco explorados de maneira conjunta. Enfim, com 
todos os resultados obtidos se tem informações que indicam que o controle preditivo é uma 
ferramenta que tem a capacidade de alcançar um ponto de operação desejado dentro de um 
arranjo que busque a máxima potência nos módulos fotovoltaicos. 

Palavras-chave: Controle preditivo, Energia fotovoltaica, Renovável. 
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REENTRADA DE DETRITOS ESPACIAIS NA TERRA 

Ewerton Felipe Barbosa Paim dos Santos (PIBIC) – es.santos.felipe@gmail.com 
Licenciatura em Matemática - Campus Camaçari 

Dr. Jarbas Cordeiro Sampaio – jarbassampaio@ifba.edu.br 
Campus Camaçari 

RESUMO 
Desde o lançamento do primeiro satélite artificial, vários objetos foram lançados em órbita da 
Terra, de forma que a comunidade científica tem estudado maneiras de diminuir a população de 
detritos espaciais ao redor da Terra, assim como do risco de colisões de objetos com satélites em 
operação e com o Planeta. Os detritos espaciais são compostos de alumínio de estruturas de 
espaçonaves, alumina de escapamento de motores de foguetes sólidos, zinco e óxidos de titânio 
de revestimentos para controle térmico e o tamanho destes detritos variam de muitos metros a 
uma fração de um micrômetro em diâmetro. Os satélites artificiais possuem várias finalidades 
como navegação, geodinâmica, monitoramento do clima, nas telecomunicações, estudo da 
atmosfera, experiências com microgravidade, dentre outras. Para isso, necessita-se que o satélite 
tenha grande precisão na determinação da órbita, evitando, por exemplo, perdas na comunicação 
ou colisões com outros objetos orbitais, o que pode incluir outros satélites artificiais e detritos 
espaciais. Os objetos estudados neste trabalho incluem satélites inoperantes, assim como restos 
de foguetes e pedaços diversos de satélites. Foi realizado o estudo com os dados catalogados e o 
desenvolvimento analítico para o estudo das perturbações orbitais. Novas análises foram feitas 
estudando as órbitas dos mesmos, onde possibilitou a previsão de suas possíveis reentradas. O 
trabalho desenvolvido conseguiu descrever as órbitas dos detritos espaciais com certa precisão, 
acompanhando a reentrada desses objetos em 2017, 2018 e com previsão para 2019. Os 
movimentos orbitais dos objetos são propagados considerando perturbações do geopotencial e do 
arrasto atmosférico. Dados reais do grupo de elementos 2 linhas do NORAD (North American 
Defense) são usados como condições iniciais para a evolução no tempo dos elementos orbitais. O 
processo de reentrada dos detritos espaciais Fengyun 30158 e Techedsat 6 43026 na Terra são 
observados a partir do comportamento no tempo do semi-eixo maior. Pode-se observar que o 
risco de colisão, de detritos espaciais com satélites artificiais e o Planeta, está crescendo e 
soluções são necessárias para a diminuição desses objetos.  
 
Palavras-chave: Detritos Espaciais, Movimento Orbital, Reentrada, Risco de colisão.  
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CARACTERIZAÇÃO DE SILICATOS DE TERRAS RARAS DO COMPLEXO 

JEQUIÉ-BA  
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Dr. Rodrigo Estevam Coelho – rodrigoecoelho@gmail.com 
Instituto Federal da Bahia, Campus Salvador 

RESUMO 
O presente trabalho propôs a caracterização de silicatos de terras raras de rochas do Complexo 
Jequié – BA. As amostras dessas rochas foram analisadas com a finalidade de encontrar minerais 
do grupo da chevkinita (silicato de Fe, Ti, terras raras leves, Ca, Th, Al), como a chevkinita e a 
perrierita. As amostras são provenientes de trabalhos de mapeamento geológico na região de 
Jequié, onde foram identificadas rochas contendo altos teores de terras raras e tório cujas 
características sugeriam tratar-se de allanita. Posteriormente, o estudo da composição química 
destes minerais mostrou-se incompatível com a allanita e compatível um mineral do grupo da 
chevkinita chamado karnasurtita. Entretanto, esta hipótese de ocorrência de karnasurtita é 
descartável, já que suas características físicas macroscópicas são totalmente diferentes do 
mineral analisado. Diante disso, a pesquisa sobre os silicatos de terras raras de rochas do 
Complexo Jequié prosseguiu nos laboratórios de Materiais do IFBA e de Petrologia Aplicada à 
Metalogênese da UFBA nos quais foi realizada a caracterização que consistiu em análises através 
do MEV (Microscópio Eletrônico de Varredura), EDS (Espectrometria de Raios X) e DRX 
(Difratometria de Raios X). Para tal, foram necessárias algumas etapas de preparação. As 
amostras de rochas, depois da britagem, passaram pelo moinho planetário e, em seguida, foram 
peneiradas. Os próximos passos foram a limpeza ou “deslamamento” e a secagem. Por último, foi 
feita a separação dos minerais por métodos manuais (catação e bateia) e através da 
centrifugação a fim de obter uma amostra com o maior teor possível de minerais do grupo da 
chevkinita. A centrifugação é uma operação unitária de separação no campo centrífugo. Esta 
técnica, até então não comumente utilizada para separar minerais, trouxe resultados excelentes, 
já que as diferentes densidades dos minerais favoreceram a separação.  Depois disso, a amostra 
foi analisada no MEV e EDS, fornecendo dados da composição química que foram comparados 
com a média das composições de chevkinitas e perrieritas reportadas na literatura. Por fim, foi 
feita a caracterização no DRX. Com a análise dos difratogramas, foi possível observar que os 
maiores picos do mineral não correspondem perfeitamente aos picos dos principais minerais 
pesquisados (chevkinita e perrierita). Sendo assim, os resultados podem indicar que o 
aquecimento em atmosferas de ar e nitrogênio feito para recristalizar a amostra pode ter 
modificado a estrutura cristalina desses minerais ou formado novas fases, sugerindo a presença 
de um mineral do grupo chevkinita até o momento desconhecido.  

