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O presente relatório apresenta resultados do gerenciamento, no período de 

agosto de 2019 a julho de 2020, da microestação fotovoltaica (FV) de 10 kWp 

instalada no IFBA campus Ilhéus desde março de 2017. Além disso, são 

apresentadas as ações de gestão energética realizadas durante o 

desenvolvimento deste trabalho, tais como a análise mensal do consumo de 

energia elétrica (EE), da demanda de potência, da EE injetada na rede de 

distribuição (energia gerada pelo sistema FV que não foi consumida), da 

ultrapassagem de demanda e das multas aplicadas. A partir dos dados de 

consumo ativo na ponta e do consumo ativo fora de ponta e da demanda 

máxima, analisamos se a tarifa atualmente aplicada (Horo-Sazonal Verde) é a 

mais economicamente viável. Com esta tarifa só é possível contratar um único 

valor para a demanda, em contrapartida, a Horo-Sazonal Azul permite a 



contratação de demandas diferentes para os horários de ponta e fora de ponta. 

Embora o consumo no horário fora de ponta seja muito maior que o consumo 

no horário de ponta, a demanda máxima no horário de ponta atingiu valores 

próximos ao contratado (110 kW), por isso é arriscado contratar um valor 

menor sem que seja feita uma simulação/análise mais detalhada. Ações de 

conscientização para o uso racional da EE também foram realizadas, através 

de atividades como o evento intitulado Consequências da Geração 

Convencional de Energia Elétrica, realizado no dia 17 de outubro de 2019 e 

ofertado para a comunidade acadêmica do terceiro ano do ensino técnico 

integrado do nosso campus. 
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Trata-se de um estudo prático-teórico, cuja pesquisa de campo foi 

desenvolvida dentro do Instituto Federal da Bahia (IFBA), no Campus Lauro de 

Freitas, a partir de uma experiência artístico-pedagógica de formação 

profissional relacionada à atividade de extensão, Curso de Formação Inicial e 

Continuada (FIC) de Teatro de Animação. Nesta conjuntura, foram 

compreendidos, interpretados e tornados visíveis Princípios e Procedimentos 

criativos realizados no segundo semestre do ano de 2019. Refere-se também a 

um contexto crítico-reflexivo, no qual se cruzam três grandes temas: Teatro de 

Animação, Processo de Criação e Potencial Criativo. Assim, para o 

desenvolvimento da pesquisa, foi feito uso de uma metodologia adequada a 

processos de criação artística, operando no Campo Conceitual com a 

Abordagem Compreensiva para Processos Criativos em Artes apresentada por 

Sonia Rangel, que se apoia, entre outros autores, na Teoria da Formatividade 

de Luigi Pareyson. Nessa abordagem, o pesquisador/artista propõe a 

compreensão da trajetória criativa, quando no processo de sua obra, coloca-se 

em contato com as questões emergentes do próprio projeto poético. Para isso, 

realizou-se no Campo Operacional imersões nos Laboratórios Criativos (I, II e 



III), os quais puderam instaurar e ampliar a problemática da pesquisa, num 

processo criativo de descobertas por tentativas, gerando a produção artística 

“Nem tanto, nem tão pouco”, com apresentações em 11 escolas do bairro de 

Itinga e vizinhança, no munícipio de Lauro de Freitas. Igualmente, deve-se 

pontuar que esse trabalho artístico colaborou e colabora com a construção 

social de jovens a caminho do futuro. Futuro que exigirá flexibilidade, 

dinamismo, autonomia e agilidade no pensar, agir, entender, refletir e 

interpretar situações que a vida impõe. Vale ressaltar que o Grupo de Teatro 

Os Títeres foi constituído durante o curso de Formação Inicial e Continuada 

(FIC) de Teatro de Animação (2018) no Instituto Federal da Bahia - Campus 

Lauro de Freitas, totalizando ao longo de dois semestres 320 horas formação 

técnica e processo de criação coletiva e apresentações ao público, sob a 

orientação artística de Yarasarrath Lyra. “Imagem na Ação” é o espetáculo 

formador do grupo, que em sua realização, pesquisa estratégias cênicas com 

atores nas interfaces com Teatro de Animação. Permaneceu em curta 

temporada no IFBA- Lauro de Freitas (2018); Teatro Eliete Teles - Lauro de 

Freitas (2018); 1º Semana de Formas Animadas – Salvador UFBA (2018); 1º 

FESTIN (Festival da Infância) - Teatro Eliete Teles - Lauro de Freitas (2018); 

Durante o mês de outubro/2018, realizou diversas apresentações em escolas 

do município de Lauro de Freitas (fotos nas redes sociais); Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia - IFBA- Lauro de Freitas (2018); CONNEPI Cultural- 

Olinda- PE (2018); Reitoria do IFBA - Salvador (2018). Em 2019, o grupo teve 

participação em evento realizado na Base Comunitária do Bairro da Paz - 

Salvador-BA, Marco das Artes Cênicas-Itinga-BA, FIMO - Festival Internacional 

de Marionetes de Ovar-Portugal e Bienal Internacional de Marionetas de Évora-

Portugal, fortalecendo ainda mais sua trajetória artística. O espetáculo “Nem 

tanto, nem tão pouco” estreia em 2019 com apresentação na Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia - IFBA- Lauro de Freitas (2019), além das 

apresentações em escolas da comunidade externa ao IFBA. Refere-se a uma 

proposta artística inclusiva, que por meio da experiência brincante com 

bonecos, vem lembrar ao espectador que a leitura de mundo antecede a leitura 

de palavras. Apoia-se na simplicidade das ações, na participação consciente 

do espectador, estimulando a capacidade de sentir, de pensar, do saber e do 

concriar, revelando que antes das palavras é preciso ler a vida, para 

transformá-la e contarmos nossa própria história. 
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O saneamento básico corresponde a um conjunto de serviços, infraestrutura e 

instalações operacionais que envolvem: abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólios e drenagem e manejo 

das águas pluviais e urbanas, regidos pela Lei Federal 11.445/2007 (BRASIL, 

2007). Estes serviços podem ser prestados por empresas públicas ou privadas, 

e são considerados essenciais, pois possuem impactos significativos para 

saúde do ambiente e da sociedade. Quanto maior a cobertura desses serviços 

mais desenvolvido se torna uma região, sobretudo na redução da mortalidade 

infantil, melhorias na educação, na expansão do turismo, na valorização dos 

imóveis, na renda do trabalhador, evitando a poluição dos rios e preservação 

dos recursos hídricos.  Esta pesquisa tem por objetivo avaliar os aspectos 

legais do marco do Saneamento Básico instituído em 2007 e suas implicações 

socioambientais. Após 13 anos da publicação da Política Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB), reformulada em julho/2020 com o novo marco do 

saneamento é sugestivo uma análise dos avanços conquistados seguindo o 

conceito básico da política: a universalização. A metodologia aplicada foi a 

análise bibliográfica das legislações ambientais e artigos científicos, as quais 

apresentam os conceitos inerentes ao tema, assim como a aplicabilidade no 

contexto atual. Neste sentido, pode-se concluir que os avanços relacionados ao 

saneamento básico são mínimos, em contraponto, os avanços socioambientais 



negativos são crescentes, mostrando um reflexo da pouca ou inexistente 

aplicabilidade legal. A situação precária do saneamento básico afeta 

diretamente nos custos em saúde pública, pois a falta de água tratada, coleta e 

tratamento de esgoto e resíduos sólidos, além do manejo deficiente das águas 

pluviais, ocasionam a proliferação de vetores e doenças associadas à falta de 

saneamento (Filho, et al., 2020). O Brasil quando comparado com outros 

países apresenta índice de saneamento inferior não só às médias da América 

do Norte e da Europa, mas também às de alguns países do Norte da África e 

Oriente Médio, com renda média mais baixa que o Brasil (Trata Brasil,2018). 

Segundo Leoneti, Prado e Oliveira (2011), desde a década de 1950 ao final do 

século 20, os investimentos no saneamento no Brasil foram realizados de 

forma pontual, com destaque para as décadas de 1970 e 1980. Tal postura 

gerou diversas consequências negativas para a população, pois o investimento 

em saneamento não acompanhava o crescimento da população; 

consequentemente, gerando um déficit no abastecimento de água potável, 

coleta e tratamento de resíduos  sólidos, coleta e tratamento dos efluentes 

gerados e drenagem e  manejo das águas pluviais. As políticas públicas 

relativas ao saneamento básico carecem de ações objetivas e diligentes que se 

traduzem em resultados positivo e consistente na direção da tão sonhada 

universalização do acesso e efetiva prestação do serviço. O fortalecimento 

frente às legislações e seus princípios é um fator primordial para a qualidade 

do serviço oferecido a população. 
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A evolução humana está pautada em uma relação sólida entre meio ambiente 

e o homem, dessa forma as plantas são parte categórica para que essa relação 



se torne indissociável e necessária. Os saberes tradicionais quanto à fauna e 

flora são determinados pela comunidade científica como etnobotânica e 

etnoecologia, que são consideradas como a percepção dos sistemas naturais 

através da ótica das comunidades. O presente estudo foi concebido na 

perspectiva da interculturalidade, propondo uma articulação desta área de 

estudo ao universo cultural das comunidades indígenas da comunidade da 

Reserva Indígena Pataxó da Jaqueira (RIPJ), O objetivo da pesquisa é realizar 

um estudo etnobotânico, em perspectiva intercultural, sobre espécies vegetais 

oleaginosas que ocorrem na RIPJ com potencial de uso na alimentação. Com o 

intuito de obter dados a respeito da ocorrência de plantas oleaginosas na 

Jaqueira, diversas visitas técnicas foram realizadas para a apresentação e 

adequação da proposta junto à comunidade. A receptividade e o interesse pela 

pesquisa fizeram com que os indígenas dela se apropriassem como 

pesquisadores coautores da proposta desde sua fase inicial de concepção e, 

coletivamente com os pesquisadores não indígenas, auxiliaram no 

delineamento do escopo final do projeto, o que contribuiu para a anuência de 

toda a comunidade para a sua realização. A qualificação dos indígenas nos 

procedimentos da intervenção se configura como um dos principais objetivos 

deste trabalho que está atrelado a um compromisso ético com o diálogo entre 

os saberes tradicionais e os acadêmicos. Tal proposta foi submetida e 

aprovada pelo Conselho de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Federal da 

Bahia (IFBA) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), em 

reconhecimento à sua relevância. Para a obtenção das informações 

preliminares para o encaminhamento da intervenção foram aplicados 

questionários com perguntas abertas e fechadas.  Um total de doze indígenas 

foi indicado pelas lideranças locais para responderem ao questionário de forma 

oral, informando, a partir de seus conhecimentos tradicionais: quais plantas 

oleaginosas ocorrem na reserva; quais partes são utilizadas na alimentação e 

de que forma são aproveitadas. Com a finalidade de analisar os dados, as 

respostas foram transcritas e posteriormente transferidas para o Software 

MAXQDA 2020, o que possibilitou caracterizar qualitativamente as espécies 

mais usadas na alimentação da comunidade, bem como quais partes das 

plantas estão mais presentes no seu hábito alimentar. A partir dos resultados 

obtidos pelo Software, foi possível caracterizar com mais detalhes o perfil dos 

entrevistados, cujas idades variavam entre 24 e 54 anos, sendo dez homens e 

apenas duas mulheres. Quanto às espécies botânicas reportadas pelos 

entrevistados, observa-se a grande riqueza da biodiversidade presente nas 

terras indígenas, particularmente na RIPJ, onde há uma estreita relação de 



respeito pela natureza e consciência de preservação do bioma no qual se 

inserem. Foi possível identificar quais plantas foram apontados com 

potencialidades de usos na alimentação, perfazendo um total de vinte e quatro 

espécies de plantas oleaginosas. Dentre as espécies mais mencionadas 

destacam-se: o Palmito Jussara (Euterpe edulis Mart), sendo indicado por 75% 

dos entrevistados; o Coco Piaçava (Protium heptaphyllum (Aubl) Marchand) 

com 66,67%; o Dendê (Elaeis guineensis Jacq.), com 55,33%; o Abacate 

(Persea americana Mil) com 50% e o Coco da Bahia (Cocos nucifera L.), com 

41,67%. Como se observa, o Palmito Jussara é uma das plantas oleaginosas 

com maior número de registros de possibilidade de uso para alimentação. Por 

ser uma espécie nativa da Mata Atlântica, possui grande importância na 

conservação e reflorestamento do bioma no extremo sul da Bahia. Na 

sequência, se destaca o Coco de Piaçava, seu principal uso na alimentação se 

dá através do fruto, um coquinho que pode servir para alimentação de animais 

na aldeia, além de sua semente também ser utilizada em temperos. Os 

entrevistados mencionam, ainda, que o Coco piaçava pode ser utilizado como 

matéria prima para produção de farinha. A piaçaveira é uma das espécies de 

maior produção na faixa litorânea da Bahia, movimentando uma grande parte 

do mercado de fabricação de vassouras, coberturas de quiosque e confecções 

de objetos, devido ao seu principal produto, a “fibra”. A Reserva da Jaqueira, 

com seus cerca de 827 hectares de Mata Atlântica, além de representar um 

ambiente de extrema importância cultural para o povo Pataxó, caracteriza-se 

pelo aperfeiçoamento de um modo de vida mais integrado com o ambiente, 

com respeito à preservação da biodiversidade, a partir do diálogo entre os 

conhecimentos e usos ancestrais da flora local e as contribuições da sociedade 

envolvente, nela inserido a relação com os conhecimentos de diferentes áreas 

científicas. 
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A água é o recurso natural mais abundante do planeta, vital para a 

sobrevivência dos seres vivos. Tal substância está presente no cotidiano do ser 

humano de forma indispensável, seja no próprio organismo ou nas atividades 

necessárias realizadas por ele – alimentação, obtenção de energia elétrica, 

limpeza, construção de obras, combate a incêndios, manutenção do 

saneamento básico, entre outros. Em contrapartida, os recursos hídricos vêm 

sendo constantemente utilizados de forma insustentável, o que pode, a médio 

ou longo prazo, colapsar a sociedade como um todo. Ademais, é evidente que 

o número de habitantes em âmbito mundial ainda cresce. Concomitantemente, 

a demanda por alimentos se torna, também, cada vez maior, o que requer 

maior produtividade para atender tal necessidade. Assim, a irrigação – uma 

técnica agrícola que aumenta substancialmente a produção e a sobrevivência 

do cultivo – se torna cada vez mais utilizada para essa tarefa. Por conseguinte, 

a agricultura se destaca como um dos setores que mais utilizam água em todo 

o mundo. Entretanto, recursos hídricos são frequentemente utilizados para a 

irrigação de maneira inadequada, o que resulta, geralmente, em perda de 

produtividade e desperdício dessa substância vital. Assim, este Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) objetiva desenvolver um protótipo de sistema para 



auxiliar no manejo de irrigação, a fim de aplicar somente a água realmente 

necessária à cultura em questão e, em paralelo, potencializar a produtividade 

da cultura. Esse sistema se baseia em uma estação meteorológica com 

integração à Internet das Coisas que utiliza a metodologia Penman-Monteith-

FAO para o cálculo da evapotranspiração da cultura. Como objetivos centrais 

se destacam: modelar e projetar o sistema; especificar, fundamentar e justificar 

o dispositivo IoT, os sensores e os atuadores acoplados; coletar os dados 

necessários do ambiente por meio de uma estação meteorológica de baixo 

custo; processar e analisar as informações a fim de determinar uma estimativa 

da evapotranspiração da cultura; e configurar o sistema para que possa 

transmitir as informações para o servidor web, disponibilizá-las online para 

visualização em tempo real, por meio da Internet das Coisas, e armazená-las 

em um banco de dados em nuvem. A abordagem metodológica desse trabalho 

dispõe de caráter quantitativo e qualitativo, pois é estabelecida mediante a 

coleta e análise de dados, além de ter caráter dissertativo e crítico. Outrossim, 

o método de pesquisa utilizado é o exploratório, visto que objetiva promover 

maior familiaridade com o tema em questão e baseia-se em pesquisa 

bibliográfica e no desenvolvimento prático do sistema projetado. A sistemática 

desse projeto foi baseada em oito subdivisões centrais – fundamentação 

teórica, modelagem do sistema, revisão sistemática dos componentes, coleta 

de dados, análise e processamento, IoT aplicada ao sistema, resultados e 

gestão de custos –, as quais convergem para uma exploração detalhada e 

coesa do tema. Além disso, a análise bibliográfica se fundamentou em diversas 

fontes válidas e relevantes, em livros, artigos, periódicos, sites e revistas, 

abrangendo desde a área da IoT até o âmbito da Agronomia. Este 

desenvolvimento de sistema resultou em um protótipo funcional viável e com 

baixa complexidade, que realiza corretamente a coleta dos dados de 

temperatura, umidade, pressão atmosférica, altitude, umidade do solo e 

incidência de raios ultravioleta; realiza o tratamento e processamento desses 

dados ainda no microcontrolador, efetuando a determinação da 

evapotranspiração da cultura (ETc) em milímetros por dia (mm/dia), de acordo 

com a metodologia de Penman-Monteith-FAO, considerando como cultura 

hipotética o milho; transmite tais dados para o servidor da IBM Cloud via 

MQTT; possibilita a visualização dos dados em um host particular criado com o 

Node-RED; e os armazena em um banco de dados do Cloudant. Outrossim, 

além da própria implementação do sistema projetado e dos respectivos 

resultados obtidos, este trabalho objetivou suscitar e apresentar possíveis 

considerações sobre estudos posteriores. Dessa forma, por meio do presente 



trabalho, foi possível traçar um projeto efetivo, dentro do proposto inicialmente, 

corrigir fatores imprevistos e comprovar a viabilidade na elaboração de uma 

estação meteorológica de baixos custo e complexidade integrada à IoT para a 

utilização dos parâmetros para o cálculo da evapotranspiração e para a coleta 

dos dados. Além disso, pôde-se explicitar o funcionamento e a configuração de 

determinados softwares/serviços utilizados e testar, na prática, o desempenho 

do sistema de forma geral, para facilitar futuras pesquisas e implementações, 

inserções de novos recursos e/ou alterações em determinados aspectos do 

projeto. 
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O surgimento das tecnologias de sequenciamento de próxima geração (NGS) 

transformou radicalmente as técnicas de identificação das bases nitrogenadas 

do DNA e potencializou a produção de pesquisas científicas por todo o globo, 

sobretudo no campo do sequenciamento e análise genômica de organismos 

bacterianos.                                                                     

      

          A etapa posterior ao sequenciamento - a da montagem computacional 

dos fragmentos de DNA - é um processo complexo e altamente dependente 

das plataformas em que os organismos foram sequenciados, especialmente da 

metodologia adotada por cada uma delas para a obtenção dos dados 

biológicos. Essa dependência, vinculada a diversos outros fatores, acabou 

criando condições favoráveis para uma produção em larga escala de 

montadores de genomas bacterianos, em que cada um possui configurações e 

parâmetros distintos de funcionamento. Além disso, alguns desses softwares 

são de difícil instalação, exigem tempo de compreensão por causa dos 

manuais longos e, por vezes, o usuário não consegue atingir o resultado 

esperado, seja pelo conjunto de dados utilizados como entrada ou por 

desconhecer o fluxo de funcionamento do programa. Assim, além de se 

preocuparem com os complexos fatores biológicos, os bioinformatas precisam 



também possuir conhecimento técnico em informática para escolher a 

ferramenta ideal para o seu projeto.                                            

            Ademais, a escolha dessa ferramenta é de suma importância para o 

sucesso da pesquisa em desenvolvimento. Entretanto, a escassez de trabalhos 

atuais que abordem sobre o desempenho e usabilidade desses softwares torna 

a escolha de um montador algo difícil de ser realizado. Diante o exposto, nosso 

objetivo com este trabalho foi avaliar, por meio de um estudo comparativo, 

diferentes softwares computacionais para montagem de novo de genomas 

bacterianos, fornecendo informações relevantes sobre o desempenho, 

implementação e usabilidade de cada um deles. Para isso, estes foram 

submetidos a um processo de seleção e precisavam atender a alguns pré-

requisitos, como o fato de serem gratuitos e possuírem uma arquitetura open 

source. Os montadores selecionados foram: ABySS, Minia, MIRA, Ray, 

SOAPdenovo2, SPAdes e Velvet, sendo executados com arquivos brutos de 

projetos de sequenciamento provenientes da plataforma Ion Personal Genome 

Machine (Ion PGM).           

             Para aferir sobre a precisão das montagens realizadas, utilizamos 

diferentes métricas de qualidade, sendo elas: N50, número de contigs e total 

length. Além do mais, os programas foram testados com diferentes parâmetros 

de execução e com valores pré-definidos de k-mer, resultando em mais de 200 

montagens.                  

             Mediante a investigação aqui desenvolvida, foi possível concluir que a 

ferramenta que apresentou os melhores resultados foi o SPAdes. Para mais, o 

estudo também revelou de que forma os recursos e estratégias de montagem 

adotados por cada programa influenciaram em seu desempenho e na 

qualidade final dos seus resultados. Montadores como SPAdes e MIRA, por 

exemplo - que possuem módulos eficientes para lidar com dados brutos 

sequenciamento -, geraram resultados superiores aos que não possuem tais 

recursos ou que os executaram de maneira insatisfatória, como aconteceu com 

os programas Velvet, SOAPdenovo2, ABySS e Minia.     

    

              Em relação aos algoritmos de montagem, os montadores de Bruijn se 

mostraram mais eficientes no gerenciamento de recursos computacionais 

quando comparados aos programas que utilizaram outras estratégias. Por fim, 

no que tange ao nível de usabilidade e implementação dos softwares, 

averiguamos que aqueles que funcionam via terminal se mostraram 



intuitivamente mais eficientes que os arquivos de configuração. Por outro lado, 

este último se destacou na organização das variáveis de montagem.  

                                                  

               Dos resultados alcançados conclui-se que o desenvolvimento de 

módulos mais eficientes para o tratamento dos dados de entrada se revela uma 

estratégia importante para reduzir o custo operacional dos programas e 

promover resultados com maiores qualidades. Além disso, acreditamos que o 

desenvolvimento de softwares híbridos que busquem unir os pontos positivos 

das ferramentas aqui analisadas é uma outra estratégia com futuro promissor, 

uma vez que pode aumentar consideravelmente a eficácia das execuções.  

                            

            No fim, este trabalho será de suma importância para pesquisadores e 

cientistas da área, principalmente por reduzir o tempo aplicado em pesquisas e 

análises para encontrar o montador adequado aos seus projetos. Além disso, 

as informações contidas neste estudo podem ser usadas para o aprimoramento 

das ferramentas e técnicas relacionadas à montagem de genomas bacterianos, 

revelando-se como uma importante fonte de informações para pesquisadores 

no campo da biologia computacional. 
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Resumo 

Devido a pandemia viral atual, houve um aumento drástico na utilização de 

objetos de fácil descarte. Esses, em sua maioria, são constituídos do plástico. 

Embora os utensílios e objetos como luvas, máscaras e outros equipamentos 

médicos sejam importantes para proteger os trabalhadores e cidadãos da 

contaminação pelo novo coronavírus, essa pandemia revelou a dependência 

do nossa sociedade desse material, evidenciando ainda a quantidade de 

resíduos que produzimos e de como os gerenciamos.  Seja com ou sem 

pandemia, estudos da ONG "World Wide Fund For Nature”(WWF-Brasil) 



revelam que o consumo dos plásticos tem aumentado de forma drástica. Como 

resultado, há uma grande produção de microplásticos. .  

Os microplásticos contaminam os solos, oceanos e o ar. Diante da atual 

situação, as complicações pelo efeito da inalação dessas partículas micro de 

plásticos podem ser intensificadas. Por isso, apresentamos nesse trabalho a 

proposta de criação do Plastic Air. Com base em estudos, acreditamos que 

esse produto fará a absorção dos microplastics presentes no ar atmosférico, 

reduzindo significativamente, e, consequentemente melhorando a qualidade do 

ar.  

 

Justificativa 

O nosso projeto visa adsorver microplásticos do ar, auxiliará na purificação do 

ar, o que apenas irá beneficiar futuramente a saúde humana, evitando graves 

problemas de saúde, principalmente, para aqueles que tiverem doenças 

respiratórias. Além disso, o projeto da tela que atrai microplástico no ar será 

constituído de materiais não prejudiciais ambientalmente, e os microplásticos 

coletados, pela nossa tela poderão ser reutilizados na produção de outros 

materiais, auxiliando assim, na construção de um planeta tranquilo. 

 

Objetivos 

    Objetivo geral: 

     Produzir uma tela de metal impregnada com magnetita pulverizada com o 

intuito de capturar magneticamente micropartículas de plásticos presentes na 

atmosfera, a fim de reduzir possíveis impactos  na saúde humana. 

    Objetivos específicos: 

Construir uma placa de metal impregnada de magnetita, capaz de capturar 

microplásticos presentes no ar. 

Capturar magnéticamente microparticulas e nano de plástico da atmosfera. 

Encaminhar essas partículas para um descarte correto e não prejudicial ao 

meio ambiente. 

Reduzir possíveis impactos da inalação do microplástico a saúde humana e 

animal. 



 

Metodologia 

Devido ao seu tamanho minúsculo, os microplásticos podem ser facilmente 

inalados e induzir a uma enorme variedade de doenças respiratórias ou 

cardiovasculares. No cenário atual pandêmico, é de suma importância a 

redução, pois a COVID-19 deixa sequelas primordialmente nos sistemas 

respiratórios. 

O artigo em questão permite apresentar o projeto de retirada dessas pequenas 

partículas do ar utilizando uma tela de magnetita. Dessa forma, a abordagem 

foi realizada através de uma pesquisa explicativa a princípio, procurando 

conectar as ideias para compreender causas e efeitos do microplásticos 

buscando uma solução que pudesse amenizar os impactos dele na vida 

humana. Em seguida, uma pesquisa exploratória com o objetivo é conhecer 

melhor o tema e as possibilidades de solucionar o problema, tais como a 

utilização dos princípios do magnetismo para a remoção das partículas do ar. 

Para a realização desse processo de investigação científico utilizou-se o 

método hipotético-dedutivo por esta relacionado a experimentação das 

hipóteses levantadas acerca do microplásticos e seus impactos sobre as 

pessoas. Podendo-se chegar a construção de teorias, já que esse método não 

se limitaria à generalização empírica das observações realizadas. As 

experimentações seriam acerca da testagem da tela e monitoramento da 

qualidade do ar, a fim de perceber alterações diretas ou indiretas causadas 

devido a remoção das micropartículas de plásticos do ar, utilizando um 

amostrador de grande volume(AGV PTS).  

    O nosso projeto propõe uma tela capaz de atrair os microplásticos no ar. 

Com base em estudos prévios acerca da disposição de microplásticos em 

diferentes locais (desde áreas urbanas a remotas), poderíamos identificar os 

pontos estratégicos para instalação dessas telas, em que a concentração de 

microplásticos por área seja maior. Essa abordagem inicial seria qualitativa, 

pois não é necessário o conhecimento exato da quantidade de microplásticos 

no ar para realizar essa identificação (mesmo porque seria inviável e 

desnecessário). 

Para construção das telas, usaremos a magnetita, um material com 

propriedades magnéticas capaz de atrair os microplásticos, que devido a forma 

como são gerados - pela fricção de uma superfície plástica- acabam sendo 



eletrizados negativamente pelo atrito e portanto podem ser atraídos pela da 

magnetita; a magnetita também por não ser um material caro, tem um bom 

custo benefício para o papel que ela vai exercer. A idéia é impregnar o pó de 

magnetita na grade de uma  tela de alumínio por meio de uma cola de silicone, 

assim toda a tela conseguiria atrair esses micropoluentes também. Com o 

tempo, haveria o acúmulo microplásticos nessa tela, portanto restaria removê-

los de lá para que pudessem ser coletados e a tela continuar a exercer sua 

função (capturar ainda mais microplásticos). Para a coleta, seria feita uma 

eletrização da tela para que adquirisse carga neutra, e assim, os microplásticos 

deixariam de ser atraídos e poderiam ser coletados facilmente, com um 

aspirador ou aparatos similares. 

 

Conclusão 

A conscientização da população do risco dos microplásticos é o passo inicial 

para o tratamento deste problema global. E por isso, os países devem se 

comprometer a seguir as políticas de redução de consumo plástico e de gestão 

adequada de seus resíduos, como medida de contenção e prevenção do 

agravamento da nossa situação ambiental. A partir desse projeto buscamos 

transformar o cenário da poluição de micropartículas de plástico na atmosfera, 

através de uma placa de metal e magnetita que tem o objetivo de atrair 

microplásticos presentes no ar, de forma que as partículas  capturadas sejam 

destinadas a reciclagem e transformadas em utilidades. Dessa forma, um 

problema micro que tem consequências na escala macro não gera impactos de 

forma incisiva e perigosa na sociedade, oferecendo uma melhor qualidade de 

vida aos seres humanos e animais.  

Umas das propostas do nosso trabalho é conscientizar a população acerca dos 

efeitos do uso do plástico, pensando nisso, criamos um site onde são 

disponibilizados semanalmente artigos e produções textuais acerca de uso do 

microplástico, o próprio plástico e até mesmo outros assuntos relacionados tal 

como a reciclagem e a coleta seletiva. A fim de alcançar a população para que 

ela se conscientize e passe a ser protagonista e ajude na redução dos 

impactos causados pelo consumo do plástico, seja utilizando alternativas aos 

materiais plásticos ou reduzindo o consumo destes. 

 



 

COMUNICAÇÕES GERAIS - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

 

 

POTENCIAIS GRAVITACIONAIS QUÂNTICOS CORRIGIDOS ALÉM DE 

INTERAÇÕES MONOPOLO-MONOPOLO 

 

 

Kim Pedro Bitencourt Veiga (kimbitencourt@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Investigações sobre a física Além do Modelo Padrão das Partículas 

Elementares tem sido alvo de intensas pesquisas, inclusive na sondagem do 

papel do spin na interação entre partículas. Experimentos foram realizados 

nesse sentido [1-4], e um dos mais interessantes, publicados na revista 

science, utiliza a Terra como fonte de elétrons polarizados procurando 

encontrar nova forma de interação spin-spin [3]. O formalismo utilizado neste 

trabalho foi desenvolvido por Moody e Wilczek em 1984 [5] e posteriormente 

complementado por Dobrescu e Mocioiu em 2006 [6], onde potenciais gerados 

pela troca de um bóson intermediário, que pode ter o spin-0 ou spin-1, 

descrevem a interação dependente do spin entre duas partículas de spin-1/2. 

Esse formalismo foi estendido para potenciais gerados pela interação entre 

duas fontes de spin-1 [7]. Uma das maiores motivações para se estudar a 

interação macroscópica entre duas partículas reside na possibilidade de se 

detectar uma quinta força da natureza, o que mudaria drasticamente o 

panorama da Física atual. Essa nova força faz parte de teorias Além do Modelo 

Padrão das Partículas Elementares, sendo seu acoplamento com a matéria 

muito fraco e por isso não teria sido detectada ainda. No estudo do 

eletromagnetismo, os potenciais dependentes do spin também são utilizados, 

inclusive na investigação de eletrodinâmicas modificadas [8-10]. No 

espalhamento gravitacional, que é a interação considerada no trabalho 



associado a este resumo, efeitos de spin já foram alvo de pesquisa [11-15]. 

Para revisão sobre o papel do spin e de sua polarização na interação 

gravitacional ver referência [16]. Investigamos a contribuição do spin e da 

velocidade ao potencial gravitacional quântico. Ou seja, a partícula 

intermediária da interação é o gráviton, que tem o spin-2. Consideramos 

correções quânticas somente no propagador do gráviton e calculamos o 

potencial não relativístico para o espalhamento de partículas de spin-0 e spin-1, 

considerando fatores de forma genéricos. Comparamos os resultados entre os 

dois tipos de partículas estudadas bem como com potenciais eletromagnéticos 

já obtidos e disponíveis na literatura. Ademais, aplicamos nossos resultados a 

fatores de forma específicos baseados em abordagem não perturbativa da 

gravidade quântica. A publicação associada a este resumo está disponível em 

[17]. 
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Deve-se a Willard F. Libby o advento da técnica de datação por radiocarbono, 

no final da década de 1940, desenvolvida na Universidade de Chicago. A 

técnica tem como base teórica a medida da taxa de decaimento do C-14, cuja 

meia vida é de 5730 anos. O C-14 é o único isótopo radioativo do carbono cuja 

abundância é de 1 átomo de C-14 para cada 10^12 átomos de C-12; é 

produzido em consequência da interação da radiação cósmica galáctica com a 

atmosfera superior e é incorporado aos reservatórios de carbono através dos 

processos de fotossíntese e troca isotópica com os oceanos e segue os 

mesmos mecanismos, no ciclo do carbono, que os isótopos estáveis C-12 e C-

13. Seu decaimento radioativo se dá em beta formando o N-14 (estável) e um 

antineutrino e energia máxima de 156 keV. 

Durante décadas, foram usadas em datações de radiocarbono as medidas da 

radiação produzida pelo decaimento radioativo de átomos de C-14 através das 

chamadas técnicas convencionais. Uma técnica mais recente de datação, que 

utiliza a espectrometria de massa com acelerador de partícula (Accelarator 

Mass Spectrometric - AMS). O estudo do ciclo do carbono e, especificamente, 

o seu isótopo radioativo C-14 tem proporcionado contribuições em diversos 



estudos paleoambientais, oceanográficos, em meio ambiente, arqueologia 

dentre outros. O desenvolvimento da técnica de datação por radiocarbono se 

dá desde a década de 1950 por meio da medida da taxa de decaimento deste 

isótopo. Com o desenvolvimento da técnica espectrometria de massa com 

aceleradores de partículas se tornou possível a datação de amostras em 

quantidades menores que 1 mg e em menor tempo de análise. Recentemente 

foi implantado um Laboratório de Preparação de Amostras para Datação por C-

14 (LaPA14C), único do Norte e Nordeste do país,  localizado  no Laboratório 

de Física Nuclear Aplicada (LFNA) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

A criação deste novo laboratório foi inserida no projeto INCT-Física Nuclear e 

Aplicações e tem a principal colaboração do Laboratório de Radiocarbono  

(LAC) do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense (UFF). A 

implementação da rotina de preparação de amostras deste laboratório  foi 

realizado com materiais de referência fornecidos pela Agência Internacional de 

Energia Atômica (IAEA) e foram realizados todas as etapas de preparação 

dessas amostras: tratamento químico (sequência de aplicações de reagentes 

para separar apenas a fração da amostra que será medida), combustão a 

900ºC com CuO e Ag para amostras orgânicas e hidrólise com ácido fosfórico 

para amostras inorgânicas, purificação do CO2 na linha de vácuo e por fim a 

conversão do CO2 em grafite, processo conhecido como grafitização. O grafite 

utilizado nos aceleradores é normalmente produzido por redução do gás CO2 

sobre um catalisador. A reação de grafitização deve ser rápida e completa, a 

fim de minimizar a 

contaminação do carbono. O grafite produzido deve ser fácil de ser 

compactado no catodo e deve produzir correntes intensas e estáveis no 

sistema AMS. Neste trabalho o processo de grafitização foi feito através da 

redução com zinco (Zn) e hidreto de titânio (TiH2) e o ferro (Fe) como 

catalizador em tubos de borossilicato a 520ºC por sete horas.  As amostras 

transformadas em grafite são analisadas no  LAC-UFF para medida do C-14 no 

acelerador (o único na América Latina) e outra parte do grafite é medida a 

razão 13C/12C  no espectrômetro de massa de razão isotópica. Por fim, este 

laboratório na Bahia se encontra montado com infraestrutura completa e pronto 

para realização de rotinas de preparação de amostras para datação; encontra-

se aberto para propostas de atividades de pesquisa interdisciplinares e torna a 

pesquisa nesta área mais acessível, principalmente, nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil. 
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Em março de 2020, foi decretado pela OMS a pandemia mundial do novo 

coronavírus, o que acarretou em uma disseminação de mitos populares e 

informações sem fundamento científico, principalmente por meios virtuais,  que 

provocaram ainda mais preocupações em relação a desinformação das 

pessoas quanto a conceitos básico da Química, que teoricamente são 

passados durante o Ensino Médio, e que retratam a importância de uma 

alfabetização científica da população já desde os anos iniciais de inserção no 

ambiente escolar. Buscando justamente analisar essa situação, visto a 

importância do compartilhamento de informações corretas durante o período da 

pandemia, e a justificar a importância da Química na vida cotidiana, o presente 

trabalho pretende por objetivo reconhecer as contribuições da Química no 

combate a desinformação acerca de conceitos relativos à saúde diante da 

pandemia do coronavírus; e analisar a importância da alfabetização científica 

na formação escolar em proporcionar uma melhor apuração de fatos e notícias 

que envolvem diretamente conceitos Químicos. Para tanto, a análise de 

referenciais bibliográficos, se tornou importante como método, buscando 

efetivar as colocações apontadas, no sentido de reconhecer o papel da 



Química nesse momento, e como se torna importante repensar como esse 

componente é essencial para a formação crítica e social da população.  A 

Química é, basicamente, uma ciência experimental, responsável pelo estudo 

da matéria, bem como, a sua transformação e a energia envolvida no processo, 

sendo, em razão das suas aplicações diversas, frequentemente denominada 

como “ciência central”. Não raro, torna-se, de conhecimento, o papel que a 

Química vem desempenhando diante da pandemia do novo covid-19. Além dos 

trabalhos desenvolvidos nas salas de aula, em laboratórios, nos centros de 

pesquisa e nas indústrias, essa área do conhecimento vem atuando de forma 

direta em situações vividas pela população durante a pandemia. Diante desse 

quadro, fica evidente que a Química é muito mais que números, formulas e 

conceitos abstratos; é uma ciência lógica com ideias e aplicações muito 

interessantes. É preciso ressaltar que, infelizmente, tem-se propagado algumas 

informações falsas sobre a pandemia, envolvendo, por exemplo, curas caseiras 

milagrosas para o covid-19 (totalmente sem base científica), questionando a 

eficiência do álcool em gel na higienização contra o vírus SARS-COV-2, até 

mesmo várias receitas de como fazer o produto em casa que se multiplicaram 

nas redes sociais. Porém, o álcool em gel caseiro não é eficaz na prevenção 

contra a covid-19 e pode ser perigoso se mal manuseado em sua produção. 

Esses e outros fatos, refletem a desinformação por parte da população comum, 

levando pessoas a acreditarem em conteúdos pseudocientíficos espalhados 

nas redes para semear mentiras, enganar e extorquir a população. São nessas 

situações, que muitas pessoas acabam descobrindo que o conhecimento 

Químico é algo importante na sociedade, e dessa forma, por exemplo, saber o 

mecanismo de atuação dos produtos de higienização na eliminação do vírus, 

incentivaria ainda mais as práticas corretas, fazendo as pessoas entenderem, 

por exemplo, que não é necessário o uso do álcool em gel demasiadamente, 

somente quando não tiver disponível água e sabão por perto, como também, 

compreender que para desinfecção de superfícies, nunca se deve utilizar água 

sanitária pura (precisando diluir na água e, para cada situação, existe uma 

diluição indicada para o hipoclorito de sódio). Fica evidente, diante desse 

quadro, a necessidade de uma atuação mais intensa no desenvolvimento da 

educação científica, para que as pessoas sejam capazes de observar a ciência 

no seu dia-a-dia e aplicar os conhecimentos em resolver problemas que fazem 

parte do seu cotidiano. Ao fazer-se uma análise da sociedade, observamos que 

a falta de uma cultura científica, faz com que as pessoas rejeitem a Ciência, e 

acolhem facilmente as fake news e pseudociência. Uma descoberta científica 

exige capacitação, experiência, verificação dos fatos, equipamentos, salários, e 



pagamentos de impostos, o que acarreta em uma demanda alta de 

investimento. Por sua vez, uma notícia falsa não tem nenhum compromisso 

com a veracidade dos fatos, sendo assim, devemos utilizar esses 

acontecimentos para ajudar não só no aprendizado da Química por trás da 

pandemia, mas também na valorização do conhecimento científico e de 

práticas educativas que propõem condições e métodos para desafiar os 

indivíduos a pensar, analisar e questionar de forma crítica a realidade que os 

cercam. Sendo assim percebe-se uma certa defasagem na educação  escolar, 

principalmente no que se refere a alfabetizar cientificamente a população, 

sendo algo a se analisar, principalmente pelos profissionais da área, que 

precisam repensar como, no caso específico deste trabalho, a Química é 

fundamental e pode contribuir para uma sociedade com maior capacidade de 

compreender e desenvolver habilidades que lhe serão fundamentais no futuro, 

como nessa eventualidade de pandemia que assolou o mundo no ano de 2020. 
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A busca por catalisadores mais eficientes e que possibilitam uma redução de 

cargas poluidoras sobre o meio ambiente é um dos fatores da “Química Verde”. 

Neste sentido, a catálise heterogênea tem atraído muito interesse da 

comunidade científica e do ramo industrial durante os últimos anos. Comparada 

com a catálise homogênea, os homólogos heterogêneos oferecem vantagens 

bem conhecidas como a facilidade no manuseio, na recuperação e reuso do 

catalisador, e a possibilidade de obtenção de produtos altamente puros. Além 

disso, os catalisadores heterogêneos geralmente não são corrosivos e 

reduzem a necessidade de etapas de lavagem na purificação dos produtos, 

que levam a geração de uma menor quantidade de efluentes nos processos. A 

aplicação de compostos de nióbio como catalisadores vem chamando a 

atenção no ramo da pesquisa científica, por diversos fatores como por oferecer 

grande resistência térmica, área específica elevada como fase ativa, 

propriedades redox, entre outros. Além disso, o Brasil é um dos maiores 

produtores de nióbio do mundo, tornando o desenvolvimento de novos 

catalisadores viável, ajudando a transformação da matéria-prima mineral em 

composto de alto valor agregado. O estrôncio é um elemento abundante na 

natureza, representando uma média de 0,034% de todas as rochas ígneas e é 

encontrado majoritariamente na forma de sulfato (celestita) e carbonato 



(estroncianita), já foi usado também como catalisador na produção de açúcar 

no XIX, ele é usado como dopante e suporte nos catalisadores sendo 

impregnados a outros óxidos. Diferente do óxido de nióbio, óxidos de estrôncio 

apresentam propriedades básicas, tornando interessante do ponto de vista da 

pesquisa, avaliar o comportamento de óxidos contendo ambos os metais. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver óxidos com base em 

nióbio e estrôncio, através de diferentes métodos. Mais especificamente foi 

avaliado o efeito da temperatura de calcinação nas propriedades 

cristalográficas e de carga 

superficial de compostos baseados em óxidos de nióbio e estrôncio. Os sólidos 

foram preparados a partir da mistura mecânica de óxido de nióbio comercial 

com nitrato de estrôncio. Os compostos foram misturados em placa a 60 °C e 

em seguida colocados em estufa a 120 °C por 24 h, gerando a Amostra 

SrNbNC. Em seguida os sólidos foram calcinados em diferentes temperaturas 

400 °C, 600 °C, 800 °C e 1000 °C, gerando as amostras SrNb400, SrNb600, 

SrNb800 e SrNb1000 respectivamente. Os sólidos foram caracterizados por 

difratometria de Raios X (DRX), para a identificação de fases cristalinas, e 

Ponto de Carga Zero (PCZ), indicando o valor de pH no qual um sólido 

apresenta carga eletricamente nula em sua superfície, ou seja, o número de 

cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Os resultados 

indicaram que a temperatura de calcinação exerceu um efeito significativo na 

estrutura e cristalinidade dos sólidos sintetizados. A amostra SrNbNC 

apresentou halos amorfos e muito baixa cristalinidade, de acordo com os 

resultados de DRX. Por outro lado, a partir de 400 °C foi possível observar 

picos nos difratogramas indicando a formação de fases cristalinas. Nesse caso, 

foram encontradas a fase Nb16.8O42, ortorrômbica. O sólido calcinado a 600 

°C apresentou perfil difração semelhante, porém com discretos picos indicando 

a formação de Sr2Nb2O7, ortorrômbico. No sólido calcinado a 800 °C, por 

outro lado, foram observadas, além das fases já descritas, óxido de nióbio 

monoclínico. Por fim, no sólido calcinado a 1000 °C foram encontradas todas 

as fases apresentadas nos demais sólido e Sr5Nb4O15tetragragonal. As fases 

de óxido de nióbio encontradas têm sido de grande interesse de pesquisa para 

diversas aplicações notáveis: sensores de gás, catalisadores, dispositivos 

ópticos e eletrocrômicos. Também apresentam significativas área específica, 

porosidade, estabilidade química e resistência à corrosão. A fase Sr2Nb2O7, 

por outro lado, tem sido aplicada como materiais ativos em aplicações como 

isoladores ferroelétricos, materiais termoelétricos, metais, e fotocatalisadores. 



Na caracterização do PCZ, o pH de todos os sólidos ficou em torno de 7,40, 

indicando que temperatura de calcinação não exerceu influência tão 

significativas na carga superficial de compostos. Esses resultados indicaram 

também que os óxidos apresentam caráter neutro, do ponto de vista de 

superfície, o que pode ser atribuído à mistura do óxido de nióbio que tende a 

apresentar superfície ácida com o óxido de estrôncio e caráter básico. Vale 

ressaltar que foram encontrados poucos estudos sobre PCZ desses materiais. 

Dessa forma, neste trabalho foram sintetizados sólidos baseados em óxido de 

estrôncio e nióbio em diferentes temperaturas. A estrutura cristalina foi 

significativamente influenciada pela temperatura de síntese, sendo possível 

encontrar fases ativas em diferentes aplicações como isoladores ferroelétricos 

e fotocatálise. Por outro lado, não foi observado um efeito significativo da 

temperatura de síntese sobre as cargas superficiais dos sólidos. 
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O Brasil concentra cerca de 98% das reservas de nióbio do mundo. O setor 

industrial e a comunidade científica sabendo deste potencial se atentam as 

investigações de aplicação do nióbio. O nióbio possui propriedades especiais 

que permitem uma ampla aplicação no ramo tecnológico e industrial, por ter 

tais características têm fundamental importância nas construções, nos setores 

de fabricação de supercondutores, baterias e peças de avião. É importante 

ressaltar que devido o óxido de nióbio apresentar uma elevada atividade 

catalítica, seletividade e estabilidade térmica, algumas de suas aplicações mais 

comuns são desenvolvidas no ramo da catálise heterogênea, quando aplicados 

nas reações de esterificação, desidrogenação e hidrólise. A comunidade 

científica também se atenta para um outro composto que apresenta 

importantes propriedades catalíticas, o óxido de zircônio, que se destaca por 

sua alta resistência à corrosão por espécies ácidas e baixa condutividade 

térmica. Neste trabalho foram sintetizados sólidos com base em óxido de nióbio 

e zircônio, por diferentes métodos de preparação, a fim de investigar o efeito da 

temperatura de calcinação dos precursores sobre as fases cristalinas. Ambos 

materiais podem apresentar diferentes propriedades em função de suas 

estruturas cristalinas, o que influencia significativamente suas propriedades 

catalíticas como atividade e seletividade.  Os precursores, óxido de nióbio 



hidratado e nitrato de zircônio, foram misturados mecanicamente, de forma a 

manter a razão Nb/Zr 1:1 (mol/mol). As misturas foram secas sob agitação a 60 

°C utilizando uma placa de aquecimento. Posteriormente, o segundo processo 

de secagem ocorreu em uma estufa à 120 °C por 12h, tendo por resultado a 

amostra NbZrNC. Em sequência os sólidos foram calcinados em diferentes 

temperaturas: 400, 600, 800 e 1000 °C, gerando as amostras: NbZr400, 

NbZr600, NbZr800, NbZr1000, respectivamente. Por fim, as amostras foram 

caracterizadas por difração de raios X (DRX), que consiste em uma técnica que 

informa características estruturais, dimensão das partículas e arranjos atômicos 

ou moleculares. As análises foram realizadas no difratômetro XRD600 sendo 

expostas à radiação de CuKa (? = 1,5405 nm), na potência de 30 Kv e 20 mA, 

na faixa de 2? entre 20° e 80°.  As amostras NbZrNC e NbZr400, apresentaram 

halos amorfos e ausência de picos que indicassem fases cristalinas. Por outro 

lado, a partir de 600 °C foram apresentados picos nítidos de fases cristalinas, a 

amostra NbZr600 evidenciou picos em 2 Theta igual a 22,54°/28,33°; 36,64°; 

46,22° e 55,26° característicos do Nb2O5 e atribuídos a fase O-Nb2O5, que 

possui estrutura ortorrômbica com parâmetros de rede a=6,1750Å; b= 

29,1750Å; c=3,9300Å e a=ß=?=90°. A formação da fase ortorrômbica deve-se 

ao fato de que o óxido de nióbio preparado a temperatura próxima de 500 °C, 

apresenta o sistema cristalino ortorrômbico, portanto, é uma fase menos 

estável termodinamicamente, de acordo com a literatura LOPES et al. (2014). 

O difratograma da amostra NbZr800 apresentou no mesmo ângulo de difração 

da amostra NbZr600, porém com picos mais intensos, o que indicam aumento 

de cristalinidade e/ou crescimento de partículas. Além disso, esta amostra 

apresentou picos em 2Theta 24,5°, 33,8° 34,8° atribuídos à fase M-ZrO2 

monoclínica. Outrossim, ocorreu uma transformação no pico de maior 

intensidade, passando da fase T-ZrO2 para a C-ZrO2, devido presença de 

terras raras, com a adição de ítrio, cério e neste caso o óxido de nióbio, são 

provocadas vacâncias de oxigênios na estrutura da zircônia, assim podendo 

ser estabilizado a temperaturas menores, como também apresentando uma 

extensa faixa de estabilização nas fases tetragonal e cúbica, utilizando óxidos 

de baixo custo. Por fim, a calcinação em 1000 °C resultou uma mudança 

estrutural em todas as fases cristalográfica do Nb2O5, o que é de se esperar 

devido ao seu polimorfismo, assim passando da fase O-Nb2O5 para M-Nb2O5, 

sendo a fase mais estável termodinamicamente para esse composto, que 

possui parâmetros de redes a= 20,3810°/ b=3,8249°/ c=19,3680° e a=g=90°, 

b=115,6940°. Neste trabalho foram sintetizados sólidos baseados em óxido de 

nióbio e zircônio em diferentes temperaturas de calcinação. Os sólidos foram 



caracterizados por difração de raios X sendo possível observar uma 

significativa influência da temperatura de síntese sobre as fases dos materiais. 

Os sólidos em temperaturas antes de 800 °C apresentaram 

predominantemente halos amorfos, porém a partir de 800 °C foram observadas 

diferentes fases cristalinas principalmente aquelas características do óxido de 

zircônio C-ZrO2, T-ZrO2, M-ZrO2, e amostra preparada a 1000 ºC foi possível 

observar a fase ortorrômbica do óxido de nióbio. Sendo assim, conclui-se que a 

temperatura influencia diretamente na formação de fases cristalinas. 
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Este estudo tem como objetivo compreender o processo formativo de 

professoras da Educação Profissional e Técnica, a partir de suas experiências 

em cargos de gestão no IFBA, dos sentidos atribuídos a estes modos-de-ser e 

aos desafios enfrentados diante de tal circunstância.  O uso do termo “modos-

de-ser”, mesmo quando não referenciado diretamente, visa manter-me afinada 

com o horizonte teórico heideggeriano. É preciso, pois, legitimá-lo, 

conceitualmente, no bojo do pensamento de Heidegger (2012). Segundo o 

filósofo, todos nós, cada qual na sua singularidade, existência humana, no 

sentido de determiná-la de modo essencialista ou universalizante. O que 

determina o Ser-aí não é uma alma, nem um corpo, mas a própria “existência”. 

Eis a “essência” de cada um. A existência, nesse sentido, nunca é algo pronto, 

acabado ou dado a priori. Trata-se de um constante devir, responsável por 

convocar o “Ser-aí” a se (re)modelar, a se formar e a compreender a si mesmo, 

a partir da sua capacidade de se colocar em questão e das suas condições de 

possibilidade de ação e de afecção. 

Dentre essas possibilidades, estão a de ser-motorista, ser-pintor, ser-médico, 

ou, no caso de nossas entrevistadas, de ser-professora-gestora. Por isto, ser-

professora é uma possibilidade de existir. Isto é, um modo de ser possível. E os 

modos de ser se imbricam, de tal forma que nenhum Ser-aí é, isoladamente, 

um modo exclusivo de ser. O Ser-aí professora é, ao mesmo tempo, Ser-aí-



mulher, Ser-aí-professora, Ser-aí-gestora. Todo Ser-aí é, pois, um 

imbricamento de sentidos e possiblidades que, por fim, configura sua 

singularidade. Assim, o que configura a singularidade de minhas entrevistadas 

é o modo de ser mulher-professora-gestora. Mas isto, obviamente, no contexto 

de interesse da presente pesquisa, pois outras fontes de sentido, certamente, 

atravessam suas vidas. O trabalho orientou-se pelas teorias da fenomenologia 

hermenêutica de Heidegger que auxiliaram na compreensão das narrativas que 

constituem a construção/projeto de si, no processo de formação enquanto devir 

constante, desde a educação não formal, a formação inicial, continuada e em 

exercício, bem como a especificidade da formação para a docência na 

Educação Profissional e Técnica, que abordam as dimensões pessoais, 

profissionais e organizacionais. A questão de gênero e a utilização da categoria 

mulher é refletida tendo como base as teorias da fenomenologia e do 

feminismo que permitem pensar as experiências vivenciadas e a luta contra as 

desigualdades de gênero, inclusive no ambiente profissional da docência. A 

pesquisa se inscreve nos estudos (auto)biográficos e tem como dispositivo as 

narrativas orais que foram analisadas à luz da hermenêutica compreensiva. 

Foram entrevistadas seis professoras-gestoras que ocuparam os cargos de 

gestão entre 2008 a 2018 no IFBA. Os resultados dessa investigação 

apontaram para uma compreensão ampliada de formação, não circunscrita à 

formação inicial e/ou continuada, mas como resultante de todo o percurso 

vivido pelas Diadorins-professoras-gestoras, pois nem todas tiveram formação 

para a docência, algo imprescindível para essa função. Desvelaram também 

que não há uma preocupação com a formação para a gestão, apesar de ser 

uma atividade docente, e que a atuação nos cargos de gestão é formativa, pois 

permite compreender melhor o funcionamento da instituição, melhorar as 

práticas docentes, a relação com os/as alunos/as e os/as servidores/as. 

Assinalaram também que a gestão é um espaço de corporificação masculina, 

mas que há formas astutas de se mover dentro dessa lógica. 
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O estudo do fenômeno religioso na sociedade brasileira e baiana pelas 

Ciências Humanas e Ciências Sociais, tem alcançado visibilidade acadêmica 

nas últimas décadas do século XXI, sobretudo em tempos obscuros onde 

correntes ideológicas extremistas pregam negacionismos historiográficos, 

revisionismos e práticas fascistas de ordem cultural e social, e isso implica em 

diversas interpretações resultantes de discursos de intolerância religiosa, 

sobretudo no campo do sagrado.  A escola, enquanto Instituição de Ensino 

promotora de conhecimento, debates, reflexões e combates às posturas que 

condenam práticas socioculturais restritivas, representa um espaço de poder 

do conhecimento científico, e ao mesmo tempo, extrapola o lugar do senso 

comum, justamente por promover diálogos intergrupais de todas as ordens. Se 

pensarmos que a Constituição Brasileira está fundada na organização de um 

Estado Laico, ou seja, as esferas dos poderes legislativo, executivo e judiciário 

devem agir de modo imparcial com relação às questões de ordens religiosas, 



não apoiando nem se opondo a nenhuma das religiões praticadas e exercidas 

em todo o território nacional, espera-se que o diálogo inter-religioso seja uma 

prática  recorrente e saudável na formação cidadã dos jovens brasileiros. 

O número significativo de casos divulgados pela mídia escrita e virtual, 

envolvendo intolerância religiosa em diversas cidades brasileiras, inclusive em 

Salvador-Ba, apontam para uma conjuntura em que se acirram narrativas de 

ódio, agressões verbais, físicas e psicológicas, sobretudo diante dos(as) 

sujeitos praticantes das religiões de matrizes africanas. As escolas públicas, 

cotidianamente, podem ser palcos de manifestações que envolvem atos de 

intolerância religiosa. Levantar experiências dos discentes/docentes/técnicos 

administrativos da educação envolvendo conflitos de ordem religiosa, gerados 

dentro de Instituições de Ensino, é tarefa necessária e fundamental para o 

combate a intolerância religiosa e a promoção de uma cultura pela paz. Ao 

evidenciar investigações sobre intolerância religiosa numa Escola de Formação 

Técnica/Tecnológica, que por mais de um século de História na Educação, 

formou diversos atores sociais para o mundo do trabalho, trata-se de procurar 

compreender de que modo os docentes/discentes/técnicos administrativos da 

educação vêm lidando com situações que perpassam discursos de ódio, 

desrespeito, desqualificação, seja no campo do fenômeno religioso, seja no 

campo do racismo religioso.  

A presente comunicação consiste em apresentar apontamentos de 

investigação no ambiente escolar do Instituto Federal da Bahia, no campus 

Salvador, a partir do levantamento de casos de intolerância religiosa 

envolvendo discentes, docentes e técnicos administrativos da educação, de 

modo especial, em cursos técnicos integrados ao ensino médio, ocorridos entre 

2016 a 2020. Busca-se reconhecer nas crenças, se há liberdade de 

pensamento religioso nos debates e discussões sobre religiões e religiosidades 

ocorridos dentro do ambiente dos cursos Técnicos/Integrados, no IFBA 

Campus Salvador, além das experiências do corpo docente/discente/técnicos 

administrativos da educação envolvidos em atos de violência por intolerância 

religiosa.  De modo mais específico, pretende-se identificar os tipos de 

violências por intolerância religiosa ocorridos no IFBA, campus SSA; e, além 

disso, o perfil dos envolvidos agressor/ vítima: faixa etária, raça, gênero, classe 

social, religião e nível de escolaridade. A metodologia da pesquisa é de caráter 

exploratório (bibliográfica), documental (fontes administrativas e pedagógicas) 

e descritiva (análise de dados empíricos). O referencial teórico utilizado 

contempla dados de pesquisas Institucionais/Governamentais, além de 



contribuições de autores, tais como, Roger Chartier, Elizete Silva, Fabricio 

Lyrio, Antonio Gonçalves, Lyndon Araujo, Sidnei Nogueira, dentre outros. 
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Introdução: O município de Jequié, localizado na mesorregião do centro-sul 

baiano, apresenta 

uma população estimada em 156.126, ocupa a décima primeira posição entre 

os municípios mais populosos do estado, a maior parte dos habitantes residem 

na zona urbana do município (IBGE, 2020). Há algumas décadas o município 

teve um aumento marcante no que diz respeito a expansão urbana alterando 

os processos de uso e ocupação do solo na cidade. Foram instalados vários 

empreendimentos tais como: indústrias, lojas atacadistas, conjuntos 

habitacionais populares do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), além 

de diversos condomínios habitacionais da iniciativa privada. Surgiram novos 

bairros e loteamentos e ainda houve aumento de área construída em bairros já 

existentes. Os conjuntos habitacionais populares foram criados, através de 

programas federais, como alternativa para que a população de baixa renda 

possa acessar a casa própria. Assim, no ano de 2003, com a criação do 

Ministério das Cidades, o Brasil passou a inserir a questão da moradia na 

esfera de prioridades, constituindo uma gama de medidas legais, financeiras e 

administrativas que representaram avanços na política habitacional no país 

(TONELLA, 2013). No ano de 2009, o governo federal instituiu o Programa 



Minha Casa Minha Vida para estimular a construção e aquisição de moradias 

para as pessoas com renda baixa e/ou com menor poder aquisitivo. Em Jequié 

a presença desses empreendimentos se intensificou nos últimos anos, 

sobretudo quando o munícipio passou a receber recursos do PMCMV que a 

partir agosto de 2020 passou-se a chamar Programa Casa Verde e Amarela 

com base na Medida Provisória nº 996, de 25 de agosto de 2020. Objetivos: 

Este trabalho apresenta  dados parciais de um estudo mais amplo. Nessa 

etapa da pesquisa o objetivo consistiu em realizar um levantamento dos 

projetos do Programa Minha Casa Minha Vida implantados na cidade de 

Jequié. A partir dos resultados foi possível definir a escala espacial de análise 

para as fases posteriores da pesquisa que tem como objetivo analisar os 

impactos da expansão imobiliária produzidos pela implantação do Programa 

Minha Casa Minha Vida na cidade de Jequié, com foco nos residenciais Beira 

Rio; Vida Jequié e Segredo, localizados no bairro do Curral Novo, a partir do 

uso das geotecnologias (ferramenta Google Earth) e da aplicação da matriz de 

impactos ambientais adaptada de Leopold (1971). Metodologia: Portanto, trata-

se aqui de um estudo de levantamento de caráter exploratório. Para tanto, se 

fez necessário a observação in loco em zonas do referido espaço urbano bem 

como, acesso a informações através do Departamento de Habitação 

(Secretaria de Infraestrutura do Município). Resultados: 

Observou-se que, o município de Jequié foi contemplado com construções nas 

Faixas (1, 2 e 3), de acordo com a renda bruta familiar. E que os conjuntos 

habitacionais populares (Faixa 1) foram instalados nos espaços e bairros mais 

distantes do centro da cidade. Inicialmente (2009) foram construídos nos 

bairros do Jequiezinho (Residencial Jardim Eldorado); Mandacaru (Residencial 

Mandacaru II) e no bairro Curral Novo (Residencial Beira Rio). Em 2010, 

começaram as construções no bairro da Cidade Nova (Residencial Campo 

Belo e Colina); Mandacaru (Residencial Mandacaru I) e Jequiezinho (Parque 

do Sol). Em 2012, no bairro do Jequiezinho (Residencial Vida Nova I e II – 

Baixa do Bomfim, Residencial Jardins da Cachoeirinha I, II, III e IV); no Curral 

Novo (Residencial Vida Jequié I). Em 2013, mais um residencial no bairro 

Curral Novo (Residencial Segredo). Foram entregues um total de 6.188 

habitações (casa térrea e apartamento), na Faixa 1. Cada unidade habitacional 

entregue representa uma família beneficiada, assim considerando uma média 

de 4 integrantes por família nessa faixa de renda, o PMCMV no munícipio já 

contemplou aproximadamente de 25.000 pessoas, o que corresponde a cerca 

de 6,24% da população do município (CGU, 2020). Conclusões: Em 2017 o 



PMCMV, entregou as últimas unidades habitacionais da faixa 1 em Jequié, 

sendo que os três maiores residenciais em números de habitação (casa térrea / 

apartamento) estão localizados no bairro do Curral Novo (Residencial Segredo, 

Vida Jequié I e Residencial Beira Rio), totalizando 1.847 habitações. Todos os 

residenciais, objetos dessa pesquisa, são da Faixa 1, cujo financiamento se dá 

pela Caixa Econômica ou Banco do Brasil com até 120 meses para quitação do 

imóvel e com prestações mensais que variam de R$ 80,00 a R$ 270,00, 

conforme a renda bruta familiar mensal de até R$ 1.800,00. Para obter 

residências (casa/apartamento) da Faixa 1 é necessário se inscrever no 

Departamento de Habitação e na Secretaria de Desenvolvimento Social do 

município, atendendo aos pré-requisitos do programa. A Faixa 1 dispõe de um 

subsídio de até 90% do valor da residência, porém o beneficiário do PMCMV 

terá que arcar com no mínimo de 10% do custo de aquisição da casa. Este tipo 

de produção habitacional gera impactos socioambientais que podem ser 

identificados e analisados por meio de estudos de análise espacial através da 

observação sistemática de imagens de satélites bem como, a partir das 

matrizes de indicadores que são utilizadas na identificação dos impactos 

diretos, indiretos, positivos ou negativos, apresentando como vantagens a 

clareza na exposição de tais impactos, a praticidade de elaboração e a 

viabilidade econômica. As matrizes ajudam ainda a identificar a tendência 

destes impactos, se estão progredindo, mantendo ou regredindo, se são 

reversíveis ou 

irreversíveis, bem como a gradação das consequências que estes geram ao 

espaço a ser 

estudado. 
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A educação científica deve ser concebida com o intuito de propiciar a 

construção de conhecimentos de relevância social, constituindo-se em uma 

ferramenta guia para a tomada de decisão responsável a respeito de questões 

envolvendo a sociedade ou ainda problemas cotidianos (TENREIRO-VIEIRA; 

VIEIRA, 2013). O ensino com enfoque em Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) pode ser aplicado com o intuito estimular a autonomia e o pensamento 

crítico através da alteração dos valores individuais, estimulando a autonomia e 

o pensamento crítico (BARBOSA; BAZZO, 2014). Nesse aspecto, o 

pensamento crítico (PC) corresponde à capacidade de análise profunda, 

questionamento, discussão e busca de soluções adequadas para problemas e 

situações (CARRAHER, 1999; LIPMAN, 2003). A pesquisa surgiu a partir da 

percepção de que existia a necessidade de inclusão de discussões mais 

abrangentes sobre questões científicas, tecnológicas e sociais no contexto de 

conteúdos técnicos de uma disciplina de curso técnico, daí a escolha do 

enfoque CTS. Além disso, foi identificado que alguns estudantes demonstram 

dificuldade de expressar e ouvir opiniões, bem como discutir assuntos que não 

estão estritamente conectados ao conteúdo da disciplina, estando 

acostumados a atuar como sujeitos passivos na relação e não participando 



ativamente do processo. Diante desse contexto, a pesquisa foi desenvolvida 

para permitir uma junção entre um conteúdo de corrente alternada 

(especificamente correção de fator de potência) da disciplina Eletrotécnica, 

comum em cursos técnicos, e o enfoque CTS, com vistas a expandir a 

capacidade de PC dos estudantes. Foram feitas duas intervenções em turmas 

de dois semestres consecutivos de um curso técnico da modalidade 

subsequente, sendo que a primeira aplicação teve caráter de protótipo com o 

intuito de validação dos instrumentos de coleta de dados, do cronograma e da 

estratégia de análise dos elementos. A segunda aplicação foi para validar toda 

a estrutura da metodologia. Para alcançar o objetivo da pesquisa, a 

metodologia foi estruturada em cima da elaboração de uma sequência didática 

(SD) a partir do encadeamento de atividades em torno de uma situação-

problema (GUIMARÃES; GIORDAN, 2013) que gere a compreensão das 

relações CTS e a ampliação do PC. Desta forma, a SD foi construída, 

compreendendo atividades diversificadas, como aula expositiva-dialogada, 

apresentação e discussão de trechos de vídeos, pesquisa individual, 

discussões em grupo, registro escrito e debate. A maioria dessas atividades foi 

baseada em uma situação-problema (caso simulado), que é considerada por 

Freire (2007) como uma atividade peculiar do enfoque CTS e da educação 

para ampliação do PC. A situação-problema fictícia versou sobre uma empresa 

que buscava soluções para enfrentar uma crise financeira decorrente da 

situação econômica crítica no país. Com base nesse contexto, desenrolaram-

se discussões sobre perspectivas para redução dos custos na empresa 

visando torná-la mais competitiva no mercado. As análises passaram por várias 

instâncias dentro da empresa, indo desde a mudança de hábitos e alteração de 

processos nos setores até a possibilidade de terceirização. As discussões 

foram traçadas considerando inicialmente a visão da diretoria, depois a dos 

líderes de equipes e por fim a dos demais funcionários. A seleção de uma 

situação-problema com temática relacionada à realidade da condição 

econômica da época, provou ser um bom mecanismo para motivar o 

engajamento, se convertendo em um importante mecanismo para auxiliar na 

discussão sobre de atitudes e valores. A análise a cerca das percepções dos 

estudantes quanto às relações CTS e ao nível de PC dos mesmos foi realizada 

por meio de dois questionários, sendo um inicial, aplicado antes da SD, e outro 

final, aplicado após a mesma. Os questionário foram desenvolvidos a partir de 

noticias disponíveis na internet e opiniões sobre a mesma. O estudante deveria 

escolher uma opinião e justificar sua escolha. A análise CTS foi feita a partir de 

quatro dos mitos CTS apontados por Freire (2007) e outros autores: não 



neutralidade da ciência, superioridade do modelo de decisões tecnocráticas, 

perspectiva salvacionista atribuída à ciência e à tecnologia e determinismo 

tecnológico. Para o PC, a análise foi feita tendo em conta algumas das 

categorias de pensamento crítico definidas por Freire (2007): Curiosidade ou 

Ignorância intelectual/Epistemológica; Pluralidade na observação ou 

Observação Ingênua; e Profundidade na interpretação ou Pseudointerpretação. 

As opiniões selecionadas e as justificativas formaram a base de dados para 

análise e enquadramento nas categorias CTS e nos níveis de PC (ausência de 

qualquer das características do pensador crítico - nível 0, uma característica do 

pensador crítico - nível 1 e duas características do pensador crítico - nível 2). 

Em geral, as análises realizadas indicam que houve melhoria sutil do nível de 

pensamento crítico, mas que a percepção das relações CTS ainda está 

bastante impregnada de construções históricas que reforçam a crença de que a 

ciência existe só para gerar tecnologia, que, por sua vez, sempre gera 

benefício social. Diante do tempo pequeno dedicado à aplicação da SD (cerca 

de quatro semanas), considera-se que o resultado encontrado demonstra que a 

metodologia consegue fazer uma mínima mobilização do pensamento reflexivo. 

A percepção é que as atividades da SD promovem alguma reflexão dos 

estudantes durante as discussões, mas que isso não se traduz quando eles 

precisam aplicar esse pensamento reflexivo na prática (questionário final). Isso 

pode ser um indicador de que as discussões precisam de um tempo maior para 

amadurecimento da consciência e ampliação do PC. 
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O presente projeto de pesquisa destina-se a realizar uma análise sobre a 

política de permanência discentes da Educação Profissional Tecnológica Nível 

Médio (EPTNM), na modalidade de Educação à Distância (EaD), fomentada 

pelo Programa de Assistência Estudantil. Com o advento das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs), a educação à distância desenvolveu-se no 

contexto das sociedades modernas, configurando-se como uma modalidade de 

ensino adaptada às novas demandas e exigências educativas e sociais 

decorrentes das mudanças impulsionadas pela nova ordem global.  Deste 

modo, tendo em vista as mudanças ocorridas no cenário educacional 

estabelecidas pela Resolução CNE/CEB no 3/18, que atualiza  as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, sobretudo com a ampliação da 

carga horária EaD, faz-se necessário uma ampla reflexão sobre as aludidas 

mudanças, singularmente para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

considerando o perfil destes discente e as contribuições da Política de 

Assistência Estudantil em vigor para a permanência dos educandos da 

modalidade EaD. As condições de permanência do estudante na escola, em 

especial, na educação profissionalizante, guarda estreita relação com as 

políticas educacionais estabelecidas pelo Estado voltadas para esta vertente 

pedagógica integrada ao ensino médio associado a EJA. Destarte, a política de 



permanência estudantil deve ser adotada de forma articulada as demais 

políticas, dentro de um planejamento de gestão acadêmica e administrativa, a 

fim de proporcionar medidas que favoreçam a conclusão do curso pelos 

educandos em igualdade de condições. Assim, buscando-se obter um 

panorama geral, procedeu-se neste artigo, o mapeamento documental, visando 

aferir as condições de aplicação da política de permanência fomentada pelo 

Programa de Assistência Estudantil do IFBA, em confronto com o Plano 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), os demais documentos no âmbito 

nacional e na esfera local e o Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível 

Médio em Informática, comparando suas ênfases e fragilidades. Como 

percurso metodológico, adotou-se a pesquisa bibliográfica e análise 

documental para a consecução do objetivo proposto neste estudo, com parte 

preliminar do projeto de pesquisa do Mestrado do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Profissional e Tecnológica, ProfEPT. Por conseguinte, buscando-

se obter um panorama geral, a fim de aferir as condições de aplicação das 

políticas de permanência fomentada pelo Programa de Assistência estudantil, 

proceder-se-á, de forma articulada e integrada, a realização do mapeamento 

analítico documental, no âmbito nacional, do Plano Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES), Documento de Referência do MedioTec e o Relatório - 

Assistência Estudantil na Rede Federal de Educação Profissional Científica e 

Tecnológica (2018). Na esfera local, analisar-se-ão a Resolução CONSUP no 

025/2016 que estabelece as Diretrizes, Normas e Política de Assistência 

Estudantil do IFBA,  o Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do 

IFBA, quadriênio 2014 – 2018, Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Técnico de 

Nível Médio em Informática, concomitante, modalidade de educação à 

distância, o Projeto de Implantação do Curso (PIC) Técnico em Sistemas de 

Energia Renovável, modalidade presencial do campus Lauro de Freitas, PPC 

dos cursos Técnico em Química, Automação Industrial, Refrigeração e 

Climatização Integrado ao Ensino Médio, Técnico Integrado ao Ensino Médio 

em Mecânica e Técnico de Nível Médio, modalidade presencial, campus 

Salvador e o Relatório de Gestão do Exercício de 2018. Nessa esteira, 

observar-se-á que a ampliação da carga horária da educação à distância, para 

essa etapa do ensino, requer especial atenção, considerando que a 

continuidade dos estudos dos discentes EaD ainda se configura como um 

grande desafio educacional a ser enfrentado, implicando na necessidade de 

uma política de permanência que atenda as peculiaridades e especificidades 

desses educandos. A relevância deste estudo justifica-se como locus de 



pesquisa e reflexão que oportunizará a ampliação do debate nos espaços 

acadêmicos, de forma que o presente estudo possibilite contribuições para a 

formulação de políticas públicas voltadas para a permanência dos discentes, 

através da promoção de uma assistência estudantil  inclusiva, ancorada no 

postulado da isonomia, por meio de uma Política de Assistência Estudantil que 

contemple o conjunto das necessidades pedagógicas, étnico-raciais, gênero, 

diversidade, atenção às pessoas com deficiência, mas que também abranja as 

demandas e particularidades dos discentes do ensino médio profissionalizante 

EaD dos Institutos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica. 
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A Educação Profissional, Científica e Tecnológica vem sendo desenvolvida na 

Rede Federal predominantemente pelos Institutos Federais, e tem ganhado 

projeção nos últimos 15 anos tanto pela publicação do decreto nº 5.154/04, 

como pela expansão na oferta vagas em educação profissional, ocasionado 

pela nova configuração da rede consolidada com a criação dos IFs no final de 

2008 pela lei nº 11.892/2008. Embora com marcos legais estabelecidos, tem 

sido um desafio para educadores pensar no tipo de ensino que deve ser 

ofertado para cursos técnicos nos formatos de Ensino Médio Integrado (EMI), 

sobretudo para aquelas disciplinas que compõe o núcleo comum. A proposta 

dessa comunicação oral é apresentar os resultados obtidos na tese de 

doutoramento defendida pelo autor em 2019 de título: “A Física no Ensino 

Médio Integrado: Dimensões curriculares e concepções docentes”, que se 

propôs a indicar um caminho para elaboração do currículo de Física em cursos 

de EMI, partindo da análise dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) 

vigentes à época, e escuta docente por meio da aplicação de questionário. O 

que estava apresentado no PPC, junto ao que os docentes pensam para a 

Física no Ensino Médio Integrado, à luz das ideias de Educação Politécnica de 

Dermeval Saviani e Escola Unitária de Antônio Gramsci, conduziu a definição 



de parâmetros a serem utilizados para a elaboração de um currículo de Física, 

listados por: a) repensar os conteúdos, a partir da proposição de currículos 

menos engessados com a mesma ou maior capacidade de formação; b) 

incentivar o trabalho interdisciplinar como proposição para a integração 

curricular; e c) fomentar o diálogo entre os professores e demais profissionais 

integrantes dos diferentes núcleos formativos. Expandimos os resultados para 

uma discussão ampla, de modo a pensarmos os currículos das disciplinas do 

núcleo comum em curso técnicos ofertados nesse formato, de modo a 

contribuir para a construção de um currículo integrado de fato efetivo, 

amparado nas bases teóricas que sustentam a EPT. Para o caso da Física, 

este trabalho contribui para uma discussão ainda escassa, ao trazer um debate 

denso e ampliado sobre esta disciplina no EMI, rompendo a linha de apenas 

apontar experiências exitosas de abordagens de conteúdos em que essa forma 

de ensino figura apenas enquanto universo de aplicação. Em curto prazo, 

nossos resultados incentivam a revisão dos planos de curso na forma integrada 

no Instituto Federal da Bahia (IFBA), fortalecendo ainda mais a educação que 

ofertamos em nossa instituição. No âmbito político, reforçamos o papel do 

Ensino Médio Integrado como aquele responsável por formar profissionais com 

bom conhecimento técnico, autônomos e críticos, uma experiência exitosa 

quando se pensa na garantia de uma educação pública de qualidade, 

responsável por diminuir as distorções entre o ensino ofertado para ricos e 

pobres, que perdurou por anos nesse país. 

 

 

A Educação Profissional, Científica e Tecnológica vem sendo desenvolvida na 

Rede Federal predominantemente pelos Institutos Federais, e tem ganhado 

projeção nos últimos 15 anos tanto pela publicação do decreto nº 5.154/04, 

como pela expansão na oferta vagas em educação profissional, ocasionado 

pela nova configuração da rede consolidada com a criação dos IFs no final de 

2008 pela lei nº 11.892/2008. Embora com marcos legais estabelecidos, tem 

sido um desafio para educadores pensar no tipo de ensino que deve ser 

ofertado para cursos técnicos nos formatos de Ensino Médio Integrado (EMI), 

sobretudo para aquelas disciplinas que compõe o núcleo comum. A proposta 

dessa comunicação oral é apresentar os resultados obtidos na tese de 

doutoramento defendida pelo autor em 2019 de título: “A Física no Ensino 

Médio Integrado: Dimensões curriculares e concepções docentes”, que se 

propôs a indicar um caminho para elaboração do currículo de Física em cursos 



de EMI, partindo da análise dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) 

vigentes à época, e escuta docente por meio da aplicação de questionário. O 

que estava apresentado no PPC, junto ao que os docentes pensam para a 

Física no Ensino Médio Integrado, à luz das ideias de Educação Politécnica de 

Dermeval Saviani e Escola Unitária de Antônio Gramsci, conduziu a definição 

de parâmetros a serem utilizados para a elaboração de um currículo de Física, 

listados por: a) repensar os conteúdos, a partir da proposição de currículos 

menos engessados com a mesma ou maior capacidade de formação; b) 

incentivar o trabalho interdisciplinar como proposição para a integração 

curricular; e c) fomentar o diálogo entre os professores e demais profissionais 

integrantes dos diferentes núcleos formativos. Expandimos os resultados para 

uma discussão ampla, de modo a pensarmos os currículos das disciplinas do 

núcleo comum em curso técnicos ofertados nesse formato, de modo a 

contribuir para a construção de um currículo integrado de fato efetivo, 

amparado nas bases teóricas que sustentam a EPT. Para o caso da Física, 

este trabalho contribui para uma discussão ainda escassa, ao trazer um debate 

denso e ampliado sobre esta disciplina no EMI, rompendo a linha de apenas 

apontar experiências exitosas de abordagens de conteúdos em que essa forma 

de ensino figura apenas enquanto universo de aplicação. Em curto prazo, 

nossos resultados incentivam a revisão dos planos de curso na forma integrada 

no Instituto Federal da Bahia (IFBA), fortalecendo ainda mais a educação que 

ofertamos em nossa instituição. No âmbito político, reforçamos o papel do 

Ensino Médio Integrado como aquele responsável por formar profissionais com 

bom conhecimento técnico, autônomos e críticos, uma experiência exitosa 

quando se pensa na garantia de uma educação pública de qualidade, 

responsável por diminuir as distorções entre o ensino ofertado para ricos e 

pobres, que perdurou por anos nesse país. 
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Este estudo tem por objetivo cartografar a profissão docente na Educação 

Profissional Técnica do Instituto Federal da Bahia, a partir das experiências 

educativas com a diversidade. A diversidade é aqui pensada como um campo 

de disputa das existencialidades que permeiam as dimensões da profissão 

docente. Assim, os processos formativos, a organização do trabalho docente, 

os modos de atuar, os lugares que os professores e professoras ocupam no 

interior da profissão, e como se posicionam e posicionam a instituição 

enquanto espaço público democrático, são reescritos em uma dinâmica que 

reconfigura a docência. A partir de uma perspectiva epistêmico-política, que se 

inclina à escuta das experiências desperdiçadas dos docentes (SANTOS, 

2011), a pesquisa buscou identificar os saberes que os professores e 

professoras vêm constituindo, e reposicionando a condição formativa e de 

produção do conhecimento acerca da docência para o interior da profissão 

(NÓVOA, 2017). Na etapa inicial, o trabalho metodológico constituiu-se em 

uma cartografia de “dados” quantitativos e um mapeamento dos campi de 

Ilhéus e Valença, lócus da pesquisa. Estes “dados” foram lançados aos 

professores colaboradores da pesquisa, que atuam no Ensino Médio Integrado 

a estes dois campi, para um exercício coletivo de diálogo e análise 

hermenêutica. Tal procedimento trouxe à tona os sentidos construídos pelos 



docentes, a partir das experiências que circunscreveram a leitura da realidade 

em cena. Inspirada nos princípios que norteiam a Documentação Narrativa de 

Experiência Pedagógica (SUÁREZ, 2015), a segunda etapa da pesquisa 

debruçou-se sobre as cartas pedagógicas pelas quais os docentes foram 

convidados/as a revelar suas experiências educativas com as questões da 

diversidade. As cartas deram origem a documentos finais escritos pelos 

professores e professoras que foram publicados e voltaram para a tese como 

um referencial bibliográfico da discussão das próprias experiências narradas, e 

tendo em vista pensar como a emergência dessas práticas atravessam a 

constituição profissional dos docentes. Os resultados me levaram a caracterizar 

como a diversidade, enquanto um campo de disputa das existencialidades, 

provoca um processo de disrupção sobre a profissão, posto que foram 

observados movimentos de reconfiguração nas diversas dimensões 

constitutivas da docência. Desse modo, a profissão foi pensada por territórios. 

Um desses territórios expressa a produção de não-existências, por meio de 

invisibilidade e silenciamento dos sujeitos da diversidade e da política interna 

de relação com as comunidades e de formação docente. Outro território 

revelou-se como espaço de crises profissionais, afetando os docentes em seu 

processo de profissionalização, suas identidades e na organização do trabalho. 

Por outro lado, também foi analisada a formação de territórios de re-

existências, os quais são produzidos por professores que se dirigem 

epistemologicamente e politicamente em direção ao Sul, por meio de práticas 

educativas insurgentes que provocam as disrupções nos processos formativos 

partilhados e construídos entre os pares, na relação com as comunidades, no 

reconhecimento e enfrentamento dos conflitos pedagógicos diante dos modos 

como os sujeitos da diversidade são percebidos nos campi. Os dados revelam, 

assim, que este processo resulta na construção de uma nova territorialidade 

profissional que se baseia no diálogo intercultural e na formação de 

subjetividades 
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O presente estudo surge como um recorte da pesquisa do Doutorado 

Multinstitucional e Multirreferencial em Difusão do Conhecimento, oferecido em 

parceria pelas Instituições de Educação Superior IFBA – UFBA – UNB – UEFS 

– LNCC - SENAI-CIMATEC, intitulada “Dimensão afetiva na escolha do curso 

de Pedagogia em uma universidade publica da Bahia” Partindo da premissa de 

que a afetividade é a capacidade individual de experimentar o conjunto de 

fenômenos afetivos e faz parte fundamental dos nossos relacionamentos: na 

família, no trabalho na escola, no lazer e que nos afetamos e somos afetados 

pelo amor, ódio, inveja, alegria, prazer, solidão, medo, fraternidade, dentre 

outros. Assim, na educação uma relação afetiva positiva entre professor e 

aluno favorece o processo de desenvolvimento e aprendizagem. Segundo 

Henri Wallon o ser humano desde o seu nascimento é envolvido pela 

afetividade que desempenha um papel fundamental em seu desenvolvimento e 

no estabelecimento de relações sociais. La Teoria Psicogenética de Wallon 

defende a integração entre os conjuntos funcionais cognitivo, afetivo e motor, 

os quais intervém em todas as experiências da vida.  Sendo assim, a Teoria 

Henri Wallon vai nos auxiliar na explicação da relação entre a Dimensão afetiva 

do estudante e a sua escolha pelo curso de Pedagogia no presente estudo, 

que teve como objetivo geral: Compreender a Dimensão Afetiva como fator 

imprescindível no processo da escolha do Curso de Pedagogia; e como 



objetivos específicos: a) Estudar a vinculação entre afetividade e cognição nos 

estudantes do curso de Pedagogia e b) Identificar a dimensão afetiva na 

escolha do Curso de Pedagogia. O Referencial teórico deste estudo sobre as 

afetividades é baseado nos autores Wallon (2000), Mahoney e Almeida (2011), 

Leite (2008) e Galvão (1995). A metodologia foi de tipo qualitativa e consistiu 

na revisão bibliográfica na procura de artigos científicos, na qual foram 

utilizados os términos de busca: “Afetividade e escolha da profissão”; “Relação 

afetividade e cognição”, “Afetividade e aprendizagem”, “Afetividade e formação 

de professores”; “Afetividade e profissão docente”, além de buscarmos 

possíveis lacunas que nossa pesquisa poderia preencher. A revisão 

bibliográfica aconteceu de forma remota devido ás atuais condições de 

isolamento social gerado pela pandemia do Coronavirus. Os sites consultados 

foram principalmente Scielo, Portal da CAPES e revistas  cientificas. Os 

resultados da pesquisa indicam que 54 % dos artigos achados em nossa busca 

são vinculados ao tema da relação entre “Afetividade e aprendizagem”, seguido 

por o tópico “Afetividade e formação de professores” com 21% da consulta nos 

sites e bibliotecas virtuais. Já no relativo aos tópicos “Afetividade e cognição” 

com 13% e “Afetividade e Profissão docente” com 12 % dos resultados, o que 

indica uma diminuição da quantidade de pesquisas relacionadas. E muito 

importante destacar que a busca de pesquisas do tema “Afetividade e escolha 

da profissão” não retornou nenhum resultado, o que poderia ser interpretado 

como ausência de pesquisas relacionadas com o tema. Esses resultados 

mostram que há um interesse acentuado pelos cientistas no estudo da 

influência da afetividade no processo de aprendizagem, no qual o professor 

tem especial importância na construção do conhecimento dos estudantes por 

que atua como mediador nesse processo, o que nos leva a considerar o 

professor com a possibilidade de se tornar uma figura relevante e inesquecível 

que pode influenciar na tomada de decisão vinculada à formação profissional 

de seus alunos. Do outro lado, a falta de pesquisas que relacionam a 

afetividade e a escolha da profissão em geral e, em particular, da profissão de 

professor, sinala-nos, sem dúvida, uma lagoa que requere a realização de 

pesquisas nessa área. Além disso, é importante a continuidade nos estudos da 

relação entre afetividade e escolha da profissão que permitam a geração e 

difusão de novos conhecimentos nesta área, assim como a tradução destes 

conhecimentos de uma comunidade cientifica para outra comunidade 

acadêmica ou escolar. 
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RESUMO 

 

Este trabalho aborda uma tentativa de estreitamento epistemológico entre o 

fenômeno social do ciberespaço enquanto esfera de tecnologia intelectual na 

pós-modernidade e a emergência da uberização do trabalho, decorrente do 

avanço das forças do capital inerentes às dinâmicas de alteração das relações 

sociais e culturais promovidas pelas instâncias de produção e consumo. Na 

confluência teórica, estruturante e sistêmica das relações entre ciberespaço e 

uberização, surge um problema a respeito da compreensão das formas 

virtualizadas de trabalho e o papel do Direito do Trabalho enquanto égide 

normativa de proteção dos direitos dos “trabalhadores por aplicativo”. Esta 

pesquisa tem o objetivo de investigar a lógica perversa do sistema capitalista e 

neoliberal que tende a eliminar as garantias trabalhistas legalmente 

sedimentadas e as substitui por uma forma de organização laboral que 

“permite” ao trabalhador ser empreendedor de si mesmo, num nível individual, 

sob a infraestrutura do ciberespaço. 



 

INTRODUÇÃO 

 

O ciberespaço, enquanto vetor de expansão das tecnologias de comunicação e 

informação na pós-modernidade, vem ganhando cada vez mais espaço nas 

relações humanas, no âmbito da sociedade, trazendo uma quantidade 

expressiva de demandas, dilemas e a necessidade de postulados normativos 

que exigem uma adaptação do próprio direito, que se encontra em 

descompasso com as inovações tecnológicas, que por sua vez, modificam as 

relações entre as pessoas. 

 

Nesse sentido, o ciberespaço permite a proliferação de atividades laborais 

baseadas em consumo colaborativo, que representa um ecossistema 

econômico em torno do compartilhamento de bens e serviços sob demanda, 

onde a oportunidade de acesso às redes digitais permite a emancipação de 

formas econômicas mais fluídas, líquidas e interconectadas, da qual a 

plataforma digital do aplicativo de mobilidade urbana privada, denominado 

UBER, tem se destacado exponencialmente.  

 

A prática econômica do consumo colaborativo harmonizou-se de modo 

otimizado com a plataforma UBER, na medida em que a estrutura de oferta e 

demanda, não é tão rígida e limitada quanto nas compras tradicionais. O 

ciberespaço a partir da comunicação digital em tempo real, permite a interação 

de partes interessadas em ter acesso ao que o outro oferece, numa velocidade 

que só pode ser processada com a utilização de tecnologias digitais interativas. 

 

 

2 METODOLOGIA E OBJETIVOS 

 

A pesquisa traz uma abordagem qualitativa, no sentido do esclarecer as 

relações entre as hipóteses oriundas da pesquisa e a comparação das 

informações obtidas a partir das relações entre o ciberespaço, a uberização e o 

direito do trabalho tendo como ponto de vista a proteção do direito dos 



trabalhadores, sob o enfoque das relações jurídico-privadas. Do ponto de vista 

jurídico, a pesquisa adotará o método indutivo, considerando a análise de 

situações particulares para a definição de uma tese geral, que dê subsídios 

para a superação do problema inicialmente levantado. Utilizou-se como suporte 

de pesquisa publicações diversas, sobretudo monografias, dissertações, teses, 

artigos, ensaios, reportagens, decisões judiciais, jurisprudências, doutrinas, 

teorias dentro e fora do universo jurídico, assim como banco de dados 

diversos. 