Palavras-chave: Caracterização, silicatos de terras raras, chevkinita, perrierita.  
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ESTUDO DE DISPERSÃO DE MATERIAL PARTICULADO PROVENIENTE 

DAS RODOVIAS BR-324 E BA-093 
EM SIMÕES FILHO – BA 

 
Gabriel Silva Pita (PIBITI) – gabrielpitaeq@gmail.com 
Engenharia Química - Campus Salvador 

Dr. Édler Lins de Albuquerque – edlerlins@gmail.com 
Campus Salvador 

RESUMO 
Poluentes atmosféricos como MP2,5, material particulado de diâmetro menor ou igual a 2,5 
micrometros, são emitidos pelas atividades veiculares e dependendo da concentração, tempo de 
exposição e do tamanho da partícula, o  MP2,5 pode atingir os alvéolos pulmonares, levando 
componentes agressivos diretamente à corrente sanguínea. Portanto, necessita-se estudar o 
impacto ambiental das principais rodovias de acesso a Simões Filho, que são as vias BR-324 e 
BA-093, para se avaliar a qualidade do ar da região. A presente pesquisa possuiu como objetivo 
realizar estudos de dispersão de MP2,5 no entendimento da dinâmica de espalhamento da poluição 
de origem veicular em Simões Filho – BA, de forma avaliar os possíveis impactos ambientais 
decorrentes da presença deste poluente nesta região. Portanto, como procedimento inicial, se faz 
necessário realizar uma caracterização da frota que trafega nas vias BR-324 e BA-093 e um 
inventário de emissões veiculares para a região de Simões Filho, utilizando-se metodologia 
recomendada pela Agência Ambiental Europeia. Os resultados obtidos indicaram que os 
combustíveis consumidos que emitem o MP2,5 são a gasolina e o diesel, sendo o diesel o 
responsável pelas maiores emissões, cerca de 85 % das emissões de MP2,5; e que cerca de 79 % 
da emissão de MP2,5 é proveniente de veículos fabricados há mais de 10 anos. Posteriormente, 
utilizou-se os softwares AERMOD view e CALRoads view para obtenção da pluma de dispersão 
da concentração de MP2,5 na região estudada. Obteve-se uma concentração máxima média anual 
(próximo a intersecção entre as rodovias) de 209 m/m³ e uma concentração mínima média anual 
(15 km da intersecção entre as rodovias) de 1 m/m³ para o período de 24 h. Os resultados 
mostraram que foram ultrapassados diversos padrões de qualidade do ar no mundo, inclusive o 
da OMS, além da qualidade do ar na região ter sido avaliada como péssima na região próxima a 
intersecção das rodovias estudadas, segundo os parâmetros brasileiros, o que apresenta indícios 
prejudiciais à saúde da comunidade próxima. As soluções propostas para melhoria da qualidade 
do ar na região são a preferência de utilização de combustíveis que impactam menos o meio 
ambiente, como álcool e GNV, e o incentivo da renovação da frota de veículos, principalmente 
veículos com mais de dez anos de fabricação, além do incentivo a não utilização de diesel. 

Palavras-chave: Poluição Atmosférica, Emissões Veiculares, Simões Filho. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM MATERIAL COMPÓSITO DE MATRIZ POLIMERICA, 

REFORÇADO COM FIBRAS DO COCO DE LICURI, PARA UTILIZAÇÃO EM 
TUBULAÇÃO DE TRANSPORTE DE ÁGUA 

 
Gislane Andrade Nunes (PIBITI) – anny.andrade@live.com 
Engenharia Ambiental - Campus Vitória da Conquista  

Dra. Camila Cruz da Silva – camilacruz@ifba.edu.br 
Campus Vitória da Conquista  

Resumo 

A busca por novos materiais é um assunto que vem sendo bastante pesquisado no último século, 
materiais mais leves e sustentáveis, econômicos e que respondam as solicitações mecânicas com 
melhor desempenho. Nesse contexto se encaixam os materiais compósitos, materiais formados 
por duas fases, uma fase reforço e uma fase matriz, esses materiais são caracterizados por terem 
como principal característica uma baixa densidade, o que favorece as suas propriedades 
específicas. Diante deste contexto, este trabalho tem como objetivo principal a fabricação de uma 
tubulação para transporte de água, composta por um material compósito de matriz polimérica, 
reforçada com fibra do coco de licuri. Foram fabricados dois materiais compósitos (Biocompósito e 
híbrido), ambos pelo processo de laminação Manual (Hand-lay-up). Após a cura dos mesmos, foi 
constatada a má adesão entre a fibra e a matriz, uma vez que não houve a formação de nenhum 
dos compostos com características para utilização no mercado, ocorrendo a delaminação no corte 
das amostras. 