 

Diante de tal demanda epistemológica, para fins didáticos, este trabalho 

abrange três objetivos distintos: a) Realizar uma pesquisa a respeito das 

relações econômicas provenientes da interação do ciberespaço, do consumo 

colaborativo e do aplicativo de mobilidade urbana UBER; b) Analisar as formas 

de exploração capitalista sobre a relação entre o motorista de aplicativo e a 

empresa e c) Investigar os efeitos jurídicos colaterais existentes sob a óptica 

trabalhista a respeito do modelo de subordinação do trabalhador. A 

metodologia utilizada é de caráter indutivo, tendo como abordagem a pesquisa 

exploratória, documental e bibliográfica para análise de dados, com aporte de 

fontes informais do Direito, a exemplo da doutrina e da jurisprudência. 

 

3 DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

As relações entre o ciberespaço e o trabalho começaram a modificar a 

consistência da compreensão tradicional dos conceitos de mercado, economia, 

subordinação laboral, produção e consumo no sentido de tentar se adaptar à 

velocidade e exorbitância de novos arranjos sociais que se consolidaram ao 

longo do século XX. O mundo do trabalho não é mais o mesmo, evoluiu 

sobremaneira desde a Revolução Industrial e alcança a contemporaneidade 

tentando se ajustar às novas exigências tecnológicas, que tem como 

características a celeridade, acesso, demanda, economia compartilhada e 

precarização do trabalhador.  

 

O ciberespaço permite a prática laboral da uberização, reconfigurando como 

uma nova forma de organização do trabalho, que possibilita eliminação de 



vínculos empregatícios e transforma o trabalhador em uma versão 

empreendedora de si mesmo, mesmo que num nível mais atomizado, ao 

mesmo tempo em que o controle e a subordinação do trabalho é mantido nas 

mãos da empresa. Trabalhadores tornam-se trabalhadores autônomos que 

oferecem seus serviços de acordo com as demandas do mercado. 

Simultaneamente, fazem o gerenciamento sobre o seu próprio tempo de 

trabalho, a intensidade e duração que dedicam à atividade. Ou seja, trata-se de 

uma forma de subordinação obscurecida, na qual o trabalhador parece ter total 

liberdade sobre seu trabalho. 

 

As matizes dos discursos de mérito do trabalhador autônomo, autogestor e 

“meta-empreendedor” ganham ecos com o processo de uberização, quando 

destinam justamente à parte mais vulnerável que é ao trabalhador cuja a 

responsabilidade recairá sobre si mesmo, e logicamente, tudo que diz respeito 

à sua própria atividade. O indivíduo trabalhador, juridicamente alijado por 

definição, perde ainda mais a sua condição de legitimação enquanto 

trabalhador, pois a empresa não o reconhece, ele não se reconhece também. 

Essa lógica gera benefício duplo para as organizações, trabalho apenas on-

demand com custos menores e enfraquecimento de organizações e acordos 

coletivos. A UBER enfatiza que não contrata os motoristas, ao contrário, o 

motorista que contrata o serviço de geolocalização, demanda algorítimica e 

sistema de comunicação digital “gratuita” e plataforma de pagamento on-line 

para clientes que não utilizam moeda convencional. Uma forma escamoteada 

de parassubordinação do trabalhador precarizado.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A uberização é uma espécie de terceirização sobre a execução deste 

gerenciamento para uma multidão de consumidores vigilantes que alimentam 

os dados sobre a produtividade e zelo dos motoristas. Tem-se, por um lado, 

uma multidão de trabalhadores disponíveis e, por outro, uma multidão de 

consumidores. A empresa realiza a mediação, define os ganhos dos 

motoristas, recebe porcentagem sobre seu trabalho, assim como detém os 

meios para que esse encontro aconteça. Por essa via, a UBER, enquanto 

plataforma digital consolidada funciona como uma espécie de catalizadora de 



um gerenciamento algorítmico de si e tendem a aderir às formas precárias e 

pouco reguladas de trabalho.  
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RESUMO 

 

Este artigo tem como perspectiva principal analisar o papel das tecnologias da 

informação e comunicação, disseminadas no ciberespaço, a partir da 

modificação das relações sociais promovidas por intermédio de ferramentas 

eletrônicas virtuais e os efeitos da evolução do processo de utilização de 

mídias digitais no âmbito jurídico. Nesse sentido, busca-se, enquanto objetivo 

investigar as relações inerentes entre o Direito e a cibercultura, na medida em 

que se discute a elaboração e aplicação de normas jurídicas que regulem as 

práticas em ambientes eminentemente virtuais. O problema da pesquisa 

decorre da constatação de que os comportamentos sociais que se manifestam 

no ciberespaço não estão livre de conflitos e o Direito assume papel de regular 

as condutas interindividuais para garantia de harmonia e convivência social.  

 

INTRODUÇÃO 



 

O exponencial crescimento e expansão da rede mundial de computadores ou a 

internet, em seu termo mais vulgar, aliado às formas digitais de interação 

mobilizadas por aparelhos eletrônicos cada vez mais sofisticados, permitiu a 

consistência necessária para a criação de um ambiente social completamente 

novo: o ciberespaço. Pode-se dizer que o ciberespaço representa um dos 

fenômenos mais significativos ocorridos no final do século passado, 

possibilitando a fusão criativa entre a técnica (savoir-faire), cultura, arte, 

informação e comunicação, o que viria a culminar na redefinição de diversos 

segmentos da realidade social, sob a articulação das tecnologias digitais. 

 

Com a possibilidade do desenvolvimento de uma multiplicidade de relações 

sociais através do ciberespaço, as redes digitais subsidiaram o surgimento de 

novas espécies de comportamentos, que colocam em risco a segurança 

jurídica, a integridade dos costumes e os princípios constitucionais ao passo 

que subsidiaram a gênese de um novo gênero de criminalidade, por um lado, e 

a necessidade de rigorosa regulamentação de práticas inerentemente ligadas 

ao acesso de informações, produção de conteúdos digitais e relações no 

ciberespaço, de outro lado. 

 

2 METODOLOGIA E OBJETIVOS 

 

A pesquisa traz uma abordagem qualitativa, no sentido do esclarecer as 

relações entre as hipóteses oriundas da pesquisa e a comparação das 

informações obtidas a partir das relações entre o ciberespaço, a norma jurídica 

e o direito tendo em vista a constatação de comportamentos que passaram a 

eclodir em ambientes virtualizados. Do ponto de vista jurídico, a pesquisa 

adotará o método indutivo, considerando a análise de situações particulares 

para a definição de uma tese geral, que dê subsídios para a superação do 

problema inicialmente levantado. Utilizou-se como suporte de pesquisa 

publicações diversas, sobretudo monografias, dissertações, teses, artigos, 

ensaios, reportagens, decisões judiciais, jurisprudências, doutrinas, teorias 

dentro e fora do universo jurídico, assim como banco de dados diversos. 

 



Devido a considerável taxonomia de comportamentos delitivos digitais ligados 

ao ciberespaço e a necessidade de regulação de condutas contrárias ao 

ordenamento jurídico brasileiro, a perspectiva teórica deste artigo abrangerá 

três objetivos, a saber: a) compreender o Cyberbullying como forma de 

violência digital por meio de assédio; b) Analisar o fenômeno da Pornografia de 

vingança (revenge porn) e os efeitos da exposição feminina na rede e c) 

Discurso de ódio nas redes sociais (hate speech) e os limites da liberdade da 

expressão no ciberespaço.  

 

3 DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

Em primeira análise, se o ciberespaço possibilita uma infinidade de recursos 

para estudos, entretenimento, pesquisas, interações entre pessoas a longa 

distância, também permitem situações que expõem a privacidade das pessoas, 

evoluindo para o desencadeamento de agressões, ofensas e ataques de 

diversas ordens e intensidades. O fenômeno virtual conhecido como 

cyberbullying é um tipo específico de violência psicológica e simbólica 

praticada na internet que tem o objetivo de expor determinada pessoa, com 

difamações, agressões verbais, humilhações, denegrindo a sua imagem, de um 

grupo (ou comunidade), tendo o agente a intenção de implicar, com severa 

intensidade, ataques ofensivos à identidade da vítima. 

 

Bullying e um termo de origem inglesa usado para descrever violências 

repetidas, físicas ou psicológicas, praticadas por um ou mais indivíduos contra 

alguém ou contra um grupo de pessoas incapazes de se defender. O termo 

bully, que designa o autor das agressões, significa algo como “valentão”. 

(BRAGA NETTO, 2009, 180).  

 

No ordenamento jurídico brasileiro, observa-se a Lei nº 13.185/2015, que 

instituiu o programa de combate à intimidação sistemática, tipificando o 

cyberbullying como uma prática associada à promoção de violência psicológica 

ou simbólica, em ambientes virtuais, que impliquem angústia, dor, desconforto, 

humilhação, revelando uma relação de desequilíbrio entre as partes que se 

encontram nesse processo. Apesar da lei propor uma série de medidas 



preventivas ao cyberbullying como capacitação de docentes (Art. 4º, inciso II), 

orientação aos pais (inciso IV), promoção de medidas de conscientização do 

constrangimento da prática (inciso IX) é perceptível que a lei tem muitas 

lacunas, com necessidade de integração. 

 

Em segunda instância, tem-se a pornografia de vingança ou revenge porn 

produzindo efeitos jurídicos no ciberespaço, em essência, mas com resultados 

desastrosos diretamente ligados ao mundo real. Atualmente, não existe uma 

previsão legal para tipificar esse tipo de conduta no ordenamento jurídico 

brasileiro, mas nem por isso o Estado pode manter-se a distância ou inerte pela 

imprevisão da conduta, garantindo retorno jurídico ao caso concreto, assim 

como tutela às vítimas de pornografia de vingança. 

 

Em última análise, ressalte-se que o direito à liberdade de expressão é um dos 

mais importantes e consolidados direitos fundamentais, que revela um dos 

anseios mais latentes da humanidade. O conceito de liberdade de expressão 

diz respeito à possibilidade do indivíduo em manifestar, livremente, seus 

pensamentos, ideias, inclinações e opiniões a respeito de diversos temas 

sociais. Trata-se de garantia constitucional, previsto no Art. 5º da Carta Magna 

(incisos IV, V, VI, IX e XIV) assim como no Art. 220. Na própria Constituição 

Federal, ascendeu à condição de cláusula pétrea, da qual não poderá sofrer 

alteração, salvo em hipótese concreta disposta em texto constitucional. 

(MENDES, 2009, p.409). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As reiteradas circunstâncias sociais relacionadas com o conflito entre a tutela 

jurídica de determinados institutos, a exemplo dos direitos da personalidade, 

imagem, honra, privacidade, intimidade, igualdade, segurança e integridade 

moral, psíquica e social estão constantemente comprometidos, pela ausência 

ou carência de um catálogo legal de normas jurídicas que possam dar 

tipicidade às práticas lesivas aos indivíduos que navegam no ciberespaço ao 

passo que permite maior efetividade da justiça em relação aos casos onde os 



direitos fundamentais das pessoas não possam ser violados com tanta 

intensidade e gravidade. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objeto a investigação do fenômeno social do ciberespaço 

e as repercussões diretas no processo de mediação parental. O artigo tem 

como premissa investigar as relações epistemológicas entre estas duas 

instâncias ao passo que analisa as normas jurídicas trazidas pelo Direito no 

que concerne ao princípio de proteção integral da criança frente ao abandono 

afetivo-virtual. O objetivo da pesquisa é apontar elementos que realcem os 

contornos teóricos do ciberespaço e as formas virtuais que influenciam o 

comportamento de crianças adolescentes. A metodologia empregada é 

bibliográfica, em primeiro momento, mas avança para uma perspectiva 

exploratória, devido a vastidão de dados e informações disponíveis a serem 

analisadas. O problema da pesquisa é multidimensional, mas pode ser 

sintetizado a partir da ideia de como o ordenamento jurídico brasileiro, 

sobretudo o Código Civil e o Estatuto da Criança do Adolescente, precisa se 



adaptar para dar conta do Ciberespaço e da necessidade de mediação 

parental. O trabalho se justifica na medida em que investiga a responsabilidade 

civil dos pais diante da influência das tecnologias de informação e comunicação 

em função do princípio da proteção integral da criança. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ciberespaço, por definição, pode ser representado como um “espaço de 

comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das 

memórias dos computadores” na medida em que se comporta como um 

alicerce de uma nova forma de realidade humana, resultado da relação (ou 

interação) do homem com a máquina, na perspectiva de fundir a técnica 

humana com a criatividade, a individualidade e a ampliação das possibilidades 

do homem, tanto do ponto de vista da informação como da comunicação. 

 

De acordo com Pierre Levy, o ciberespaço pode ser conceituado como um 

“universo das redes digitais como lugar de encontros e de aventuras, terreno 

de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural” que tem como 

suporte as mais variadas formas de tecnologias intelectuais, que conectam 

pessoas a partir da difusão do conhecimento em rede, sintetizando o coletivo 

de pensamentos humanos, que se reúnem em razão da disseminação de 

elementos simbólicos no âmbito de uma comunidade virtual, dissolvendo 

barreiras geográficas e minimizando as limitações espaciais e temporais 

inerentes ao mundo físico. 

 

Assim, o ciberespaço e as tecnologias da informação e da comunicação 

gestadas por ele, oportuniza a experimentação de um complexo processo de 

transformação das relações sociais, extremamente veloz, virtualizado, 

cibernético, informático e globalizante. Com a possibilidade de utilização da 

infraestrutura do ciberespaço (fibra óptica, computadores, smartphones, 

internet, tablets, provedores de acesso, sites, redes sociais, etc) o ser humano 

admite a possibilidade de relações interpessoais à distância, permitindo que os 

indivíduos possam acessar grandes quantidades de informação, por um lado, e 



estabelecer comunicação em tempo real (real time), com outras pessoas, sem 

sair de casa, de outro. 

 

2 METODOLOGIA E OBJETIVOS 

 

A pesquisa traz uma abordagem qualitativa, no sentido do esclarecer as 

relações entre as hipóteses oriundas da pesquisa e a comparação das 

informações obtidas a partir do banco de dados de acesso de jovens usuários 

no ciberespaço, assim como suas respectivas áreas de interesse, afinidades e 

atividades. Do ponto de vista jurídica, a pesquisa adotará o método indutivo, 

considerando a análise de situações particulares para a definição de uma tese 

geral, que dê subsídios para a superação do problema inicialmente levantado. 

Utilizou-se como suporte de pesquisa publicações diversas, sobretudo 

monografias, dissertações, teses, artigos, ensaios, reportagens, decisões 

judiciais, jurisprudências, doutrinas, teorias dentro e fora do universo jurídico, 

assim como banco de dados diversos. 

 

O objetivo central da pesquisa é investigar a relação entre a mediação parental 

e a tese do abandono virtual como elementos conflitantes e complementares 

da realidade jurídica da responsabilidade dos pais em face do Direito de 

Família contemporâneo, imerso no ciberespaço e nas estruturas complexas da 

contemporaneidade. Tem como objetivos secundários, a saber: a) analisar o 

papel da mediação parental nas relações dos pais com os filhos nos 

dispositivos informáticos de informação e comunicação disponíveis no 

ciberespaço; b) Sistematizar os pontos e contrapontos da tese do abandono 

virtual referente às causas de demandas sociais nascidas junto ao advento da 

cultura digital e os impactos em crianças e adolescentes: c) Estabelecer um 

espaço crítico-propositivo referente à modelos e/ou estilos parentais que 

compreendam a dinâmica da relação entre a utilização, acesso e consumo de 

bens ciberespaciais. 

 

3 DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 



A existência do ciberespaço impõe ao poder familiar um dilema crucial que 

exige a responsabilidade dos pais no controle do acesso às informações on-

line na rede. O cotidiano de crianças e adolescentes tem sido modificado em 

função do acesso ao universo de computadores interconectados, dispositivos 

eletrônicos móveis e outras tecnologias digitais. Os comportamentos na rede 

podem ser classificados como benéficos, quando possibilita contínuo material 

de pesquisa escolar e comunicação com o mundo. Não obstante, podem ser 

considerados maléficos, quando levanta questões sobre os prejuízos 

relacionados à saúde psíquica, afetiva e cognitiva. Em face das implicações 

positivas e negativas de utilização das mídias digitais por crianças e 

adolescentes, entende-se que a responsabilidade dos pais é crucial, tendo em 

vista que o lar é apontado como local mais comum para as práticas digitais no 

ciberespaço. A mediação parental é o processo reverso da tese do abandono 

virtual. A ausência do dever de demonstrar cuidado no cibermundo 

representada pelo ato comissivo ou omissivo, com culpa ou dolo, na ocasião de 

facilitar, permitir, estimular, omitir, negligenciar ou não produzir (proporcionar) 

as cautelas necessárias e exigidas, em relação aos menores de idade na 

internet, mesmo na inobservância de ocorrência de danos, é denominada de 

tese do abandono virtual. O abandono virtual representa violação do dever 

inerente à autoridade parental no que diz respeito aos cuidados objetivos de 

proteção, bem como está dentro do rol de obrigações concernente ao acesso à 

educação pelos menores de idade, o que inclui a segurança destes no universo 

digital. 
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Pensar no que somos e o que nos tornamos na atualidade é essencial para 

não termos uma trajetória desconexa de si mesmo. A conexão digital é algo 

que instiga cada vez mais o usuário – a dinâmica de estar na rede, a sensação 

de livre arbítrio, acessar plataformas interativas e com layouts cada vez mais 

modernos, empolga – esse tema foi escolhido como forma de investigar o que 

constitui o mundo digital e como esse universo afeta a condição humana. 

Nesse sentido, a relação que se estabelece com a lente digital coloca o 

indivíduo na dúvida de si desconfigurando-o dos processos de auto-

subjetivação, uma vez que, a sensação de liberdade que circula no mundo 

digital começa a ser questionada. O ser humano hoje vê o dispositivo digital 

como uma parte do seu corpo, não conseguindo se desconectar do 

smartphone, tablet etc. Sua condição vem sendo narrada cada vez mais sob 

efeito das lentes dos dispositivos – nele, o acesso a mundos e a sensação de 

liberdade desperta cada vez mais interesse, uma vez que, é necessário apenas 

cliques para acessar realidades distintas. O entendimento desses processos 

pode revelar mecanismos de controle e poder que nem sempre são visíveis ao 

usuário. O ciberespaço exerce um tipo de poder que coleta, classifica e 

armazena dados - dados esses que são gerados a partir da relação que o 

usuário estabelece na rede, cada rastro deixado é coletado e armazenado: 

como usa o cartão de crédito, as localizações que menciona nas redes sociais 



on-line, o tempo que leva vendo um vídeo de interesse ou uma simples curtida 

ou compartilhada, por exemplo, logo, “a mineração de dados é uma técnica 

estatística aplicada que consiste num mecanismo automatizado de 

processamento de grandes volumes de dados cuja função central é a extração 

de padrões que gerem conhecimento”. (BRUNO, 2008. p. 13). As convicções 

sobre o livre arbítrio digital já não são mais as mesmas – o usuário digital 

encontra-se dento de um laço de repetição onde cada passo dado é vigiado e 

monitorado, a isto, “(...) a subjetivação é da ordem dos efeitos mas produz 

resultados concretos nos sujeitos” (FILHO, 2006. p. 47). A produção dessa 

subjetividade não tem como objetivo eliminar as características individual 

enquanto sujeito histórico, mas determinar o curso da sua vida a partir do 

exercício das relações repressoras. Nesse sentido, a mineração e o controle de 

dados do usuário aparece na sociedade atual como uma ferramenta que 

personaliza e oferece um tipo de conteúdo que vai determinar para o indivíduo 

predefinições que vão conduzi-lo a realizar escolhas que nem sempre são 

suas, um tipo de apropriação hierárquica e excludente. O presente trabalho tem 

como objetivo entender como ocorre os processos de subjetivação na rede 

digital e como o usuário comum lida com as diferentes formas de controle e 

poder deste universo. Nessa lógica, compreender como o biopoder se exerce 

nas lentes digitais mesmo que não seja visível ao usuário.    

Por conseguinte, identificar como ocorre a coleta e mineração de dados 

advindos do usuário da rede digital e como são utilizados para proliferação de 

conhecimento total e individual do indivíduo. Por seu caráter teórico-reflexivo, 

propõe-se a construção de uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, 

utilizando alguns dos conceitos do Michel Foucault para questionar e 

compreender a realidade presente. Sobre o foco principal da discussão, 

ressalta-se a indicação da necessidade de maior atenção a forma como os 

usuários se relacionam com as lentes digitais on-line e como esses espaços 

podem ser excludentes e desiguais, “A máquina de ver é uma espécie de 

câmera escura em que se espionam os indivíduos; ela se torna um edifício 

transparente onde o exercício do poder é controlável pela sociedade inteira” 

(FOUCAULT, 2014. p. 201). Compreende-se que as técnicas de controle e 

monitoramento no ciberespaço sobrepõem a condição do sujeito, tendo o 

biopoder como um tipo de poder totalizador e individualizador que classifica e 

hierarquiza o indivíduo no universo digital sobretudo aquele que não reflete a 

maneira como se relaciona com este ambiente. Com essa pesquisa, nota-se 

que a conexão por redes digitais, especialmente a internet dá ao usuário 



comum da rede a possibilidade de romper com a lógica presente – derruba 

fronteiras, diminui distâncias, relativiza a relação do que entende-se enquanto 

global e local, por exemplo – a informação localiza-se na palma da mão. O 

clique na lente do dispositivo gera possibilidade e acesso mundos nunca visto 

antes -, esse movimento constitui uma rede de criação de valores, de 

colaboratividade, constitui, assim, uma rede de usuários que diariamente 

dialogam entre si.Por outro lado, identifica-se que, a internet não promove 

apenas perspectivas positivas, todo esse movimento da descentralização do 

poder da informação, coloca o humano em dúvida de si mesmo: as fake news, 

o controle e a utilização dos dados pessoais, por exemplo. Por mais que os 

softwares e a internet nos tragam facilitações e rapidez no dia a dia, eles 

trazem consigo, também, um controle constante, um controle que segue o 

usuário a cada passo dado, “(...) vê-se tudo, sem nunca ser visto”. 

(FOUCAULT, 2014. p. 195). Nesse universo, se exerce um novo tipo de poder 

que sujeita os usuários digitais, uma vez que, nesse cenário o(os) poder(es) 

não são tão visíveis como outros tipos de exercícios, nessa lógica a vigilância e 

monitoramento digital se exerce de forma constante vendo e se apropriando 

dos rastros deixados pelo usuário na rede. Por conclusão, a consciência destes 

processos pode contribuir para o desenvolvimento de um modelo de sociedade 

menos espetacularizada onde cada sujeito seja capaz de questionar a natureza 

da própria realidade. Não há um manual para lidar com a existência – as 

ciências sociais possa ser um caminho para esse movimento. Este trabalho em 

processo de conclusão oferece ao leitor alguns insights que possam fazê-lo 

compreender melhor a narrativa que ele estabelece na rede digital. Os 

mecanismos de controle são sutis e silenciosos, porém questionar a natureza 

da própria realidade talvez seja um exercício que possa conduzi-lo a 

compreensão destas relações. Não há relação de poder sem um campo de 

saber - resistir às imposições do mundo digital tende a ser uma forma de auto-

subjetivação. 
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O desafio de ser mulher na sociedade brasileira é constante. Mulheres seguem 

sendo violentadas de formas diversas pela prevalência do estigma social das 

legislações mais antigas, a exemplo do Código Civil de 1916, que incapacitava 

civilmente as mulheres, sobretudo as casadas, e que ainda compromete o 

entendimento mulheres seguem esquivadas de sua própria relevância social e 

seu protagonismo. 

O objetivo desta pesquisa admite analisar a efetividade das medidas de 

proteção e garantias dos direitos das mulheres vítimas da violência doméstica 

e a atuação do Estado e demais entidades da Rede de Proteção às vítimas. 

Neste aspecto jurídico e social, justifica-se este trabalho pelo questionamento 

dos padrões sociais que ainda influenciam tanto a conduta dos agentes 

agressores, condicionando as vítimas da violência doméstica no âmbito familiar 

a evitar as denúncias ou, quando noticia ao Estado, quais as condutas 

adotadas para assegurar o direito de viver sem medo. A metodologia utilizada 

na presente pesquisa se baseia no método argumentativo, resultado da análise 

bibliográfica e de leituras de dados sobre a violência doméstica no Brasil, 

sobretudo com relação às garantias dos direitos fundamentais à dignidade e 

liberdade das mulheres vítimas da violência doméstica em âmbito familiar. Por 

meio do levantamento, tratamento e interpretação dos dados obtidos em fontes 



oficiais, é perceptível o aumento do número de denúncias referentes aos 

crimes de violência doméstica, sobretudo após a vigência da Lei 11.340/2006, 

mas a vigência da lei não coibiu os crimes praticados no âmbito doméstico e 

familiar e, com a instituição da Lei 13.104/2015, foi instalada a pena mais 

severa para os agressores que assassinem as vítimas. 

Segundo pesquisa realizada pelo Banco de Dados do Senado (DataSenado) 

sobre a violência doméstica (2015), o número de casos, variando entre os 

diversos tipos de violência, é possível perceber o crescimento da violência 

doméstica à medida que se constata que as leis não relaxam a consciência do 

agressor. Mulheres, sobretudo as vítimas da violência doméstica, não se 

sentem seguras e, na maioria das vezes, sentem-se desrespeitadas, mesmo 

acreditando estarem mais protegidas pela vigência da Lei Maria da Penha 

(11.340/2006). Até 2015, cerca de 70% das mulheres que foram violentadas 

pela primeira vez relataram que a agressão ocorreu no início da fase adulta, na 

faixa etária entre 18 e 29 anos, ou seja, muitas mulheres já sofrem as 

consequências da violência desde muito jovens. Os agressores, por sua vez, 

na razão de 73%, foram os companheiros ou ex-companheiros das vítimas 

(namorados, maridos e companheiros) do sexo masculino. Até aqui, percebe-

se que as mulheres vítimas da violência doméstica são, em sua maioria, jovens 

que começam a ser agredidas dentro de relacionamentos conjugais baseados 

na afetividade e convivência. Ainda é possível trazer à baila que a violência 

física ainda é o tipo mais comum de agressão enquanto a violência psicológica 

encontra a segunda posição, e é a violência psicológica a mais difícil de atestar 

nos meios legais, pois se consagra de forma individualizada, subjetiva e, por 

muitas vezes, apenas no âmbito da convivência entre os cônjuges, podendo, 

assim, passar despercebida por outras pessoas, o que pode dificultar a 

identificação da agressão. Neste ínterim, mulheres que sofrem deste tipo de 

violência somada a outros tipos são as que mais têm medo da morte, pois as 

constates ameaças contra a vida delas e de outros entes familiares são 

colocados à prova do agressor, fazendo com que mais de 20% evitem pedir 

ajuda às autoridades. Configura-se aqui, o medo do agressor e a 

vulnerabilidade psicológica dessas vítimas em buscarem apoio na rede. 

Em paralelo à problemática da violência no âmbito doméstico e familiar, se 

encontra, por fim, o desaparelhamento do sistema jurídico e judiciário também 

compromete a celeridade dos processos penais, deixando a vítima ainda mais 

vulnerável às ações do agente agressor e desassistida pelo Estado enquanto a 

impunidade se instala como regra. A pesquisa em andamento constata que a 



reincidência dos crimes, os fatores sociais aos quais as vítimas estão 

condicionadas (renda, emprego, nível de escolaridade, acesso à saúde, 

assistência aos filhos) ainda é muito presente nos lares violentos, 

comprometendo a integridade física e moral dessas mulheres, sua consciência 

enquanto ser social e enquanto sujeito de direitos humanos. 
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A elevada demanda na utilização de produtos plásticos, vem ocasionado um 

acréscimo na geração de resíduos sólidos. Muitos desses resíduos ficam na 

natureza por centenas e milhares de anos, originando problemas ambientais, 

crises econômicas e sociais. Esses problemas ambientas, sociais e 

econômicos, vem incentivando a busca de materiais biodegradáveis capazes 

de substituir os materiais de fontes fosseis, para isso estes bioplásticos 

precisam possuir características que possibilite a sua utilização na fabricação 

de embalagens nas indústrias de alimentos. Entre os biopolímeros os amidos 

se sobressaem por serem renovável, possuir baixo custo e está disponível 

abundantemente na natureza. Os biofilmes a partir do amido manifestam boa 

capacidade a barreira a óleo, a gases de O2 e CO2. Portanto o objetivo desse 

artigo é caracterizar e avaliar as propriedades físico-químicas do amido de 

milho e amido de mandioca, para verificar a eficiência deles no 

desenvolvimento de filmes biodegradáveis que possam ser aplicados em 

embalagens de alimentos. Na metodologia foram empregadas técnicas de 

caracterização dos amidos como: a análise de cristalinidade, análise de 

propriedades térmicas, análise química elementar e análise morfológica. Foram 

utilizados amido de milho e amido de mandioca da marca Yoki Alimentos S/A 

como materiais de referência para trabalhos futuros. Os resultados da análise 



química elementar foi possível verificar que a porcentagem de CH2 para os 

amidos foram de 99,98% para o amido de milho e 99,97% para o amido de 

mandioca, também pode-se observar que o amido de milho apresenta alguns 

elementos químicos como alumínio, silício e enxofre, que não estão presentes 

no amido de mandioca, já o amido de  mandioca possui cálcio, que não foi 

detectado no amido de milho. Portando, ambos os amidos apresentam 

diferenças na sua composição química. Já a analise morfológica dos grânulos 

de amido de milho e mandioca, consegue-se determinar que o amido de 

mandioca apresenta um formato oval ou redondo, e o amido de milho já 

apresenta um formato arredondado e poliédrico, também é possível observar o 

tamanho dos grânulos do amido de milho que variam de 4,90 a 15,83 µm e do 

amido de mandioca está na faixa de 7,19 a 17,84 µm. Em relação a análise das 

propriedades térmicas, o amido de milho e mandioca apresentam três fases de 

degradação, na primeira fase ocorre evaporação da água, uma perda de 

massa de 10,7% para o amido de milho e 12,7% no amido de mandioca ,  já a 

segunda fase corresponde a decomposição inicial dos polissacarídeos, onde a 

perda de massa foi de 67% no amido de milho e 68,4% para o amido de 

mandioca e a terceira está relacionado a degradação total dos amidos, 

proporcionando uma perda de massa de 18,7 para o amido de milho e para o 

amido de mandioca uma perda de 18,3%. A Análise do padrão de cristalinidade 

do amido  está de acordo com o retratado na literatura em que  um padrão A 

corresponde a cristalinidade encontrada em amidos de cereais (milho e trigo) e 

um padrão B e, particular ao amido de tubérculos, por exemplo a batata e o 

padrão C seria a junção do tipo A e B, que condiz com o amido de mandioca. 

Pode-se concluir com os resultados obtidos pelos amidos de milho e mandioca 

comprados comercialmente no mercado local, apresentam padrões cristalinos, 

propriedades térmicas e morfologia de grânulos semelhastes as características 

que os amidos em conformidade com dados da literatura. Desta forma, a 

caracterização dos amidos é de fundamental importância para o 

desenvolvimento de filmes biodegradáveis, assim sendo capaz de selecionar 

os amidos que terão maior eficiência na produção de embalagens plásticas 

com características próximas as das produzidas a partir de polímeros 

provenientes de fontes fosseis. 
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Diante da crise climática vivenciada pelo planeta nas últimas décadas, 

desencadeada principalmente pelas emissões de poluentes de origem fóssil, é 

fundamental o desenvolvimento de fontes alternativas de geração de energia 

que minimizem seu efeito. Daí surge o protagonismo das células combustíveis 

com uma nova possibilidade, da quais se destacam as Células a Combustível 

tipo Membrana Trocadora de Prótons, por sua baixa temperatura de operação 

e utilização de hidrogênio e oxigênio como fonte de geração de energia, além 

de emitir como “poluente” vapor de água. A produção de hidrogênio acontece 

via reações conhecidas como reforma, na presença de catalisadores, em 

especial, os catalisadores a base de níquel. A geração de hidrogênio a partir da 

reforma de hidrocarbonetos é uma rota clássica, tendo destaques os processos 

de reforma a vapor, a oxidação parcial e a reforma oxidativa. Destas, a reforma 

a vapor é a mais utilizada industrialmente e apontada como a alternativa mais 

viável para produzir hidrogênio, sobretudo a partir da reforma de gás natural. 

Entretanto, esta rota apresenta como desvantagem ser um processo altamente 

endotérmico, agregando custos ao processo. O gás natural possui uma maior 

porcentagem de metano em sua composição e este pode ser reformado, 

gerando gás de síntese (CO e H2), que posteriormente passa por processos de 



purificação para obter uma corrente gasosa rica em hidrogênio, livre de 

monóxido de carbono. Os catalisadores do tipo Perovskita suportada têm se 

destacado nesse contexto em decorrência da sua alta atividade e seletividade 

nas reações de produção de hidrogênio. Modificações na natureza dos 

suportes bem como utilização de metais substituintes menos nobres 

contribuem para o emprego desse catalisador com viabilidade econômica e 

operacional, reduzindo a sua desativação e aumentando a sua vida útil. Neste 

trabalho foram sintetizados, pelo método do citrato amorfo, precursores 

catalíticos de Óxidos de Níquel do tipo Perovskita, tendo como dopantes 

Lantânio e Bário, nas proporções La1-xBaxNiO3 (x = 0,0; 0,4; 0,6 e 1,0). Os 

resultados de TGA indicam que para todas a proporções a formação do óxido 

estável se dá aos 800 °C. O método do citrato contribuiu para a formação do 

sólido cristalino Perovskita em todas as proporções testadas, com morfologia 

homogênea. À medida que o Bário é inserido na estrutura, atinge-se o limite de 

solubilidade deste, surgindo fases amorfas segregadas de carbonato de bário e 

óxido de níquel, identificadas nos perfis de DRX. Os ensaios de EDS não 

permitiram concluir acerca da composição centesimal das amostras, contudo, 

observou-se divergência entre os valores teórico e experimental à medida que 

se aumenta a concentração de bário. Todas as amostras testadas se 

mostraram ativas e seletivas para a reação de Reforma Seca do metano acima 

do 700 °C, evidenciadas nos resultados de TPSR. A utilização de catalisadores 

Perovskita a base Níquel, dopados com Lantânio e Bário, demonstrou se 

promissora na produção de hidrogênio via Reforma Seca de metano, entretanto 

é fundamental a realização de testes catalíticos mais assertivos e estudos 

relacionados à separação do hidrogênio do monóxido de carbono indesejável 

neste processo. 
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O Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM -, representa, no cenário atual, o 

principal mecanismo de avaliação de estudantes desse nível de ensino, 

ocorrendo em larga escala no Brasil, seja como instrumento para analisar a 

qualidade do ensino, seja como meio de selecionar os estudantes para vagas 

em cursos de Ensino Superior, em instituições públicas e privadas, além de ser 

requisito para a aquisição de bolsas de estudos. Dentre os conhecimentos 

exigidos no exame, a redação, não-raro, está em evidência, constituindo um 

campo que povoa as expectativas dos estudantes e tem relevo dentro dos 

processos de ensino.  Trata-se de uma prova com certa subjetividade, porém 

regida por normas especificas, em que se consideram algumas competências 

(relacionadas às convenções da norma escrita, ao atendimento ao tema e tipo 

textual, à estrutura argumentativa, à coesão e à construção de proposta de 

intervenção sobre o tema proposto). Dentre tais elementos, no planejamento e 

desenvolvimento da argumentação, ganha destaque o processo de autoria. O 

conceito de autoria, contudo, pode apresentar um caráter variado, dependendo 

da perspectiva teórica, causando tensões no sujeito candidato quanto ao que 

se espera num exame dessa dimensão. O presente artigo, amparado nos 

estudos textuais e discursivos, versa sobre a os processos de autoria na 



redação do ENEM. Nesse sentido, parte de contextualização teórica sobre a 

autoria, passando, especificamente, por uma análise da perspectiva de autoria 

tal qual vislumbrada nas matrizes de referência do ENEM – em cuja grade 

integra o escopo da Competência III, que se debruça sobre a capacidade de  

selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, dentro de um projeto 

de texto e em defesa de um determinado ponto de vista. Finalmente, tais 

concepções são comparadas com a visão apresentada por estudantes de 

séries finais do Ensino Médio em preparação para o exame.  O trabalho tem 

como objetivo estabelecer relação entre a perspectiva de autoria estabelecida 

no ENEM e a concepção dos estudantes sobre esse aspecto do texto, de modo 

a buscar compreender se as expectativas convergem e como influenciam 

dentro dos mecanismos de estudo desses sujeitos. Para tanto, além do 

levantamento teórico mencionado, constitui-se um corpus a partir de 

entrevistas realizadas por meio de formulário eletrônico voltado para 

estudantes de 3ª e 4ª séries do Ensino Médio de Técnico de Nível Integrado do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, Campus 

Ilhéus, por meio dos quais se buscam os principais elementos norteadores dos 

estudantes quanto à noção de autoria, e os modos pelos quais estes os 

orientam em suas produções de texto dissertativo-argumentativo. Trata-se de 

um estudo que parte de um contexto relevante no ensino de Língua Portuguesa 

e na vida dos estudantes, seja pelo desenvolvimento de suas competências 

textuais, seja pelos desdobramentos no acesso ao ensino superior, mas, 

sobretudo, por permitir uma análise acerca do alinhamento do ensino com 

exames oficiais de interesse do público-alvo. 
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Este estudo tem como objeto a criação de um curta-metragem em animação 

2D, incluindo todo o processo de produção – pré-produção, produção e pós-

produção, tendo como pré-texto as lendas e contos africanos. Nesse âmbito, 

observa-se que a história do cinema de animação aponta um percurso que 

envolve importantes progressos técnicos e tecnológicos. Essa trajetória nos 

mostra que se antes a área tinha o foco no público infantil, hoje a curva é 

ascendente por parte de um público misto, entre crianças, jovens e adultos, 

inclusive na idade madura. Ainda, após a morte de Walt Disney, o gênero 

animação o tem como referência, em sua sensibilidade, técnica e estética, que 

nos proporcionou a impressão de vida tão esperada em seus personagens. 

Embora, mundialmente uma nova geração de jovens animadores e estúdios 

alternativos venham delineando uma trajetória do desenho de animação com 

narrativas, personagens e filmes próprios e fortalecidos, consolidando ainda 

mais o gênero. Seguidamente, pode-se inferir, dado histórico do áudio visual, 

que o cinema e animação têm sua origem no teatro de sombras Chinesa, todas 

essas artes passam por significativas transformações, de maneira especial no 

que tange seu aparato técnico/tecnológico. Esse estudo, para a produção da 

animação 2D, tem temática contextualizada na cultura africana, e o propósito é 

difundir e trazer à tona a cultura mais influente do povo brasileiro, dar 



visibilidade no formato digital, contribuindo com a discussão sobre o assunto, 

além de colaborar com a quebra a exaltação feita durante séculos à cultura 

europeia. Vale ressaltar, que na busca por inspiração, encontramos também 

jovens animadores africanos, que tem produção consistente nesse universo 

áudio visual e com isso temos a possibilidade de ver histórias animadas que 

representam suas realidades e ao mesmo tempo, histórias que inventam novos 

mundos, a partir de um olhar singular e contextualizado. Toda a produção 

estará disponível nos canais de comunicação do Instituto Federal da Bahia, 

instituição fomentadora da pesquisa, nas redes sociais e portfólios do bolsista e 

da orientadora, além de canais escolares e outros espaços virtuais que tratam 

da temática. Assim, são examinadas as pesquisas sobre animação 2D a partir 

das referências de Alberto Lucena Júnior, Bob Thomas, Carlos Alberto 

Miranda, articuladas com a metodologia para processo criativo apresentada por 

Sonia Rangel, Abordagem Compreensiva para Processos Criativos em Artes. 

Para isso, está em andamento a pesquisa prática-teórica com apreciação 

estética de filmes e textos que tem como base as lendas e contos africanos. 

Igualmente, considera-se os aspectos práticos artísticos e tecnológicos da 

investigação, com estudo técnico que aborda conceitos básicos de animação 

2D, criação e tratamento de imagens digitais e ilustração 2D; processo criativo 

de edição de imagens digitais em movimento; estudo da teoria e prática das 

cores; além da interpretação e compreensão de textos de livros especializados, 

artigos científicos e revistas sobre o tema. O estudo de criação de curta-

metragem de animação 2D permite a aquisição de novos conceitos e a 

ressignificação de outros, tanto do ponto de vista da poético quanto cultural. 

Logo, espera-se como resultado final da pesquisa, a produção de um curta-

metragem em animação 2D, a partir de contos e lendas africanas. 
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As práticas de leitura são concebidas atualmente como práticas sociais, e, 

segundo Kleiman (2014), os seus usos estão diretamente ligados à situação, à 

história dos participantes, às características da instituição em que ocorrem, aos 

níveis de formalidade e informalidade, numa gama de fatores envolvidos. 

Desse modo, pode-se dizer que as práticas de leitura dependem de processos 

de mediação, a partir dos quais se desenvolvem variadas experiências e se 

delineiam diferentes objetivos. Nessa perspectiva, o Projeto Leitores de Papel, 

desenvolvido desde 2018 no IFBA – Campus Ilhéus, tem origem nas aulas de 

língua portuguesa, envolvendo as turmas de 1º ano do curso Técnico em 

Edificações, nas quais os alunos manifestaram a necessidade de dispor de um 

espaço agradável para leitura, discussão e promoção de eventos relacionados 

a tal prática. Assim, contendo com mediação docente, estes idealizaram o 



ambiente e, contando com suporte técnico e de arquitetura do campus, 

reuniram esforços para elaboração de peças, construção de mobiliário e palco 

para apresentações – incluindo o aproveitamento de materiais reciclados -, 

divisão de trabalho e arrecadação de recursos financeiros, tendo, no processo, 

agregadas as turmas de 1º ano do curso de Segurança do Trabalho. Trata-se 

de um projeto que coloca à disposição da comunidade escolar obras de 

diversos gêneros e tem por objetivo incentivar práticas leitoras espontâneas, 

diferenciadas das tradicionais ações de prática de leitura em sala de aula – 

incluindo eventos, apresentações e outras atividades da cultura escolar –, além 

de promover o empréstimo de livros por meio de aplicativo desenvolvido no 

próprio campus. A presente comunicação versa sobre o Leitores de Papel e 

tem por objetivo apresentar um relato de experiências sobre este projeto, 

compreendido enquanto espaço de mediação de leitura, que, segundo 

Cavalcante (2018), caracteriza-se pelas relações dialógicas entre os sujeitos, o 

texto mediado e o ato mediador, num diálogo constituído de múltiplas vozes e 

narrativas, de natureza dinâmica, flexível e crítica. Nessa perspectiva, em 

função do contexto pandêmico e da consequente suspensão das atividades 

presenciais, o projeto se redimensionou, passando a promover a mediação em 

meio digital, através de perfil em redes sociais no qual realiza ações regulares 

de divulgação de autores e gêneros literários, concursos e desafios, vídeos, 

enquetes, entre outras publicações. Paralelamente, essa reconfiguração do 

espaço de leitura consolida o seu perfil de extensão, pois além de alcançar os 

grupos inicialmente previstos – comunidade interna e da Vila Cachoeira, no 

entorno geográfico do campus – tem-se, no momento, acesso a outros 

públicos. Assim, o projeto justifica-se ao promover uma gama de atividades 

relacionadas à prática de leitura de diversos gêneros, contribuindo para 

estimular o hábito de ler como processo de entretenimento e cultura, num 

contexto de construção de uma comunidade leitora. Até o momento, é possível 

constatar que o projeto, seja na modalidade presencial, seja em ambiente 

virtual, tem provocado respostas positivas entre as comunidades interna e 

externa do Instituto, conseguindo cada vez mais ser alvo de comentários dos 

participantes/seguidores e envolvê-los nas atividades propostas. 
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O Brasil e os demais países do mundo, no ano de 2020, têm enfrentado um 

quadro epidemiológico ocasionado pelo vírus SARS-CoV-2 – Covid-19 que 

apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros 

graves.  A contaminação da COVID-19 ocorre quando uma pessoa entra em 

contato com outra infectada pelo vírus. A transmissão costuma acontecer pelo 

ar ou por contato com secreções contaminadas, como: gotículas de saliva; 

espirro e tosse; contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão de 

pessoas infectadas; contato com objetos ou superfícies contaminadas. 