Palavras-chave: Licuri, Biocompósitos, Tubulaçãoes. 
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CONTROLE DE MOTOR DE INDUÇÃO COM ROTOR DE 

GAIOLA EXTERNO APLICÁVEL A VEÍCULOS ELÉTRICOS UTILIZANDO 
INVERSOR DE FREQUÊNCIA 

 
Ivan Diego Moraes de Sousa (PIBIT) – ivandiego04@gmail.com 
Engenharia Elétrica - Campus Vitória da Conquista.  

Dr. Alberto dos Santos Rebouças – albertoreb@gmail.com 
Campus Vitória da Conquista. 

RESUMO  

Para cada configuração de veículo elétrico há desafios característicos que necessitam de 
estratégias distintas para uma solução viável. Com o avanço da eletrônica de potência foi possível 
o desenvolvimento dos inversores de frequência, que são muito utilizados na atualidade para o 
controle e monitoramento dos motores elétricos de indução. Este projeto teve como objetivo 
principal o estudo e construção de um Motor de Indução de Gaiola Externa (MIGE) aplicável 
facilmente às rodas de veículos automotivos. Assim, foi feita a rebobinagem de um motor 
monofásico encontrado em ventiladores de teto para uma nova configuração trifásica, o qual teve 
sua tensão alterada de 127 V RMS para 24 V de pico. A sua configuração geométrica invertida, 
onde o rotor fica externo ao estator (configuração semelhante à utilizada em alguns tipos de 
ventiladores de teto), facilita sua instalação em veículos. Com esta configuração deve ser possível 
utilizar dois motores acoplados nas rodas dos veículos, o que tornaria desnecessário o uso do 
diferencial e da caixa de marcha, o que resultaria em um menor peso para o automóvel, assim 
como um menor custo, visto que estes equipamentos são peças pesadas e de custo significativo 
no veículo. Outro ponto a ser considerado é a redução dos transientes e da interferência 
eletromagnética que é causada por motores elétricos DC com escovas, comumente usado em 
veículos elétricos. Para a o controle do MIGE foi projetado um inversor de frequência trifásico, 
incluindo um código na plataforma Arduino capaz de gerar um sinal PWM trifásico para seu devido 
acionamento. 

Palavras-chave: Veículo elétrico, motor assíncrono, Inversor, rebobinagem.  
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UMA PROPOSTA DE ANÁLISE VISANDO A SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL DAS CASAS DE FARINHA DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
 
Janaína Cajé Guerra de Araújo (PIBITI) – camiladw@hotmail.com 
Engenharia Ambiental - Campus Vitória da Conquista 

Me. Camila Daniele Willers – camiladw@hotmail.com 
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 
As casas de farinha são atividades com importância econômica e social no município de Vitória da 
Conquista, visto que essas ainda ocorrem com processo artesanais e pouco mecanizados, o 
objetivo desse estudo foi avaliar o desempenho ambiental do processo produtivo da farinha de 
mandioca realizado por essas e identificar e avaliar alternativas para reduzir os impactos. Assim, a 
metodologia utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica/documental, visitas in loco, e aplicação 
da metodologia de avaliação do Ciclo de Vida (ACV). Os resultados obtidos permitiram identificar 
e quantificar as casas de farinha, demonstrando um decréscimo da atividade, realizar a 
caracterização do processo produtivo, evidenciando que esse ainda ocorre de forma artesanal. 
Quanto ao desempenho ambiental, foi identificado que o transporte da mandioca é a etapa que 
mais contribui nas diversas categorias de impacto (15 das 18 categorias consideradas), e que o 
tratamento do efluente (manipueira) gerado no processo produtivo pode reduzir de forma 
relevante o impacto ambiental em quatro categorias. Assim, este estudo avaliou que é viável a 
instalação de um sistema de tratamento através de reator anaeróbio de duas fases quanto aos 
aspectos espaciais (área para instalação), técnico (eficiência de tratamento) e ambiental (com 
redução do impacto ambiental). 