Nesse contexto, foi instituído pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 

forma de detenção da propagação do vírus o distanciamento social, que é a 

paralisação de diversas atividades para limitar o convívio social, permanecendo 

em funcionamento apenas os serviços considerados essenciais, ou seja, a 

oferta de insumos e materiais necessários à sobrevivência, saúde, 

abastecimento e segurança da população. Diante desse cenário pandêmico, 

muitos são os entraves que mobilizam opiniões e tomadas de decisões dos 

governos, a fim de minimizar os problemas e traçar novas perspectivas. Em 

relação à educação, seguindo os planos de contingências orientados pelo 

Ministério da Saúde, as aulas presenciais foram suspensas e as escolas 

fechadas, em todo país. Com isso, mais de 40 milhões de estudantes ficaram 

sem poder frequentar a escola. Como instrumento normativo nesse contexto 



pandêmico,  o governo editou, em 1º de abril de 2020, a Medida Provisória 

(MP) nº 934/2020  determinando que as escolas da educação básica estavam 

dispensadas de cumprir os 200 dias letivos por causa da pandemia do novo 

coronavírus, mas deveriam ofertar a carga horária mínima (800 horas) anual 

para turmas de ensino fundamental e ensino médio, como estabelece a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394, de 1996). De acordo com a MP, no 

ensino fundamental e médio é possível integralizar a carga horária mínima de 

2020 em 2021, por meio da adoção de um continuum com dois anos escolares 

e com cômputo das atividades pedagógicas não presenciais de acordo com as 

diretrizes nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de educação (CNE). 

Diante disso, muitas redes de ensino, sobretudo a privada, têm optado pela 

modalidade de ensino remoto, numa espécie de educação à distância (EaD), 

produzindo materiais para que os alunos possam estudar em suas casas, 

envolvendo professores na gravação de vídeo aulas e transmissões ao vivo em 

múltiplas plataformas virtuais. Mas a oferta de aulas online para os estudantes 

da educação básica apresenta novos obstáculos, especialmente com acesso 

desigual à tecnologia e propostas de ensino online que não contemplam a 

realidade de todos os estudantes, o que faz surgir a preocupação de que o 

ensino remoto tem acirrado as desigualdades sociais e educacionais. Com o 

propósito de discutir sobre as questões pontuadas acima, tomamos por base 

as discussões teóricas de Michel Foucault para pensar sobre os lugares 

permitidos ou interditados aos sujeitos estudantes no contexto do ensino 

remoto nessa ordem pandêmica. Constatamos que a oferta desta modalidade 

de ensino fere o direito constitucional de educação para todos, interditando 

alguns sujeitos o acesso ã educação.  Qualquer ação neste contexto 

pandêmico deve ser pautada em políticas que proporcionem ao máximo uma 

igualdade de oportunidades, independente de condições socioeconômicas. É 

preciso definir diretrizes e medidas sensatas que possam apoiar respostas 

educacionais eficazes para proteger os direitos de aprendizagem e mitigar os 

impactos do contexto pandêmico, de forma a garantir a continuidade do 

processo de aprendizagem para todos. É necessário ofertar condições de 

ensino-aprendizagem que dialoguem com o paradigma de uma sociedade 

democrática. Assim, é de vital importância que governantes, professores e 

escolas considerem estratégias para dirimir os efeitos da exclusão social na 

aprendizagem de seus alunos no que concerne a oferta de ensino remoto na 

substituição das aulas presenciais. Deveríamos ter uma mudança que 

pensasse a educação como parte de uma vida digna. Isso significa pensar 



estratégias para lidar e colaborar com o desenvolvimento dos sujeitos em todos 

os contextos. 
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Os movimentos defensores de alternativas de agricultura mais ecológicas e 

sustentáveis, começaram a se organizar na década de 1980, mas só a partir 

dos anos 2000 que se consagraram as políticas sobre agricultura orgânica no 

Brasil. Entretanto, quase vinte anos após a promulgação da primeira lei de 

agricultura orgânica, ainda há uma lacuna na espacialização de dados acerca 

da abrangência desta alternativa. Considerando esta problemática, o presente 

trabalho analisou a dinâmica espacial e temporal que envolve a variação de 

registros de produtores orgânicos certificados no Estado da Bahia, no período 

de 2014 a 2020. Como etapas metodológicas, realizou-se levantamento dos 

dados do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos através do Serviço de 

Informação ao Cidadão, consultas bibliográficas, caracterização da área de 

estudo, análise dados e geoprocessamento, por meio do software QGIS 3.14-

Madeira. Os resultados apontam que o Estado da Bahia tem acompanhado o 

cenário nacional de crescimento, com forte influência dos Sistemas 

Participativos de Garantia, a partir dos anos de 2015, com a inclusão das 

Organizações de Controle Social e, 2017, com a inclusão dos Organismos 



Participativos de Avaliação da Conformidade. Tais modalidades, chegaram a 

representar 68% do total de cadastros nos anos de 2018 e 2019. Com relação 

ao total de cadastros, entre 2015 e 2017, verificou-se média anual de 

crescimento de 43%. Em contrapartida, entre 2018 e 2020, houve apenas um 

aumento de 4% no número de cadastros, constatando-se uma desaceleração 

na emissão de novos registros ao longo dos últimos três anos. Observa-se que 

tal período vai de encontro ao novo cenário político instaurado pós 

impeachment (2016) e eleições de 2018, trazendo como marco, a extinção do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário e a ampliação do mercado de 

agrotóxicos. Ainda com base nos resultados, observou-se que na região oeste, 

zona de expansão da sojicultora, estão os Territórios de Identidade que menos 

apresentaram registros de produtores orgânicos certificados, sendo eles Bacia 

do Rio Grande, Velho Chico, Bacia do Rio Corrente e Bacia do Paramirim. Os 

Territórios de Identidade que apresentaram mais cadastros de produtores 

orgânicos, estão ao sul e ao norte do estado, sendo eles Litoral Sul, Baixo Sul 

e Sertão do São Francisco. Com relação a lacuna existente na disponibilidade 

de informações geoespaciais da produção agropecuária orgânica na Bahia e 

no Brasil, concluiu-se que cabe aos órgãos responsáveis incorporar 

informações públicas detalhadas, como o total de área produtiva e receita 

arrecadada, configurando uma demanda para a ação de Assistência Técnica 

Rural, universidades e demais instituições de pesquisa atuantes. Além disso, 

visando garantir maior estabilidade e adesão a agricultura orgânica, é 

necessário o fortalecimento dos sistemas de certificação participativa e das 

redes de consumidores de produtos orgânicos e agroecológicos, bem como a 

inclusão de estratégias para promoção da agricultura orgânica em processos 

de planejamento ambiental e territorial. 
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A pupunheira (Bactris gasipaes Kunth.) é uma palmeira nativa da Região 

Amazônia que demonstra-se como uma alternativa econômica para produtores 

rurais, por conta dos produtos obtidos (palmito e fruto) obtidos a partir de seu 

cultivo. No Estado do Pará, a comercialização do fruto, conhecido 

popularmente como pupunha, tornou-se uma atividade comercial de 

importância rentável para os agricultores e populações tradicionais. Na região, 

uma forma para auxiliar a comercialização de produtos advindos da agricultura 

e agropecuária é por meio da Central de Abastecimento do Estado do Pará 



(CEASA/PA), onde produtores paraenses e também interestaduais podem 

vender suas mercadorias. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar as 

variações econômicas na oferta de frutos de pupunheira na CEASA/PA, 

durante o período de 2013 a 2016. Para isso, foi realizada visitação técnica ao 

Setor Administrativo da Central de Abastecimento do Estado do Pará, situada 

na capital paraense, Belém. Assim, por meio da concessão do próprio 

departamento, foram obtidos dados referentes à quantidade de frutos de 

pupunheira, que abasteceram a CEASA (entrada – ton), a lucratividade 

alcançada com a sua comercialização (saída – R$) e, ainda, percentuais de 

participação dos produtores locais no fornecimento de pupunhas. Estes dados 

foram indicativos econômicos anuais, do período compreendido entre 2013 a 

2016. Após avaliação, os resultados demonstraram que, ao longo da 

temporada analisada, a oferta de pupunha, em quantidade (ton),  foi 

progressiva. Por outro lado, o capital obtido com a comercialização sofreu 

algumas variações no decorrer dos anos. A maior variação, para a oferta, 

ocorreu de 2013 para 2014, com 232,50 e 336,40 ton, respectivamente, 

evidenciando um aumento de 45% de um ano para o outro. Para a variável 

lucratividade, os valores alcançados nestes anos foram de R$ 917.200,51 

(2013) e R$ 922.404,39 (2014). Ao final do ano de 2015, a demonstração foi de 

que houve um aumento no número de pupunhas ofertadas, alcançando 349,11 

ton. Enquanto isso, para o mesmo ano, o rendimento decaiu -4%, de R$ 

922.404,39 (2014) para R$ 889.063,43 (2015). De 2015 para 2016, a oferta 

exibiu uma queda de -11%, porém, o lucro foi o maior de todos os anos, R$ 

1.309.310,05. Com base nesses resultados, dentre os períodos avaliados, foi 

possível verificar que 2015 foi o ano em que o quilo da pupunha estava mais 

barato, custando cerca de R$ 2,55. Em cenário distinto, 2016 caracterizou-se 

por ser o ano em que o quilo tornou-se mais caro, alcançando R$ 4,19. Outro 

ponto importante e verificado durante o estudo foi a origem das pupunhas 

comercializadas, onde 100% foram advindas de territórios paraenses. Diante 

do exposto, nota-se que o comércio de pupunha na CEASA/PA conta com um 

significativo fornecimento e rendimento, demonstrando a apreciação que 

consumidores regionais possuem para com o fruto. Além disso, é possível 

notar que esta valorização da pupunha é um incentivo para os produtores 

paraenses, no sentido de aumentar suas produções e, consequentemente, 

oferta.  

Palavras-chave: Comercialização; Fornecimento; Mercado Regional; Pupunha. 
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Introdução: Historicamente, o semiárido brasileiro é referenciada como terra da 

seca, região de fome e da miséria, adjetivos utilizados para explicar o atraso 

econômico e as disparidades regionais. Para Cerqueira (1989, p 38 apud Porto, 

2018), essa região semiárida do nordeste do Brasil, caracteriza-se pelo bioma 

caatinga, onde grande parte da agricultura era baseada em grandes latifúndios 

que produzia o monocultivo e a escravidão, cujas consequências geraram 

conflitos que existem até os dias atuais. Soma-se a essa realidade, as políticas 

públicas que, ao longo do tempo foram construídas através de projetos de 

desenvolvimento social e econômico centrado nas grandes estruturas, em 

benefício dos donos de grandes extensões de terra. Objetivos: Este trabalho 

apresenta o recorte de um projeto mais amplo que visa analisar práticas de 

convivência com o semiárido em duas comunidades rurais do município de 

Manoel Vitorino-BA, localizado no bioma caatinga. Nessa etapa da pesquisa, 

aqui apresentada, busca-se discutir dois paradigmas que se estabeleceram em 

torno do debate político e social sobre a seca e a vida nesses espaços 

caracterizados pela baixa pluviosidade e reduzida disponibilidade hídrica, a 

saber: combate à seca e convivência com a seca. Além disso, objetiva-se 

apresentar uma breve caracterização das comunidades a serem investigadas 

em outras fases da pesquisa.  Metodologia: Para a construção do marco 



teórico que embasará todo o estudo proposto se fez necessário a realização de 

um levantamento do arcabouço literário que discute a problemática em foco. 

Assim, realizou-se consulta bibliográfica em bases de dados referenciadas e 

delimitou-se os dois paradigmas dominantes no que tange o debate 

relacionado à seca no Brasil, sobretudo na região Nordeste, onde predomina 

essa caraterística climática.  Além disso, a observação in loco, através da 

participação indireta, possibilitou a delimitação do marco espacial de estudo. 

Assim, de forma mais ampla, trata-se de um estudo de caso com agricultoras e 

agricultores familiares das comunidades rurais de Onça e Poço da Pedra, 

comunidades rurais do município de Manoel Vitorino-BA. O percurso 

metodológico incluirá, posteriormente, aplicação do Diagnóstico Rural 

Participativo – DRP e da Matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities 

and Threats). Resultados: A primeira comunidade pesquisada fica localizada a 

aproximadamente 30 km da sede do município, seguindo pela estrada vicinal 

que liga a sede ao distrito de Catingal. A comunidade denominada “Onça” 

apresenta características de organização fundiária com propriedades de 

agricultores familiares voltadas para a pecuária com grande potencial na 

produção de leite e derivados. A segunda comunidade, localizada a 

aproximadamente 54 km da sede do município e a 6km do distrito de Catingal, 

possui característica fundiária de agricultura familiar, voltada para agricultura 

de sequeiros, a ovinocultura, a caprinocultura e a agropecuária, além do 

agroextrativismo com grande potencial de produção de umbu. No que diz 

respeito aos paradigmas em discussão, o combate à seca e o utilitarismo 

economicista do semiárido brasileiro está diretamente relacionado ao 

paradigma da modernidade. Segundo Capra (1999, p 22), ainda baseado neste 

paradigma, o semiárido passou a ser visto na perspectiva utilitária de ocupação 

e de aproveitamento de seus recursos, transformando em riquezas, ou seja, as 

ações do governo trilharam por muito tempo essa lógica, a seca como 

empecilho natural, um elemento a ser combatido (da SILVA, et al., 2010). 

Contudo, ao apresentar essa constatação de forma crítica, não se pretende 

defender uma simples acomodação diante das problemáticas do semiárido, 

mas, contestar o paradigma baseado no domínio humano sobre a natureza. 

Diante dessa questão, o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 

Nordeste (GTDN), alertava quanto a ineficiência das políticas implantadas pelo 

Estado no combate aos efeitos da seca, por diferentes motivos (GTDN, 1959, p 

70). Surgem diversos atores com outra concepção de convivência com o 

semiárido, que deve valorizar todas as possibilidades de armazenar a água e o 

desenvolvimento das tecnologias sociais, contrapondo ao paradigma 



imperante, e as políticas que buscou combater a seca. Nesta nova concepção, 

ao invés de se lutar contra os fenômenos naturais da seca, convive-se com ela, 

ao invés de sentirem-se “vítimas da seca”, tornam-se sujeitos de direito 

propositivos, ou seja, o semiárido precisa ser compreendido como um sistema 

vivo e holístico. Nasce, assim, a perspectiva da convivência com o semiárido, 

conviver com o semiárido significa viver, produzir e desenvolver-se princípios e 

práticas de convivência com o semiárido tendo a pessoa humana no centro do 

processo. Nesta perspectiva, a convivência com o semiárido, se apresenta 

como um processo cultural, de educação, de uma nova aprendizagem sobre o 

meio ambiente, dos seus limites e potencialidades, não se trata de um 

processo exógeno, protagonizado exclusivamente por um único setor iluminado 

da sociedade para ensinar as famílias a residirem e conviver com a seca. 

Convivência com o semiárido, a partir de um conjunto de concepções, valores 

e atitudes que estão conformando um novo paradigma de desenvolvimento do 

semiárido baseado na sustentabilidade, aponta, a agroecologia como uma 

possibilidade para organização dos sistemas produtivos balizados na 

integração de atividades produtivas agrícolas e pecuárias no qual, o roçado 

tradicional agora se articula com a criação animal, ou seja, as produções estão 

sendo colhidas e armazenadas para serem fornecidas, como alimentação para 

os animais. Chama a atenção, também, para a consolidação dos 

agroecossistemas de gestão familiar, que não mas é dado pela introdução de 

novos componentes, mas pela evolução de um agroecossistema tradicional, 

que agora passa a assimilar pressupostos oriundos da agroecologia 

(SIDERSKY; JALFIM; RUFINO, 2008, p260). Conclusões: A concepção de 

convivência com o semiárido, rompe com o imaginário de uma região inviável, 

ou seja, vista como um ambiente com uma série de dificuldades para viver e se 

sustenta sobre um novo olhar, baseado em ações e experiências, apontando 

as potencialidades a serem exploradas no semiárido, em especial ao bioma 

caatinga. Vislumbra-se a importância do manejo agropecuário para a 

preservação dos recursos naturais existentes em seus agroecossistemas, 

aliado a modelo agroecológico de produção, como uma possibilidade para se 

constituir sistemas integrados, combinando atividades agrícolas, 

agroextrativista e não agrícolas baseadas na manutenção da biodiversidade 

vegetal e animal presente na região. Nessa perspectiva, nossa hipótese é a de 

que as comunidades de Onça e Poço da Pedra apresentam diferentes formas e 

estratégias de convivência com a seca, o que aponta para a pertinência de 

continuidade dessa pesquisa. 
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O geoprocessamento é uma ferramenta que pode ser utilizada no mapeamento 

ou vetorização da rede de drenagem e também na análise morfométrica de 

bacias hidrográficas, baseando-se nas suas características geométricas, 

altimétricas e de drenagem, auxiliando em diferentes tipos de estudos. 

Contudo, dependendo do tamanho da bacia hidrográfica, a vetorização manual 

da sua rede de drenagem pode ser inviável, por requerer tempo para sua 

finalização. Soma-se ainda o fato de que os dados hidrológicos disponíveis em 

portais online são insuficientes para subsidiar estudos e pesquisas. Diante 

dessas limitações são utilizadas ferramentas de geoprocessamento para 

realizar a vetorização automática da rede de drenagem, a partir de um modelo 

digital de elevação (MDE). Entretanto, convém saber se a vetorização 

automatizada da rede de drenagem por meio de MDEs produz dados com 

precisão compatível com aqueles gerados por vetorização manual. Neste 

sentido, o presente estudo buscou comparar os resultados entre essas duas 

formas de vetorização da rede de drenagem. A vetorização automática foi 



realizada com o MDE Topodata, desenvolvido pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), como um subproduto derivado do MDE SRTM. A 

vetorização manual dos cursos d'água foi realizada a partir das imagens de alta 

resolução espacial (1 m) disponíveis nos acervos do Google Satellite e do Bing 

Satellite, ambos acessíveis pelo complemento QuickMapServices, no QGIS, 

versão Madeira LTR 3.4. As informações das drenagens geradas foram 

utilizadas nos cálculos de parâmetros morfométricos da bacia do rio Buranhém 

(Área da bacia; Perímetro da Bacia; Quantidade de canais fluviais; 

Comprimento Total dos Canais; Comprimento do Rio Principal; Densidade 

Hidrográfica; Densidade de Drenagem; Índice de Circularidade; Comprimento 

Vetorial do Rio Principal; Comprimento axial da bacia; Coeficiente de 

Compacidade; Coeficiente de Manutenção; Fator de Forma; e Índice de 

Sinuosidade) e comparados entre os dois tipos de vetorização. A rede de 

drenagem da bacia do Buranhém, elaborada por vetorização manual, resultou 

no mapeamento de 10.750 cursos d’água, já a vetorização automática 

realizada com o MDE Topodata, derivou no mapeamento de 6.011 canais de 

drenagem, o que impactou diretamente em outros parâmetros morfométricos, 

tendo seus valores variando em mais de 40%, como a Densidade Hidrográfica 

(Topodata = 2,29 e manual = 4,16 canais/km2) e o Índice de Circularidade 

(Topodata = 0,07 e manual = 0,13). As menores variações foram o 

Comprimento Vetorial do Rio Principal (Topodata = 141,54 e manual = 139,68 

km) e o Comprimento axial da bacia (Topodata = 142,75, manual= 141,25 km), 

variando em menos de 2%. Dentre os parâmetros, apenas o Fator de Forma da 

Bacia foi igual para ambas vetorizações (0,13) e as outras variáveis tiveram 

resultados variando entre 20 a 30%. Desta forma, foi constatado neste estudo 

que há uma diferença significativa nos resultados apresentados em cada tipo 

de vetorização. Logo, para estudos que exigem uma maior acurácia no 

mapeamento da rede de drenagem, as informações geradas nesse processo 

automático de vetorização necessitariam de validação em campo ou de 

correções realizadas a partir da comparação com as feições da drenagem 

observadas em imagens de satélite de alta resolução espacial. 
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O Extremo sul da Bahia destaca-se como maior produtor de Cana-de-açúcar 

do Estado da Bahia, abrigando a maior produtora de etanol da Bahia e do 

Nordeste, a Usina Santa Maria, localizada no município de Medeiros Neto, bem 

como uma tradicional produção de cachaça em pequenos alambiques de 

agricultores familiares. Além disso, a região foi considerada, segundo o 

Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar, apta para expansão da 

produção desta cultura energética no Estado da Bahia.  Considerando que as 

características de crescimento variam em decorrência de alterações nos níveis 

de luz, temperatura, umidade e disponibilidade de nutrientes. Daí a 



necessidade do conhecimento das respostas morfológicas das espécies ao 

ambiente e de pesquisas regionalizadas com cultivares de plantas de interesse 

ao setor produtivo, para entendimento do desempenho vegetativo e produtivo 

das cultivares às práticas de manejo a serem adotadas e às diferentes 

condições de edafoclimáticas. Em termos gerais, a planta e o ambiente devem 

ter suas características conhecidas, para que sejam atendidas as necessidades 

da cultura. A cultura da Cana-de-açúcar é um importante componente da matriz 

agrícola regional, a avalição do desempenho inicial de diferentes cultivares 

poderá agregar ao setor produtivo sucroalcooleiro informações sobre novos 

cultivares de cana-de-açúcar e, consequentemente, incrementos em 

produtividade. O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento inicial de dois 

cultivares de cana-de-açúcar desenvolvidos pela Universidade Federal de 

Sergipe nas condições edafoclimáticas da Costa do Descobrimento, nesse 

sentido a relevância deste trabalho é fornecer informações preliminares do 

desempenho vegetativo das cultivares estudadas nas condições ambientais 

locais, contribuindo para produção de etanol e para futuros trabalhos na área 

bioenergética. Os cultivares avaliados são RB867512 e RB92579, utilizando o 

método de mudas pré-brotadas (MPB), no qual as mudas já chegam ao campo 

com folhas e raízes. As mudas foram cultivadas por dois meses em uma casa-

de-vegetação, em seguida, os brotos foram instalados no dia 10 de outubro no 

ano de 2019 no Campo Experimental Expedito Parente. O solo da área é bem 

desenvolvido e lixiviado, sendo o solo classificado como Latossolos Vermelho-

Amarelo. As correções e adubações para instalação dos experimentos foram 

realizadas de acordo com a análise química do solo e baseadas na 

recomendação para a cultura, utilizando adubação orgânica como húmus de 

minhoca. A temperatura média anual de 24?, média de pluviosidade anual de 

1624 mm e clima Af. O delineamento estatístico foi em blocos casualizados, 

com dez repetições para cada cultivar, as parcelas foram constituídas de 7 

linhas com espaçamento entre as plantas de 1,0 m. Ademais, as coletas de 

dados ocorreram em quinzenas para determinar as características 

agronômicas: altura de planta (cm), diâmetro de colmos (cm) e número de 

folhas. Os resultados foram submetidos à análise de variância ao longo do 

período de avaliação e ajustados às funções polinomiais. Em relação à altura 

das plantas, a cultivar RB867512 apresentou 16,7 (cm) aos 45 dias após o 

plantio e altura máxima de 32,5 (cm) aos 145 dias após o plantio, com uma 

taxa de desenvolvimento de 0,18 cm dia-1. Na cultivar RB92579, a variação da 

altura de plantas em relação ao período de cultivo apresentou menores valores 

médios em altura após a fase inicial de estabelecimento dos brotos, com altura 



17,8 (cm) aos 45 dias após o plantio e altura máxima de 28,4 (cm) aos 145 dias 

após o plantio, com uma alíquota de 0,22 cm dia-1. Na análise de crescimento 

do diâmetro do colmo a cultivar RB867512, atingiu aos 45 dias 4,0 (cm) e 

diâmetro máximo de 6,0 (cm), com taxa de desenvolvimento de 0,04 cm dia-1. 

A RB92579 apresentou aproximadamente 3,0 (cm) aos 45 após o plantio e 

diâmetro máximo de 5,7 (cm) aos 145 dias após o plantio, com taxa de 

desenvolvimento de 0,03 cm dia-1. No que concerne à quantidade de folhas, a 

cultivar RB867512 atingiu aos 45 dias o valor de 6,3 (unid) e quantidade 

máxima de folhas, aos 145 dias após o plantio, de 5,9 (unid), com taxa de 

desenvolvimento de 0,04 unid dia-1. A cultivar RB92579 alcançou, aos 45 dias, 

quantidade de 7,0 (unid), e aos 145 dias chegou a 6,6 (unid), com taxa de 

crescimento de 0,04 unid dia-1. O estudo realizado desde 2019 traz resultados 

promissores quanto ao estabelecimento inicial dos cultivares de cana avaliada 

nas condições ambientais da Costa do Descobrimento. O cultivar RB867512 

teve um maior desempenho vegetativo inicial em relação às características de 

crescimento de altura e diâmetro em comparação com o cultivar RB92579, que 

por sua vez teve maior quantidade folhas. 
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O uso excessivo de fertilizantes na agricultura e dos recursos hídricos pelos 

setores de saneamento e agrícola trazem diversos impactos ambientais o que 

leva a necessidade do desenvolvimento de práticas mais ecológicas, como o 

uso da urina humana. A urina humana possui altas concentrações de 

nitrogênio, potássio e fósforo, que podem ser utilizados como fertilizante, após 

os processos de tratamento adequados, trazendo benefícios a atividade 

agrícola e ao saneamento básico local. Porém, por ser uma prática que envolve 

dejetos humanos, pode ser alvo de rejeição, o que prejudica a aceitação e 

sucesso da prática, sendo necessário diagnósticos que possam avaliar a 

aceitação da população a esse tipo de prática e as expectativas de 

comercialização.  A escolha da feira livre como centro da pesquisa, se deve por 

ela ser um ponto estratégico para a realização desse tipo de diagnóstico, capaz 

de fornecer o ponto de vista dos principais consumidores. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a aceitação e percepção dos consumidores quanto ao uso 

de urina humana para fins agrícolas em feiras livres na Chapada Diamantina – 

Bahia. Para a realização da pesquisa foram aplicados questionários em feiras 

livres de 4 municípios da Chapada Diamantina, para 206 entrevistados. Para 

uma das perguntas do questionário foram apresentadas informações adicionais 



sobre o tema durante a aplicação. O questionário utilizado na pesquisa contava 

com 8 perguntas, que estavam relacionadas às características e hábitos de 

consumo dos entrevistados, conhecimento prévio da prática, percepção quanto 

ao consumo de produtos adubados com urina e percepções quanto aos 

aspectos sanitários e do solo. Os dados coletados foram analisados através do 

uso do programa Excel. Através dos questionários verificou-se que 78% dos 

consumidores não conheciam nada sobre prática e, por isso, majoritariamente, 

apresentaram reações de rejeição e estranhamento, ou não souberam quais 

reações expressar, enquanto poucos relataram reações de prazer, alegria ou 

necessidade. Ao serem questionados sobre acharem que há risco de 

contaminação para o agricultor ou para o consumidor, percebeu-se a 

preocupação na forma como a urina seria manuseada e nos processos de 

descontaminação, porém 40% dos entrevistados acreditam que não há risco de 

contaminação ou para a saúde dos envolvidos, 34% dos entrevistados 

consideraram a urina humana com uso agrícola como um vetor de doenças e 

26% não souberam responder. Outro ponto observado foram os cultivos mais 

facilmente aceitos pelos consumidores caso adubados com urina humana, 

onde destacou-se a aceitação de cultivos que não são de consumo de 

alimentício humano, como o capim e rosas. Entretanto, mesmo com uma série 

de resultados que não apontavam a urina humana como bem aceita, 47% da 

população disse ainda estar disposta a comprar esse tipo de produto, se 

necessário. Também foi verificado que, após receber informações básicas 

sobre a prática, 79% dos consumidores passaram a estar dispostos a adubar 

plantas com urina humana, verificando o impacto das informações sobre a 

pesquisa, já que apresentar alguns dados básicos sobre o tema ajudou a 

dispersar a sensação de estranhamento e rejeição da população em relação a 

atividade. Outra questão utilizada para estabelecer a relação entre 

conhecimento prévio e aceitação foi a comparação entre os resultados de duas 

cidades pesquisadas. A cidade de Ibitiara foi o município com o menor índice 

de conhecimento prévio, apenas 12,8% dos entrevistados conheciam ou já 

tinham ouvido falar do uso de urina humana como fertilizante, por conseguinte 

também foi onde menos pessoas estariam dispostas a comprar produtos 

fertilizados com urina humana, apenas 28,2% dos entrevistados. A cidade de 

Palmeiras apresentou o maior índice de conhecimento prévio sobre o tema, 

28,3% dos entrevistados, e verificou-se neste município os resultados mais 

positivos da pesquisa, com maior índice de aceitação de compra, 57,6% dos 

entrevistados estariam dispostos a comprar os produtos. Tal comparação 

permitiu perceber que a aceitação dessa prática de reuso agrícola está ligada 



ao grau de informação sobre a prática. Conclui-se que o maior empecilho para 

a aceitação do aproveitamento da urina humana para fins agrícolas e o 

consumo dos produtos assim cultivados, na Chapada Diamantina, é a falta de 

informações da população consumidora acerca do assunto, o que gera um 

sentimento de aversão, medo e estranheza. A maioria dos consumidores têm 

uma percepção muito vaga sobre a prática e não compreende se ela é positiva 

ou negativa, mas a maioria julgava a prática como estranha e inadequada. 

Desta forma, notou-se a necessidade de disseminação de informações sobre o 

uso de urina humana, para permitir avaliações e percepções mais positivas 

sobre o assunto por parte dos consumidores. 
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O pinhão-bravo [Jatropha mollissima (Pohl) Baill.], espécie arbustiva típica da 

caatinga, tem se demonstrado de grande valor energético e industrial por suas 

sementes oleaginosas. Essas características são interessantes, pois a 

demanda energética do país vem aumentando constantemente e o biodiesel é 

uma das fontes que podem desempenhar um papel fundamental dentro deste 

cenário, especialmente no setor de transportes. Assim, é interessante 

promover investigações com espécies potenciais para desenvolvimento deste 

biocombustível, para que, no futuro, possam ser incluídas as alternativas para 

a produção de biodiesel. Logo, este trabalho teve como objetivo avaliar o 

desenvolvimento inicial de pinhão-bravo no Campo Experimental “Expedito 



Parente”, pertencente ao IFBA – Campus Porto Seguro, durante os cinco 

primeiros meses após o plantio. No Campo, na segunda semana de outubro de 

2019, foram transplantadas 16 mudas com 135 dias após a semeadura em 

casa de vegetação pertencente ao IFBA – Campus Porto Seguro. Sendo que o 

estabelecimento foi acompanhado até a primeira semana do mês de março de 

2020. No Campo não foi realizado nenhum tipo de intervenção com adubação 

química e as plantas estavam sem irrigação. As medições foram feitas em 

intervalos quinzenais e interrompidas pelas medidas sociais e sanitárias 

impostas pelas ações do governo frente a COVID-19, iniciadas na segunda 

semana de março de 2020. Foram avaliados a altura (cm), diâmetro do colo 

(mm) e número de folhas (unid.) das plantas. Após quinze dias de transplante 

no Campo, os indivíduos tinham em média: 9 cm de altura, 23 mm de diâmetro 

e 23 folhas, sendo que após cinco meses, as plantas estavam com os valores 

médios de 49 cm de altura, 26 mm de diâmetro e 20 folhas. Após o transplante, 

JM48, JM58 e JM60 apresentavam os menores valores para altura (6,0 cm), 

diâmetro (18,7 mm) e número de folhas (0), em contraste com JM42, JM19 e 

JM2, que possuíam os maiores valores para as variáveis analisadas (10 cm, 26 

mm e 10 unidades). Com passar do tempo, ao final dos cinco primeiros meses, 

a planta JM53 apresentava destaque para maior altura (105 cm) e número de 

folhas (34); e a JM19 o maior diâmetro (33 mm). A menor planta foi a JM60, 

com altura (17 cm), diâmetro (20 mm) e número de folhas (8), além disso, foi 

constata a morte de uma das plantas (JM01), sendo que esta estava viva até o 

quarto mês. A morte desta planta provavelmente foi ocasionada pelo ataque de 

formigas tipo cortadeiras, pois os insetos foram detectados no Campo em 

grande quantidade. Após o retorno das atividades presenciais, pretende-se 

continuar o acompanhamento das plantas, tanto em suas características 

físicas, quanto fenológicas e de produção de frutos, para avaliar sua 

potencialidade no Extremo Sul Baiano, especialmente como mais uma 

alternativa para a produção dos biocombustíveis. 

 



 

COMUNICAÇÕES GERAIS - CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

 

USO DA TERRA NO DISTRITO VALE VERDE (PORTO SEGURO-BA) 

ENTRE OS ANOS 2000 E 2013 

 

 

João Paulo Monteiro Santos (jpms5621@gmail.com) 

Maria Otavia Crepaldi (mariaotavia@gmail.com) 

Leonardo Thompson Da Silva (leonardothompson@gmail.com) 

Allívia Rouse Carregosa Rabbani (alliviarouse@ifba.edu.br) 

 

 

 

 

 

USO DA TERRA NO DISTRITO VALE VERDE (PORTO SEGURO-BA) ENTRE 

OS ANOS 2000 E 2013 

 

Área de concentração: Ciências Agrárias 

 

RESUMO 

 

O distrito Vale Verde está localizado na cidade de Porto Seguro (BA) e se 

configura como uma vila rural, tendo uma importância histórica e cultural que 

remete à época do descobrimento. Atualmente, possui uma população de cinco 

mil habitantes e a economia local formada por pequenos produtores que 

abastecem ao município de Porto Seguro. O resultado da vida da área rural, 

em parte, se dá pelas diferentes formas de uso e ocupação do solo e sua 

relação com a manutenção ou deterioração do ambiente. O geoprocessamento 



surge como ferramenta viável para os estudos de monitoramento da mudança 

da cobertura vegetal, pois é possível a geração de mapas, possibilitando o 

acompanhamento ao longo do tempo, permitindo então inferências sobre as 

alterações ocorridas em uma determinada área. Logo, a finalidade deste 

trabalho é comparar a cobertura do solo do distrito Vale Verde (Porto Seguro – 

BA) entre os anos 2000 e 2013. Para obtenção dos dados foi elaborado mapas 

referentes ao uso e ocupação da terra, por meio do software livre QGIS, versão 

3.10 (2019). Dados disponibilizados pelo Fórum Florestal da Bahia (2018) e o 

IBGE (2018) auxiliaram na identificação das áreas. Com a produção 

cartográfica da área de estudo, para o ano 2000, foram encontrados 11 tipos 

de usos:(1) pasto/agricultura anual -  55,58%; (2) vegetação florestal 

inicial/media - 30,80%; (3) cabrucas - 4,26%; (4) agricultura perene - 3,40%; (5) 

vegetação florestal avançada - 2,22%; (6) plantio de eucalipto - 2,04%; (7) 

comunidade aluvial - 0,67%; (8) corpos d´agua - 0,53%; e (9) outras classes - 

0,35%; (10) Área Urbana - 0,06%; (11) Mineração - 0,02%. Em contraste, no 

ano de 2013, houve um aumento de 7 (sete) áreas, totalizando 18 tipos de 

ocupações: (1) pastagem 41,18%; (2) floresta ombrófila densa estágio inicial - 

18,80%; (3) pastagem abonada - 12,64%; (4) floresta ombrófila estágio médio - 

10,03%; (5) cabruca - 4,14%; (6) seringal - 3,59%; (7) culturas prementes não 

florestais - 3,38%; (8) silvicultura - 2,18%; (9) culturas temporárias - 1%; (10) 

formação fluvial ou lacustre - 0,67%; (11) floresta ombrófila aluvial - 0,64%; (12) 

corpos d´agua - 0,61%; (13) mamão - 0,34%; (14) café - 0,21%; (15) coco - 

0,20%; (16) área urbana - 0,15%; (17) área degrada - 0,02%; e (18) floresta 

ombrófila densa - 0,001%. No intervalo de uma década, a maior área de uso do 

distrito foi destinada para pastagens, contudo houve redução 14% no último 

ano de observação. No tocante as problemáticas da cobertura do solo, nota-se 

o aparecimento de áreas de pastagens abandonadas (12,64%) e de espaços 

considerados degradados (0,02%). Percebe-se ainda que existiu um 

crescimento demográfico (0,12%) na região do estudo. Pretende-se no futuro 

realizar uma linha do tempo do uso e cobertura da terra para realizar 

comparações e para caracterizar sua dinâmica ao longo dos anos. 
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Este Relato de Experiência intitulado “O Auxílio Moradia no IF Baiano Campus 

Santa Inês – Um Reflexo das Desigualdades Sociais” tem como objetivo geral 

demonstrar a relevância do auxílio moradia para a permanência do estudante 

no IF Baiano Campus Santa Inês em virtude da situação de vulnerabilidade 

social enfrentada pelos discentes que vivenciam a desigualdade social fruto de 

um capitalismo dependente e periférico. E como objetivos específicos: 1. 

Apresentar o perfil pedagógico e psicossocial dos estudantes contemplados 

com o auxilio moradia; 2. Ressaltar a importância de uma forte Política de 

Assistência Estudantil em uma instituição de ensino. Laville e Dionne (1999) 

afirmam  que existe o problema de pesquisa dos “que desejam compreender e 

resolver certos problemas apresentados no cotidiano da formação profissional” 

(p.86 – grifo nosso). Os autores registram que este procedimento de pesquisa 

“pode ser tão científico como o do especialista, na medida em que se aplica, 

substancialmente, o mesmo método de investigação”.(p. 87). Partindo desta 

percepção, os procedimentos metodológicos que perpassam esse artigo tratam 

de um estudo de caso no qual a pesquisa faz parte de um compromisso político 

com a educação de qualidade ofertada pela Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica. Compromisso esse pactuado com o Decreto n. 

7234, de 19 de julho de 2010, cujo artigo 1º destaca que “o Programa Nacional 



de Assistência Estudantil – PNAES, executado no âmbito do Ministério da 

Educação, tem como finalidade ampliar as condições de permanência dos 

jovens na educação superior pública.” (BRASIL, 2010, art, 1º). Sendo assim, as 

ações de Assistência Estudantil no PNAES, de acordo com o art. 3º, devem ser 

desenvolvidas em dez áreas, dentre elas a moradia estudantil. Atuando 

conforme as orientações do PNAES, o IF Baiano Campus Santa Inês em 2020, 

desenvolve dois programas na área de moradia estudantil: 1) Residência 

Estudantil – Contemplando 159 estudantes do ensino médio integrado; 2) 

Auxílio Moradia -  Abrangendo 97 estudantes   com o repasse mensal de R$ 

300,00 (trezentos reais), sendo que 97% deles são dos cursos superiores e 

apenas 3% dos cursos técnicos integrados. Trata-se de um auxílio de extrema 

importância para permanência do estudante em situação de vulnerabilidade na 

instituição de ensino por residirem em cidades distantes e/ou na zona rural. Um 

dado relevante é que 59% dos contemplados com o auxílio moradia são 

oriundos da zona rural, o que indica a contribuição social que o IF Baiano 

Campus Santa Inês vem operando. Outra informação de extrema importância é 

que 94% dos estudantes são provenientes de escolas públicas, o que sugere 

que a Política de Cotas tem impactado o IF Baiano, possibilitando o acesso de 

alunos da rede pública à Educação Profissional de qualidade. Outro dado de 

destaque e que caracteriza a desigualdade social é que 82% dos estudantes 

do auxílio moradia tem renda per capita de até 50% do Salário Mínimo, 

sugerindo que a pobreza destes estudantes é muito elevada e que sem esse 

auxílio  eles não teriam acesso a uma educação de qualidade. A Política de 

Assistência Estudantil no IF Baiano é desenvolvida com a opção de que justiça 

social se implante antes da caridade conforme o pensamento de Paulo Freire, 

isso porque ao conduzir a sua  Política de Permanência o IF Baiano procura 

priorizar as necessidades humanas, elegendo como dimensão central dos seus 

programas e projetos a formação humana integral. Neste sentido, o IF Baiano 

procura apresentar uma educação de qualidade, dentro da proposta contra 

hegemônica que disputa pela formação humana integral e faz parte de uma 

rede que articula trabalho, ciência e cultura e que prima pelo desenvolvimento 

do pensamento crítico porque sua orientação pedagógica busca plantar na 

comunidade acadêmica uma leitura crítica do mundo. O IF Baiano trabalha 

muito além da distribuição de auxílios estudantis (com programas de formação 

política, cultural, saúde preventiva e outros), desenvolvendo diversas ações. 

Todavia, por meio do auxílio moradia ele oferta uma bolsa que é  essencial 

diante da desigualdade social vivenciada pelos estudantes. Sendo assim, o 

recorte teórico deste Relato de Experiência se baseia na concepção de 



Assistência Estudantil como um direito amparado legalmente pelo Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (que faz parte da Política de Educação) e 

nos estudos sobre desigualdade social na sociedade pós-moderna. Cattani 

(2013) afirma que as sociedades capitalistas garantem a igualdade formal, 

todavia continuam “marcadas pelas desigualdades socioeconômicas, e são 

justamente elas que atrofiam a igualdade e a equidade” (p.60). Para Bauman 

(1998) a sociedade  pós-moderna é marcada pelo descrédito e abandono de 

ambições que eram características da era moderna, como a esperança de 

acabar com as desigualdades sociais. Na pós-modernidade o que prevalece é 

o desemprego em massa e  “a tendência é a privatização de tudo, inclusive da 

possibilidade de sobrevivência ou de viver mais” (p.197).  E é nessa sociedade 

que estão inseridos os estudantes do IF Baiano Campus Santa Inês, por isso é 

necessária uma Política de Assistência Estudantil que possibilite a 

permanência do discente na instituição de ensino. Até porque  a Educação 

Profissional prima sempre por garantir o direito à educação de qualidade e 

desenvolve programas para possibilitar a permanência do estudante na escola.  

Sendo  assim, a Assistência Estudantil é concebida como direito social que faz 

parte do processo educativo. O recorte temporal desse Relato de Experiência é 

o ano de 2020. O resultado da pesquisa será explicitado por meio de gráficos e 

tabelas que apresentam dados importantes para demonstrar que o IF Baiano 

Campus Santa Inês tem cumprido sua responsabilidade social.  Já as 

considerações finais procurarão anunciar que o IF Baiano Campus Santa Inês 

tem feito diferença, impactando a vida de estudantes no sentido de possibilitar 

a integralização do curso - ainda que se constate que alguns discentes não o 

concluam no tempo previsto -  e contribuído para o fortalecimento da Política 

de Educação Profissional que foi criada para os pobres, mas que nunca se 

permitiu ser pobre. 
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Introdução: Com o surgimento da nova era tecnológica e com a globalização, 

pode-se analisar que as cidades estão, cada vez mais, crescendo e 

substituindo as áreas verdes pelo concreto, com isso dificultando as pessoas a 

terem um contato direto com a natureza. As áreas verdes são de extrema 

importância para a sociedade, potencialmente podem ser utilizadas para o 

lazer, prática de atividade física, contemplação da natureza, ambientes 

educativos, dentre outros usos. Esses espaços têm sido desmatados e 

poluídos, pela população e também por gestores públicos que precisam rever 

práticas que ocasionam diversos problemas ambientais. Segundo Benini (2011) 

as áreas verdes urbanas sendo todo espaço livre (área verde/lazer) que serve 

como de uso comum e que apresente algum tipo de vegetação, contribui na 

fotossíntese, sombreamento, evapotranspiração, entre outros. Nessa 

perspectiva, um horto florestal urbano se constitui uma opção de área verde 

que pode impactar positivamente na vida da comunidade. Assim, também 

favorece a diversidade de várias espécies, podendo servir de como espaço de 

aprendizagem para a comunidade, haja vista a sua importância para o meio 

ambiente e sua sustentabilidade.  Além disso, pode haver a presença de 

muitas espécies animais e vegetais que podem ser utilizadas para finalidades 



cientificas, através de estudos e análises diversas, atuando como um 

laboratório vivo.  Nucci (2008) apresenta as áreas verdes como um tipo 

especial de espaço livre onde há predominância de áreas plantadas e que deve 

cumprir três funções (estética, ecológica e lazer). Em uma esfera geral, os 

hortos servem como lugares educativos para a sociedade, pois as áreas verdes 

podem proporcionar ao ser humano a prática e o incentivo à preservação 

ambiental, contribuído para que os cidadãos tenham maior consciência 

ecológica. Assim, pode-se compreender que o Horto Florestal de Ipiaú, se 

caracteriza como uma área verde urbana. Nesse contexto, surge uma questão 

central: Quais são os desafios e as potencialidades para o uso sustentável do 

Horto Florestal urbano em Ipiaú/BA? Diante dessa problemática há que se 

observar também como o Plano Diretor Municipal (PDM) de Ipiaú, enquanto 

instrumento que rege, normatiza e estabelece as diretrizes para o uso e a 

ocupação do solo, se posiciona a respeito do Horto Florestal e das áreas 

verdes urbanas. Objetivos: Esse trabalho apresenta um recorte de uma 

pesquisa mais ampla que pretende analisar as potencialidades e os desafios 

do uso sustentável do horto florestal urbano de Ipiaú/BA. Nessa etapa da 

pesquisa objetiva-se caracterizar o Horto Florestal Urbano de Ipiaú, bem como 

observar como o Horto Florestal e as áreas verdes são tratadas no Plano 

Diretor do município. Metodologia: Para caracterização do Horto Florestal 

foram realizadas observações in loco na área em questão no sentido de 

estabelecer contato próximo com o objeto da pesquisa, o que permitiu observar 

a situação em que se encontra o Horto, obter registros fotográficos e identificar 

possíveis formas de uso. Além disso, realizou-se a consulta e análise 

documental em documentos históricos e Plano Diretor Urbano de Ipiaú (Lei 

1814/2005). Resultados e discussão: A criação do Horto Florestal da cidade de 

Ipiaú-BA, ocorreu na década de 1960, com uma área territorial correspondente 

a apenas dois hectares. Sua história iniciou-se em 04 de fevereiro de 1964, 

depois de uma desapropriação de terra, da Fazenda Conquista, situada na 

zona urbana de Ipiaú-BA, área com cerca de dezesseis hectares localizada na 

área central da cidade, foi decretada como utilidade pública. No entanto, parte 

desta terra serviu para a construção do Ginásio Agrícola Municipal de Ipiaú 

(GAMI), e a outra parte com aproximadamente seis hectares, seria preservada 

e protegida para a realização de atividades de pesquisas educacionais e 

ambientais. Ao longo do tempo, essa área foi e ainda se encontra, em certa 

medida, abandonada, pela gestão pública e pela sociedade civil, causando 

impactos e degradação, sua redução de espécies nativas da fauna, da flora, 

diminuição da sua área territorial, entre outros. Entre os anos de 1988 a 1996, 



no Horto Florestal se realizava muitas práticas agrícolas e experimentos, além 

disso existiam muitas espécies de mudas, um viveiro que produzia mudas 

nativas como de pau-brasil, que eram distribuídas para agricultores de diversas 

regiões do país. Naquele momento, sua função principal era a produção de 

mudas destinadas a projetos de reflorestamento e arborização urbana. Em 

1996, os viveiros e a área da roça de cacau que serviam para diversas 

experimentações foram desativados, esses espaços foram deixando de ser 

utilizados para realização de atividades práticas educacionais. Existem ainda 

algumas espécies florestais nativas como jaqueiras, eucaliptos, pinho, 

sibipiruna entre outros, contudo, várias espécies já foram suprimidas. O Plano 

Diretor Municipal aborda de maneira breve e propõe apenas duas medidas 

relativas ao Horto Florestal. Contudo o documento se encontra desatualizado e 

não se observa, na prática, ações de políticas públicas concretas que busquem 

a revitalização dessa importante área verde. No capítulo C da referida Lei, que 

trata da “Proteção Ambiental”, Artigo 1.4, alínea c, previa-se a “Recuperação do 

Horto, inclusive no que se refere a função educativa”. Nos anexos, no quadro 

que trata “Dos Projetos” propõe-se dentre as ações para a estruturação do 

“Polo turístico do baixo Rio das Contas” a “Restruturação do horto florestal que 

poderá englobar atividades diversas tais como: museu de história natural, 

herbário para espécie de mata atlântica, produção de mudas de espécie 

nativas e programas de educação ambiental” (IPIAÚ, 2005). As demais áreas 

verdes são abordadas no PDM de forma pontual e a partir de uma visão 

preservacionista e desarticulada das demais políticas. Conclusões: O Horto 

Florestal Urbano de Ipiaú é uma importante área verde, remanescente da mata 

atlântica, localizada no centro da cidade de Ipiaú. É possível propor estratégias 

relacionadas ao Horto Florestal de Ipiaú concebidas como propostas de uso 

sustentável dessa área verde urbana. O Plano Diretor Municipal de Ipiaú 

encontra-se desatualizado e a abordagem do Horto Florestal não contempla 

um projeto de política pública contínuo e integrado com a realidade do tecido 

social atual. Nas próximas etapas da pesquisa os dados serão analisados 

utilizando técnicas estatísticas descritiva para caracterizar o conjunto de 

informações, estatística inferencial que utiliza uma amostra da população 

urbana para expandir os resultados para toda a população, bem como, análise 

multivariada para verificar inter-relações entre as variáveis e explicá-las. Os 

resultados esperados deverão apresentar um panorama que expresse as 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ao uso sustentável do horto 

florestal, de modo que as análises possam contribuir para recomendações e 

tomada de decisões sobre a gestão e utilização dessa área verde. 
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A primeira ideia que vem à mente quando pensamos em transmitir uma 

mensagem a outra pessoa, de forma que somente o receptor tenha acesso, é 

escondê-la em algum meio de comunicação, não é mesmo?! Técnicas para 

ocultar uma mensagem e transmiti-la de maneira secreta têm sido muito 

utilizadas. Uma dessas técnicas empregadas de maneira segura e que garante 

a sua autenticidade, integridade e irretratabilidade é a criptografia. De acordo 

com Andrade e Silva (2012), a criptografia trata de métodos e técnicas para 

modificar a mensagem original em outra mensagem embaralhada e que seja 

difícil obter a sua informação. O processo de transformação da mensagem 

denomina-se criptografar, enquanto o processo inverso é descriptografar. 

Criptografia é a prática de codificar e decodificar dados. Quando os dados são 

criptografados, é aplicado um algoritmo para codificá-los de modo que eles não 

tenham mais o formato original e, portanto, não possam ser lidos. Os dados só 

podem ser decodificados ao formato original com o uso de uma chave de 

descriptografia específica. A criptografia é importante para que se possa 

garantir a segurança em todo o ambiente computacional. Assim, existem dois 

tipos de criptografia segundo Stallings (2015), a criptografia simétrica e a 

criptografia assimétrica. De acordo com Stallings (2015), o algoritmo RSA é um 



dos primeiros sistemas de criptografia assimétricos, também conhecido como 

algoritmo de chave pública, sendo amplamente utilizado na transmissão de 

dados pela rede. Vale ressaltar que os sistemas de tempo real, também 

conhecido como o acrônimo RTOS (Real Time Operating System), são 

exemplos de sistemas que utilizam o algoritmo RSA. Um desses sistemas são 

os sistemas bancários. Neste sistema de criptografia, a chave de criptografia é 

pública sendo diferente da chave de descriptografia que é secreta (privada). No 

RSA, esta assimetria é baseada na dificuldade prática da fatoração do produto 

de dois números primos grandes. À vista disso, esse trabalho tem ênfase ao 

tipo de criptografia assimétrica com estudo do algoritmo criptográfico RSA, com 

a finalidade de entender como as teorias e os modelos matemáticos foram 

submetidos no algoritmo.  

No presente trabalho foi aplicado a metodologia de pesquisa qualitativa. A 

pesquisa empregada visa explorar os conteúdos de forma interdisciplinar. Por 

fim, a metodologia foi baseada na investigação e relação que essas teorias 

matemáticas são utilizadas no algoritmo. A teoria dos números é a base 

necessária para compreender a criptografia RSA. Veremos aqui os principais 

tópicos como divisibilidade, números primos e aritmética modular. Sejam a e b 

dois números inteiros, dizemos que a divide b se, e somente se, existe um 

inteiro x tal que b=ax e denotamos por a | b. Dizemos que o máximo divisor 

comum de a e b é um número d e escrevemos mdc (a,b)=d, se d é o maior 

número inteiro que divide a e b. Qualquer divisor de a e b é um divisor de d. 

Número primo é todo número natural maior que 1 que é divisível somente por si 

mesmo e por 1. Chamamos de fatoração de um número a sua decomposição 

em fatores primos e, por isso, os números primos possuem fatoração trivial, ou 

seja, se p é um número primo então  p=p.1.  O número que não é primo é dito 

composto. Dois números são considerados relativamente primos se não 

possuem fatores primos em comum, seu máximo divisor comum é 1. O 

conceito de números primos é fundamental para aritmética modular e a base 

para a teoria da criptografia RSA, uma vez que sendo considerados produtos 

de primos muito grandes para a composição da chave pública, garante a 

segurança, tendo em vista a dificuldade da fatoração. Um benefício em 

trabalhar com números primos é devido ao fato de existir uma infinidade deles 

apesar que até hoje temos a dificuldade de encontrar números primos grandes. 

Um método antigo para achar números primos é conhecido como Crivo de 

Eratóstenes, porém ele tem suas limitações, não é recomendado para achar 

números primos grandes. Outro método de achar números primos é o Número 



de Mersenne, dado por M_n=2^n-1, atualmente foi descoberto um número de 

Mersenne com quase 25 milhões de dígitos.  

O Teorema Fundamental da Aritmética diz que todo número inteiro maior do 

que 1, pode ser decomposto num produto de números primos, sendo esta 

decomposição única a menos de permutação dos fatores. Quanto maior o 

número, mais trabalhosa e demorada é a tarefa de fatorar.  Seja m um número 

natural. Diremos que dois números inteiros a e b são congruentes módulo m se 

m | (a - b). Denotamos a = b (mod m). Isso significa que a e b tem o mesmo 

resto na divisão por m. Um exemplo prático da congruência modular no dia a 

dia é o exemplo das horas, utilizando um relógio analógico, treze horas 

equivale a uma hora. Então temos a seguinte relação de congruência: 13 =1 

(mod 12), segundo Coutinho (2005) isto não é privilégio das horas, qualquer 

fenômeno cíclico vai produzir uma aritmética peculiar. A aritmética modular 

possui propriedades que tornam as congruências muito úteis em problemas de 

divisibilidade. Conforme dito por Stallings (2015), dois teoremas que 

desempenham papéis importantes na criptografia de chave pública são de 

Euler e Fermat. O teorema de Fermat afirma que : se p é primo e a é um inteiro 

positivo não divisível por p, então a^(p-1)  = 1 (mod p).  

O teorema de Euler afirma que :  se n é um inteiro positivo e a um inteiro com 

mdc (a,n) = 1, então a^(F(n))  =1 (mod n). A função totiente de Euler 

representada por F(n), é definida como o número de inteiros positivos menores 

que n e relativamente primos de n, considerando um número primo p a F(p) = p 

– 1. Conforme pôde ser visto, o algoritmo RSA é um mecanismo de segurança 

que utiliza modelo matemático em sua estrutura para a proteção dos dados nos 

sistemas computacionais. O algoritmo tem em sua base a teoria dos números, 

com escolhas de números primos muito grandes, e que ainda não houve 

demonstrações de fórmulas ou algoritmos que pudesse fatorar esses números. 

Portanto, como trabalhos futuros, recomendamos a investigação das teorias 

matemáticas do RSA como estudo comparativo de outros algoritmos 

criptográficos tais como os algoritmos ElGamal e Diffie-Helman. 
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O objetivo desse projeto é auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento das 

habilidades de letramento digital dos habitantes da comunidade Rural de 

Juazeiro, Irará além de estabelecer uma troca de conhecimento dos saberes 

produzidos por essa comunidade. Com base em análises de pesquisas como a 

elaborada pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br) em 2018, que demonstra 

que, apesar do crescimento do acesso à internet no Nordeste, 51% dos 

domicílios ainda não possuem essa conexão. Existe uma discrepância no 

acesso à informação nas camadas rurais e de baixa renda do norte e nordeste, 

e quando ela ocorre, é recorrente que se observe um grau elevado de 

dificuldade nesses usuários. Surge daí a necessidade de fomentar práticas de 

ensino que auxiliem no desenvolvimento técnico/cognitivo influenciando na 

aprendizagem e habilidades em letramento digital desses usuários. Essa ação 

será desenvolvida através de guias e tutoriais que os auxiliem durante os 

processos de aprendizagem utilizando ferramentas digitais . Como resultado do 

projeto busca-se, impactar o desenvolvimento das habilidades dos usuários 

aplicando os conhecimentos adquiridos durante o projeto, em construções de 

propostas para inclusão digital dos usuários com baixo  letramento digital. 

Justificativa 



Com o advento da sociedade da informação, fez-se necessário uma 

reconfiguração das práticas sociais dos indivíduos de acessar informações, e a 

realização de suas tarefas cotidianas. O computador e os dispositivos móveis 

se encontram presentes direta ou indiretamente em quase todas as práticas 

sociais.  De acordo com Magda Soares em seu livro “Novas práticas de leitura 

e escrita: letramento na cibercultura”: 

Uma das maneiras de assegurar que esses indivíduos adquiram habilidades de 

letramento digital é através de práticas de ensino que os insiram no ambiente 

digital, tornando-o apto a não somente consumir informação, como também a 

transformá-la. 

 Como problemática apresentada no projeto, parte da análise de pesquisas a 

exemplo da elaborada pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br) em 2018, que 

demonstra que, apesar do crescimento do acesso à internet no Nordeste, 51% 

dos domicílios ainda não possuem essa conexão, ou seja, somente 28 milhões 

de nordestinos estão conectados o que corresponde a metade dos usuários do 

Sudeste. Existe uma discrepância no acesso à informação, sobretudo nas 

camadas rurais e de baixa renda do norte e nordeste, e quando ela ocorre, é 

recorrente que ocorra um grau elevado de dificuldade nesses usuários, tanto 

no manuseio do dispositivo, como na interação com o software. 

A inserção desses usuários nos ambientes digitais, abre também possibilidades 

para troca de conhecimento/saberes dessas comunidades para o 

compartilhamento de suas experiências. 

Letrar-se digitalmente está para além do saber manusear tecnicamente o 

dispositivo digital, necessitando também da habilidade cognitiva do indivíduo, 

leitura, escrita, compreensão textual e de mundo. Letramento digital é também 

emergido através da prática, o saber fazendo, o contato com os dispositivos 

digitais gera também a compreensão do mesmo, sendo assim essas 

habilidades podem ser adquiridas na prática.  

Fundamentação Teórica 

Letramento Digital 

No que diz respeito à letramento, temos um conceito de múltiplas 

conceituações, para explicar porque isso acontece, Rojo (2009), faz exposição 

de práticas sociais totalmente distintas para mostrar o quanto é amplo e 

diversificado o conceito de letramento. Partindo de tais avaliações podemos 



concluir que letramento é as aplicações da leiturase da escrita em situações do 

cotidiano do indivíduo. 

Soares (1985) dividiu o conceito de letramento em duas versões, a versão forte 

e a fraca, a versão fraca do letramento segundo Soares está ligada ao enfoque 

autônomo, e estaria ligada também a mecanismos de adaptações de 

populações às necessidades e exigências sociais do uso de leitura e escrita, 

para funcionar em sociedade que é o que conhecemos como alfabetismo 

funcional. O letramento digital pressupõe assumir mudanças nos modos de ler 

e escrever os códigos e sinais verbais e não-verbais, como imagens e 

desenhos, se compararmos às formas de leitura e escrita feitas no livro, até 

porque o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela. (XAVIER, 2002) 

Objetivo Geral 

Desenvolver práticas de ensino que auxiliem no desenvolvimento 

técnico/cognitivo influenciando na aprendizagem e habilidades em letramento 

digital dos habitantes da comunidade rural em Irará, como: 

Pesquisa ação e a cartografia para compreender a realidade; Elaborar 

instrumento para verificação dos níveis de letramento; Elaborar materiais 

didáticos e práticas com foco no ambiente digital e para os desenvolvimento 

das habilidades de letramento; Construir tutoriais de como usar os dispositivos 

e tecnologia digital como ferramenta de estudo; Elaborar quiz para verificação 

se houve ampliação das habilidades, influenciando no processo 

ensino/aprendizagem desses habitantes; Trocas de conhecimentos durante o 

processo ensino/aprendizagem. 

Metodologia da Execução do Projeto 

Fase 1- Pesquisa ação e cartografia para compreensão da realidade e 

estabelecimento de diálogo na comunidade rural em questão. 

Fase 2 - Elaboração de questionário para verificação dos níveis de letramento. 

Fase 3 - Com base no resultado obtido no questionário analisar o nivelamento 

da turma. 

Fase 4 - Introdução as práticas de ensino: Teoria do letramento digital, 

apresentação das plataformas de estudo digitais (schoology, meet, e mail). 

Fase 5 - Aplicação das práticas de ensino: Introdução a computação, guias e 

tutoriais sobre segurança e proteção, ferramentas de estudo, portais de 



comunicação, soluções de problemas e colaboração online, podcasts 

educacionais, construção de glossário de termos técnicos em inglês advindos 

da prática. 

Fase 6 - Elaboração do quiz para verificação da ampliação das habilidades 

após as práticas de ensino. 

Fase 7 - Aplicação do quiz para verificação da ampliação das habilidades. 

Fase 8 - Roda de conversa virtual coletando relatos dos habitantes sobre o 

possível impacto do projeto em suas vidas. 

Fase 9 - Relatório descritivo de avaliação sobre as experiências, 

aprendizagens, dificuldades encontradas e evolução. 

Resultados e Disseminação dos Resultados 

O projeto busca impactar no desenvolvimento das habilidades 

técnico/cognitivas da comunidade Rural de Juazeiro aplicando os 

conhecimentos adquiridos durante o projeto, em construções de propostas para 

inclusão digital dos habitantes com baixo ou nenhum letramento digital. Propor 

uma cartilha para sanar as dificuldades encontradas e uma plataforma digital 

de apoio a utilização de dispositivos digitais para melhoria da aprendizagem do 

grupo em questão. 
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A produção de resíduos sólidos no Brasil é uma problemática em constante 

expansão, sobretudo porque grande parte desse material não é reaproveitado, 

reutilizado ou reciclado e, na maioria das vezes, é descartado de forma 

incorreta na natureza causando diversos problemas socioambientais. Há 

apenas uma década foi estabelecido o marco regulatório que trata 

especificamente da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, Lei 12.305 

aprovada em 2 de agosto de 2010. A PNRS foi um marco na Legislação 

Ambiental brasileira, visto que pela primeira vez na história legislativa do Brasil, 

foi produzida diretrizes voltadas exclusivamente à problemática dos Resíduos 

Sólidos. Em suma, a PNRS dispõe de princípios, objetivos e instrumentos, bem 

como diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder 

público e aos instrumentos econômicos aplicáveis, a partir da qual Resíduo 

Sólido pode ser definido como “material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas, nos estados sólido ou semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água 

(BRASIL, 2010). O acúmulo e descarte incorreto desses resíduos podem ser 

extremamente prejudiciais tanto para a saúde humana quanto para o meio 



ambiente. Diante dessa realidade torna-se ainda mais urgente a efetivação de 

políticas, projetos e iniciativas que visem o trato adequado no que se refere aos 

Resíduos Sólidos e, a Coleta Seletiva (CS) pode ser uma via para a mitigação 

dos impactos decorrentes desse tipo de resíduo. De acordo com a PNRS, 

coleta seletiva trata-se da coleta de resíduos sólidos previamente segregados 

conforme sua constituição ou composição (BRASIL, 2010). Diante desse 

contexto, este trabalho buscou realizar um levantamento sistematizado das 

experiências focadas na Coleta Seletiva e reciclagem em Jequié, além de um 

mapeamento dos pontos de coleta seletiva e reciclagem (Cooperativas e 

Ecopontos). No sentido de construir o referencial e os pressupostos teórico-

metodológicos para a construção desse trabalho foi necessário, a princípio, o 

estudo exploratório no intuito de investigar mais sobre os conceitos abordados.  

O levantamento foi realizado através de consultas em sites institucionais e 

diversos canais de comunicação na internet; pesquisa de campo e observação 

e in loco na zona urbana de Jequié no sentido de identificar pontos de coleta 

seletiva. Identificou-se a existência de empresas e projetos de iniciativa 

privadas e de organizações não governamentais (ONGs), voltados para a 

Coleta Seletiva. Constatou-se que a cidade de Jequié conta com a presença da 

Cooperativa de Catadores Recicla Jequié – COORPEJE e vinculado a ela o 

Projeto Coleta Seletiva nas Escolas, desenvolvido pela empresa Tetra Pak e a 

Organização Não Governamental ‘Noolhar.  Além de diversos outros projetos 

tais como: Projeto cidade limpa; Recicla Jequié; vários Ecopontos e Pontos de 

entrega de materiais diversos, espalhados em pontos estratégicos da cidade. 

Contudo, acredita-se que o nível de conhecimento da população Jequieense a 

respeito desses projetos e seus objetivos é incipiente, podendo ser um o fator 

de grande entrave para a efetivação e sucesso dos mesmos. Apesar da 

existência dessas e de outras experiências em CS observa-se que não existe 

na mídia local e redes de informação em geral informações específicas e 

detalhadas da prestação desses serviços à comunidade. As informações se 

encontram dispersas e a divulgação ocorre de forma pontual e individualizada o 

que pode comprometer o acesso da população a respeito da Coleta Seletiva no 

âmbito local e refletir negativamente na quantidade de Resíduos Sólidos 

captados por cada projeto. Além disso, verificou-se que o município de Jequié 

ainda não instituiu sua política de Gestão dos Resíduos Sólidos, ou seja, ainda 

não dispõe do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) que se constitui a principal ferramenta dos municípios para planejar 

a gestão dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos. Mesmo com a presença de inúmeros projetos de disposição de 



resíduos sólidos faz-se necessário informar a comunidade, sistematicamente, 

sobre a existência dessas experiências bem como, orientar para a não geração 

e redução dos resíduos.  Assim, a partir dos dados sistematizados propõe-se, 

como próxima etapa dessa pesquisa, uma intervenção focada na utilização das 

mídias sociais para a propagação de informações através da criação de 

páginas em redes sociais com esta temática específica agregando todas as 

informações sobre Coleta Seletiva na cidade de Jequié, sobretudo a respeitos 

dos Postos ou Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) para a destinação de 

resíduos sólidos. 
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O projeto “O passado sobre um novo olhar: história e tecnologia através das 

lentes do cinema”, uma parceria idealizada por dois estudantes do IFBA, um do 

3º ano de Edificações e outro do 3º ano de Eletrotécnica, tem por objetivo 

promover discussões relacionadas às análises de filmes históricos datados do 

final do século XIX e primeira metade do século XX.  Por meio da divulgação 

em redes sociais, utilizando-se de materiais revitalizados por meio de 

tecnologias como o deep learning, busca-se alcançar estudantes do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - , além da comunidade 

externa. O projeto apresenta-se como espaço de ampliação de aprendizado 

adquirido pelos participantes acerca da utilização dos filmes históricos no 

auxílio da construção do conhecimento crítico e compreensão de mundo, 

sendo possível enxergar tais filmes além da já conhecida ilustração de 

conteúdo. 

1 JUSTIFICATIVA 

A importância histórica da preservação dos filmes produzidos no fim do 

século XIX e primeira metade do século XX é incomensurável. E assim como é 



enorme o valor que leva a restauração de um filme antigo, também é o do 

conhecimento passado para as novas gerações acerca dos mesmos, e os 

frutos de 

conhecimento crítico que podem germinar das análises desses filmes. 

Quando se fala em cinema, logo se pensa em filmes atuais, com tecnologia 

avançadíssima para sua época e histórias quase que completamente irreais. 

Contudo, o que poucos sabem é que há um tempo atrás (praticamente mais de 

um 

século), a tecnologia que muitos produtores dispunham, por mais ultrapassada 

que 

seja hoje em dia, era totalmente revolucionária, causando assombro nos 

espectadores que assistiam ao nascimento da sétima arte. Cenas como a 

passagem de um trem ou trabalhadores saindo de uma fábrica eram 

comumente 

filmadas e representavam o cotidiano. No século XXI, isso não passa de pura 

velharia, é o que muitos pensam. 

Com a evolução tecnológica, estudiosos estão buscando aperfeiçoar esses 

antigos filmes, revitalizando-os com o intuito de aproximá-los do público. Os 

filmes, 

independente da era em que foram produzidos, carregam consigo fortes 

marcas de 

seu período histórico. Este fato, por si só, demonstra o quão efetivos podem 

ser 

caso sejam utilizados como instrumento de ensino, auxiliando no aprendizado 

dos 

estudantes. Além disso, o trabalho proposto também entra em concordância 

com a 

5ª competência da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), desenvolvendo 

tecnologias digitais de informação e comunicação de maneira crítica, reflexiva e 



ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para produzir 

conhecimentos e exercer a cidadania. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Promover os conhecimentos histórico, crítico, tecnológico e cinematográfico 

por meio da análise de filmes do fim do século XIX e início do século passado, 

além 

da importância da sua preservação e a utilização das novas tecnologias em 

sua 

revitalização. 

2.2 Objetivos Específicos 

? Provocar nos estudantes do Instituto e comunidade externa, por meio das 

mídias sociais, aproximação junto ao tema trabalhado; 

? Apresentar os participantes interessados a vídeos colorizados artificialmente 

e restaurados com o uso de tecnologias como Deoldify; 

? Analisar, conjuntamente aos participantes interessados, o contexto histórico e 

elementos presentes nos filmes; 

? Abrir discussões relacionadas às análises fílmicas; 

? Avaliar a receptividade do público e o conhecimento crítico dos participantes; 

obtido através do projeto, além da própria experiência dos estudantes; 

membros da equipe. 

3 METODOLOGIA 

? Serão selecionados alguns filmes remasterizados por meio da 

utilização da tecnologia de deep learning (Deoldify e outros), do fim do século 

XIX e 

primeira metade do século XX, especialmente encontrados em canais do 

YouTube, 

como o do youtuber Denis Shiryaev; 



? Será criado um perfil em uma rede social, como o Instagram, onde 

serão divulgados os filmes históricos remasterizados acompanhados de textos 

explicativos sobre o contexto dos mesmos. Os filmes serão postados 

semanalmente 

(às segundas) e, em seguida, analisados em conjunto com os interessados no 

projeto. Questões como o contexto histórico e outros elementos serão 

abordados. 

Plataformas online serão utilizadas para abrir discussões e debates quinzenais 

sobre o projeto supracitado, como por exemplo, o Google Meet, Zoom e outras, 

que 

terão os links para as videoconferências divulgados no mesmo perfil 

simultaneamente à postagem do filme. Ao todo, serão 15 filmes divulgados e 8 

debatidos ao longo de 18 semanas; 

? Ao fim da divulgação do projeto, será realizada uma checagem de 

aprendizagem que consistirá do preenchimento de um quiz (criado no Google 

Forms) por parte daqueles que participaram do projeto nos meses anteriores. 

Para 

que seja despertado o interesse no mesmo, haverá a premiação ao participante 

que 

obtiver maior quantidade de pontos. O prêmio entregue ao participante 

vencedor 

será um livro relacionado ao tema “cinema”, buscando, de certa forma, 

incentivar o 

hábito pela leitura; 

? Com o desfecho do projeto, será elaborado um texto publicado no 

perfil da rede social (Instagram), descrevendo como foi, para a equipe, a 

experiência 

do projeto e como o mesmo impactou na formação dos discentes que fizeram 

parte 



do trabalho. 

4 RESULTADOS ESPERADOS 

Após a finalização das discussões promovidas pelo projeto, espera-se que 

este alcance grande parte dos estudantes do Instituto e comunidade externa, 

acrescentando conhecimento crítico por meio da análise de filmes históricos 

datados do final do século XIX e primeira metade do século XX, apresentando 

uma 

nova maneira de enxergar tais filmes além da já conhecida ilustração de 

conteúdo, e 

ajudando também na compreensão de mundo e das relações sociais hoje 

existentes. 

A partir dessa ação, também se pensa em incentivar a produção de leitores e 

autores através das leituras fílmicas realizadas semanalmente no projeto e da 

premiação com um livro relacionado ao tema.  
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A pesquisa em questão prevê o desenvolvimento de um biodigestor modular de 

baixo custo impresso em 3D utilizando polietileno reciclado de alta densidade 

com o objetivo de democratizar o acesso a uma destinação segura dos dejetos 

em habitações  de populações  de baixa renda e promover práticas que 

contribuam para a preservação ambiental, sendo desenvolvida vinculada ao 

GPITS - Grupo de Pesquisa Inovação Tecnológica e Sustentabilidade e sob a 

orientação  das professoras Verônica Maciel Bispo e Teresinha Quadros, assim 

como a colaboração do engenheiro mecânico Alberto Ruiz. São 

alarmantemente notórios os indicadores relacionados ao acesso ao 

saneamento básico no Brasil, dada a precariedade deste serviço que deveria 

ser universalizado de acordo com o inciso I do Art. 2º do recentemente 

formulado Novo Marco Legal do Saneamento Básico Brasileiro. O cumprimento 

desta meta já tem prazo: a década de 2030, quando irá expirar o sexto dos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, 



ratificado pelo Brasil visando promover o cumprimento de medidas para 

alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos. 

Segundo dados de vigilância epidemiológica do Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS (SIH/SUS, 2020), foram registradas mais de 201.604 

internações entre maio de 2019 e maio de 2020 devido à doenças 

gastrointestinais diarréicas infecto-parasitárias potencialmente relacionadas à 

falta de redes de coleta de esgotamento sanitário, das quais 46,58% ocorreram 

na região Nordeste e 17,4% na região Norte, as tornando as duas maiores 

afetadas. E esse resultado não se deve ao acaso: segundo dados do SNIS 

(Sistema nacional de Informações sobre Saneamento), as regiões norte e 

nordeste são exatamente as que sofrem com os maiores índices da falta de 

acesso ao atendimento com rede de esgoto no país com os seus alarmantes 

percentuais de  89,5% e 72% respectivamente, números que se destacam 

mesmo contra o já alto percentual nacional de 46,8%. Esses dados apontam 

para uma fragilidade sanitária e social extremamente acentuada nessas 

regiões, denotando a necessidade de implementação de infraestrutura de 

coleta de esgoto  de forma imediata,  não condizente com os prazos previstos 

pela legislação brasileira e pela Agenda 2030, devido aos custos bilionários e 

problemas operacionais. Dessa forma, uma das soluções imediatas é a do uso 

de dispositivos de coleta e tratamento de esgoto individual e residencial. Dentre 

esses dispositivos,  destaca-se o biodigestor anaeróbio por ser capaz de 

diminuir o risco biológico dos dejetos processados em suas reações 

bioquímicas, além de proporcionar novos usos de forma sustentável e sem 

risco à natureza e seres humanos. Em sua metodologia, a pesquisa prevê o 

seu desenvolvimento em dois momentos: um primeiro onde será feita as 

etapas de pesquisa bibliográfica, onde será revisão da literatura publicada 

acerca da problemática do saneamento básico no Brasil, desde livros clássicos 

a dissertações, teses e artigos de revistas e periódicos; a modelagem 

tridimensional onde serão desenvolvidos os modelos das peças em 3D para 

impressão, através de softwares de geometria plana e espacial. Serão também 

desenvolvidas plantas descritivas bidimensionais de desenho técnico para cada 

elemento, além da definição das tecnologias e procedimentos necessários para 

a produção; e cruzamento de dados, quando será feita uma análise dos 

indicadores mais pertinentes à questão do saneamento básico no Brasil, 

usando como eixo-chave os indicadores IN056 e IN046 do SNIS, que tratam do 

percentual de acesso à rede de esgotamento sanitário e parcela do esgoto 

tratado em relação ao consumo de água das populações analisadas, 

respectivamente. A partir disso, será construída uma relação espacial com 



outros indicadores daquela região, como os números de internações, dias de 

internação, óbitos e notificações consultados da lista de doenças diarréicas na 

Morbidade Hospitalar do Sistema de Informações Hospitalares do DATASUS. 

Também serão analisados indicadores do Censo Escolar e do IDEB para a 

educação básica, através das plataformas disponibilizadas pelo INEP, como 

frequência, taxa de rendimento e taxa de distorção-série. No segundo 

momento, serão feitas a pesquisa de campo sobre os impactos ambientais e 

sociais através de análises bioquímicas e formulários previamentes submetidos 

ao Comitê de Ética em Pesquisa, além da construção do protótipo do 

dispositivo para a submissão de análises laboratoriais dos produto das reações 

químicas. Tendo sido cumprida a primeira etapa da pesquisa, para efeito de 

apresentação no presente congresso serão exibidos os resultados iniciais das 

etapas de pesquisa bibliográfica, modelagem tridimensional e cruzamento de 

dados. Paralelamente, com objetivo de dar mais visibilidade à problemática do 

saneamento,  também está prevista a promoção e disseminação de 

informações relacionadas ao projeto e ao saneamento no Brasil e práticas que 

contribuam para a preservação ambiental através de canais digitais e 

participação em eventos. 
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LaTeX é um sistema de preparação de documentos com alta qualidade 

tipográfica. O objectivo do LaTeX é que o autor se possa distanciar da 

apresentação visual do trabalho e assim concentrar-se no seu conteúdo. 

Possui formas de lidar com bibliografias, citações, formatos de páginas, 

referências e tudo mais que não seja relacionado com conteúdo do documento 

em si. 

 

O Overleaf é uma plataforma online para produção de textos acadêmicos e 

científicos na linguagem Latex. Neste minicurso estaremos fazendo uma 

abordagem introdutória de como utilizar a plataforma com toda a sua facilidade 

e versatilidade para produção dos mais variados tipos de trabalhos acadêmicos 

ou científicos (artigos, relatórios, TCC, dissertação, tese etc). Aprenderemos os 

comandos básicos, produção de tabelas, inserção de imagens, formatação, 

atalhos etc, também serão apresentados  templates prontos para as mais 

variadas produções textuais. 
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O interesse pela Cosmologia nos últimos anos vem aumentando muito, 

especialmente com as novas evidências da expansão acelerada do Universo, a 

existência de uma matéria de origem não bariônica (matéria escura) e a 

detecção de ondas gravitacionais. 

A fim de introduzir o participante na área, a primeira parte desse minicurso será 

dedicada a uma apresentação da evolução histórica da Cosmologia desde o 

início do século passado, com o surgimento da Teoria da Relatividade Geral – 

a teoria de gravitação que dá origem à Cosmologia moderna – até as mais 

recentes descobertas e problemas em aberto. O modelo cosmológico mais 

aceito é o do Big Bang Quente que, de maneira sucinta, afirma que o Universo 

no passado era muito quente e denso e que em algum momento o Universo 

começou a expandir e essa expansão continua até hoje. Veremos que as 

principais evidências que sustentam o modelo são: a expansão do Universo, a 

radiação cósmica de fundo e a abundância de elementos leves no Universo. Na 

segunda parte do minicurso, focaremos em um dos pilares da teoria do Big 

Bang: a expansão do Universo, baseada nos resultados de Edwin Hubble, que 

mediu o afastamento sistemático das galáxias em relação a nós em 1929. 

Analisaremos uma atividade que pode ser empregada tanto para estudantes do 

Ensino Médio quanto do Ensino Superior. Utilizando o LibreOffice Calc, 

obteremos a constante de Hubble com os dados do utilizados pelo próprio 



Hubble e ainda comparemos o resultado obtido com dados atualizados e quais 

são as implicações da diferença do valor da constante na idade do Universo, 

por exemplo. Por fim, discutiremos como esse tipo de atividade é importante 

para o ensino de Física. 
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A compreensão da realidade social envolve além do conhecimento lógico 

formal, outros elementos subjetivos: as impressões, as relações de poder, os 

valores e os símbolos, as contradições, entre outros. Por isso, a descrição 

quantitativa da realidade não garante a sua compreensão. É necessário 

transformar seus fatos isolados em categorias analíticas; desvendar suas 

considerações e aprender a trabalhar com suas mediações (MINAYO, 2000). A 

abordagem qualitativa se apresenta nesse caso como bastante apropriada, ao 

permitir que o “mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que 

tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer a 

compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo”. Constitui-se 

como “um conjunto dinâmico e aberto de afirmativas, concepções e hipóteses, 

sistematicamente relacionadas, para nortear o processo de investigação e, por 

conseguinte, o entendimento do pesquisador acerca do que está sendo 

pesquisado” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 49). Outra questão a ser 

considerada na pesquisa é que a interseccionalidade pode ser vista como uma 

forma de investigação crítica e de práxis, precisamente, porque tem sido 

forjada por ideias de políticas emancipatórias de fora das instituições sociais 



poderosas, assim como essas ideias têm sido retomadas por tais instituições 

(KRENSHAW, 1999; COLLINS; BILGE, 2016). Por sua vez, Zamboni (2018) 

enfatiza que as diferenças e desigualdades entre os homens não são naturais; 

pelo contrário, são construídas socialmente e precisam ser contextualizadas 

em termo de tempo e espaço. Acrescenta ainda que os marcadores sociais da 

diferença nunca aparecem de forma isolada, estando sempre articulados na 

experiência dos indivíduos, no discurso e na política. Diante dos aspectos 

abordados, a apropriação de instrumental teórico e metodológico é 

imprescindível para a compreensão da realidade social em suas múltiplas 

dimensões na contemporaneidade. Desse modo, com o intuito de contribuir 

com a temática do Seminário de fortalecer a democracia e combater as 

desigualdades, propomos este minicurso com o objetivo orientar os/as 

participantes quanto aos procedimentos e as técnicas adotados no 

desenvolvimento da pesquisa qualitativa (diário de campo, observação, 

formulário online, entrevista, grupo focal e roda de conversa). Ao utilizar várias 

fontes de coleta de dados, considerado por Yin (2005) um ponto forte para 

obtenção das evidências, é possível estabelecer uma triangulação das 

informações obtidas no desenvolvimento da pesquisa. Temos como objetivo 

ainda abordar os aspectos metodológicos e éticos que precisam ser 

observados no momento da análise e tratamento de dados da pesquisa 

qualitativa. E por fim, possibilitar a reflexão de que no processo de validação na 

produção científica do conhecimento é fundamental entender que o rigor na 

pesquisa qualitativa é compreendido como um campo de negociação com a 

flexibilidade (MACEDO; GALEFFI; PIMENTEL, 2009). Este minicurso é voltado 

para estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores(as) 

interessados(as) no tema. 

 



 

SUBMISSÃO DO TIPO MINICURSOS - CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS...DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO SUS PARA A 

VIDA PRÁTICA...YOGA E SUAS POSSIBILIDADES 

 

 

Elane Nardotto Rios Cabral (elanenardottorios@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Não é de hoje que as políticas do Sistema Único de Saúde (SUS), no Brasil, 

vêm agregando Práticas Integrativas e Complementares – considerando as 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) – , como 

ferramentas de tratamento de modo a conceber a pessoa como Ser Integral 

nas suas dimensões física, emocional e mental. No entanto, tais políticas ainda 

estão aquém no que se refere ao acesso e à inclusão da população já que os 

municípios são responsáveis por colocar a disposição da população essas 

práticas; e isso, comumente, não vem acontecendo. Poucas cidades brasileiras 

ofertam, nas suas unidades de saúde, tais ferramentas terapêuticas. Nesse 

contexto, este minicurso objetiva apresentar e discutir essa temática e 

relacionar teoria e prática ao trazer o Yoga como possibilidade de ferramenta 

para compreensão da pessoa humana nas suas dimensões física, mental e 

emocional, na integração do ser. Trata-se, de acordo com o documento 

“Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS”, da 

promoção global do cuidado humano e do autocuidado.  Justifica-se pelo fato, 

de hoje, diferentes estudos sinalizarem que parte das enfermidades físicas são 

causadas, inicialmente, pelo adoecimento das dimensões emocional e mental. 

Dessa forma, urge uma socialização de terapias em que a pessoa seja 

concebida de forma integral. Para isso, os conceitos de Políticas de Saúde, 

Práticas Integrativas, Ser Integral e Yoga nortearão a discussão. Como se trata 



de ferramentas de autocuidado para o bem-estar da pessoa, os procedimentos 

metodológicos contemplarão teoria e prática haja vista técnicas do Yoga como 

respiração, postura, relaxamento e meditação estarão presentes para alicerçar 

os conceitos citados. Uma retroalimentação entre teoria e prática que 

começará com uma explanação dos conceitos, seguida de exercícios do Yoga 

e finalizado com uma construção sobre a compreensão da temática proposta. 

No que se refere ao público, todas as pessoas serão acolhidas. Os recursos 

para quem vai fazer são: um tapete, canga, colchonete para que possa se 

sentar no chão. Para quem vai ministrar, a presença de uma/um 

monitora/monitor. 
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Em vigor desde outubro de 2019, a nova Política de Inovação do IFBA contém 

as diretrizes institucionais para o gerenciamento de todas as atividades 

voltadas a produção tecnológica e empreendedorismo na reitoria e nos campi. 

Além disso, a Política de Inovação articula estratégias criativas para 

consolidação e fortalecimento de ambientes promotores e especializados em 

inovação por meio de suporte a programas de pré-incubação, a incubadoras e 

aceleradoras de empresas, aos centros de pesquisa, ao polo de inovação, a 

parques e polos tecnológicos, assim como a empresas juniores, grupos de 

pesquisas e núcleos interdisciplinares, bem como parceria e colaboração 

intelectual e financeira entre pesquisadores, empresários, ICTs, agências de 

fomento e outros órgãos governamentais. Dada a sua importância e visando 

ampliar às ações internas de formação e de capacitação de recursos humanos 

neste setor, o presente minicurso pretende oferecer um panorama geral dos 

dispositivos e instrumentos contidos na nova Política de Inovação do IFBA, 

pormenorizando os conceitos, processos, diligências e outros elementos 

referenciais que integram o regulamento. O workshop será ofertado para todos 

os alunos e servidores do IFBA, sendo dividido em dois momentos expositivos: 

i) primeiramente, faremos um esboço teórico-jurídico da Política de Inovação, 

apresentando de forma concisa a base normativa e noções gerais dos 



capítulos e seções contidos no documento; ii) após isso, faremos um breve 

esboço dos principais trâmites internos, tais como: solicitação de patente de 

invenção ou modelo de utilidade, registro de desenho industrial, registro de 

programa de computador (software), registro de topografia de circuito 

integrado, registro de marca, registro de cultivares, chamada para 

licenciamento ou cessão de tecnologia, dentre outros mecanismos 

procedimentais. Para tanto, será utilizado apostilas virtuais e apresentação de 

PowerPoint. Ao final do minicurso, espera-se que a comunidade do IFBA 

possua maior familiaridade com a Política de Inovação e entenda seus 

impactos na proteção e gestão de novas tecnologias desenvolvidas no 

ambiente institucional. 
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Com a chegada da tecnologia e as aulas on line, temos a necessidade e o 

desafio de promover o conhecimenho de uma forma lúdica e interessante as 

alunos. Sendo assim a utilização de games on line promove uma experiência 

divertida, podendo abordar o conhecimento aprendido nas aulas. 

A plataforma Kahoot é uma ferramenta gratuita e fácil de se utilizar, uma 

maneira pratica e descontraida de promover o conhecimento dos alunos. 

O minicurso será relizdo de forma sincrona e demonstrará a importância de 

games nas propostas de ensino, bem como o passo a passo de utilizar a 

plataforma e criar jogos de perguntas. 

Publico alvo: professores, educadores e pessoas interessadas pelo assunto 
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A Prática Profissional Articuladora (PPA) foi inserida no currículo dos cursos 

Técnicos de Nível Médio Modalidade Integrada do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA) com a aprovação da Resolução nº 

30/CONSUP, de 24/05/2016 que dispõe sobre a reformulação dos cursos 

integrados. No IFBA/Campus Barreiras a implantação de fato da PPA ocorreu 

no ano letivo de 2017 e foi marcada por muitos desafios no processo de 

compreensão, construção e execução da proposta. Um dos objetivos da PPA é 

“promover a inserção da pesquisa como princípio educativo” estando 

fundamentada na integração entre áreas do conhecimento, com ênfase na 

construção da aprendizagem por parâmetros multidisciplinares que propiciem 

durante todo o período formativo do estudante da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio a aproximação com o desenvolvimento de atividades 

de pesquisa. Atualmente, a concepção da PPA enquanto instrumento de 

fomento à construção do conhecimento científico que contribui para promover a 

aprendizagem teórico/prática com articulação de professores e estudantes no 

decorrer do ano letivo, tem se consolidado no Campus Barreiras. Nesse 

sentido, a proposta deste minicurso tem como objetivo socializar as 

experiências adquiridas no âmbito da gestão, do acompanhamento pedagógico 



e do ensino no que se refere à execução da Prática Profissional Articuladora 

(PPA) no IFBA/Campus Barreiras no curso técnico em Alimentos, apontando as 

dificuldades e avanços no decorrer da sua execução.  Essa proposta é inerente 

à temática do 1º Congresso da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação e do XVII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (SICTI) que 

buscam discutir a ciência e educação para fortalecer a democracia e combater 

as desigualdades. O conteúdo do minicurso está fundamentado na legislação 

que instituiu a PPA, nas abordagens de construção dos projetos e nas 

atividades de pesquisa executadas no curso de Alimentos no IFBA/Campus 

Barreiras no período de 2017 a 2019. A metodologia será composta pela 

discussão expositiva realizada pela coordenação de curso, coordenação 

pedagógica e de uma docente que participou do projeto nas turmas de primeiro 

ano. Na sequência será aberto espaço para diálogos e debates com base nos 

relatos de experiências apresentados. Sugere-se que o público-alvo seja 

composto por docentes, discentes e todos(as) os(as) profissionais da educação 

que tenham interesse em conhecer as experiências da PPA no Campus 

Barreiras e contribuir com  novas reflexões. O recurso necessário para 

execução deste minicursos é uma plataforma digital. 
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Pesquisa e inovação são fortes aliados do desenvolvimento regional. 

Desenvolver projetos de inovação direcionados a esse fim, pode promover 

mudanças significativas na qualidade de vida e na produtividade local. Nesse 

sentido, o presente minicurso tem por objetivo Introduzir aspectos básicos da 

escrita de projetos para submissão a editais de PD&I e desenvolver 

competências de Leitura e análise de editais de PD&I; adaptação da proposta 

ao edital; levantamento das contrapartidas; lógica da escrita em um Projeto 

PD&I, considerando a importância dos projetos PD&I no combate das 

desigualdades sociais. O minicurso é direcionado à Estudantes e 

pesquisadores iniciantes na escrita de projetos voltados para editais de P&DI. 
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A prática da agricultura convencional, com alta mecanização do campo e uso 

excessivo de insumos externos, tem colocado em risco diferentes grupos 

biológicos e os serviços ecossistêmicos que eles proveem. Este cenário pode, 

em médio e a longo prazo, trazer uma série de problemas, inclusive nas 

relações predador-presa dentro desses ecossistemas, afetando o que consiste 

na base do controle biológico de pragas. Uma das alternativas para este 

cenário é o uso de práticas de manejo amigáveis à biodiversidade, através da 

intensificação ecológica da agricultura, as quais podem trazer benefícios para a 

manutenção e aumento na diversidade de espécies de inimigos naturais de 

pragas agrícolas. Desta mesma forma, essas práticas podem contribuir 

diretamente para a potencialização do controle biológico de pragas. A eficiência 

dessas práticas é dependente de cada contexto em que estão inseridas. 