Palavras-chave: Casas de Farinha, ACV, Manipueira. 
Área / subárea: Engenharias / Engenharia Ambiental. 
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DETECÇÃO DE DANOS EM PÁS EÓLICAS ATRAVÉS DA TÉCNICA NÃO 

DESTRUTIVA TAP TEST UTILIZANDO ONDAS ACÚSTICAS E 
PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS 

João Carlos Simões Queiroz (PIBIC) – joaojcsq@gmail.com 
Engenharia Industrial Mecânica - Campus Salvador  

Dra. Cláudia Teresa Teles Farias – cfarias@ifba.edu.br 
Campus Salvador  
 

RESUMO 
A energia eólica é uma fonte de energia renovável promissora, entretanto para garantir uma alta 
confiabilidade de todos os sistemas da turbina eólica alguns elementos devem ser periodicamente 
inspecionados. As pás da turbina eólica são os componentes que mais sofrem estresse mecânico, 
principalmente pelo contato constante com o vento e sua inspeção não é trivial, pois são 
constituídas por materiais anisotrópicos, apresentando espessuras variáveis. Este trabalho tem o 
intuito de desenvolver um sistema de inspeção não destrutiva Tap Test associado a técnicas de 
processamento digital dos sinais sônicos, a fim de identificar possíveis descontinuidades em pás 
de turbina eólica. Serão desenvolvidos algoritmos (em ambiente MATLAB®) para o 
processamento e classificação de sinais acústicos que devem ser implementados e testados. 

Palavras-chave: Pás Eólicas, Ensaio Não Destrutivo, Processamento Digital de Sinais, Inspeção.  
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DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, BASEADO NOS MODELOS 

MATEMÁTICOS LOGÍSTICO E QPC, PARA PREVISÕES DO 
CRESCIMENTO POPULACIONAL ALIADO AO CONSUMO DE ÁGUA 

 
Laís Barbosa Oliveira (PIBITI) – lais.barbo18@gmail.com 
Engenharia Ambiental - Campus Vitória da Conquista 

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

RESUMO 

Atualmente, com a inovação das tecnologias e maior conhecimento acerca das causas e 
consequências dos impactos que as atividades antrópicas geram no meio ambiente, procuram-se 
medidas de gerenciar, prevenir e minimizar tais impactos causados pela sociedade. Os problemas 
ambientais enfrentados quanto à disponibilidade e a qualidade da água para consumo intensificam 
os estudos nas últimas décadas. Diante do crescimento populacional e dos problemas que 
acontecem em Vitória da Conquista, relacionados à demanda de recursos hídricos, o estudo teve 
intuito de realizar comparações entre as estimativas do crescimento populacional aliado ao seu 
consumo de água, analisando suas limitações. Como objetivo geral o trabalho propôs em 
desenvolver um software, baseado em um modelo matemático de crescimento logístico, que 
realize previsões do crescimento populacional aliado ao consumo de água. Para realização das 
estimativas populacionais e do consumo hídrico foi utilizado um modelo matemático de 
crescimento logístico e o método da Quota de Consumo per Capita (QPC). O software foi criado 
pela plataforma NetBeans IDE 8.2 em linguagem JAVA, a partir da criação da estrutura do código-
fonte e layout. Através das simulações matemáticas foram comparados os dados obtidos com 
dados manipulados no modelo, no intuito de comprovar a eficiência da programação para possível 
previsão da escassez de água na região a cada hipótese testada. Diante dos resultados obtidos, 
notam-se as relações diretas entre o consumo e o crescimento da população. Com isso, os 
cenários da dinâmica populacional e do consumo de água indicam que a população do município 
continuará crescendo, bem como o seu consumo. Para validação do software, foi calculado o erro 
gerado dos resultados obtidos, a partir da diferença entre o número real e o estimado. Para a 
previsão populacional, obteve-se um erro relativo médio de aproximadamente 2,16% e em relação 
ao consumo de água, obteve- se um erro relativo médio em torno de 4,65%. Nota-se que o erro 
relativo gerado pelo software é pequeno, com isso o modelo matemático escolhido é confiável 
para realizar as previsões propostas. Dessa maneira, é necessária a busca pela ampliação da 
disponibilidade hídrica na região, visto que com o aumento do consumo e sem um planejamento 
sobre a capacidade de abastecimento, pode ocorrer um déficit hídrico em cenários futuros. Os 
usos dos dados serviram como projeto piloto para desenvolvimento do software de previsão. Para 
projetos futuros fica o incentivo de aprimoramento do software já que o mesmo conseguiu realizar 
as estimativas propostas para o município em estudo. 

Palavras-chave: Modelo Logístico, Crescimento Populacional, Linguagem JAVA, Recursos Hídricos. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA ELETRÔNICO DE 
CONTROLE DE ACESSO COM SENHA UTILIZANDO UM 

MICROCONTROLADOR PIC 

Murilo Moreira Xavier (PIBITI) – murilomoreirax@gmail.com 
Engenharia Elétrica - Campus Vitória da Conquista 

Dr. Enrique Peter Rivas Padilla – rivas_ifba@yahoo.com 
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 
A necessidade de criação de obstáculos para proteção patrimonial e de pessoas é objeto de 
fundamental importância para a segurança. Os níveis de violação da propriedade tanto pública 
quanto privada, como em furtos e atos de vandalismo, são de extrema preocupação para a 
sociedade em todos os níveis. Neste trabalho foi desenvolvido um sistema eletrônico de controle 
de acesso com senha que permite o controle e monitoramento do fluxo de usuários em 
determinado ambiente. Para alcançar o objetivo proposto foi desenvolvida uma interface elétrica 
composta por um microcontrolador PIC, o qual teve como funções principais ativar o circuito de 
acionamento da fechadura elétrica e a comunicação com um microcomputador via USB. Os 
resultados indicam que interface de controle e monitoramento funciona como o esperado. O 
circuito de acionamento da fechadura é acionado através da senha fornecida e a interface de 
comunicação com microcomputador via USB funciona corretamente, o que pode ser verificado 
através da plataforma desenvolvida, a qual permite monitorar a entrada dos usuários. Os objetivos 
propostos no projeto foram atingidos, tendo como resultado o desenvolvimento do protótipo de 
controle de acesso por senha de um determinado ambiente por meio de um circuito eletrônico de 
acionamento de uma fechadura elétrica. Desta maneira foi construído um protótipo de baixo custo, 
quando comparado com sistemas de segurança comerciais, tornando-se acessível para os 
distintos níveis socioeconômicos.  