Associada a um projeto de Doutorado, essa pesquisa teve como objetivos a 

identificação das potenciais pragas agrícolas que tem acometido os cafezais de 

Mucugê-Ibicoara, assim como apontar por meio de uma revisão sistemática, 

quais as principais práticas de manejo amigáveis à biodiversidade mais 

utilizadas ao redor do mundo. A partir da extração desses dados, diretrizes 



foram apontadas como parte dos objetivos, para a promoção das práticas em 

questão. Foi possível identificar quais as potenciais pragas agrícolas presentes 

na região de estudo por meio de entrevistas realizadas com 5 cafeicultores 

locais entre os dias 28 a 31 de outubro de 2019. Dentre essas pragas, estão a 

broca-do-café, ácaro vermelho, ferrugem e o bicho-mineiro. Através de critérios 

pré-estabelecidos, a revisão sistemática conduzida em bases de dados do 

Portal de periódicos da CAPES, Scopus, SciElo, Web of Science, Publons, 

CATIE, Google e Google Scholar categorizou 8 artigos como “Artigos que 

mediram o aumento na riqueza ou abundância de predadores e parasitoides”, 

sendo 62% destes feitos considerando práticas de manejo On Field, e os 

outros 38% considerando uma aplicação Off Field. Outros 18 estudos 

encontrados foram caracterizados como “Artigos que mediram diretamente a 

potencialização do controle biológico de pragas”, com 56% dos trabalhos Off 

Field e os 44% descritos como On Field. Algumas práticas de manejo aplicadas 

ao redor do mundo se mostraram eficientes, por apresentarem um controle 

biológico de pragas efetivo ou por contribuírem para a manutenção da 

presença dos inimigos naturais das mesmas. A partir da extração dos dados, 

foi possível apontar as seguintes diretrizes que contribuem para a promoção 

dessas práticas: aumento da heterogeneidade da paisagem no entorno dos 

cultivos dos cafezais, estímulo as práticas de manejo “On Field” nas culturas 

dos cafezais, monitoramento das populações de pragas e predadores ao longo 

do tempo, monitoramento dos danos causados por pragas dentro das culturas 

e envolvimento dos agricultores em todas as etapas de produção do 

conhecimento. 
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Estudando sobre a dinâmica dos corpos extensos, é comum se encontrar 

exemplos teóricos, assim como experimentos em laboratórios que demonstram 

o funcionamento do giroscópio, e ainda seu efeito, porém, a explicação 

costuma ficar apenas na questão do movimento circular e suas implicações, 

sendo assim, é de interesse para o momento apenas o movimento que 

chamamos de precessão regular do giroscópio. Essa pesquisa, por sua vez, 

procura apresentar o movimento de precessão associado ao movimento de 

nutação do giroscópio a partir, e aqui entra a divergência com a maioria das 

bibliografias encontradas, das leis da conservação de energia, e isso foi feito 

utilizando apenas as ferramentas do formalismo newtoniano. Para chegarmos 

aos resultados propostos foram utilizados as visões dos movimentos do 

giroscópio a partir da noção de conservação do momento angular, após 

entendido diversas variações do movimento foi-se dado continuidade para o 

desenvolvimento de equações de conservação de energia, utilizando-se do 

formalismo newtoniano, acessível em nível de física básica. Um formalismo 

mais específico como o hamiltoniano ou lagrangeano poderia ter dado maiores 

detalhes sobre o aspecto da conservação de energia nos movimentos, apesar 

disso, pode-se inferir equações não mostradas nas bibliografias estudadas 



para o desenvolvimento da pesquisa. Dessa forma, pensando no possível 

potencial didático em que os resultados da pesquisa possui, a maior conclusão 

seria a de que o giroscópio, apesar de possuir movimentos complexos de se 

modelar detalhadamente, tem uma enorme lacuna a ser aproveitada, que seria 

a simplificação de movimentos contra intuitivos para a apresentação de 

conceitos relativamente simples como o da conservação de energia, com o 

objetivo de gerar uma maior curiosidade ao discente para que se aprofunde na 

física de tais movimentos. 
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A Análise de Redes Sociais permite o estudo de termos relacionados, como 

livros de um acervo conectados por autores ou temas semelhantes, utilizando 

diversas métricas que são escolhidas baseadas no objetivo da análise a ser 

feita, demonstrando ser uma área em ascensão pela sua importância e 

eficiência na obtenção de resultados. O projeto realizado teve como objetivo 

analisar os Trabalhos de Conclusão de Curso produzidos no IFBA (Campus 

Salvador), utilizando dados como: Título, Orientador, Data, Palavras-chave e 

Curso. O projeto tem como objetivo facilitar a produção de futuros TCCs, 

fornecendo dados dos projetos anteriores, baseando-se nas palavras-chaves e 

nos professores relacionados a um tema escolhido. Além de também 

possibilitar analisar a participação dos professores nas bancas, os anos com 

maiores taxas de confecção de trabalhos de conclusão de curso, os temas 

mais utilizados nos cursos e no instituto, assim como o relacionamento dos 

TCCs com os temas utilizados na CAPES. Tem como intenção apresentar a 

área de análise de redes sociais, suas possibilidades de uso e tecnologias mais 

utilizadas para obtenção de resultados, assim como os resultados gerados na 

análise dos TCCs. Inicialmente foi realizado um estudo, tendo como objetivo 

compreender a área de análise de redes sociais, sua história, como foi 



desenvolvida e avaliar as técnicas mais comuns para a realização da coleta de 

dados. Posteriormente os dados foram coletados atráves da plataforma online 

do IFBA e foram selecionadas métricas a serem utilizadas nas ferramentas 

com base nos recursos dispostos. Os resultados obtidos demonstraram quais 

professores mais participaram das bancas, os temas mais escolhidos nos 

projetos e o relacionamento dos professores com os temas dos projetos, 

facilitando a escolha de um orientador. 
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A cidade de Barra do Choça é margeada por dois rios, o rio Choça (oeste) e o 

rio Catolé (norte), sendo que a própria origem do nome do município tem 

referência ao fato do rio Choça “fazer barra” (confluir) com o rio Catolé. O rio 

Choça, além de dar sustentação agropastoril para a região, notadamente em 

seu curso rural, há que se destacar a sua importância no processo de fundação 

e expansão da cidade de Barra do Choça, pois mesmo antes da fundação da 

cidade já era utilizado como ponto de descanso para os tropeiros no século 

XIX.  Sua localização no polígono das secas tem importância estratégica para o 

Sudoeste da Bahia, pois faz parte do sistema de captação de água para o 

abastecimento das cidades de Vitória da Conquista, Planalto, Barra do Choça e 

Belo Campo, beneficiando mais de 300 mil habitantes, numa região em que as 

reservas hídricas são escassas. Neste trabalho, objetivou-se analisar as 

alterações na Área de Preservação Permanente no trecho urbano do rio Choça 

a partir do uso da terra e da expansão urbana. Para tanto, foram utilizadas 

imagens de satélite da plataforma Google Earth, sendo então transformadas 

em mapas temáticos através do software MapViewer e imagens da plataforma 

Alaska Satellite Facility (NASA) para obtenção do Modelo Digital de Elevação 

(MDE) no software Global Mapper. Constatou-se que o uso atual da terra na 



área de estudo está em desconformidade legal, com apenas 35,6 % do total da 

APP ocupado por mata nativa e os perfis topográficos mostraram que as 

vertentes apresentam declividades de 12,5° favorecendo os processos erosivos 

de transporte de material e o consequente assoreamento do rio Choça, 

agravados pela proximidade com o flanco oeste da cidade. Dentre as 

atividades antrópicas responsáveis por alterações no trecho urbano do rio 

Choça, podem ser citadas as queimadas, o desmatamento, a destruição das 

matas ciliares e o destino irregular do lixo e dejetos. Estas ações têm 

promovido, ao longo dos anos, o assoreamento e a poluição do curso hídrico, o 

empobrecimento do solo, a aceleração de processos erosivos, o 

desaparecimento de espécies animais – principalmente da avifauna e 

ictiofauna, e o empobrecimento relativo da população, dentre outros prejuízos 

ecológicos e sociais, sendo que o rio Choça nunca foi alvo de um projeto capaz 

de revitalizar suas matas ciliares. De acordo com o analisado e exposto neste 

trabalho, percebe-se que as atividades que impactam, de forma negativa, o 

meio ambiente, podem ser tratadas e virem a não afetar o rio, o lençol freático, 

a estrutura do solo e toda a vegetação que está ali presente, contanto que 

sejam desenvolvidas ações para elaboração e execução do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, juntamente com a recomposição da faixa de APP. 
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O objetivo desse trabalho foi avaliar/estimar valores de dose glandular média 

em mamografia com a utilização de simulação numérica através do método de 

Monte Carlo para o transporte de radiação e comparar com resultados 

experimentais. A execução deste plano de trabalho foi conduzida como previsto 

no projeto de pesquisa/plano de trabalho: Aplicação da Simulação Monte Carlo 

Paralela em Radiologia e Radioterapia. Inicialmente foi realizado um 

levantamento bibliográfico para estabelecimento do estado da arte em 

dosimetria em mamografia, além da caracterização dosimétrica do mamógrafo 

Siemens Inspiration, pertencente ao HUPES-UFBA, através de dados 

dosimétricos já adquiridos em trabalho prévio e aquisição do manual do 

equipamento para obtenção de características técnicas relevantes. 

Posteriormente foi instalado o código PENELOPE - Penetration and ENErgy 

LOss of Positrons and Electrons na versão 2014 e suas sub-rotinas. O passo 

seguinte foi a construção da geometria do cabeçote do mamógrafo através da 

sub-rotina de geometrias PenGeoJar e simulação para obtenção dos espectros 

e espaço de fases, em diferentes quilovoltagens (kV) de raios-x com três 

combinações de alvo/filtro: Mo/Mo; Mo/Rh e W/Rh. E como última etapa a 

simulação para obtenção dos valores de dose glandular média para diferentes 



espessuras de mama comprimida.  Os espaços de fase no método de Monte 

Carlo é um arquivo onde se registra as componentes espaciais, angulares, o 

valor da energia e sua repetição para todas as partículas que cruzam o 

detector de impacto situado em uma distância intermediaria. A ideia central da 

utilização dos espaços de fase é redução do tempo computacional de tarefas 

respectivas. Para este estudo a construção do cabeçote do mamógrafo seguiu 

as especificações técnicas disponibilizadas no manual do fabricante tais como: 

ângulo do anodo; espessuras dos filtros etc. Nossos resultados, através da 

comparação dos diferentes alvo/filtro e energias, indicam que a combinação 

W/Rh é a que demonstrou ser a melhor opção entre as diferentes espessuras 

das mamas e composições glandulares simuladas, pois é possível manter a 

qualidade da imagem oferecendo menor dose ao paciente atendendo aos  

limites europeus de DG e em diversas espessuras ficando significativamente 

abaixo destas. Também como pode ser observado, os valores de dose 

glandular média obtidos através do método de Monte Carlo com o uso do 

código PENELOPE apresenta boa concordância com resultados experimentais 

já publicados. Desta forma conclui-se que os resultados obtidos através de 

simulação de Monte Carlo com o código PENELOPE para obtenção da Dose 

Glandular Média em mamografia sob diferentes condições apresenta boa 

correlação com resultados experimentais e indica que a combinação W/Rh é 

uma opção otimizada. 
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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, kits de robótica 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 um conjunto de 

experiências de ensino/aprendizagem programação com estudantes dos 

primeiros anos do ensino médio-integrado do IFBA com ferramentas de 

aprendizagem de programação em especial na construção de aplicativos para 

celulares Android, na busca de uma aprendizagem significativa. Nesta fase do 

projeto, adiciona-se o pensamento computacional 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. 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, kits 

de robótica 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 um 

conjunto de experiências de ensino/aprendizagem programação com 

estudantes dos primeiros anos do ensino médio-integrado do IFBA com 

ferramentas de aprendizagem de programação em especial na construção de 

aplicativos para celulares Android, na busca de uma aprendizagem 

significativa. Nesta fase do projeto, adiciona-se o pensamento computacional 

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. 
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Cosmologia é a ciência que trata das leis que governam nosso universo, como 

também o estudo da estrutura, evolução e composição do mesmo. No início do 

século XX, Edwin Powell Hubble mostrou que algumas das estruturas que se 

imaginavam estar na nossa galáxia eram, na verdade, novas galáxias. Em 

seguida, mostrou que, de modo geral, as galáxias se afastam de nós. Alguns 

anos antes das descobertas de Hubble, Alexander Friedman obteve, utilizando 

a Relatividade Geral, algumas soluções expansionistas para o Universo. As 

equações que levam seu nome relacionam o conteúdo de matéria, energia e 

curvatura do Universo com o fator de escala, uma função que depende apenas 

do tempo e que descreve como o Universo expande ou contrai. Das muitas 

informações que podem ser obtidas das equações de Friedman, focaremos na 

idade do Universo. Atualmente vivemos a era da chamada cosmologia de 

precisão, na qual podemos, com a ajuda dos dados provenientes de grandes 

telescópios, testar os diferentes modelos cosmológicos. Dos diversos modelos 

possíveis para explicar o Universo, estudaremos o modelo padrão da 

cosmologia hoje, que possui matéria escura fria e energia escura, componente 

responsável pela expansão acelerada do Universo. A fim de determinar qual é 

a contribuição relativa de cada componente, utilizamos a linguagem de 



programação Python para calcular a idade do Universo para diferentes valores 

dos parâmetros de densidade da matéria escura e da energia escura. 

Comparando com as estruturas mais antigas do Universo, determinamos que, 

para o Universo ser antigo o suficiente para acomodar essas estruturas, o 

parâmetro de densidade de matéria escura deve assumir valores menores que 

0.32, ou seja, deve corresponder a, no máximo, 32% do conteúdo energético 

do nosso universo. 
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O giroscópio é formado por um disco em rotação com uma haste na 

atravessada no seu centro. Ele apresenta uma diversidade de movimentos 

complexos, um dos mais simples deles é a precessão regular, que é a rotação, 

com velocidade angular constante, do giroscópio em torno de um eixo vertical 

que o sustenta. A precessão regular geralmente é abordado em livros de física 

do ensino superior que explicam e descrevem muito bem este fenômeno. 

Porém, quando se trata da nutação, que é um tipo de movimento oscilatório, 

muitos livros evitam abordar o assunto. Este trabalho tem como objetivo 

elucidar a relação entre nutação e precessão apresentada no giroscópio. 

Iniciamos com uma breve revisão da mecânica newtoniana destacando as 

grandezas angulares que estão ligadas diretamente com o movimento do 

giroscópio e associamos com as grandezas lineares. Logo após, explicamos 

como ocorre a precessão regular e mostramos como calcular a velocidade de 

precessão. A nutação é abordada de duas forma: primeiramente descrevemos 

o movimento e posteriormente explicamos o fenômeno utilizando a mecânica 

newtoniana e as leis de conservação da energia e do momento angular. 

Consideramos o caso onde a velocidade angular de inicial de precessão é nula. 

A partir do problema apresentado na explicação da nutação propomos um 



formalismo matemático onde o torque da força peso é descrito pela soma de 

dois torques variáveis no tempo, sendo um deles responsável pelo movimento 

de precessão e o outro responsável pela nutação. Explicamos o papel de cada 

um dos torques e abordamos novamente a nutação a partir deles. Utilizamos 

as equações parametrizadas da ciclóide para desenvolver um modelo que 

descreve o movimento de precessão acompanhada da nutação, com a 

velocidade angular inicial de precessão igual a zero. Substituímos no torque 

associado à nutação a aceleração angular de queda encontrada a partir das 

equações da ciclóide, e com isto também encontramos uma expressão para o 

torque associado à precessão. Ademais, estudamos qualitativamente a 

evolução do movimento do giroscópio quando a velocidade angular inicial de 

precessão é diferente de zero. Como há uma diversidade de movimentos, 

separamos em dois tópicos simples. A nutação quando a velocidade angular 

inicial está no sentido da precessão regular e outra quando está no sentido 

oposto. Nestes dois tópicos o giroscópio apresenta nove movimentos 

diferentes. 
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Embora a radiologia odontológica tenha seus benefícios, é necessária uma 

atenção especial para o aspecto de proteção radiológica do paciente. Devido a 

exposição do paciente a radiação, o Raio X odontológico GNATUS- TIMEX 

70E, faz uso de um parâmetro para controle de qualidade do feixe conforme a 

portaria 453/98 do Ministério da Saúde, a Dose de Entrada na Pele-DEP. Para 

realizar a medida da DEP é necessário utilizar um detector específico para a 

técnica diagnóstica, como também deve este detector estar devidamente 

calibrado. Técnicas de Monte Carlo são utilizadas como ferramenta 

educacional em vários aspectos da física médica, tais como no cálculo de dose 

de radiação em órgãos e tecidos internos de pacientes e para simulação de 

detectores de radiação. O código de simulação Monte Carlo N-Particle 

eXtended (MCNPX) faz uso das técnicas de Monte Carlo para simular a 

interação da radiação com a matéria. Neste projeto propõe-se, a partir das 

dimensões de sala de raios-X odontológico GNATUS- TIMEX 70E, estimar a 

DEP em um paciente submetido a exame de raio X periapical através da 

simulação de detectores de radiação da Radcal 10x6-6 e AGMS D como 

também em um simulador antropomórfico virtual, chamado de FASH. Os 

resultados de DEP obtidos neste projeto foram comparados aos valores 



nominais de DEP informados no manual do fabricante do equipamento 

GNATUS- TIMEX 70E. Os resultados da DEP obtidas por meio de simulador de 

acrílico apresentaram resultados de 3.54 e 3.34 mGy (variação de 5.8%), 

medido e simulado respectivamente. Os resultados de DEP obtidos com a 

FASH neste projeto foram comparados aos valores nominais de DEP 

informados no manual do fabricante do equipamento GNATUS- TIMEX 70E. 

Observou-se que os resultados de DEP podem variar a depender da região de 

interesse a ser examinada, uma vez que a técnica diagnóstica odontológica 

para cada região utiliza diferentes tempos de exposição e ainda o aspecto de a 

radiação poder variar seu espalhamento a depender da posição do tubo de 

Raios X. Na região oclusal superior, de acordo as simulações, os resultados da 

DEP são maiores, comparada a região maxilar, mesmo tendo um tempo de 

exposição idêntico. 
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Dentre os recursos naturais essenciais na vida dos seres vivos, a água 

apresenta um destaque significativo, pois, sua manutenção em condições 

ideais é irrevogavelmente necessária a todo tipo de vida no planeta. Porém, 

devido à forma não-sustentável como a humanidade conduziu a exploração 

dos recursos hídricos, estes se encontram em escassez ocasionando sérios 

problemas de ordem ambiental, social e econômica. Devido à grande extensão 

do estado da Bahia e à complexidade de sua rede hidrográfica, são instituídas 

as Regiões de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA’s). As analises de 

pH, condudividade, temperatura ºC, salinidade ‰, OD mg L-¹ e sólidos totais 

dissolvidos foram com a sonda multiparâmetro in situ Turbidez NTU 

nefelométrico, N.total mg L-¹ Semi -Macro - Kjeldahl ST mg L-¹ grravimetria, 

Coliformes NMP/100 mL-¹ Método dos tubos múltiplos DBO Diluição e 

incubação por 5 dias, Fósforo Total mg L-¹, Nitrito mg L-¹ ,Clorofila a µg L-¹ e N 

– Amoniacal mg L-¹  foram com espectrofotométrico UV VIS Nitrato mg L-¹ 

Método da redução com Cd Espectrofotométrico UV VIS Este trabalho tem 

como objetivo avaliar e caracterizar a qualidade da água por parâmetros físico-

químicos, biológicos e microbiológicos na região do rio Caraíva. O diagnóstico 

espacial indicou que os locais de amostragem apresentam condições 



microbiológicas difusas, com influência direta do clima e atividade humana. 

Foram determinando limites de 6,67 mg L-¹ DBO, 6,09 mg L-¹ de OD, 338,7 mg 

L-¹ de sólidos totais e pH 5,23. Todos os valores são superiores e inferior aos 

instituídos pela resolução do CONAMA 357/2005 para água salobra/salina 

onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de consumo intensivo. 

Os resultados mostraram que o rio Caraíva é um corpo hídrico com 

concentração de composto orgânico próximo do limite estabelecido pelo 

(CONAMA 2005). Recomenda-se a realização de outros estudos que possam 

monitorar a origem de cargas poluidoras, além da conscientização da 

população e da adoção de medidas que possibilitem a proteção desse corpo 

hídrico. Os valores que determinam o índice da qualidade da água (IQA) como 

boa, está próximo do limite regular. Com Resultado foi possível concluir que é 

importante um monitoramento continuado, observando tendências de 

qualidade; alguns parâmetros foram mais evidentes, tais como OD, DBO, 

Turbidez e Sólidos no enriquecimento do corpo d’água, aumentando seu grau 

de trófico. 
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Um dos métodos mais utilizados para estimar a biodisponibilidade de 

elementos potencialmente tóxicos são os testes in vivo, que são caracterizados 

por fazerem uso de cobaias. A fração biodisponibilidade desses elementos é 

determinada pelas análises das unhas, pelos e sangue do animal após a 

administração da dieta. O sangue é o principal indicador biológico disponível 

para a análise de minerais num organismo vivo. Neste estudo, foram avaliados 

os teores dos elementos potencialmente tóxicos, chumbo, arsênio e cádmio, 

em amostras de sangue de ratos Wistar alimentados com ração animal 

modificada com 60% de leguminosas das espécies mangalô (Lablab purpurius 

(L.) Sweet), guandu (Cajanus cajan (L.) Huth) e caupi (Vigna unguiculata (L.) 

Walp). Inicialmente, foi realizada pesquisa de abordagem quantitativa e 

exploratória em bases de dados científica e tecnológica, no período de 

junho/julho de 2020, nas bases cientificas ScienceDirect, Scielo, Scopus, Web 

of Science e PubMed, e tecnológica INPI, PATENTSCOPE e ESPACENET, 

com o objetivo de mapear o panorama de estudos publicados no período de 

2009 a 2019. Foram definidas as estratégias de busca utilizando palavras-

chave Bioacessibility, Bioavailability, Metals, Food*, entre outras. A 

determinação dos elementos potencialmente tóxicos foi realizada empregando 



a espectrometria de absorção atômica em forno de grafite (GF AAS). A partir 

das análises, foi possível verificar que o sangue dos ratos que foram 

alimentados durante o período do experimento com a ração que contém 

leguminosa mangalô contaminada com chumbo e cádmio apresentaram as 

concentrações médias superiores, quando comparadas com o sangue dos 

ratos que foram alimentados com a ração que contém leguminosa andu 

contaminada com chumbo e cádmio e com a ração que contém leguminosa 

caupi contaminada com chumbo e cádmio. 
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Os estudos cinemáticos e dinâmicos são de grande importância para o estudo 

de galáxias espirais, estudos desse tipo contribuíram na comprovação da 

existência de matéria escura não bariônica, matéria que interage 

gravitacionalmente com a matéria ordinária, porém não interage 

letromagneticamente, ou seja, não emite luz. Estudos como o desse trabalho 

permitem entender a cinemática e dinâmica de galáxias espirais. A partir de 

observações da linha de Ha, feitas com um Fabry-Perot, pode-se estudar o gás 

ionizado utilizando mapas de velocidades e curvas de rotação (CR). Utilizando 

os dados fotométricos pode-se construir um perfil de brilho. A decomposição de 

massa de uma galáxia, em geral, é feita em termos de massa luminosa (bojo e 

disco) e massa do halo escuro. Para isso deve-se estimar a massa total (ou 

dinâmica) da galáxia, obtida a partir da CR. Por meio do perfil de brilho da 

galáxia se faz a estimativa da contribuição da massa luminosa, a diferença dá a 

massa faltante, que se atribui à matéria escura exótica (não bariônica). 

Utilizando um modelo de decomposição de massa se faz a distribuição da 

massa da galáxia em termos da massa do bojo, massa do disco e massa do 

halo escuro (matéria escura). Após a distribuição tem-se a estimativa da massa 

total da galáxia e de cada um de seus componentes. A presente pesquisa 



partiu da revisão bibliográfica, em seguida da seleção de galáxias do catálogo 

do SINGS onde foram escolhidas as galáxias NGC 3351 e NGC 5474. Os 

mapas de velocidades foram obtidos no banco de dados CeSAM/LAM. As 

curvas de rotação foram feitas com o software ADHOCw. A explicação dos 

perfis de brilho e a decomposição via modelo de massa foram feitas utilizando 

outros dados do mesmo projeto. 
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Este trabalho visou estudar o desempenho de estudantes dos cursos de 

Licenciatura em Matemática e Engenharia Civil do Instituto Federal da Bahia – 

IFBA – campus Eunápolis, no que diz respeito a disciplina de Cálculo 

Diferencial e Integral II. Para isso, foi utilizado pelo docente e orientador desse 

projeto a metodologia de análise de erros, pela qual os estudantes deveriam 

descrever seus erros em categorizações preestabelecidas, após a realização 

de cada avaliação referente a disciplina. O nosso intuito na pesquisa foi 

analisar e constatar a eficácia da nova sugestão metodológica nas instituições 

de ensino, já que a mesma incentiva a criação de um ambiente investigativo no 

qual o erro do estudante não é visto como algo negativo, e sim algo 

que deve ser trabalhado. Além disso, com o intento de melhor compreender e 

discorrer acerca dos resultados conquistados, a análise desenvolvida foi feita 

sob a luz de duas teorias em Didática da Matemática: a TAD e a TRRS, 

quadros teóricos muito utilizados em variadas pesquisas na área de Educação 

Matemática. Os objetos matemáticos Técnicas de Integração e Integrais 

Definidas foram alvo dessas avaliações e na investigação desse material é 

possível assumir que a proposta sugerida nos mostra uma possibilidade 



alternativa para o âmbito educacional. Ressaltaram-se nas avaliações 

analisadas erros nos tratamentos no registro algébrico nas técnicas 

desenvolvidas pelos discentes, no que diz respeito a todos os objetos 

matemáticos averiguados nessa pesquisa, ressalvando Equação Diferencial 

Ordinária, no qual os problemas desenvolvidos apresentaram erros na 

conversão da linguagem materna para o registro algébrico. Em relação ao 

primeiro tipo de erro mencionado, salientaram-se os direcionados a integração, 

pelos mais variados métodos estudados em sala de aula. Pelo método de 

substituição, técnicas com erros no registro algébrico referentes a identificação 

da variável de substituição. Na mesma categorização de equívoco, em frações 

parciais, temos erros na fatoração do polinômio e no cálculo das constantes, 

principalmente, da mesma forma que, em integrais trigonométricas e 

substituição trigonométrica, os estudantes erraram no tratamento no registro 

algébrico no momento de integração, assim como na visualização das relações 

trigonométricas pertinentes as resoluções das tarefas. Os estudantes não 

conseguiam chegar a um cálculo numérico quando a integral era definida, pois 

apresentaram dificuldades na integração indefinida que, por vezes, 

também, carregavam erros por escolhas inadequadas de métodos. No cálculo 

de áreas delimitada por curvas ocorreram bastante erros prévios decorrentes 

do exercício incorreto da conversão do registro algébrico para o registro 

gráfico. Então podemos afirmar que a metodologia aplicada 

pelo docente oferece mudanças na relação do mesmo com o estudante, haja 

vista que com as análises, essa relação se torna mais estreita, tendo o 

educador mais chances de adaptar seu processo de ensino para uma 

aprendizagem que chegue de fato a esses estudantes. 
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Com o objetivo de introduzir a lógica de programação para discentes do ensino 

médio integrado do IFBA, propomos esta pesquisa, na qual usamos como 

ferramenta de apoio à programação o software Scratch. O uso da computação 

cada vez mais está no nosso cotidiano. Introduzir técnicas de programação é 

importante para os estudantes do ensino médio, que já almejam conhecer este 

assunto.  A lógica de programação ajuda no desenvolvimento do raciocínio 

lógico e quantitativo e ajuda na solução de problemas do dia a dia. Algumas 

escolas já introduziram a programação de computadores para estudantes de 

ensino fundamental e médio. O Scratch permite que o usuário aprenda a lógica 

de programação de uma forma mais lúdica, porque no lugar de códigos temos 

uma estrutura simples e uma plataforma interativa e divertida do ponto de vista 

do usuário.  O crescimento da plataforma despertou o interesse em várias 

empresas as quais atualmente estão propiciando um apoio financeiro para 

crescimento contínuo da ferramenta. O objetivo da pesquisa foi estudar a 

linguagem de programação Scratch e sua aplicação no aprendizado da lógica 

de programação nas modalidades de ensino integrada, subsequente e na 

licenciatura. Como a lógica de programação não é uma disciplina simples, o 

uso de uma plataforma como esta auxiliou na introdução deste tema e na 



aprendizagem dos discentes do IFBA. Neste contexto, o ensino da tecnologia 

contemplou questões relativas ao pensamento sistematizado e lógico. 

Observamos através dos programas feitos pelos alunos que em sua maioria 

conseguiram desenvolver as atividades e usaram os conceitos e comandos de 

lógica de programação em blocos utilizando a ferramenta. Conseguimos 

exercitar o ensino da lógica de programação e o raciocínio lógico e matemático 

utilizando recursos da informática com o uso de tecnologia. 
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A análise da propagação de ondas em um meio não linear dispersivo traz à 

tona um efeito peculiar no campo da óptica não linear. Em determinadas 

condições, ao adicionarmos uma pequena perturbação na amplitude ou fase da 

onda, a amplitude do ruído cresce exponencialmente enquanto o pulso se 

propaga no meio. Esse fenômeno é chamado de Instabilidade Modulacional 

(IM), e ocorre devido à coexistência dos efeitos não lineares e dispersivos. O 

fenômeno da IM geralmente é analisado através da resolução, tanto analítica 

quanto numérica, de extensões da Equação de Schrödinger Não Linear 

(NLSE), que fornece a relação de dispersão, as condições de instabilidade e o 

espectro de ganho. Porém, a maioria dos estudos da IM se limitam a pulsos 

incidentes de natureza determinística e perturbações produzidas dentro do 

meio não linear. Surge a necessidade de uma nova abordagem na óptica não 

linear ao considerar que, na prática, todos os campos ópticos são apenas 

parcialmente coerentes. Neste trabalho, buscou-se entender o modelo de 

difusão de fase para um feixe parcialmente coerente, confeccionar um 

programa que simula a propagação da luz em um meio não linear, testar a 

simulação numérica com resultados da literatura e plotar gráficos que 

caracterizam as variáveis de estudo do modelo escolhido. Para entender o 



fenômeno e o modelo matemático a ser utilizado, realizou-se um levantamento 

bibliográfico junto a livros especializados e a artigos científicos disponíveis no 

portal de periódicos da CAPES. Quanto aos procedimentos relacionados à 

obtenção de resultados de pesquisa, foram desenvolvidas simulações 

numéricas utilizando o MATLAB. Diversas pesquisas acerca de tópicos 

relevantes da óptica não linear foram realizadas, com destaque para vários 

conceitos básicos de física quântica e de fenômenos da óptica não linear, 

assim como alguns conceitos mais avançados, como IM. As simulações 

confeccionadas convergiram em gráficos de espectro de ganho, variância de 

fase e outras propriedades estatísticas de um feixe sob o efeito da IM. Os 

resultados foram comparados com aqueles já obtidos por pesquisadores em 

diferentes modelos propostos. O sucesso na reprodução desses resultados 

comprova a veracidade da simulação numérica desenvolvida. Os estudos 

realizados com base nas literaturas de óptica não linear forneceram um amplo 

entendimento do assunto, e abriram diversas possibilidades para futuras 

pesquisas em temáticas relacionadas. O desenvolvimento das simulações 

numéricas exigiu uma compreensão detalhada do modelo pré-estabelecido e 

do papel de cada uma das variáveis do fenômeno estudado. Os gráficos que 

caracterizam a propagação da luz em um meio não linear foram reproduzidos 

com êxito, e estiveram em concordância com os mesmos encontrados na 

literatura. 
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Os campos elétricos e magnéticos propagam-se em qualquer meio na forma de 

ondas eletromagnéticas, contudo, estas são influenciadas diretamente pelos 

meios, pois, a própria incidência do campo eletromagnético por um material 

gera campos secundários. Ao se propagar em regiões litorâneas, a partir de 

uma fonte, o campo eletromagnético encontra tanto meios condutores como 

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

campo. O monitoramento de ambientes litorâneos apresenta-se como um 

desafio, pois, devido à multiplicidade de estruturas secundárias presentes, o 

reconhecimento e diferenciação destes padrões torna-se tarefa difícil. Portanto, 

dispondo-se de uma base de dados confiável, o monitoramento de regiões 

litorânea resume-se a um problema de reconhecimento de padrões, 

solucionável através do uso de redes neurais artificiais. O uso desta 

metodologia físico-matemática, campo eletromagnético e redes neurais, 

possibilita o reconhecimento de estruturas geradoras de campo secundário 

com variação no tempo, facilitando assim o monitoramento e suporte à tomada 

de decisões. Neste trabalho os dados de treinamento da rede neural foram 

obtidos através de simulações numéricas utilizando o método dos elementos 

finitos, em modelos que caracterizam ambientes litorâneos. A rede neural teve 



como parâmetros de entrada as dimensões físicas dos modelos, as 

condutividades elétricas e a frequência. Os resultados esperados na rede 

neural utilizados representam o espalhamento do campo magnético total 

obtidos através da modelagem direta. Para regiões com condições de contorno 

definidas, com parâmetros físicos coerentes na alimentação da rede neural e 

com a configurada de neurônios adequada para o problema posto, a utilização 

de uma rede neural artificial no estudo do comportamento de um Campo 

Magnético em uma região litorânea urbana é tem sua eficiência comprovada. O 

tempo de identificação de eventos que ocorrem em regiões costeiras pode ser 

vital para a manutenção deste ecossistema e da população que habita este 

ambiente, como no caso de tsunamis, inundações, furacões, entre outros. 
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O papel do spin na interação entre partículas pode ser fundamental para 

revelar nova física,além do modelo padrão de partículas, sendo que, o spin na 

mecânica quântica está ligado ao momento magnético intrinseco da partícula, 

inclusive, acoplamentos dependentes do spin podem estar associados a um 

novo bóson intermediário. Trabalhar em uma área que está relacionada a uma 

possível mudança de paradigma na física se tornou uma experiencia 

motivadora e encorajadora para um estudante de graduação.Por conseguinte 

neste trabalho de iniciação lidamos com o formalismo de Moody-Wilczek-

Dobrescu-Mocioiu, qual institulou o potencial interparticula gerado por uma 

força nova, ou por forças cotidianas como eletromagnética ou gravitacional, 

além disso foi utilizada a equação de Born- Oppenheimer é uma aproximação 

fundamental na mecânica quântica,sendo resumida na divisão dos movimentos 

eletrônicos e nucleares, contudo  foi calculada a amplitude de espalhamento 

não relativística, devido o trabalho tratar apenas com interações de partículas 

elementares, ou seja, baixas energias levando sempre em consideração o 

modelo padrão da física,sendo que a amplitude é gerada na interação 

interparticulas bosônicas, conseguintemente os potenciais dependentes do spin 

e da velocidade das partículas envolvidas. Ambas as fontes foram de spin-1 e 



utilizamos a representação de campo vetorial e a representação de campo 

tensorial para descrevê-las. Identificamos o setor de quadrupolo desses 

potenciais, qual está intrissicamente ligado ao campo eletromagnético, e então 

analisamos as diferenças entre eles, De acordo com resultados a respeito do 

momento de múltiplo eletromagnético de partículas de spin-1, verificamos uma 

diferença de sinal global no setor de quadrupolo dos potenciais encontrados na 

interação. 

 



 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

(PIBIC) - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

 

 

PARALELISMO EM SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO EM MAMOGRAFIA 

DIGITAL COM CPU MULTICORE E OPENCL 

 

 

Vagner Da Silva De Jesus (vagnerdasilva94@gmail.com) 

Antonio Carlos Dos Santos Souza (acsantossouza@gmail.com) 

 

 

 

 

 

O aumento da demanda de procedimentos para fins diagnósticos e 

terapêuticos com a utilização de radiação ionizante vem acompanhada de um 

grande volume de dados que necessitam serem processados para se ter uma 

melhor avaliação dos valores de dose absorvida consequentes desses 

procedimentos, especialmente no tratamentos de radioterapia na modalidade 

de braquiterapia. Nessa modalidade de tratamento para a obtenção da 

distribuição de dose é necessário calcular uma integral, a integral de Sievert. 

Esta integral tem em sua composição a exponencial da secante, o que torna 

uma integral sem solução analítica. Entretanto, é possível resolvê-la com 

processo estocástico fazendo uso de uma quantidade elevada de amostragens 

aleatórias distribuídas uniformemente sobre o domínio do qual se tem 

interesse, possibilitando obter aproximações numéricas para problemas cuja 

solução é conhecida apenas de forma analítica, como o fenômeno do 

transporte de radiação em meio material. Dessa forma, o método de Monte 

Carlo, enquanto um método matemático/computacional baseado 

essencialmente na teoria das probabilidades, tornou-se uma alternativa 

igualmente trabalhosa, contudo ainda é considerado na atualidade uma 

solução indispensável deste problema em Física Médica. A simulação de 



Monte Carlo pode ser aplicada para avaliar a dose absorvida por tecidos e 

órgãos submetidos a feixes de raios-x emitidos por diversos equipamentos. 

Pode-se destacar que essa simulação permite a avaliação da dose glandular 

média em mamografias digitais, bem como a avaliação da dose efetiva para 

equipamentos que fazem uso de tomografia de feixe cônico e radiografia 

intraoral. Diversas bibliotecas computacionais utilizam o método de Monte 

Carlo, contudo exigindo um alto custo computacional para a realização da 

simulação, muitas vezes demandando horas para sua execução, 

impossibilitando que o profissional da área de saúde tenha um feedback mais 

rápido e otimizado acerca do experimento que está sendo realizado. Uma das 

causas desse alto custo reside do fato de que suas implementações da 

simulação por Monte Carlo são realizadas de forma sequencial, fazendo uso de 

apenas um único núcleo da CPU. Tendo em vista que os microprocessadores 

tiveram um rápido crescimento em termos de desempenho nos últimos anos, 

os algoritmos ainda não aproveitam em larga escala os novos tipos de 

hardware voltados para execução paralela, como a CPU Multicore. Ao se 

adaptar um algoritmo inicialmente sequencial em um paralelo, é possível obter 

ganhos de mais de uma ordem de grandeza em termos de tempo de 

processamento, melhorando a eficiência tanto do uso do hardware quanto a 

possibilidade de simulações mais precisas. Nesse sentido, o objetivo do plano 

de trabalho foi utilizar técnicas de paralelismo na execução do método de 

Monte Carlo em CPU Multicore com o uso da arquitetura OpenCL (Open 

Computing Language), acelerando a simulação da obtenção da dose de 

radioterapia na modalidade de braquiterapia. 

 



 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

(PIBIC) - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

 

 

PRÉ-PROCESSAMENTO EM SIMULAÇÕES NUMÉRICAS DE DINÂMICA 

DOS FLUIDOS 

 

 

Vitor Castro Fonseca (vitorcfmatematica@gmail.com) 

Gustavo Da Silva Costa (gustavo.costa@ifba.edu.br) 

 

 

 

 

 

Com os crescentes avanços tecnológicos, diversas áreas de pesquisa têm 

aumentado as possibilidades em seu desenvolvimento, dentre essas áreas 

destaca-se a Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD – Computational Fluid 

Dynamics), que através da modelagem computacional, viabiliza a obtenção das 

soluções numéricas das Equações de Navier-Stokes. Esta área de cunho 

interdisciplinar da Matemática, da Física e da Computação, através de sua 

metodologia vem possibilitando a ampliação dos horizontes nas áreas 

acadêmica e industrial nos mais diversos âmbitos, dentre elas: aeroespacial, 

naval, petroleira e também automotiva. Com a perspectiva do estudo de fluidos 

que estão em movimento e se comportam de maneiras distintas, a reprodução 

de uma problemática mais complexa acaba tornando-se experimentalmente 

inviável. Com todo este avanço que se deu a partir da década de 60, através 

dos progressos tecnológicos e com o avanço de técnicas numéricas e 

computacionais, análises teóricas e métodos experimentais, houve a expansão 

da metodologia em CFD. Abordando a metodologia estudada que é dividida em 

três etapas: pré-processamento, processamento e pós-processamento, este 

trabalho dedicou atenção especial à etapa que precede toda simulação: o pré-

processamento. A partir do uso da plataforma opensource OpenFOAM 



(software de aplicação em CFD que soluciona equações diferenciais através do 

Método dos Volumes Finitos), foi realizada a construção de domínios com duas 

características principais: parcialmente obstruídos e não obstruídos (chamados 

de dutos lisos), ambos construídos através do pré-processador blockMesh 

(especifico para construção de malhas hexaédricas estruturadas por blocos).  

No presente estudo, aborda-se o escoamento de fluidos newtonianos e 

incompressíveis em geometrias bidimensionais (secções de dutos), com 

característica de fluxos laminares. Diante disto, através do pré-processamento, 

é interpretada a problemática estudada, definindo condições de contorno, 

discretização espacial (?x) e também temporal (?t). O principal ponto nesta 

etapa é construir uma grade (malha) que junto com a discretização da variável 

tempo, determina uma situação de equilíbrio entre recurso computacional 

disponível e precisão de resultados obtidos. 

Com a análise de domínios distintos e com níveis de refinamento diferentes, 

observou-se diversos fenômenos que corroboram com a literatura, podendo 

identificar aspectos acerca do efeito de parede e como a maturação do perfil de 

velocidades é afetada pelo número de Reynolds. 

Todavia, a análise dos dados coletados através de simulações é analisada 

minuciosamente através de dados numéricos (séries temporais, médias...) e 

também visuais (Paraview), a fim de personalizar uma malha que equilibre os 

gastos computacionais e a precisão dos resultados entregues. 

Com resultados robustos e que mostram validade dos dados simulados, a 

plataforma OpenFOAM apresenta-se adequada à metodologia CFD, mostrando 

avanços no campo de estudo, e como pode expandir os ramos de aplicação 

desta metodologia. 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (2005), as doenças 

cardiovasculares são a principal causa de mortes em todo o mundo, sendo a 

ativação ou a inibição da enzima guanilato clicase solúvel (sGC) uma das 

responsáveis pela causa da doença. Há pouco, foi descoberto que compostos 

a base de indazol e seus derivados apresentam capacidade de ativar a enzima 

sGC, no entanto eles não são muito eficientes no processo e ainda não se 

conhece o mecanismo de atuação. Recentemente, foi sintetizado o complexo 

cis-[Ru(Cl)(ain)(bpy)2] +, em que ain=7- azaindol, que apresentou atividade 

vasodilatadora e até mais eficiente do que o BAY412272, composto sintetizado 

com o intuito de obter fármacos mais eficientes na ativação da sGC. Devido a 

isso, buscou-se sintetizar o cis-[Ru(ain)2(bpy)2]+2 com o objetivo de verificar 

se o número de ligantes azaindólicos influencia na atividade vasodilatadora do 

composto. Baseando-se em complexos de formulação semelhante e a partir de 

técnicas de espectroscopia na região do ultravioleta-visível e na região do 

infravermelho, caracterizou-se o sólido obtido e avaliou-se a sua reatividade 

sob exposição à luz em diferentes solventes. As técnicas utilizadas sustentam 

a formação dos complexos cis-[RuCl2(bpy)2], composto utilizado como 

precursor, e cis- [Ru(ain)2(bpy)2](PF6)2. A presença de bandas no espectro na 



região UV-Vis associadas às transições metal ligante e interna do ligante, bem 

como a presença de bandas no infravermelho características da presença de 7-

azaindazol, bpy e PF6 - corroboram a hipótese da obtenção dos complexos em 

questão. Além disso, a atuação do complexo na liberação do 7-azaindol foi 

observada ao se realizar estudos da reatividade fotoquímica do mesmo. 
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O objetivo desse projeto foi sintetizar, caracterizar e avaliar a reatividade dos 

complexos cis-[RuCl(tac)(phen)2]+PF6- e cis-[Ru(NO)(tac)(phen)2]3+(PF6-)3, 

onde tac= tioacetamida e phen= o-fenantrolina. Antes de utilizar a tioacetamida 

nas sínteses dos complexos, essa substância foi caracterizada por 

espectroscopia nas regiões do UV-vis e infravermelho. O projeto foi 

desenvolvido para sanar limitações de alguns medicamentos contra a doença 

cardiovascular, o nitroprussiato de sódio, um dos compostos inorgânicos 

usados no tratamento de hipertensão aguda, forma óxido nítrico, molécula 

responsável pela vasodilatação, porém a redução da pressão arterial ocorre de 

forma brusca e intensa, em que o paciente pode sair de um quadro de 

hipertensão para hipotensão. Por isso, novos nitrosilocomplexos têm sido 

sintetizados, pois liberam óxido nítrico de forma controlada. Então, a Química 

de Coordenação pode ser útil, já que contempla variabilidade no número de 

coordenação dos metais, nas posições relativas dos ligantes e nos estados de 

oxidação dos átomos dos centros metálicos, em que complexos de rutênio 

constituem uma via alternativa para tratamento porque possuem menor 

citotoxicidade e menor custo quando comparado a complexos de platina.  