Palavras-chave: Microcontrolador PIC, Controle de acesso, Fechadura eletrônica.  
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CONSTRUÇÃO DE PROTÓTIPO DE ELETROFLOCULAÇÃO EM FLUXO 

CONTÍNUO ALIMENTADO POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
PARA PURIFICAÇÃO DE EFLUENTES 
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Campus Paulo Afonso 

RESUMO 
A geração de efluentes como resultado de variadas atividades industriais vem ocasionando sérios 
problemas de poluição ao ambiente aquático. Por essa razão a crescente preocupação com o 
meio ambiente tem intensificado o estudo de técnicas de remoção destas cargas poluidoras dos 
efluentes. Neste sentido, a técnica de eletrofloculação tem se destacado, pois se apresenta como 
um método eficaz, simples e econômico. O principal objetivo desse trabalho foi dimensionar e 
construir um protótipo de eletrofloculação sob fluxo contínuo alimentado por energia solar 
fotovoltaica para o tratamento de efluentes de forma que enquadre o mesmo às normas 
estabelecidas pela Resolução nº430/2011 do CONAMA. Os parâmetros utilizados para o 
dimensionamento do reator foram a condutividade, distância entre os eletrodos, controle de vazão 
do reator e duração de tempo reacional baseados tanto em trabalhos já realizados, bem como em 
trabalhos de otimização de eletrofloculação encontrados na literatura científica. Com a finalidade 
de constatar a eficiência do reator de eletrofloculação a fluxo contínuo para purificação de águas 
residuais foi realizado teste com o efluente residual têxtil separando o mesmo em duas partes 
para que pudesse ser feita a comparação do efluente antes e após o tratamento.  Foram avaliadas 
as variáveis físicas e químicas como DQO, DBO5, Cor aparente. Por meio das análises obtidas foi 
possível verificar uma redução significativa de DQO (83%) DBO5 (54%) e cor aparente (84%). Os 
resultados obtidos constataram que o efluente se enquadrou na Resolução n° 430/2011 do 
CONAMA, dessa forma possibilitando que o mesmo possa ser utilizado em diversas aplicações 
como a produção de percloreto de ferro, lavagem de pisos, descarte nos corpos hídricos entre 
outras aplicações. 

Palavras-chave: Recursos Hídricos, Tratamento de efluentes, Energia solar fotovoltaica. 
Área / subárea: Engenharias / Engenharia Química.  
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA MICROCONTROLADO PARA 

APLICAÇÃO NO CULTIVO DE HORTALIÇAS  
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Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 
Neste trabalho foi desenvolvido um protótipo de um sistema de controle de irrigação remoto via 
comunicação por rádio frequência, o qual será utilizado numa horta vertical. Para isso, foram 
desenvolvidos dois circuitos de transferência de dados sem fio, onde ambos os circuitos estão 
compostos principalmente por um transceptor NRF24L01 e um microcontrolador PIC 18450, 
responsável pelo processamento dos dados. Um circuito é conectado ao microcomputador e, 
através de um software desenvolvido para esta aplicação, é possível acionar os atuadores e 
monitorar a umidade da horta. A outra é acoplada ao circuito controlador presente na horta 
vertical, que processa os dados de umidade e os envia para o microcomputador. Os testes 
realizados indicam que a transferência de dados aconteceu, isto é, ambos os circuitos 
funcionaram como receptor e transmissor. Como resultado este conhecimento contribui no 
aprendizado e utilização de sistemas de comunicação sem fio, que podem ser aplicados em 
sistemas de monitoramento, automação e controle, assim como, na implementação de sistemas 
inteligentes para o monitoramento e controle de culturas. Desta maneira pretende-se estimular 
uma agricultura familiar com certa autonomia e que possa ser monitorado e controlado a distância. 