Desta forma, a escolha dos ligantes na esfera de coordenação do metal é 



importante para o controle da liberação do óxido nítrico, inclusive a o-

fenantrolina, que atua como ligante auxiliar. Nesse contexto, tioamidas surgem 

como uma boa alternativa, já que possuem alguns efeitos biológicos relatados 

na literatura. Foi montado dois sistemas para a rota de síntese, inicialmente 

para obtenção do clorocomplexo 150 mg (0,282 mmol) de cis-[RuCl2(phen)2] 

foram adicionados a 20mL da solução etanol:água (4:1), foi mantido sob 

agitação e refluxo por 15 minutos. Posteriormente foi adicionado 23 mg (0,309 

mmol) de tioacetamida, dissolvidos no volume mínimo da mistura etanol: água 

1:1. Após três horas de refluxo, foi adicionado 228 mg do agente precipitante 

(hexafluorofosfato de amônio) dissolvidos em água. A mistura foi refrigerada e 

filtrada à vácuo. E em seguida 80 mg (0,112 mmol) de complexo cis-

[RuCl(tac)(phen)2]+PF6- foi dissolvido em volume mínimo de acetona (7mL). 

Deixou a solução sob borbulhamento contínuo de óxido nítrico, formado a partir 

da adição de ácido sulfúrico concentrado ao nitrito de sódio, por 

aproximadamente 5h. Após este tempo evaporou-se o solvente para a redução 

de volume da solução e adicionou-se 247 mg (1,515mmol) de NH4PF6 para 

ajudar na precipitação. Após o surgimento do sólido, a mistura foi filtrada à 

vácuo. Técnicas espectroscópicas (UV-vis e IR) foram úteis para caracterizar o 

ligante tioacetamida e os complexos sintetizados, além de que foi possível 

concluir de que o grupo nitrosil faz parte da composição do sólido obtido, que, 

portanto, é um nitrosilocomplexo e potencial vasodilatador. E os testes de 

solubilidade dos compostos foram úteis nas técnicas de filtração e purificação 

dos sólidos trabalhados, cis-[RuCl(tac)(phen)2] +PF6 – e cis-

[Ru(NO)(tac)(phen)2] 3+(PF6 - )3. 
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A poluição gerada por efluentes industriais pela indústria têxtil principalmente a 

descarga de corantes com caráter recalcitrante tem gerado discussão para 

ações de reversão desse processo.  Devido a isso, uma das alternativas e 

adsorção por carvão ativado, sendo usado como adsorvente.  

 A adsorção contém vantagens em comparação a outras operações de 

separação. Dentre elas, o baixo consumo de energia, utilização de adsorventes 

naturais e a não necessidade do uso de outros componentes para ajudar a 

separação. O carvão ativado possui estrutura porosa com uma elevada área 

específica, e portanto, capacidade de adsorver moléculas presentes tanto em 

fase líquida como gasosa. O Eucalipto pode virar resíduo na forma de 

serragem. Sendo assim, a utilização desse resíduo na produção de adsorvente 

poderá agregar valor a um material de baixo custo e diminuir o desperdício.  O 

licor preto é uma mistura escura rica em matéria orgânica, resíduo costuma ser 

queimado em caldeiras de recuperação para produção de energia, todavia, 

tendo grande valor de agregação para uso como adsorvente.  Dessa forma, 

este trabalho propôs a síntese e emprego de adsorventes baseados em licor 

preto e cavacos de eucalipto, sendo oriundos da indústria de papel e celulose 

para remoção do corante azul de metileno. Para a obtenção das amostras, o 



cavaco passou por lavagem, secagem em estufa e então foi misturado ao licor 

preto na proporção 1:1 (m/m). Os precursores dos adsorventes foram enviados 

para pirólise em uma instituição parceira (etapa ainda não concluída em função 

da pandemia). Porém, uma parte da massa dos precursores foi caracterizada 

por análise termogravimétrica, a fim de avaliar a temperatura de pirólise mais 

adequada e identificar as propriedades do material associadas à sua 

estabilidade térmica. As análises termogravimétricas mostram que a eliminação 

de hemicelulose e celulose ocorrem nas faixas de 250-300 °C e 300-400 °C, 

respectivamente. A partir de 600 °C observou-se uma estabilidade térmica 

relacionada à lignina. A mostra com licor mostra-se mais estável devido ao alto 

teor de sais e lignina que constituída de macromoléculas tridimensionais, 

amorfas e ramificada  o que a garantem uma maior estabilidade térmica, sendo 

necessário uma maior quantidade de energia para quebrá-la. A amostra 

contendo apenas precursores de eucalipto, ou seja, sem contém licor preto 

possui, mais alta concentração de hemicelulose e celulose o que através das 

análises termogravimétricas mostrou-se ser menos estável por essas 

moléculas apresentarem baixa temperatura de degradação.  De forma geral, a 

presença de licor preto promoveu sólidos com mais alta estabilidade térmica.  

Além disso, foi possível gerar conhecimento sobre métodos de preparação de 

adsorventes oriundos de casca de eucalipto e licor preto bem como determinar 

propriedades dos precursores. 
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Refletir sobre a profissão docente não é algo fácil, ao considerar os desafios e 

dificuldades enfrentadas pela mesma, entrelaçados ao atual contexto 

educacional brasileiro, que tem afastado cada vez mais os jovens das 

licenciaturas, agravando na crise da profissão docente. Desta forma, a 

importância de compreender a percepção dos estudantes de licenciatura em 

Matemática sobre o atual cenário da profissão docente, possibilita entender 

qual será o futuro da profissão, de acordo com suas expectativas e pretensões 

com o magistério. Neste trabalho, a percepção dos estudantes de Licenciatura 

em Matemática pela profissão docente foi investigada através de estudantes do 

IFBA, campus Camaçari, pertencentes ao curso de Licenciatura em 

Matemática. Realizou-se dois grupos focais, o primeiro envolvendo estudantes 

que já haviam cursado pelo menos oito semestres e o segundo com estudantes 

que cursaram pelo menos dois semestres. Utilizou-se a análise de conteúdo na 

produção dos dados da investigação, que tornou possível identificar qual é o 

perfil dos estudantes, o que os levaram a escolher a profissão docente e o seu 

entendimento sobre a mesma, quais os desafios enfrentados durante a 

formação e  quais as perspectivas destes com o magistério. Podendo-se 

perceber através dos dados, o reconhecimento dos estudantes sobre a 



desvalorização da profissão docente, destacando a ausência de infraestrutura 

adequada nas escolas e péssimas condições de trabalho, como alguns dos  

principais fatores da desvalorização e que apesar dos alunos reconhecerem a 

desvalorização social e profissional do magistério, encontrou-se na maioria dos 

entrevistados identificação com a profissão e/ou com a área específica da 

matemática. Considerando a percepção dos estudantes sobre a profissão 

docente, é  imprescindível que haja extrema mudança no cenário da profissão, 

tanto em sua representação, quanto na sua valorização. Melhorias no sistema 

educacional juntamente com o reconhecimento de sua importância também se 

tornam fundamentais nesse processo de mudança. 
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No contexto contemporâneo, a inserção das discussões sobre a análise de 

erros na formação do professor de matemática tem sido de suma importância, 

haja vista o desenvolvimento exponencial de trabalhos realizados na área. 

Neste estudo os erros são valorizados no campo da produção de 

conhecimentos, ou seja, a análise de erros é entendida como metodologia de 

pesquisa, de modo que tais erros passam a ser categorizados e explicitados, a 

partir da análise das respostas contidas na produção escrita de estudantes. 

Desse modo, metodologicamente, o referido estudo se insere numa abordagem 

qualitativa. Para a produção dos dados envolvidos, foi considerado um 

instrumento, extraído e aplicado de um outro estudo, de contexto igualitário, 

que continha 5 (cinco) questões construídas no cenário da matemática escolar, 

envolvendo situações problemas sobre Função Afim, aplicado a uma turma de 

1º ano do Ensino Médio, composta por 30 alunos, do turno matutino, vinculada 

à Educação Profissional. Isso porque não pudemos ir para campo, em função 

da suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia 

causada pela COVID-19. As referidas questões foram elaboradas no contexto 



da semirrealidade, a partir de inspirações presentes no livro didático utilizado 

pelo professor na turma escolhida. As respostas de tal instrumento foram 

analisadas com foco num processo de categorização, inspirado nos estudos de 

Socas e complementado por categorias dos pesquisadores participantes, em 

associação com a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin, por meio de três 

etapas, a saber: a) pré-análise; b) exploração do material e c) interpretação dos 

resultados. Os resultados apontam os erros cometidos pelos alunos 

majoritariamente são aqueles originários de obstáculos cognitivos e erros de 

procedimentos, incluindo o uso indevido de fórmulas matemáticas na resolução 

das situações problemas em estudo sobre Função Afim. 
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O Instituto Geográfico Histórico da Bahia (IGHB) foi criado em 1894, tornando-

se, nas décadas seguintes, a mais importante instituição para estudos 

geográficos. Esse prestígio se estendeu, aproximadamente, por cinco décadas, 

perdendo essa posição dianteira apenas na década de 1940, após a criação do 

primeiro curso superior de Geografia e História na antiga Faculdade de 

Filosofia da Bahia – posteriormente vinculada à Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). O IGHB possui um grande acervo bibliográfico e documental com 

produções de pesquisadores que fundamentais para a compreensão do 

desenvolvimento do pensamento geográfico na Bahia (SOUSA, 2015). O 

acervo do IGHB dispõe de retratos, produções bibliográficas, manuscritos e 

documentos cartográficos elaborados por autores que se dedicaram aos 

estudos geográficos na Bahia desde o século XIX. Com a propriedade na 

conservação desse acervo, o IGHB contribui para que nós, pesquisadores em 

seus diferentes níveis de formação, tenhamos acesso a obras raras. 

Anualmente, desde 1894, o IGHB publica uma revista científica com o objetivo 

de divulgar a produção e contribuição de pesquisadores em diferentes áreas de 

conhecimento, mas com particular atenção para a Geografia e a História. 



Nosso plano de pesquisa consistiu em uma sistematização do conteúdo de 

cunho geográfico presente nessas revistas, identificando as áreas temáticas, 

autores, escalas geográficas de abrangência, período estudado e outras 

informações, colaborando com a sistematização de dados coletados e 

auxiliando os estudos sobre a História do Pensamento Geográfico na Bahia e 

no Brasil. Tendo a finalidade de organizar todo o material proveniente da coleta 

feita através da pesquisa, analisando conceitos e teorias das publicações 

encontradas nas revistas, buscamos contribuir com a sistematização de um 

rico material de pesquisa pouco investigado por parte dos geógrafos na Bahia. 
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A pesquisa intentou contribuir com a análise no que tange as mudanças nas 

horizontalidades dos vendedores ambulantes de Lauro de Freitas e os 

impactos no cotidiano desses sujeitos a partir de verticalidades que se impõem 

ao lugar, entendidas aqui a partir das novas configurações territoriais para 

implementação do modal metroviário em Salvador e Lauro de Freitas/BA a 

partir de parceria público-privada. Foi possível notar, após a inauguração do 

metrô, mudanças significativas na espacialidade dos vendedores ambulantes 

que tinham como principal meio de trabalho os ônibus que circulavam na av. 

Luis Viana Filho, mais conhecida como avenida Paralela em Salvador. Após a 

retirada das principais linhas que trafegavam na avenida citada e fusão de 

outras linhas de ônibus em Salvador, a dinâmica no cotidiano de muitos 

vendedores ambulantes foi alterada, alguns  passaram a ter pontos fixo de 

trabalho, outros continuam vendendo dentro dos ônibus mas em um itinerário 

muito menor e ainda tendo que dividir o espaço com dois ou mais 

trabalhadores, alguns desistiram e outros mudaram completamente sua rota de 

trabalho deslocando-se para os arredores de Lauro de Freitas. Compreender 

essas alterações nas horizontalidades dos sujeitos e mapear essas novas 



configurações foram os objetivos dessa pesquisa. A pesquisa foi trabalhada em 

dois momentos, no que concerne ao primeiro momento, buscamos entender 

através da teoria dos dois circuitos da economia urbana dos países 

subdesenvolvidos os elementos para formação e manutenção de uma estrutura 

econômica pautada em dois circuitos, superior e inferior, à luz do arcabouço 

conceitual de Milton Santos para a construção de uma abordagem dialética que 

desse conta de nos fazer compreender melhor as bases para a existência do 

trabalho ambulante nas principais cidades dos países subdesenvolvidos, a 

exemplo de Salvador. Em um segundo momento foram realizadas nas ruas, no 

terminal rodoviário de Lauro de Freitas, estação de metrô aeroporto e dentro 

dos ônibus observações e anotações de tudo que era percebido por parte da 

bolsista. Paralelo à fase de observação, foram realizadas as entrevistas com os 

ambulantes que vendem nos ônibus dentro do terminal rodoviário e com os 

vendedores que vendem nos ônibus que não acessam o terminal. A pesquisa 

também foi realizada com ambulantes que têm barraquinhas fixas nos pontos 

de ônibus nos arredores da estação aeroporto e que acompanharam todo o 

processo de mudança na dinâmica dos transportes e consequentemente dos 

trabalhadores ambulantes. 
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O ensino de ciências tem sido pouco contemplado tanto nas pesquisas 

educacionais quanto na formulação e implementação de políticas públicas. Na 

literatura, diversos autores (DOMINGOS & RECENA, 2010; FREITAS FILHO & 

CELESTINO, 2010; GUIMARÃES, 2009; OLIVEIRA, 2005; PERNA, 2007; 

TARDIF, 2002; VIANNA & CARVALHO, 2001) têm se dedicado a investigar 

tanto o ensino de ciências quanto os aspectos relacionados à aprendizagem 

dos conceitos científicos. Para além do entendimento das circunstâncias que 

travam os processos de aprendizagem dos estudantes, é necessário pensar 

também na formação profissional de quem se ocupa do ato de ensinar. Nesse 

aspecto, o objeto de estudo do presente trabalho foi mapear e analisar a 

realidade da formação profissional dos professores e professoras que se 

ocupam do Ensino de Ciências nos anos finais e no ensino médio nas escolas 

de Camaçari e Simões Filho.  Para isso, foi realizada uma pesquisa de 

natureza bibliográfica em artigos, teses e documentos oficiais, sites e 

plataformas do governo (INEP, PNE e Censo Escolar). Ademais, foi realizada 

também uma pesquisa documental junto à Secretaria de Educação dos 

respectivos municípios no intuito de relacionar as informações encontradas 

com as dispostas pelos órgãos oficiais. Os dados foram coletados, lidos, 

organizados, categorizados e comparados. Entre os principais resultados 



obtidos com a pesquisa, está um diagnóstico sobre a formação inicial de 

professores que nos levou a confirmar que, apesar da formação configurar 

entre as metas do Plano Nacional de Educação – PNE, faltam avanços 

significativos para o cumprimento das metas, pois o quantitativo de docentes 

atuando na área sem formação adequada é grande no ensino fundamental.  

Tais carências surgem devido à ausência de uma política pública que atue de 

forma mais presente e eficaz para melhorar o quadro, seja a nível geral no país 

(acompanhado através do Censo Escolar), seja a critério regional – como visto 

nos resultados das escolas verificadas. Reforça-se então a importância que as 

ações governamentais devem ter para que as necessidades encontradas 

sejam atendidas, através de mais oferta de cursos como licenciatura, assim 

como também em formação continuada, mais investimentos que valorizem o 

trabalho docente além de aprimorar a estrutura física no qual lecionam, com 

laboratórios e demais recursos essenciais para um ensino de ciências de 

qualidade, que desenvolverá frutos que beneficiam e engrandecem a 

sociedade. 

 



 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

(PIBIC) - CIÊNCIAS HUMANAS 

 

 

ITINERÁRIO FORMATIVO DE PROFESSORAS/ES QUE ATUAM NAS 

LICENCIATURAS EM MATEMÁTICA: FORMAÇÃO DOCENTE E 

EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO IFBA (CAMPI 

EUNÁPOLIS E BARREIRAS) 

 

 

Fernando Reis Da Gama (phernandoreis@hotmail.com) 

Flaviane Ribeiro Nascimento (flavianeodara@gmail.com) 

 

 

 

 

 

O projeto de pesquisa ‘Por uma educação matemática antirracista e 

intercultural: uma análise da formação docente no IFBA’, objetivou analisar 

itinerários formativos das/dos docentes graduadas/os em Matemática que 

constam das matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura em Matemática 

do IFBA campi Eunápolis e Barreiras, criados, respectivamente, em 2005 e 

2008, os quais são os primeiros cursos de Licenciatura em Matemática do 

IFBA. Pretendeu-se discutir acerca das dificuldades de efetivação das políticas 

afirmativas para educação, em específico no que diz respeito à educação para 

as relações étnico-raciais e de respeito às diferenças no âmbito do IFBA e nas 

Licenciaturas em Matemática em particular, considerando, especialmente, a 

formação de professores, sejam os/as formadores/as, sejam os/as 

formandos/as. Nessa perspectiva, as reflexões realizadas sobre formação 

docente e educação para as relações étnico-raciais, ao lado das discussões 

acerca da implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais - almejam contribuir com a realização 

de uma “educação intercultural” (CANDAU, 2016) e antirracista. Analisamos os 



itinerários formativos das/dos docentes graduadas/os em Matemática que 

constam das matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura em Matemática 

dos Campi Eunápolis e Barreiras com vistas identificar e avaliar o tratamento 

das relações étnico-raciais, o que revelou avanços e contradições. Como por 

exemplo, a oferta, no Campus Eunápolis, de apenas uma disciplina com carga 

horária de 30 h destinadas para o estudo das relações étnico-raciais. Ou no 

caso de Barreiras, a abordagem sempre transversal, sem disciplina específica 

para o tema, e tampouco, o tratamento nas matérias ditas específicas de 

Matemática, fato que também constatamos no curso de Eunápolis. Também foi 

apurada os itinerários formativos desses/as docentes e a ocorrência de 

Comunidade de Prática (CoPs) – metodologia para o desenvolvimento de 

pesquisas que buscam compreender os processos formativos de grupos de 

professoras/es - no Campus Eunápolis. As análises dos itinerários formativos e 

CoPs das/dos docentes foram feitas com o auxílio do script lucyLattes que 

extraiu e compilou dados dos currículos Lattes de cada docente. Os resultados 

obtidos dessas análises mostram que há produções acadêmicas relacionadas 

à nossa problemática nos itinerários formativos das/dos docentes pesquisados, 

mas, especificamente, nos itinerários dos/das docentes das disciplinas de 

caráter pedagógico da matriz do curso de Licenciatura em Matemática. Isso 

evidencia que ainda há certa resistência nas Ciências Exatas quanto ao debate 

sobre as relações étnico-raciais. Nesse sentido, esta pesquisa mostra a 

importância do incentivo à pesquisa por parte dos sistemas de ensino, das 

ações dos/das professores/as e de sua formação continuada para a 

reeducação das relações étnico-raciais na educação que possam implicar e, 

por certo implicarão, na construção e adequação de projetos pedagógicos de 

cursos em geral e das Licenciaturas em Matemática em particular com vistas à 

uma educação intercultural, de respeito às diferenças e antirracista. 
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O debate sobre as desigualdades na educação profissional federal é o 

interesse deste trabalho. Considerando que as escolas de educação 

profissional historicamente atendem aos filhos da classe trabalhadora, nosso 

objetivo foi criar um perfil socioeconômico dos estudantes de dois cursos: 

Química e Refrigeração, buscando entender alguns aspectos das relações 

entre alunos e cursos e alunos e suas famílias, mesclando elementos como 

hábitos de consumo, renda familiar e a percepção dos estudantes acerca da 

experiência de ser estudante do IFBA. A metodologia empregada na pesquisa 

realizada foi baseada em um estudo de caso, combinado à perspectiva teórica 

que discute as desigualdades educacionais fundamentada em Ribeiro e 

Ceneviva (2015) com o Critério de Classificação Econômica Brasil. A 

relevância deste estudo está em conhecer um pouco mais das características 

dos estudantes a fim de produzir informações que subsidiem as políticas dentro 

da escola, especialmente as que visam a permanência dos alunos. Tomando 

como ponto de partida um modelo de análise socioeconômica usado pelo 

marketing, mas adaptando características locais, e acrescentando elementos 

voltados à escola, apresentamos um breve perfil destes estudantes, as 



dificuldades para sua permanência e a importância da Assistência Estudantil. 

Partindo da noção de capital social, cultural e econômico de Bourdieu e dos 

estudos de autores brasileiros  acerca das desigualdades nos últimos 50 anos 

(ARRETCHE, 2015), (CARVALHAES & RIBEIRO, 2019)  construímos um 

breve perfil, resultante da coleta de dados os formulários “Google Forms”, 

enviados via e-mail aos estudantes dos dois cursos supracitados. Buscamos 

ainda a análise dos documentos institucionais e da produção acadêmica sobre 

o tema. Como resultado da pesquisa de campo identificamos que um dos 

principais problemas entre os estudantes de ambos os cursos é a reprovação, 

especialmente no 1º ano, bem como uma alta taxa de evasão, evidenciada na 

diferença entre a matrícula das séries iniciais (1º ano) e finais (4º) ano. Um 

outro fator é a dificuldade de acesso aos dados institucionais. A amostra 

apresentada se constitui apenas dos estudantes maiores de 18 anos em 

virtude de dificuldades ampliadas pela pandemia, período da coleta de dados. 

No grupo observado prevaleceu um maior percentual de respostas de alunas e 

alunos negros, aproximadamente 80 % nos dois cursos. A renda familiar em 

torno de 1 a 3 salários-mínimos e uma significativa inclusão destes estudantes 

nos programas da assistência estudantil indicada como fator de apoio à 

permanência na escola. Embora muitos alunos indiquem dificuldades de estar 

no IFBA, também avaliam a escola como diferenciada e importante para sua 

formação e sucesso futuro. 
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A pesquisa investigou o perfil da atuação profissional dos egressos do curso de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal da Bahia - 

Campus Eunápolis. O objetivo foi identificar as características da inserção 

desses profissionais no mundo do trabalho e analisá-las à luz do perfil de 

formação. A relevância da pesquisa é permitir correlacionar o perfil formativo 

oferecido pela instituição com as exigências do mercado de trabalho na área 

das Tecnologias da Informação. Tratou-se de uma pesquisa quanti-qualitativa 

com abordagem descritiva, tendo sido utilizado um questionário 

semiestruturado para a coleta das informações. Dos 19 estudantes que 

concluíram o curso, entre 2011 e 2020, 11 (57,9% do total) deles responderam 

o formulário que foi enviado a todos. Os resultados mostraram que todos estão 

trabalhando e 81,8% atuam na área de formação, em sua maioria na região de 

origem. Dentre eles, somente 55,6% trabalham pela Consolidação das Leis do 

Trabalho, confirmando a flexibilização característica dessa área profissional na 

forma de contratação. Além disso, 11,1% possuem mais de um vínculo de 

trabalho. Sobre a formação superior que cursaram, 45% disseram que é 

necessário usar outros conhecimentos, além daqueles recebidos no curso, 



para o desempenho da atividade atual. Todos os que não trabalham na área de 

formação pretendem atuar no futuro e estão se qualificando mais para buscar 

oportunidades. Foram mencionados os seguintes desafios para ingressar na 

área de trabalho em questão:  falta de oportunidades (37%); baixa 

remuneração (27%); exigências de conhecimentos de diferentes subáreas que 

estavam fora do seu foco de formação (36%). Esse mercado de trabalho possui 

suas exigências e expectativas sobre o trabalhador, que na visão dos egressos 

são constituídas por: capacidade de apresentar soluções/resolver problemas 

(55%), flexibilidade profissional (36%) e; habilidade de comunicação (9%). Por 

ser uma área muito dinâmica e com muitas subáreas, é requisitado dos 

trabalhadores que eles tenham conhecimentos além da formação original e se 

mantenham em atualização profissional constante, o que significa fazer outras 

formações. O estudo mostrou que 73% dos egressos buscaram outra 

qualificação, baseados nas seguintes motivações: ampliar a sua área de 

conhecimento, necessidade de atender às demandas da empresa onde 

trabalha, melhorar o currículo e acompanhar as mudanças na carreira. Os 

entrevistados sugeriram os seguintes aspectos para melhorar o currículo do 

curso que fizeram na instituição pesquisada: a necessidade de uma maior 

aproximação com o mercado de trabalho, por meio de tecnologias mais 

exigidas no contexto nacional e global; a necessidade de mais aulas práticas; a 

implementação de desafios que tirem os estudantes da sua zona de conforto 

para assim aumentar a capacidade de serem profissionais flexíveis e que 

buscam aperfeiçoamento constante das suas habilidades e conhecimentos. 

Com isso, despontam-se possibilidades e indicativos para a atualização 

curricular do curso. 
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A pesquisa se apresenta como fundamental para construção do conhecimento 

científico, bem como um instrumento potente no processo de formação 

docente. No nosso trabalho iremos discutir nossa participação em uma 

pesquisa quantitativa em educação, onde atuamos como bolsista pela 

PIBIC/FAPESB, que tinha por objeto o ensino de História, e possuía como 

público alvo alunos do ensino médio da rede pública e privada na cidade de 

Eunápolis. Esta pesquisa era parte integrante de um Projeto maior, que 

engloba cidades latino-americanas: o “Projeto Residente: Observatório das 

relações entre jovens, história e política na América Latina”. O nosso trabalho 

inicial foi a compilação dos dados dos questionários previamente aplicados 

pela orientadora nas escolas da cidade. Esses questionários foram elaborados 

com o propósito de verificar a perspectiva dos jovens em relação à história e 

seu ensino. Organizamos os dados e logo após fizemos o abastecimento de 

uma plataforma sediada na Universidade de Ponta Grossa (UEPG). Já com os 

dados tratados, fizemos análises estatística de cada pergunta, bem como a 

construção de gráficos e tabelas para análises numéricas. Nesse processo foi 

possível construir abordagens panorâmicas e realizar análises comparativas. E 



dessa forma, mobilizamos conhecimentos na área de Educação, dos processos 

de construção do conhecimento científico nesta área, bem como dos 

conhecimentos da nossa área específica, Matemática. O projeto de pesquisa, 

contribuiu não apenas para uma visão mais abrangente em relação às 

necessidades dos alunos em sala de aula, mas também para compreender a 

importância da pesquisa para a formação e futuros docentes. 

Palavras-Chave: Educação, Formação Docente,  Pesquisa Quantitativa. 
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O desenvolvimento científico e tecnológico é fundamental para o avanço 

econômico de um país. A indução de investimentos nessa área pode construir 

um ecossistema favorável ao desenvolvimento de tecnologias com impactos 

favoráveis à solução de problemas de ordem econômico, social e ambiental 

(SANTOS; GOMES, 2019). Porém, observa-se conforme destacam Rodrigues 

e Gava (2016) que há um hiato entre a produção científica e tecnológica 

desenvolvida no âmbito das ICTs públicas e às empresas, dificultando o 

processo de transferência da tecnologia. O processo de Transferência de 

Tecnologia pode ser entendido como um conjunto de etapas que determinam a 

transferência formal de invenções, resultado de pesquisas cientificas e 

tecnológicas realizadas no âmbito das ICTs e demais setores produtivos da 

sociedade (DIAS; PORTO, 2014). Para Pedroso et al., (2011) o processo de 

transferência de tecnologia consiste na articulação entre duas partes, na qual o 

inventor e o destinatário compartilham conhecimentos e procedimentos que 

contribuam para que este último possa aplicar em processos e equipamentos. 

Porém a falta de gestão dos procedimentos de transferência de tecnologia 



dificulta o processo de transferência para o mercado (D´avila , 2016). Assim, 

em face do exposto, essa pesquisa buscou responder a seguinte questão: 

quais os modelos de gestão estão sendo utilizados pelas ICTs públicas em 

processos de transferência de tecnologia no Brasil? Dessa forma, esta 

pesquisa teve por objetivo analisar os modelos de gestão que estão sendo 

utilizados pelas ICTs públicas em processos de transferência de tecnologia no 

Brasil, das cincos principais Universidades Públicas do país, segundo Ranking 

Universitário Folha (RUF, 2019). A partir das análises depreende-se que há 

ainda lacunas nos modelos analisados, principalmente com relação ao papel e 

estrutura dos NITs – os quais ainda apresentam fragilidades no que se refere a 

competência técnica e operacional, que contribuam no processo de valoração, 

negociação e transferência da tecnologia, como também, nas estratégias 

mercadológicas e prospectivas das ICTs quanto a articulação de parcerias com 

as empresas e desenvolvimento de tecnologias que atendam a demanda dos 

receptores, o que poderá contribuir para redução de inventos que ficam 

acumulados nas vitrines tecnológicas. Verificou-se que os modelos de gestão 

adotados pelas ICTs apresentam diferenças quanto a estruturas, mas 

características similares além do objetivo comum de promover a transferência 

de tecnologia para o mercado. Apesar de apresentarem modelos estruturados, 

observou-se, que todas encontram dificuldades de tornar efetiva a inovação, 

uma vez que há desafios no processo de transferência. Conclui-se que os 

modelos adotados são de fundamental importância para nortear os processos 

de licenciamentos dos inventos criados, devendo, contudo, ser desenvolvido 

observando a realidade de cada instituição. 
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O papel importante desenvolvido pelas Instituições Científicas e Tecnológicas 

(ICT’s) em seus locais de atuação para o desenvolvimento de produção 

tecnológica e, os desafios associados à sua transferência para o setor 

produtivo, faz-se necessário compreender a importância das potencialidades 

locais que possam ser revertidas em investimentos fixos para o 

desenvolvimento econômico local, bem como gerar uma identidade nesta 

região. Dessa forma, esse estudo teve sua relevância na transversalidade de 

duas temáticas: inovação tecnológica dos IF's e a aplicação da ferramenta do 

geomarketing na região em que estão localizados esses Institutos. Assim, 

objetivo da pesquisa buscou realizar um mapeamento dos IF's localizados na 

Região Nordeste em relação ao potencial de cada um na oferta de tecnologias 

para a microrregião em que atuam, a partir de uma abordagem do 

geomarketing, utilizando-se da metodologia qualitativa exploratória, realizada 

em dois momentos. No primeiro momento, para conhecimento da ferramenta 

do geomarketing, foi realizada pesquisa de naturezas bibliogra´fica e 

bibliometrica com ana´lises de dados qualitativos e quantitativos das 

publicações científicas, entre 2009 a 2019, por meio de consulta a` cinco base 



de dados (Periódico CAPES, Google Acadêmico, Scopus, Emerald e Scielo). 

No segundo momento, foram feitos levantamentos bibliográfico e documental 

em relato´rios te´cnicos, e demais sites institucionais (INPI, WIPO, IBGE), para 

conhecimento sobre as potencialidades sócioeconômicas da Região Nordeste 

e as produções tecnológicas desenvolvidas pelos Núcleos de Inovação e 

Tecnologia (NIT's)  dos 11 IF's localizados nessa Região, no período de 1999 a 

2019. Como resultados, os artigos coletados sobre o Geomarketing 

demonstraram que sua temática tem sido explorada em diversas áreas de 

negócios e em vários países, ratificando a sua importância para aprimorar 

análises de mercado e estratégias para organizações de diversos segmentos. 

Em relação à Propriedade Intelectual, observou-se que os NIT's/IF's estudados 

têm desenvolvido projetos de inovação, em destaque ao setor de 

desenvolvimento de alimentos e técnicas alimentares, e elementos elétricos 

básicos, constatando-se que há um alinhamento desses projetos dos IF's à 

economia regional, porém ainda com um nível baixo de pedidos junto ao INPI. 

Isso ratifica uma necessidade cada vez maior da aplicação da ferramenta do 

geomarketing nesses espaços territoriais ao analisar a viabilidade, riscos e 

potencialidades dos inventos da Região Nordeste. Conclui-se, então, a 

possibilidade benéfica utilizando uma abordagem geográfica para fins 

mercadológicos na compreensão de que isso poderá melhorar a 

disponibilidade dos recursos de determinada localidade e, consequentemente, 

permitir melhores técnicas para expansão da economia regional. 
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Partindo da inquietação que atravessa o urbanismo, enquanto campo 

disciplinar, e da necessidade de incorporar discussões relacionadas às 

questões urbanas que perpassam as pequenas e médias cidades do interior do 

país, atravessadas pelo discurso de desenvolvimento, utilizamos como 

referência de abordagem a aldeia urbana dos indígenas Tuxá, localizada em 

Rodelas-BA. A pesquisa objetivou, num primeiro momento, trabalhar com o 

grupo Kiriri, ocupante de território localizado na cidade de Barreiras. Entretanto, 

por razões diversas e dificuldade de contato com o grupo, redirecionamos a 

pesquisa para o povo Tuxá e os processos urbanos que envolvem a aldeia, a 

cidade de Rodelas e o território sagrado Zorobabel, atravessados pelas ações 

promovidas pelo Estado - políticas, programas, projetos, etc. - tendo como fio 

condutor de análise, a construção da barragem de Itaparica, em 1988, pela 

CHESF (Companhia Hidroelétrica do São Francisco), que provocou a 

inundação dos territórios originários remanescentes. Para estudar essas 

relações, iniciamos com uma revisão bibliográfica de materiais em formatos 

variados (livros, artigos e reportagens) que nos introduzisse em estudos 

antropológicos sobre a questão indígena no Brasil e, em particular, na região 

Nordeste, além do histórico do povo Tuxá. Também direcionamos a pesquisa 



às questões como práticas culturais e religiosas, através da literatura indígena, 

e aos projetos de desenvolvimento que atravessam esses territórios. Em 

conjunto com as atividades anteriores, foi realizado um primeiro trabalho de 

campo na aldeia-mãe de Rodelas-BA, utilizando da observação participante e 

interlocuções, como recursos metodológicos. Em função do isolamento social, 

devido à pandemia do Novo Coronavírus, não foi possível dar continuidade aos 

trabalhos de campo previstos, mas realizamos um encontro virtual com uma 

liderança Tuxá, no intuito de entender as articulações para o enfrentamento da 

pandemia e as alterações nas dinâmicas da aldeia. Através do trabalho de 

campo e interlocuções posteriores, entendemos que a aldeia-mãe parece ser 

reconhecida pelos Tuxá como um espaço que não se configura como cidade, 

mesmo apresentando características físico-espaciais semelhantes à um bairro 

comum e tendo como elementos fronteiriços, que a separa do núcleo urbano 

de Rodelas, apenas um muro e uma cancela. Tal percepção é compreendida, 

num primeiro momento, como dinâmicas não correspondentes, que precisam 

ser melhor aprofundadas. A importância da pesquisa se dá na medida em que 

podemos ampliar as discussões sobre campo do urbanismo incorporando as 

pequenas e médias cidades, junto às práticas e saberes tradicionais. A 

pesquisa continua em andamento e com diversas questões para serem 

investigadas. 
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A satisfação dos usuários com sua edificação é algo subjetivo, variando de 

acordo com aspectos culturais, socioeconômicos, as experiências de moradia e 

diversos outros fatores intrínsecos destes indivíduos. Estes aspectos e a 

própria complexidade desta relação, confirmam a importância da sua discussão 

e a necessidade de estudos voltados a realidades específicas (comunidades, 

bairros, cidades). Diante disso, foi desenvolvida a pesquisa com moradores da 

cidade de Barreiras-BA, que objetivou analisar o grau de satisfação e 

necessidades dos indivíduos da zona urbana de Barreiras-BA com sua 

moradia.  

O método consistiu em uma pesquisa quali-quantitativa através da criação e 

aplicação eletrônica de um questionário estruturado partir da revisão 

bibliográfica, a partir da qual foram estabelecidos 26 aspectos relevantes para 

a análise da satisfação dos usuários com a edificação categorizados em quatro 

grupos: espaço físico; conforto ambiental; estado de conservação; entorno. Ao 

fim, o questionário solicitava também que o usuário indicasse em quais dos 

grupos sua edificação apresentava alguma necessidade de melhoria. A 

pesquisa contou com 120 respondentes, abrangendo 37 bairros agrupados em 



5 zonas de acordo com o Plano Diretor Estratégico de Barreiras (PDE). As 

respostas foram planilhadas eletronicamente, sintetizadas, analisadas e 

apresentadas em escala de cores através de um modelo gráfico em formato de 

mapa. O grupo espaço físico teve maior percentual de avaliações positivas 

(77%), já o grupo entorno apresentou maior percentual de avaliações negativas 

(39%), sobretudo por ter metade dos seus aspectos com altos percentuais de 

insatisfação. O grupo composto pelos aspectos do entorno obteve a maior 

indicação de necessidade de melhoria na edificação (51,2%), seguido dos 

grupos espaço físico (38,8%), conforto (37,2%), estado de conservação 

(33,9%) e nenhum (9,1%). A partir do modelo gráfico, observou-se que as 

zonas de interesse social (ZEIS), obtiveram as médias de satisfação 

intermediárias, fato que chama atenção na pesquisa, sendo a ZEIS 4 a zona 

que apresentou menor média de satisfação. Observou-se que os aspectos que 

não podem ser controlados pelos usuários (empoçamento /alagamento da rua 

e iluminação pública) obtiveram menores níveis de satisfação, quando 

comparados aos aspectos com possibilidade de controle pelo usuário 

(iluminação artificial dos cômodos e dimensão dos cômodos). Buscando 

contribuir para maior compreensão da satisfação dos usuários em áreas mais 

específicas da cidade, sugere-se um aprofundamento de pesquisas nas quais 

sejam definidas amostras mais representativas, estratificadas em zonas ou 

bairros da cidade, para além de mapear, sinalizar os pontos e aspectos 

inerentes a cada área e população. 
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Ao perceber a necessidade de uma efetiva produção historiográfica sobre o 

Oeste da Bahia, propomos situar a cidade de Barreiras a partir de um lugar que 

geralmente não lhe é conferido, isto é, de “dentro” para “fora”. Escapando pelos 

desvios lampejantes caros a modos de vida resistentes, olhamos para o vivo 

opaco de franjas, bordas e margens de uma cidade cujo processo de 

urbanização se deu tardiamente, quando o agronegócio irrigado se tornou uma 

realidade quase devastadora para muitas comunidades de moradores. O 

objetivo do trabalho que aqui se apresenta, fruto do projeto de pesquisa “Narrar 

Barreiras: temporalidades e urbanidades de um outro Oeste da Bahia”, 

vinculada ao grupo de pesquisa Estudos Aplicados em Arquitetura e Urbanismo 

(EAAU/IFBA/CNPq), é, portanto, pluralizar as narrativas sobre a cidade de 

Barreiras. Nesse momento, focamos em um dos trechos marginais do Rio 

Grande, braço de maior afluência à margem esquerda do Rio São Francisco, 

especificamente na comunidade Xurupita, ocupação que remonta ao início do 

processo de urbanização local. Utilizando a pesquisa bibliográfica como motor 

propulsor, nosso percurso perpassou o trabalho de campo e culminou na 

produção de uma cartografia que pudesse narrar sensivelmente a Xurupita, 

também conhecida como Vila Papelão desde sua implantação na virada da 



década de 1970 para 1980, e que vimos considerando, de antemão, como um 

lugar socialmente “apagado”. Assumindo a “postura antropológica” de que nos 

fala Alessia de Biase, utilizamos, em campo, prioritariamente, a interlocução 

com a comunidade. Assim sendo, as memórias do campo, que traduzem 

também as memórias dos moradores apagadas pelos holofotes de grandes 

narrativas veiculas desde as últimas décadas são, assim, cartografadas em 

cocriações narrativas de uma comunidade que resiste cotidianamente; 

narrativas cartográficas, ou ainda etnocartográficas que, por meio da postura 

antropológica, suscita uma apreensão etnográfica do campo. Como ponto de 

tensionamento, a narrativa ousa mostrar os processos iminentes de 

gentrificação que incidem diretamente na Xurupita, materializada na 

verticalização de algumas edificações adjacentes à comunidade. Além dessa 

produção cartográfica, atribui-se aos resultados já alcançados pela pesquisa a 

participação na XI Jornada Científica e Tecnológica do Oeste Baiano (JCTOB), 

que teve lugar no Instituto Federal da Bahia – Campus Barreiras no mês de 

novembro de 2019, onde apresentamos o Plano de Trabalho homônimo a este 

texto, tal qual ele se apresentava à época. Todas as etapas processuais de 

trabalho realizadas no último ano nos possibilitaram uma visão ampliada das 

possíveis Barreiras existentes em um bairro ribeirinho marginalizado, apagado 

pelos processos urbanos luminosos capitaneados, dentre outros, pelo mercado 

imobiliário. É, enfim, possível afirmar que metodologias-processos, como a 

empregada na pesquisa, são importantes insumos para a compreensão da 

complexidade urbana local e regional. 
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O sistema de aterramento tem que proteger as pessoas e o patrimônio de 

falhas e descargas atmosféricas. Para se obter a melhor segurança possível o 

sistema de aterramento do circuito elétrico e do SPDA tem que estar bem 

dimensionado e em bom estado para escoar as cargas elétricas geradas por 

carcaças de equipamentos e descargas atmosféricas prevenindo o choque 

elétrico através do contato humano. O Instituto Federal da Bahia, campus 

Paulo Afonso, fornece curso técnico e superior, possuindo cerca de 1000 

pessoas circulando pelas suas instalações. Assim, é necessário que o campus 

seja seguro para as pessoas e patrimônio, com um sistema de aterramento 

bem projetado. O objetivo deste trabalho é diagnosticar o atual estado do 

sistema de aterramento do campus e propor um projeto de adequação e um 

plano de manutenção para a construção de um histórico de medições e 

prontuário.  A pesquisa bibliográfica foi adotada para análise referente aos 

aspectos e características dos sistemas de aterramento elétrico para circuito 

elétrico e SPDA, além dos conceitos básicos, foram estudadas as seguintes 

normas NBR 5419:2015, NBR 7117:2012, NBR 15751, NBR 5410:2004, NBR 

15749:2009. A etapa de levantamento de informações foi para recolhimento de 

todas as informações acerca da localização, estrutura física, estado dos 



sistemas de aterramento e cadastramento do histórico de medições e 

prontuário do Campus.  Como proposto, foi desenvolvida uma planilha 

eletrônica para o prontuário de acompanhamento das inspeções da 

manutenção dos sistemas de aterramento do instituto, o que facilitará o acesso 

às informações técnicas necessárias para identificação e inspeção dos 

componentes dos sistemas de aterramento. Em posse dos dados do 

prontuário, observou-se a necessidade de atualização dos sistemas de 

aterramento do SPDA do prédio principal, anexo e Cantina, visto que 

encontram-se em não conformidade com a norma NBR 5419-3/2015  ao 

contrário do aterramento do SPDA do Refeitório. Desta forma, para adequação 

foi proposto o projeto de aterramento em anel para cada prédio que mostra os 

cálculos manuais bem próximos do resultado do software, uma vez que a 

resistência do anel e a resistividade aparente foram calculadas com equações 

simplificadas e foram utilizados apenas três espaçamentos para obtenção da 

estratificação do solo.  Seguido as diretrizes da norma NBR 5419-3/2015, 

baixas resistências de aterramento não garantem um projeto seguro é preciso 

garantir a continuidade do sistema. Mas é necessário um acompanhamento da 

resistência de aterramento para garantir um bom estado de conservação do 

mesmo.  Este trabalho deixa evidente a importância das inspeções, 

manutenções e atualizações do sistema de aterramento para diminuir o risco 

as pessoas e ao patrimônio atendendo a norma vigente. Deste modo, sugere-

se, que as adequações nos aterramento dos dois prédios e da Cantina sejam 

realizadas e que todas as mudanças e inspeções sejam inclusas no prontuário. 
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As fontes alternativas de energia elétrica ganharam destaque ao longo dos 

anos devido a fatores como o crescimento da demanda energética e as 

preocupações com os impactos ambientais, causados pelas fontes tradicionais 

de energia. Nesse âmbito, a energia solar fotovoltaica é uma das principais 

fontes renováveis, tendo um significativo crescimento na matriz energética 

mundial. No entanto, os sistemas fotovoltaicos (SFV) ainda apresentam uma 

baixa eficiência quando se trata da conversão de luz em eletricidade, além 

disso, são sensíveis às variações climáticas, o que ocasiona redução na 

geração de energia elétrica. Com o intuito de maximizar a eficiência dos SFV, 

algumas técnicas de rastreio da máxima potência (MPPT, do inglês Maximum 

Power Point Tracking) foram desenvolvidas, com destaque para o algoritmo 

Perturba e Observa (P&O), a técnica mais adotada para painéis fotovoltaicos 

(PFV) devido a sua simplicidade de implementação. A grande desvantagem do 

MPPT P&O é relacionada ao sombreamento parcial: condição de operação em 

que o SFV é instalado em locais onde agentes externos sombreiam os PFV. 