Palavras-chave: Microcontrolador, Transceptor, Automação e controle, Agricultura. 
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ESTUDO DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA AREIA PELA CINZA DA 

CASCA DO CAFÉ NO CONCRETO CONVENCIONAL 
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Dr. Orley Magalhães de Oliveira (Orientador) – orley10estudo@yahoo.com.br 
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 
Esta pesquisa científica teve como o objetivo analisar a viabilidade da substituição parcial do 
agregado miúdo (areia) do concreto de cimento Portland por cinza da casca do café (CCC), um 
resíduo da atividade cafeeira, bastante presente na região de Vitória da Conquista, de forma a 
desenvolver uma atividade sustentável na área da construção civil. Para isso, foram 
confeccionados concretos com porcentagens da tal substituição em frações de 0%, 2%, 4% e 6%, 
nesse concreto foram moldados corpos de prova para cada fração e também realizados os 
ensaios de Slump Test. Após o período de cura do concreto, realizaram-se os testes de resistência 
à compressão e de absorção de água de acordo com as respectivas normas da ABNT. Com os 
resultados obtidos, foi possível observar que apenas o emprego do concreto com 2% de 
substituição do agregado miúdo pela CCC é viável para a indústria da construção civil, visto que, 
esse concreto apresentou uma resistência à compressão bem próxima da apresentada pelo 
concreto com 0% substituição e, além disso, apresentou um Slump Test maior que o concreto com 
0% de substituição, refletindo assim, maior trabalhabilidade e facilidade para moldagem de peças 
e bombeamento para grandes alturas. 

Palavras-chave: Concreto, Cinza da Casca do Café, Sustentabilidade. 

Área / subárea: Engenharias / Engenharia Civil. 
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DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ATRAVÉS DO ESTUDO DE 

TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DE SINAIS DE 
ELETROCARDIOGRAMA 

 
Vinícius Rocha Borges (PIBITI) – vrochaborges@gmail.com 
Engenharia Elétrica - Campus Vitória da Conquista 

Dr. Rafael Rocha da Silva – rafarocha30@gmail.com 
Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 
O presente trabalho consiste no processo de desenvolvimento de um software em código cuja 
aplicação está voltada para a identificação de doenças cardíacas através do reconhecimento de 
padrões presentes em um Eletrocardiograma (ECG). Esse software surge como proposta para 
auxílio no diagnóstico de pacientes acometidos por tais doenças através do reconhecimento de 
padrões presentes nestes sinais. Em específico a doença aqui tratada é o Infarte agudo do 
miocárdio, também conhecido como ataque cardíaco, o qual segundo dados do Ministério da 
Saúde foi responsável por cerca de 30% das mortes no Brasil só em 2016. Para tornar possível a 
identificação de tal anomalia cardíaca se fez necessário inicialmente a extração de informações 
presentes, padrões de um ECG que permitissem reconhecer em termos de sinais a presença da 
mesma. O primeiro método suposto para tornar esse objetivo alcançável foi o ICA(Independent 
Component Anaiysis) o qual busca a separação do sinal em sinais estatisticamente independentes 
entre si. Os resultados obtidos, no entanto não foram satisfatórios. Um segundo método foi 
utilizado, o LMS(Linear Mean Square) na tentativa de projetar um filtro digital que fosse capaz de 
extrair do sinal de um paciente doente as anomalias especificas dessa doença. Os resultados 
obtidos aqui também não foram satisfatórios.  Assim, para a identificação do padrão referente a 
essa doença foi feito uso de uma Rede Neural Artificial (RNA), para aumentar as chances de 
sucesso dessa vez foi necessário uma pesquisa bibliográfica que expressasse metodologias 
padrão de reconhecimento dessa doença, indicativos reais que a diagnosticasse. De posse desse 
conhecimento pôde-se então projetar uma rede para ser treinada e executada através do software 
de uso livro Octave, fazendo-se uso de amostras de exames coletados em banco de dados da 
PhysioNet, uma organização a qual oferece acesso a diversos sinais fisiológicos com o intuito de 
promoção da pesquisa nessa área. 

Palavras-chave: Eletrocardiograma, Sinais Biomédicos, Processamento de Sinais. 

Área / subárea: Engenharias / Engenharia Elétrica. 
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ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS APLICADOS A INSPEÇÃO DE 

MATERIAIS UTILIZADOS EM TURBINAS EÓLICAS  
 
Ygor Tadeu Bispo dos Santos (PIBITI) – tadeuygor@gmail.com 
Engenharia Industrial Mecânica - Campus Salvador  

Dra. Cláudia Teresa Teles Farias – cfarias@ifba.edu.br 
Campus Salvador  
 

RESUMO 
A capacidade de trabalho eólico é uma fonte promissora na geração de energia, ambientalmente 
segura e renovável e com um elevado potencial. Sendo um componente sujeito a intempéries do 
tempo, as pás eólicas também correm o risco de choque de animais como aves ou outros 
materiais como galhos de árvores trazidos pelo vento além, da própria vibração do sistema. O 
principal material que compõe as pás é um compósito de matriz polimérica reforçado por fibras e 
madeira de balsa. Assim, o monitoramento não destrutivo destas estruturas é muito importante 
para manter a eficiência de todo o processo. Devido à natureza heterogênea e anisotrópica dos 
materiais compósitos, o monitoramento do sistema utilizando ensaios não destrutivos 
ultrassônicos torna-se bastante dificultoso pela elevada atenuação e dispersão das ondas 
ultrassônicas e, com isso, uma complexa interpretação e análise de sinais adquiridos. O objetivo 
deste trabalho é a análise não destrutiva em chapas de compósitos de resina polimérica utilizados 
em pás eólicas com descontinuidades. Será utilizado o ensaio não destrutivo Tap Test e 
ultrassom, onde serão analisadas regiões com e sem defeito. Após a inspeção, o processamento 
digital dos sinais será realizado a fim de possibilitar a extração de características dos sinais e 
determinar a existência de descontinuidades. 

Palavras-chave: Ensaios Não Destrutivos, Pás Eólicas, Ultrassom, Tap test.  

Área / subárea: Engenharias / Engenharia de Materiais e Metalúrgica. 
 
 



LIVRO DE RESUMOS 
 

XV Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação 

81 

_____________________________________________________________________________ 
PRPGI                                                                                                                                                             ISBN 978-85-67562-29-2        

 

LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 
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ESCRITA FEMININA NO A TARDE CULTURAL: E-BOOK 

 
Mirela Silva Ferreira (PIBIC) – mirelaferreiira@gmail.com 
Licenciatura em Geografia - Campus Salvador 

Dra Maria da Conceição Pinheiro Araújo – Conra_Araujo@hotmail.com  
Campus Salvador 

RESUMO 
A pretensão deste resumo é apresentar os resultados do Projeto de Pesquisa, desenvolvido no 
Instituto Federal da Bahia - IFBA, Campus Salvador, no qual, objetivou-se em construir um e-book, 
a partir da catalogação dos textos (poesia, prosa, artigos e resenhas críticas) publicados por 
mulheres baianas no caderno cultural, chamado, A Tarde Cultural, que desde 1990 à 2010, foi 
considerado o suplemento mais importante do jornal de maior circulação na Bahia, o A Tarde, 
sendo este, o mais antigo na comunidade soteropolitana, o único que atravessou o século e que  
serviu como um viés para intensificar as vozes femininas que eram silenciadas naquela época e 
que logo após o início da circulação do caderno cultural, estas escritoras femininas baianas 
destacadas no e-book, começaram então, a ganhar o devido reconhecimento, tanto no cenário 
literário, quanto nos espaços acadêmicos da Bahia. Este projeto de pesquisa teve sua versão 
inicial em Agosto de 2008 e tinha como objetivo, digitalizar e catalogar todos os textos de autoria 
feminina (inicialmente sem nenhum recorte locacional estabelecido), publicados no A Tarde 
Cultural. Logo após a fase inicial, o projeto passou por mais dois bolsistas, durante os anos de 
2009 e 2010, onde sofreu alterações através da filtragem dos textos catalogados (113 escritoras e 
195 textos) para a identificação de 18 escritoras baianas e 31 textos produzidos. Oito anos depois 
da versão inicial, o projeto foi retomado realizando inclusões, ajustes e finalizações de novas 
produções que se encaixavam nos filtros do projeto, finalizando a pesquisa com a criação do E-
book intitulado “Escrita Feminina no A Tarde Cultural”. Portanto, percebe-se que é necessário 
evidenciar, através deste e-book, as produções das escritoras baianas, no periódico local de maior 
notoriedade na Bahia, para assim, permitir que as novas gerações de mulheres pesquisadoras 
possam utilizar a escrita destas figuras femininas, como arcabouço teórico. Deste modo, a escrita 
feminina, continua a trabalhar para corrigir o desequilíbrio social e contrariar a ausência ou 
distorção de gênero na representação histórica e literária, contestando o modelo falocêntrico, que 
tentou silenciar as escritoras femininas e as suas produções. Só podemos executar esta tarefa, 
se, trouxermos à luz, as produções destas mulheres, principalmente, no caso das escritoras 
baianas, que decidiram continuar a produzir, em um estado com grave deficiência de editoras e de 
meios que possibilitavam a circulação das suas produções. 

Palavras-chave: Literatura, Escrita Feminina, E-book. 

Área / subárea: Linguística, Letras e Artes / Literatura. 
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AS CONFIGURAÇÕES DO FEMININO EM O PRIMO BASÍLIO: DIÁLOGOS 

ENTRE O ROMANCE PORTUGUÊS, O CINEMA E A TELEVISÃO 
NACIONAIS  

 
Verônica Almeida Santos (PIBIC) – veronica.santos@ifba.edu.br 
Licenciatura em Geografia - Campus Salvador 

Dr. José Roberto de Andrade – roberto.andrade@ifba.edu.br  
Campus Salvador 

RESUMO 
Este trabalho é fruto da pesquisa desenvolvida por graduandos de Licenciatura em Geografia, 
bolsistas de Iniciação Científica (IC), do Instituto Federal da Bahia (IFBA). Propusemo-nos a 
analisar três obras de diferentes suportes: o romance O Primo Basílio, de Eça de Queirós, 
publicado em 1878 a minissérie e o filme homônimos de 1988 e 2007, respectivamente, ambos 
dirigidos por Daniel Filho. Das três narrativas, elegemos quatro personagens femininas — Luísa, 
Leopoldina (Leonor, no filme) Juliana e Joana — e selecionamos e comparamos cenas que 
delineiam o feminino e seus espaços, nas três obras. Para analisá-las, consideramos conceitos da 
geografia e da sociologia, que nos permitem pensar o feminino e seus corpos como elementos 
estruturados e estruturantes na relação com os espaços sociais. As performances — verbais e 
não verbais — das personagens nos permitem vislumbrar os padrões ideológicos da estruturação 
do feminino e de seus espaços de circulação nas narrativas. Nesse sentido, literatura, cinema e 
TV são considerados como lugar de manifestação social e seu estudo, análise e problematização 
se dão pela inter-relação entre o texto e a sociedade, o presente e o passado, o imaginário 
individual e o coletivo. 

Palavras-chave: Eça de Queirós, gênero, sexualidade, espaço social. 

Área / subárea: Linguística, Letras e Artes / Literatura. 
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O INTERCÂMBIO TEÓRICO E METODOLÓGICO DA COMUNIDADE DE 

PRÁTICA DE ENSINO DE FÍSICA DO IFBA 
 
Caio Falcao de Menezes (PIBIC) – jan.ifba@gmail.com 
Licenciatura em Física - Campus Salvador 

Dr. Jancarlos Menezes Lapa (Orientador) – jan.ifba@gmail.com 
Campus Salvador 

RESUMO 
A perspectiva de formação aos pares encontra suporte nas atividades desenvolvidas 
coletivamente e nos saberes adquiridos através da prática profissional. Parte-se do principio de 
que se olharmos para uma comunidade, cujas práticas sejam o ensino, a pesquisa e a extensão, 
nos deparamos com a realidade de como essa prática reverbera nos objetos de trabalhos desses 
atores sociais. Esse trabalho se propõe a mapear o intercâmbio teórico-metodológico de uma 
possível comunidade de prática de docentes em Física de um Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia. Para isso serão analisados os perfis e produções dos docentes do que 
lecionam Física no quadro permanente instituição, através de seus currículos declarados em base 
eletrônica de acesso público. Dentro das características previstas para esse tipo de arranjo 
coletivo, foi possíveis perceber as dimensões do Domínio, da Comunidade e da Prática 
desenvolvidas pelo grupo. Percebe-se que embora os perfis formativos do grupo apontem para a 
área da Física pura, é no ensino de Física onde se concentram a maioria de suas produções. 

Palavras-chave: Comunidade de Prática; Formação de Professores; Ensino de Física. 

Área / subárea: Multidisciplinar / Ensino de Física. 
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ANÁLISE DO APROVEITAMENTO DOS ITENS DE FÍSICA 
CONTEXTUALIZADO EXPERIMENTALMENTE NO ENEM 

 
Eliseu Souza de Jesus (PIBIC) – elizeusouzajesus.21@gmail.com 
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Dr. Dielson Pereira Hohenfeld – dielson.dph@gmail.com 
Campus Salvador 

RESUMO 
A comunidade acadêmica, científica e política centrada na educação, estimula debate acerca da 
evolução do sujeito dentro da sociedade tomando como ponto de partida alguns programas 
educacionais desenvolvidos pelo Ministério da Educação. Dentre estes, destaca-se o Exame 
Nacional do Ensino Médio – ENEM. Este é um exame realizado em todo o território brasileiro, 
desde o ano de 1998. Todos os anos desde a sua implantação, cerca de 5 milhões de estudantes 
por ano são submetidos a uma avaliação que visa reconhecer quais competências foram 
adquiridas durante a formação no ensino básico. Compete à área das ciências da natureza, na 
prova do ENEM, a compreensão das ciências naturais como construções humanas, identificando 
seus papéis nos processos de produção e desenvolvimento econômico e social da humanidade 
(BRASIL, 2012). Dentro da área que engloba as ciências da natureza, existem itens inerentes ao 
saber da Física que serão discutidos e desenvolvidos pelo estudante durante a realização dos 
mesmos. Este trabalho parte de uma análise de uma pesquisa feita por Araújo et al (2017) que 
tem como objetivo categorizar as questões do ENEM segundo 5 eixos de contextualização 
buscando-se com isso quantificar os itens cuja contextualização fora classificada como 
experimental e dessas quantos os estudantes dos Institutos Federais foram capazes de acertar. 
Espera-se que devido ao contato que esses estudantes têm com a experimentação, estes tenham 
melhor desempenho nesse tipo de item, pois com a profissionalização os estudantes estão mais 
próximos da experimentação já que esta é um requisito básico para a formação técnica proposta 
(GARCIA, 1995). Utilizamos os micro dados disponíveis no site do INEP que contém as respostas 
das provas dos participantes, seus resultados individuais e outras informações. Escolheu-se os 
dados dos anos de 2009 até 2015, que foram analisados com a ajuda do RStudio (2008). De 
caráter quantitativo, faz-se uma busca dos resultados que os estudantes de São Paulo e Bahia 
tiveram nesses itens com intuito de analisar o êxito que estes apresentaram. Hipoteticamente, 
espera-se que os estudantes das escolas profissionalizantes de São Paulo e Bahia tenham um 
bom resultado nesses itens visto que as escolas técnicas profissionalizantes dão maior abertura 
para a experimentação (GARCIA, 1995), no entanto não fizemos aqui nenhum juízo de valor, 
apresentamos analiticamente os resultados da pesquisa. 

Palavras-chave: Física, Ensino de Física, ENEM, contextualização. 

Área / subárea: Multidisciplinar / Interdisciplinar. 
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