Em condições ideias de operação, o SFV apresenta uma curva P – V 

característica que possui um único pico de máxima potência. Sob o efeito do 



sombreamento parcial, surgem múltiplos picos de máxima potência local 

(PMPL) e apenas um pico de máxima potência global (PMPG), o que torna o 

P&O ineficiente, uma vez que, o algoritmo pode restringir o desempenho do 

SFV a um PMPL ao invés do PMPG. Tendo em vista essas condições, o 

presente trabalho propõe a otimização do algoritmo P&O, a partir de dois 

métodos não convencionais de MPPT baseados em busca heurística, algoritmo 

genético (AG) e enxame de partículas (PSO, do inglês Particle Swarm 

Optimization). Com o auxílio do software PSIM, foram desenvolvidos os 

algoritmos e dimensionado um SFV conectado à rede elétrica. Por meio de 

simulações do software foi avaliado o desempenho desse SFV, quando 

executado com os algoritmos propostos, em diversos cenários de 

sombreamento parcial. Os resultados obtidos nas simulações mostram que nas 

condições de sombreamento parcial, o SFV obteve maior eficiência quando o 

MPPT P&O atua em conjunto com o AG e o PSO, garantindo o rastreio do 

PMPG. Por fim, na avaliação dos dois métodos de otimização, o PSO obteve 

melhor desempenho em relação ao AG, pois, além de convergir mais 

rapidamente para o PMPG se mostrou mais estável, com poucas oscilações 

entre as interações. Dessa forma, trabalhos futuros podem trazer melhorias 

para o algoritmo P&O otimizado com o PSO. 

 

André Luiz de Oliveira Nunes (bolsista PIBIC, andreluiz_6894@hotmail.com), 

Evandro Ailson de Freitas Nunes (orientador, Campus Paulo Afonso, 

evandro.nunes@ifba.edu.br); 
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O briquete é uma excelente alternativa de fonte térmica renovável devido ao 

potencial energético que existe na biomassa e está em concordância com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU que visa facilitar o 

acesso de pesquisas e o aumento da participação de energias renováveis até 

2030. Este trabalho tem como objetivo avaliar as características físico-químicas 

e mecânicas da borra da fibra de piaçava (Attalea funifera) antes e após a 

briquetagem e analisar sua viabilidade para fabricação de briquetes. A 

biomassa foi caracterizada quanto a sua granulometria, teor de umidade, 

densidade a granel, análise química imediata e poder calorífico superior (PCS). 

Para a fabricação dos briquetes foram utilizadas granulometrias no intervalor 

de 0,297 – 0,149 mm que foram atingidas após moagem e peneiramento 

vibratório e teor de umidade de 10,08% estabelecido após o seu aquecimento 

em estufas a 100 ºC e resfriamento em dessecador em seguida a borra da 

piaçava foi compactada em prensa hidráulica manual a uma taxa de 

compressão de 10 toneladas por 30 segundos. Os briquetes da borra de 

piaçava padrão apresentaram uma expansão longitudinal aceitável de 22,37% 

e poder calorífico superior (PCS) dentro das especificações da norma com um 

valor de 18,73 MJ.kg¯¹. Através do ensaio de tração por compressão diametral 



a altura máxima de empilhamento foi 22,53 m, entretanto, o ensaio de abrasão 

mostrou um alto índice de friabilidade. Devido a pandemia do novo coronavírus 

não foi possível obter os resultados para os briquetes fabricados com 

aglomerante natural. A briquetagem da borra de piaçava mostrou-se capaz 

como uma alternativa viável para agregar valor a biomassa, podendo ser 

utilizada como combustível sólido renovável. Recomenda-se o estudo 

utilizando aglomerantes naturais para posterior avalição da sua abrasão. 
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A tecnologia do concreto se desenvolve a cada dia e cada vez mais se deseja 

obter concreto com desempenho melhor a fim de possibilitar a execução de 

estruturas com características mais arrojadas e/ou com durabilidade maior. O 

Concreto Reforçado com Fibras faz parte desse contexto e, no Brasil, sua 

utilização ainda é considerada modesta. Os agregados utilizados na construção 

civil assumem papel decisivo nas propriedades dos concretos de cimento 

Portland. O presente trabalho tem como objetivo realizar os ensaios de 

laboratório relacionados aos agregados, bem como, a padronização e 

caracterização das fibras; contribuir e auxiliar na execução das misturas de 

concreto, na obtenção das propriedades no estado fresco e endurecido; 

realizar o tratamento estatístico dos resultados e publicar os resultados. A 

distribuição granulométrica, os índices físicos, a porosidade, a forma e textura 

superficial, a resistência à compressão, o módulo de elasticidade e os tipos de 

substâncias deletérias presentes nos agregados são algumas das informações 

importantes que devem ser conhecidas ao produzir concreto estrutural. A priori 

foi feita uma seleção e coletada das amostras de agregados miúdo e graúdo, 

nos quais foram realizados ensaios de índices físicos, análise granulométrica, 



coeficiente de forma, além dos ensaios relativos à qualidade dos agregados. 

Foi realizada uma campanha com toda a comunidade IFBA e com o comércio 

local da cidade de Eunápolis para arrecadar garrafas PET. Depois de 

arrecadas, lavadas e organizadas, as garrafas foram encaminhas à AGO – 

Associação Gota de Óleo localizada em Eunápolis-BA, para realizarem a 

confecção das fibras e nos fornecerem em carretéis. As fibras foram cortadas e 

separadas em lotes com comprimentos de 5, 10 e 15 cm. O planejamento e 

execução das formulações, que utilizaria um traço de concreto obtido em 

projeto de Iniciação Científica já concluído, intitulado de “Dosagem e 

experimentação de concretos pelo método do IPT simplificado utilizando os 

materiais da região sul da Bahia” referente ao traço 

100AB_CA_S100_Sd4_30MPa com o uso de aditivo plastificante e adição das 

fibras, além da etapa de mistura, moldagem e cura dos corpos de provas não 

foram realizadas devido a pandemia do COVID-19. O IFBA Campus Eunápolis 

suspendeu os calendários acadêmicos e todas as atividades presenciais de 

acordo com a Resolução CONSUP/IFBA Nº 07. A retomada das atividades 

dessa pesquisa acontecerá tão logo as atividades presenciais no referido 

campus seja autorizada. 
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Diante dos problemas ambientais e econômicos causados pelo uso excessivo 

de combustíveis de origem petrolífera, o biodiesel se mostra uma alternativa 

viável para uso em motores que operam no ciclo diesel. Para tal aplicação, o 

conhecimento das propriedades fluidodinâmicas desse combustível, como a 

massa específica e a viscosidade cinemática, é indispensável, já que as 

mesmas estão diretamente relacionadas com o desempenho do motor. O 

presente trabalho teve por objetivo avaliar modelos de regressões linear e não 

linear com o intuito de predizer a massa específica e a viscosidade cinemática 

dos biodiesel de algodão (B100-A), soja (B100-S) e sebo bovino (B100-SB), 

bem como suas misturas com diesel de petróleo (misturas BX). Tais misturas 

foram formuladas com base gravimétrica com percentuais de biodiesel na 

mistura de 5%, 10%, 20%, 30%, 40% e 50% (m/m) e foram avaliadas a massa 

específica e a viscosidade cinemática dos combustíveis na faixa de 

temperatura de 293,15 K a 363,15 K em intervalos de 10 K. Os modelos foram 

propostos através da análise dos dados experimentais e os parâmetros desses 

foram obtidos através da aplicação da regressão linear nos dados de massa 

específica e não linear para os de viscosidade cinemática, através do aplicativo 

Curve Fitting, do Matlab. Foram gerados parâmetros distintos para cada tipo de 



biodiesel, com coeficiente de determinação mínimo de 0,993. Superfícies 

modeladas que relacionam as propriedades fluidodinâmicas em função da 

temperatura e fração de biodiesel foram plotadas e estudadas. O erro máximo 

encontrado foi de 1,2338% e se mostrou aceitável frente a resultados de 

trabalhos semelhantes. A análise de resíduo para o modelo de viscosidade 

cinemática indicou que o modelo não mostrou-se tendencioso em nenhum caso 

estudado. O modelo para massa específica gerou erro máximo de 0,0686% em 

sua análise extrapolativa. Os testes de aderência de modelos asseguraram a 

validade estatística dos modelos em todos os conjuntos de dados avaliados no 

trabalho. Esses resultados indicam que os modelos propostos mostraram-se 

satisfatoriamente capazes de predizer os valores da massa específica e da 

viscosidade cinemática dos biodiesel estudados, no intervalo de temperatura 

analisado. 
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A técnica ultrassônica ToFD (do inglês Time of Flight Diffraction) ou tempo de 

percurso da onda difratada, é bastante utilizada no meio industrial para 

avaliação da confiabilidade de juntas soldadas em chapas e tubos, devido à 

sua rapidez e alta precisão na detecção e dimensionamento de 

descontinuidades. No entanto, a identificação do tipo de defeito ainda é sujeita 

a erros, mesmo sendo feita por um inspetor experiente e qualificado. Visando 

sanar essa dificuldade e acelerar o processo de identificação, técnicas de 

classificação de padrões, que utilizam redes neurais artificiais, aliadas a outras 

de processamento digital de sinais, vêm sendo utilizadas conjuntamente para 

otimização da inspeção. Neste trabalho, a técnica ToFD foi utilizada para a 

inspeção do cordão de solda de uma chapa de aço SAE 1020, na qual foram 

depositados intencionalmente os defeitos trinca, inclusão de escória, falta de 

penetração, falta de fusão e porosidades. Os sinais ultrassônicos foram 

processados digitalmente, usando os coeficientes da transformada de Fourier e 

do cosseno e alimentados a classificadores neurais automáticos. A técnica 

estatística Análise dos Componentes Principais, PCA (Principal Component 

Analysis) foi aplicada aos coeficientes das transformadas de Fourier e do 



cosseno para avaliar a influência da redução da dimensionalidade dos dados 

de entrada no resultado final dos classificadores neurais automáticos. 

Observou-se que o classificador, alimentado pelos coeficientes da 

transformada do cosseno, obteve os melhores resultados, antes e após a 

redução da dimensionalidade. O uso da PCA contribuiu satisfatoriamente para 

o aumento do desempenho dos classificadores, reduzindo a porcentagem de 

erro para todos os defeitos apresentados. 
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Os bebedouros solares fotovoltaicos com acumulação elétrica por baterias, 

quando comparados com os bebedouros convencionais, representam uma 

alternativa de racionalização do consumo de energia elétrica atendendo à 

necessidade de inserção de medidas de eficiência energética para ganhos 

sociais e econômicos. Contudo, a sua acumulação de energia elétrica ainda 

gera um custo econômico significante, devido à baixa vida útil de suas baterias 

e um alto impacto ao meio ambiente, em virtude de suas baterias serem um 

resíduo de difícil tratamento ambiental. Visando a erradicação desses 

problemas, pensou-se na termoacumulação com banco de gelo como 

tecnologia alternativa por atender critérios de uma iniciativa sustentável que 

beneficia a infraestrutura da Instituição, uma vez que o IFBA  possui muitos 

bebedouros convencionais e alguns solares fotovoltaicos. A termoacumulação 

é uma excelente alternativa de armazenamento de energia devido 

principalmente à sua contribuição para a redução do impacto ambiental, por ser 

uma tecnologia limpa, o seu aproveitamento das diferentes modalidades de 

tarifa de energia horo-sazonais para reduzir o custo com energia elétrica e os 



seus ganhos de eficiência dos equipamentos que passam a trabalhar mais 

próximos às condições ideais de operação. 

Neste contexto, esse trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho dos 

bebedouros solares fotovoltaicos já existentes no IFBA – Campus Salvador, 

utilizando o sistema de termoacumulação com banco de gelo e acumulação 

com baterias, visando determinar o método mais vantajoso social, econômica e 

ambientalmente. Para isso, foi realizada uma investigação de ambos os 

sistemas propostos por meio da modelagem e simulação nos softwares 

TRNSYS e EES. A metodologia aplicada envolveu revisão bibliográfica, 

levantamento de dados, capacitação, modelagem e simulação em softwares. 

Como resultados, foi desenvolvido um modelo de bebedouro solar com 

acumulação energética por baterias otimizado e um modelo de tanque de 

termoacumulação com banco de gelo para aplicações em universidades, 

Institutos, escolas, lugares com grande circulação de pessoas, e feita uma 

avaliação da performance dos dois modelos, através de simulação, com 

determinação da configuração ótima para os dois casos. Um artigo científico foi 

elaborado a partir dos resultados encontrados. 
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O estado da Bahia é setorizado em sete mesorregiões e a do Sul Baiano é 

composta por 70 municípios, sendo um importante polo econômico pelas suas 

atividades turísticas, agrícolas e comerciais. O saneamento básico não é 

apenas um item de infraestrutura municipal, mas sim uma política pública, 

direito essencial do ser humano e indicativo de saúde, bem estar social e 

desenvolvimento econômico. A dinâmica populacional da região possui relação 

com indicadores quali-quantitativos dos serviços municipais de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário. Porém, os dados socioeconômicos e 

sanitários dos municípios que compõem a região estão disponíveis de maneira 

segregada, não expressando uma visão consolidada. Neste contexto, o 

presente trabalho objetivou correlacionar estatisticamente os dados anuais 

socioeconômicos com os quali-quantitativos dos serviços de saneamento 

básico de cada um dos municípios do Sul Baiano, por intermédio da aplicação 

da correlação linear de Pearson entre consumo de água potável, esgotamento 

sanitário e parâmetros correlatos a aspectos sociais e econômicos. Mensurou-

se e classificou-se a influência entre os dados socioeconômicos e sanitários 

relativos aos anos de 2002 a 2018. Os resultados estão disponíveis em 



https://cutt.ly/3f4mjBY, geraram três artigos científicos em periódicos nacionais 

e demonstraram a ocorrência de uma correlação linear de Pearson classificada 

entre fraca negativa a fraca positiva entre os parâmetros analisados. O uso 

desses dados consolidados pode ser uma ferramenta útil para a melhoria da 

gestão dos serviços públicos de saneamento da região, considerando que os 

órgãos planejem políticas públicas embasadas na realidade socioeconômica da 

população, visando ao cumprimento da meta de universalização do 

saneamento e promoção de saúde pública. 
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Há um campo muito vasto a ser explorado na metalurgia do pó das ligas que 

apresentam propriedades magnéticas. O desenvolvimento de imãs 

permanentes de terras raras teve um grande impacto na área das máquinas 

rotativas, como resultado os motores de imãs permanentes, com 

especificações nominais cada vez maiores vêm sendo desenvolvidos ao redor 

do mundo. Os materiais magnéticos são aqueles capazes de provocar um 

campo magnético à sua volta. Podem ser chamados de materiais moles ou 

duros. Os imãs permanentes são os materiais ferromagnéticos chamados de 

duros. Esses imãs podem ser utilizados na fabricação de componentes de alto 

falantes, motores, produtos de informática entre outros. Este trabalho tem como 

objetivo analisar os parâmetros de obtenção desse material utilizando a 

metalurgia do pó, como as condições de moagem, compressibilidade e 

sinterização em atmosfera controlada de nitrogênio. O imã estudado é 

composto de Ferro, Silício e Carbono. Foi comparado o material em 

composições diferentes, utilizando o mesmo processo de fabricação com os 

mesmos parâmetros. Com o resultado da análise realizada por difratometria de 

raios-X da amostra, pode-se comprovar a formação das fases como já 

esperado. Os picos foram identificados utilizando como referência artigos 



publicados e trabalhos anteriores que estudaram esse mesmo tipo de liga. 

Observa-se no difratograma somente a fase não ordenada de estrutura cúbica 

de corpo centrada (CCC) A2 encontrada. Nenhuma fase B2 e D03 foi 

detectada. Comparando os resultados obtidos no presente trabalho com 

aqueles encontrados na literatura, pôde-se observar que a sinterização com 

atmosfera controlada de nitrogênio, favorece a formação de fases que podem 

levar o material a apresentar-se como magnético ou semicondutor. 
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Os veículos elétricos e autônomos possuem um grande potencial de 

crescimento nos próximos anos. Deste modo, a compatibilidade 

eletromagnética - EMC se torna primordial para a segurança, o conforto e a 

acessibilidade dos passageiros. Com ênfase no condutor responsável pela 

transmissão de sinais no interior do veículo, o objetivo principal deste projeto foi 

criado um modelo computacional o qual foi validado através de medições 

realizadas em laboratório. Tal modelo se mostrou coerente na faixa de 

frequência entre 1 GHz e 2 GHz. Simulações computacionais foram 

comparadas com as medidas do campo elétrico emitido por cabo coaxial, com 

a finalidade de validar a modelagem proposta. O software CST Microwave 

Studio foi utilizado para a modelagem computacional. O objetivo das 

simulações foi estudar as influências de diferentes dielétricos sobre a 

frequência de ressonância da radiação do campo elétrico, especificamente 

quando a radiação presente é de modo comum. Em uma câmara semi-

anecorada, foram realizadas medições dos campos elétricos emitidos por 

cabos coaxiais na faixa de frequência de 1 GHz a 2 GHz. Os resultados 

demonstraram que os dielétricos modelados não influenciam a frequência de 

ressonância do sistema quando há radiação de modo comum. Como objetivo 



secundário, buscou-se analisar as frequências harmônicas do inversor de 

frequência de um veículo elétrico e autônomo de escala reduzida. Neste 

trabalho, também foi possível inserir o condutor modelado no interior de um 

veículo virtual, adquirindo então um lóbulo de radiação, algo que possibilita 

análises de posicionamento do cabo instalado internamente em veículos.   

Simulações  computacionais eletromagnéticas possibilitam diversas análises 

com um custo  muito  abaixo  se  comparado  a  ensaios  realizados  em 

laboratórios  de  compatibilidade  eletromagnética.  Assim,  a modelagem 

computacional se torna cada vez mais relevante, minimizando  erros  no  

desenvolvimento  de  protótipos  que possam apresentar problemas de EMC. 
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Este trabalho tem como objetivo a inserção da fibra vegetal proveniente da 

casca do coco de licuri in natura no concreto de cimento Portland a fim de obter 

um compósito de matriz cimentícia com reforço de fibras descontínuas e 

orientadas aleatoriamente com melhorias em relação ao concreto convencional 

na questão de controle de fissuração. A fibra de licuri foi escolhida devido a sua 

abundância na região semiárida da Bahia e também pelo fato de promover a 

importância de uma vegetação nativa que representa grande fonte de renda 

para a população semiárida. A metodologia empregada neste trabalho consiste 

na caracterização dos agregados constituintes do concreto para o 

dimensionamento um traço base (sem fibra) e a posterior adição da fibra 

vegetal de licuri nas proporções de 0,3% e 0,6% no volume do concreto. Após 

a mistura do concreto, foi executado o ensaio de abatimento de cone para 

verificar a plasticidade do concreto no estado fresco de acordo com o  NBR NM 

67/1998, além da realização de corpos de prova conforme a NBR 5738/2008 e, 

posteriormente aos 3, 7 e 133 dias a realização dos ensaios de compressão 

axial em conformidade com a norma da NBR 5739/2007. Percebeu-se que a 

houve uma grande redução na característica de compressão axial dos 

concretos com inserção de fibra, 20,7% para a adição de 0,3% de fibra e 32,6% 



para a adição de 0,6%. A inserção em natura da fibra da casca do coco de 

licuri no concreto se tornou ineficiente devido ao fato da grande redução na 

compressão do concreto. 
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A corrosão em tubulações e equipamentos metálicos é um problema recorrente 

em plantas industriais podendo causar a perda de espessura destes 

componentes, o que limita as condições de operação. As causas da corrosão 

podem ser devidas ao fluido interno do equipamento ou pela presença externa 

da atmosfera agressiva. Em muitos casos para minimizar os efeitos da 

atmosfera, os tubos recebem revestimentos, mas ainda assim os processos 

corrosivos podem acontecer caracterizando a corrosão sob isolamento (CUI, 

Corrosion Under Insulation). Dentre os ensaios não destrutivos a técnica de 

correntes parasitas pulsadas (PEC, Pulsed Eddy Current) é utilizada na 

indústria para inspeção de materiais ferromagnéticos com diversos 

revestimentos protetores, uma vez que possibilita a inspeção de equipamentos 

em operação, sem a retirada do revestimento. A modelagem por elementos 

finitos (FEM, Finite Element Modeling) é um método eficiente para otimizar o 

projeto de sondas e na simulação das condições de ensaio, tal como prever a 

influência de perdas de espessura por corrosão no sinal, reduzindo o número 

de testes experimentais necessários para alcançar resultados satisfatórios. 

Neste trabalho, a modelagem computacional por elementos finitos do sistema 

sonda-tubo é empregada para determinar a resposta do campo magnético das 



correntes parasitas na presença de diferentes perdas de espessura de parede 

e alturas de isolamento térmico. Os resultados obtidos orientarão o projeto de 

sondas com melhor desempenho. Para validar os resultados, foi montado um 

Esquema Experimental otimizado para obter os melhores sinais. As medidas 

comparativas da razão de decaimento da amplitude como indicadores de perda 

de espessura de parede para o modelo e resultados experimentais se 

mostraram numericamente próximas comprovando a eficácia do método. 
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Ao se trabalhar com engenharia de materiais, é necessário ter conhecimento 

de suas principais propriedades mecânicas, tais como: módulo elástico, módulo 

de rigidez, limite de escoamento, etc, com o intuito de identificar a quais 

esforços o material estudado pode ser submetido a alguns ensaios. 

Comumente, para mensurar estas propriedades, são utilizados ensaios de 

natureza destrutiva, como o ensaio de tração, microscopia óptica e a 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), que ocasionam danos às amostras. 

Entretanto, pesquisas realizadas nas últimas décadas mostram que variações 

nas propriedades microestruturais dos materiais são perceptíveis em ensaios 

não destrutivos, como mostra o trabalho desenvolvido por Nanekar e 

Shah(2003) . Estas técnicas não ocasionam danos ao material e são 

usualmente utilizadas na área da inspeção, como forma de avaliar a sua 

integridade. Dentre estas técnicas, se destacam os ensaios ultrassônicos, por 

causa da fácil automatização e boa repetibilidade (ANDREUCCI,2008). 

Trabalhos como os desenvolvidos por Kruger(2000), Junior(2011),et al, e 

Baroni(2008), utilizam ensaios ultrassônicos para caracterização de diferentes 

materiais. O ensaio ultrassônico consiste na utilização de materiais 



piezoelétricos para a emissão de ondas mecânicas em frequências superiores 

a 20KHz. Durante o ensaio, os materiais oscilam em uma determinada direção, 

a depender do tipo de onda utilizado. O material piezoelétrico está inserido em 

um equipamento denominado transdutor. Após a onda atravessar o material, 

ela pode ser capturada por um segundo transdutor, técnica chamada de 

transmissão direta, ou ser refletida e capturada pelo transdutor inicial, esta 

forma de ensaio é denominada pulso-eco. O sinal recebido pelo transdutor é 

levado para análise e tratamento de dados. Em trabalhos mais recentes são 

utilizadas técnicas de processamento de sinais cada vez mais avançadas, com 

o intuito de reduzir ruídos, determinar intervalos de tempo, classificar sinais, 

etc, o que permite uma maior precisão nos resultados e a automatização do 

ensaio. Este trabalho tem como objetivo trazer uma revisão sobre o ensaio 

ultrassônico e sua utilização para a caracterização de materiais, além de 

apresentar alguns dos principais algoritmos utilizados no processamento de 

sinais ultrassônicos. 
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Durante a perfuração de poços, é utilizada uma lama com propriedades 

específicas, cuja principal função é promover a estabilidade do poço para 

garantir a integridade física dos profissionais envolvidos e garantir a segurança 

do poço e do meio ambiente. Os fluidos de perfuração que usam componentes 

sintéticos são uma classe relativamente nova de lamas de perfuração, que são 

particularmente úteis em águas profundas e poços direcionais. Eles são 

projetados para fornecer uma alternativa a um fluido mais ecológico em 

comparação aos fluidos de perfuração à base de óleo, bem como para eliminar 

formações rochosas solúveis em água neste solvente. Como resultado, uma 

ampla gama de produtos químicos foi desenvolvida para substituir o diesel e o 

óleo mineral dos fluidos de perfuração. A escolha do fluido de perfuração e a 

manutenção de suas propriedades influenciam diretamente no processo. Entre 

as propriedades do fluido estão a massa ou densidade específica da lama e os 

parâmetros reológicos, que são responsáveis ??pela pressão hidrostática 

dentro do poço e as propriedades de fluxo de fluido, respectivamente. A 

redução do valor da densidade da lama pode fazer com que o problema 

principal ocorra um kick ou blowout, que deve ser evitado. O presente trabalho 

tem como objetivo verificar as variações de densidade e parâmetros reológicos 



de um fluido de perfuração de biodiesel de acordo com a quantidade de 

biodiesel, o tempo e a temperatura de perfuração. Os resultados obtidos 

ilustram uma diminuição na densidade do fluido e parâmetros reológicos 

conforme o tempo de perfuração e o aumento da temperatura. 
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Este plano trabalho teve como objeto a pesquisa de criação de imagens digitais 

geradas pela produção artística do curso de extensão FIC Teatro de Animação 

do Campus Lauro de Freitas, momento que deu origem ao Grupo de Teatro Os 

Títeres. Logo, foram consideradas imagens dos bonecos já elaboradas no ano 

de 2018 e também incluiu imagens criadas em 2019. Para isso, foi realizada 

uma investigação prático-teórica quando teve-se acesso à conceitos básicos de 

programas de editoração, criação e tratamento de imagens digitais e ilustração; 

abordagem do processo na criação e desenvolvimento de edição de imagens 

digitais; teoria e prática das cores; a infraestrutura do planejamento gráfico para 

mídia impressa e para veiculação na internet; a utilização da tela do 

computador como suporte do design gráfico; as técnicas de diagramação e de 

editoração eletrônica para meios eletrônicos. Assim, foram examinados 

estudos sobre Edição Digital de Imagens a partir das referências de Robin 

Williams, Ellen Lupton e Jennifer Phillips, articuladas com a metodologia, 

Abordagem Compreensiva para Processo Criativo em Artes, apresentada por 

Sonia Rangel, quando o sujeito imerso no processo da sua própria obra 

encontra variáveis criativas, ressignificando sua produção poética. Durante o 

trajeto de criação e em contato com o universo poético e onírico do Grupo 



Teatral, foi possível flexibilizar as percepções visuais, quebrar preconceitos, 

ampliar referências estéticas e de conhecimento acerca da produção artística 

em Edição Digital de Imagem e Teatro de Animação, desenvolvidas nos cursos 

de Jogos Digitais e Curso FIC de Teatro de Animação. Assim, teve-se como 

resultado a produção de imagens fixa e em movimento, criação de logotipo e 

portfólio do Grupo de Teatro Os Títeres. 
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Esta pesquisa consistiu em fazer o levantamento da documentação oficial 

(legislação pertinente, relatórios de atividades, outros documentos afins), dos 

23 Campi do IFBA. Analisando criticamente e situando assim historicamente a 

criação de políticas pública no âmbito institucional, durante os doze meses de 

vigência da bolsa. A ancoragem conceitual desta pesquisa se fundamentará 

nas conceituações teóricas de autores que possam contribuir para as minhas 

reflexões, principalmente, apropriando-me dos estudos sobre gêneros e 

diversidade sexual de Butler (2003), Louro (2003), Scott (1995), Colling (2015) 

dentre outros. De Bomfim (2012, 2017) e Moscovici (2001), os quais trazem 

contribuições para os estudos da Representação Social. De Gohn (2012), que 

trazem discussões que esta pesquisa pode explorar no que se refere a 

abordagem dos movimentos sociais. O corpus desta pesquisa foi composto 

pelos documentos oficiais que, mapeados, foram analisados e discutidos. A 

pesquisa se estruturou com os seguintes procedimentos: 1- Pesquisa 

documental nos arquivos das Pró- Reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

2- Organização do material coletado, em ordem cronológica de publicação; 3 – 

Leitura minuciosa dos documentos encontrados; 4- Análise interpretativa dos 

documentos. O IFBA, por ser uma instituição equiparada às universidades, 



possuem autonomia para elaboração de documentos oficiais que 

regulamentam a estruturação e, consequentemente, o seu funcionamento dos 

campi que integram a rede. Por esta razão, torna-se importante a realização de 

estudos e pesquisas dessas legislações para analisar a efetividade delas no 

atendimento aos serviços educacionais prestados pela instituição, no aso 

específico deste plano de trabalhos, as questões que envolvem a temática das 

relações de gênero e sexualidade dissidente. Como estratégia metodológica 

para a análise documental, foi realizada uma busca com os termos 

“sexualidade”, “gênero”, “sexo” e “diversidade” no referido documento. O 

resultado desse levantamento revela uma situação da distorção dada às 

questões da sexualidade e de gênero nos documentos oficiais do IFBA, chega-

se à conclusão de que a temática é apresentada nos documentos oficiais de 

forma muito insipiente e sem a devida relevância, confirmando a relevância 

deste estudo e da necessidade de realização de mais pesquisas com essa 

temática. O IFBA agrega em sua comunidade uma gama de diversidade de 

corpos, sexualidades e gêneros, logo emerge a necessidade de ações políticas 

afirmativas a fim de visibilizar e protagonizar estes corpos. 
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Eça de Queirós é um dos mais importantes escritores de língua portuguesa e 

sua obra é referência para a compreensão de aspectos importantes da 

literatura e da cultura portuguesa e, por extensão, brasileira. Escritores, 

cineastas e outros artistas brasileiros, portugueses, africanos e de outras 

nacionalidades dialogaram e continuam dialogando com a obra de Eça de 

Queirós, o que indica a sua força de permanência e sua atualidade. Nesse 

diálogo, encontram-se as conexões, atualizações e transformações que 

reconfiguram a literatura de Eça como fonte de representação de nossa própria 

identidade e sexualidade. Entre os artistas que propuseram dialogar com a 

obra eciana estão: i) o cineasta Daniel Filho, que dirigiu duas produções 

inspiradas no romance O Primo Basílio: uma minissérie, de 1988, e um filme, 

de 2007, ambos homônimos; ii) o cineasta João Botelho, que dirigiu o filme Os 

Maias, produção portuguesa e brasileira, de 2014; iii) a minissérie Os Maias, 

adaptada para a TV brasileira pelos escritores Maria Adelaide Amaral, Vincent 

Villari e João Emanuel Carneiro; e iv) o cineasta Carlos Coelho da Silva, que 

levou para as telas O Crime do Padre Amaro, adaptado para o cinema por Vera 

Sacramento. Nos estudos comparativos que estamos desenvolvendo desde 

2017 estamos procurando aproximar a análise literária e fílmica dos conceitos 



utilizados na geografia, principalmente das noções de espaço, fronteira e 

território, para entender como se conformam as “geografias” do feminino e do 

masculino nas obras, observando como certos conceitos se mostraram 

profícuos na análise das atualizações espaciais e históricas pelas quais alguns 

diretores optaram. Este plano de trabalho propõe organização e edição de: i) 

palestras sobre gênero e sexualidade na literatura, no teatro, no cinema e na 

tv, considerando esses estudos comparativos da obra de Eça de Queirós; ii)  

estudos comparativos dos três romances de Eça e as cinco produções 

audiovisuais citadas anteriormente. Assim, aqui, pretendemos demonstrar 

quais serão as bases iniciais que estarão no cerne das questões envoltas na 

representação literária do gênero e da sexualidade em alguns escritos de Eça 

de Queirós e nas adaptações das obras, buscando entender que a obra de arte 

assume uma dupla dimensão que é relacional e não excludente, sendo a um só 

tempo material e simbólica, racional e intuitiva (MARANDOLA JR, 2010) e que 

o autor na sua composição estabelece uma “tomada de posição” em que busca 

comunicar o mundo e uma visão do mundo ao outro (LEFEBVRE, 1980). 
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O presente trabalho é uma reflexão sobre a ligação dança-urbanismo que 

surgiu a partir de uma inquietação antiga (sujeito-trajeto-objeto). Assim, 

busquei entender pela ótica da arte e do urbanismo, a ideia de alcançar um 

novo conceito de urbanismo no qual se baseasse em alguma estancia, nos 

processos criativos artísticos, tendo em vista que o discurso atualmente 

empregado nos espaços urbanos limita a criatividade de apropriação dos 

indivíduos. Portanto, o trabalho teve como objetivo desenvolver pesquisa em 

artes cênicas, produção e/ou execução de espetáculos, e/ou performances e 

intervenções artísticas no IFBA campos Barreiras em diálogo com os espaços 

urbanos da cidade de Barreiras e do Oeste Baiano, afim de discutir os dados 

produzidos durante os processos criativos, levantar alguns questionamentos 

sobre arte deocolonial e urbanismo, com base nos conceitos de corporeidade; 

corpografia; discurso e memória da cidade; e corpo dispositivo, entre outros. 

Neste sentido, após levantar algumas metodologias adotei a artografia. “em 

suma, uma investigação para ser artográfica, tem que ter evidências dos três 

papeis (artista-investigador-professor) assumidos sequencialmente ou de forma 

integrada na estratégia investigativa escolhida” (CHARRÉU, 2019). Por essa 

razão, as vivências no Grupo de investigação corporal em artes (GICA) foram 



parte integrante do estudo, como por exemplo, a coreografia: Possíveis 

movimentos de um cerrado glocal, produzida coletivamente em cima de 

possibilidades de movimentos cotidianos ao som de Rashid com a música 

“DNA”; O espetáculo de dança teatro Aquário Cênico que possibilitou múltiplas 

apresentações, sendo uma pré-estreia no município de Salvador e uma 

temporada no município de Barreiras-BA auditórios do IFBA-Barreiras; diversas 

oficinas e por último, porém não menos importante, o Águas que Lutam: 

espetáculo contemporâneo de artes Integradas, o qual se tornou o principal 

espaço para os processos criativos e produção investigativa. Além disso, 

intervenções artístico-urbanísticas foram programadas, porém, não foram 

executadas devido o início da pandemia. Devido às produções, o GICA foi 

adotado como objeto de pesquisa do primeiro Mestrado interdisciplinar da 

Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB, no Programa de Pós-

Graduação em Ciências Humanas e Sociais, proposto pela pesquisadora a 

Mestranda Carlana Faria Rocha. Em suma, a pesquisa se justifica ao revelar a 

importância social da arte cênica, mais especificamente da dança e do teatro, 

pois , podem, de certa forma, servir de espelho social e por essa razão, cabem 

no papel de inspirador e coadjuvante do urbanismo no processo do 

desenvolvimento humano da urbe; assim como também, a necessidade e 

urgência de apoio cultural a produção artística em Barreiras de forma não 

comercial e acessível para todos os públicos e/ou artistas. No entanto, ela não 

se encerra neste trabalho, pois possui caminhos para serem aprofundados em 

um outro momento, por mim ou por qualquer outro pesquisador interessado no 

assunto. 
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Cleise Furtado Mendes nasceu no Rio de Janeiro em 1948, mas em 1966 fixou 

residência na capital da Bahia. Com lugar de destaque na cena cultural de 

Salvador, atua como poetisa, contista, ensaísta, professora universitária e 

dramaturga. Assim, com este plano de trabalho, pretende-se analisar e 

problematizar as configurações literárias das questões de gênero e sexualidade 

em “Marmelada – uma comédia caseira”, texto teatral de sua autoria. Visando a 

abranger as várias possibilidades de representações da sexualidade, questões 

de gênero e, por consequência, das identidades na dramaturgia de Mendes, 

essa pesquisa encontra subsídios, a priori, na noção de um dispositivo de 

sexualidade, cunhada por Michel Foucault (1988); na noção de 

performatividade de gênero (BUTLER, 2002, 2013) e nos Estudos Culturais, 

uma vez que serão de fundamental importância para a análise específica da 

obra teatral escolhida como corpus. Como isso, foi possível perceber que 

“Marmelada – uma comédia caseira”, de Cleise Mendes, aborda 

representações de sexualidade e gênero encrustadas na sociedade brasileira e 

que permeiam, portanto, a tênue linha entre a arte e o real, a dramaturgia e a 

sociedade que a conforma. É sobretudo a partir da arte que a vida se 

desdobra, se amplifica e transforma. Nesse sentido, tais questões, fundadas 



em dinâmicas socioculturais históricas, se encarregam de manter ou modificar 

identidades e representações, isto é, modos de agir e pensar, bem como 

sugere relações outras com o mundo, e consigo mesmo. Construídas na/pela 

linguagem, as personagens investem em posições de sujeito diversas, 

permeando algumas vezes perspectivas subversivas e outras em conformidade 

com identidades sexuais e de gênero pré-definidas. Tendo o matrimônio como 

fio condutor das conflituosas relações interpessoais entre as personagens 

principais, Alice e Ernesto, a autora desnuda formas de agir e pensar acerca de 

posições particulares de sujeito investidas em identidades socialmente 

construídas ao longo do tempo. Para tanto, a autora se utiliza habilmente do 

gênero dramático da comédia, historicamente marginalizado e cuja origem 

incide na crítica social, para traçar uma trama matrimonial conflituosa, cujos 

agentes estão imbricados a toda uma rede discursiva que direciona e delimita 

suas ações no mundo. A comédia, por provocar um riso por vezes satírico, 

estabelece padrões de comportamento e maneiras outras de pensar a partir da 

execração pública de contradições socialmente pouco ou quase nunca 

devidamente encaradas e discutidas. Desse modo, ao abordar questões de 

gênero e sexualidade, traz à sociedade uma importante discussão acerca das 

suas relações cotidianas com o outro, e, por conseguinte, das diversas 

identificações possíveis que margeiam esse (des)encontro, 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 20% dos alimentos 

produzidos são perdidos por deterioração. Com isso, os aditivos alimentares se 

tornaram virtualmente obrigatórios na alimentação moderna. Porém, há 

estudos que associam a utilização inadequada desses constituintes a efeitos 

prejudiciais à saúde. É notável que nos últimos anos venham ocorrendo uma 

crescente preocupação com o consumo desses aditivos e a busca por 

alimentos sem aditivos sintéticos vem crescendo. Dentre os aditivos naturais 

destacam-se os óleos essenciais (OE). O pão em virtude de seu elevado valor 

nutritivo, teor de umidade e de sua atividade de água (variando de 0,94 a 0,97), 

está sujeito a deterioração por fungos. Este trabalho tem como objetivo analisar 

o efeito do OE de canela como conservante em pães de forma e sua influencia 

nas características sensoriais. Foram elaborados três tratamentos onde no 

primeiro adicionou-se OE na massa do pão, no segundo adicionou-se 

propionato de sódio e o terceiro sem adição de conservantes, foi utilizado como 

controle. Para os três tratamentos foi realizado teste de panificação. A 

concentração do OE de canela usada nos pães foi estabelecida a partir de 

testes preliminares, onde a concentração de 0,010% foi a que mais se adequou 

aos objetivos desta pesquisa. Em relação ao teste de panificação, o pão 



adicionado de OE obteve a menor nota na avaliação global devido à falta de 

homogeneização adequada do OE na massa. Já as análises microbiológicas e 

sensoriais não foram concluídas devido a pandemia de COVID-19. Os 

resultados preliminares obtidos nesse trabalho indicam que o óleo essencial de 

canela pode ser um importante substituto aos conservantes sintéticos em pães 

de forma, porém é necessário a continuidade da pesquisa para que se possa 

determinar a concentração necessária do OE que resultará na inibição de 

fungos, a aceitação desse produto frente aos consumidores, além de 

determinar métodos efetivos para melhor homogeneização do óleo na massa 

do pão. 
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Objetivou-se avaliar através de análises físico-químicas, a qualidade das 

amostras de carne bovina congelada, comercializadas em supermercados na 

cidade de Barreiras – BA. As amostras foram pesadas e descongeladas, e 

após o descongelamento, a água liberada durante este processo foi separada e 

as amostras foram novamente pesadas para verificar a possível adição de 

água. As análises de prova de filtração; prova de cocção e avaliação de fraude 

de adição de sulfito de sódio, foram realizadas conforme os métodos químicos 

e físicos para Análise de Alimentos do Instituto Adolfo Lutz. As análises de 

umidade e cinzas foram realizadas conforme metodologias oficiais da 

Associação Oficial de Análises Químicas. A atividade de água das amostras foi 

determinada por meio do aparelho Aqualab. O pH foi realizado conforme as 

metodologias da Instrução Normativa nº 20. Todas as cinco amostras de carne 

moída apresentaram odor e textura característicos após a prova de cocção, e 

na prova de filtração todas liberaram o extrato aquoso em tempo menor a 5 

minutos. Para a avaliação de fraude de adição de sulfito de sódio, todas as 

amostras deram resultado negativo para a presença desse aditivo. Após o 

descongelamento da carne, houve uma perda de água variável de 1,98 a 32%, 



em relação ao peso do produto congelado, esta variação indica uma possível 

adição de água ao produto em níveis superiores a 3%. Em relação a umidade, 

as amostras das marcas A e C não diferiram entre si (P > 0,05) e apresentaram 

valores mais altos, quando comparadas as demais marcas. Na análise de 

cinzas, foi observado diferença significativa entre as marcas, as amostras C, D 

e E não diferiram entre si (P > 0,05) elas apresentaram valores bem inferiores 

em comparação as marcas A e B. Em relação a atividade de água, a média 

obtida entre as amostras foi de 0,954, não houve diferença significativa (P > 

0,05) entre as marcas analisadas. Houve diferença significativa entre os 

valores de pH (p<0,05), apenas a amostra D apresentou um valor de 6,4 e as 

demais apresentaram valores iguais ou abaixo de 6,2. Nas análises que foram 

realizadas pôde – se notar que as carnes moídas apresentaram boa qualidade 

em relação aos atributos sensoriais (odor e textura), entretanto algumas 

marcas (A, C e E) estão fora dos padrões exigidos pela legislação em relação a 

quantidade máxima de água permitida, é necessário portanto, uma fiscalização 

mais efetiva dos produtos disponíveis no mercado para coibir essa fraude. 
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A cerveja pode ser definida como uma bebida carbonatada de baixo teor 

alcóolico, fabricada a partir da fermentação por levedura do malte de cevada, 

contendo lúpulo e água de boa qualidade, podendo ainda fazer o uso de outras 

matérias-primas, como arroz, trigo ou milho. Esta bebida possui alto valor 

nutritivo e rapidamente é assimilada pelo organismo, possuindo componentes 

essenciais como vitaminas, minerais, carboidratos e proteínas. Por ser uma 

bebida altamente consumida pelas pessoas as indústrias estudam cada vez 

mais as técnicas de produção de cerveja, pois seu conhecimento influencia  

diretamente na qualidade do produto final. A garantia dos processos está 

associada com o controle de qualidade de três fatores principais: da matéria-

prima (composição química da água, tipo de malte, proporção malte/adjunto, 

variedade, quantidade, formas e pontos de dição do lúpulo), do controle da 

higiene dos equipamentos e dos parâmetros físico-químicos, como aIcidez, 

extratos real, primitivo e aparente, densidade, grau alcóolico e teor de sólidos 

solúveis. Sendo assim, o objetivo deste estudo possuiu foco em avaliar a 

qualidade de três estilos de cervejas artesanais já produzidas, sendo eles 

American Pale Ale, American Indian Pale Ale e Weizenbier, através de 

avaliação físico-química e identificação de seus objetos nutricionais a fim de 



estabelecer tabelas que informem o consumidor das quantidades por porção 

que serão ingeridas. Para a realização do estudo a metodologia foi baseada 

conforme descrito pelo Instituto Adolfo Lutz (2008) e através dos Softwares 

BeerSmith e Yazio.   Os resultados demonstraram que o estilo de cerveja que 

obteve o prazo de validade maior em relação ao pH foi a do tipo American 

Indian Pale Ale, com validade até 120 dias após a sua data de fabricação, 

indicando também maior teor alcóolico, sendo classificada como: cerveja com 

álcool com alto teor alcóolico. Em relação ao extrato real e aparente a cerveja 

que apresentou maior qualidade foi a do estilo Weizenbier. Para o extrato 

primitivo os estilos American Pale Ale e Weizenbier foram classificados como 

cerveja extra e o estilo American Indian Pale Ale foi classificado como cerveja 

forte. O teor de sólidos solúveis para todos os estilos encontraram-se em 

conformidade com a literatura que o estudo se baseou. Já para o 

desenvolvimento das tabelas nutricionais, estas resultaram em características 

próprias e com valores por porção diferentes para os três estilos de cervejas 

produzidas e estudadas. 
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A banana (Musa spp.) é um dos frutos mais produzidos e consumidos em todo 

o mundo, e um dos principais produtos exportados pelo agronegócio brasileiro, 

com produção de 120 milhões de toneladas/ano. No entanto é uma cultura de 

baixa produtividade, baixo nível tecnológico, com elevadas perdas na pré e 

pós-colheita. A quantidade de resíduos da colheita e processamento da banana 

corresponde a mais de 40% do volume de produção, com frutos desprezados 

que poderiam ser utilizados como fontes alternativas para suprir deficiências 

dietéticas ou fabricação de subprodutos favorecendo a renda dos pequenos 

produtores. O presente trabalho teve como objetivo o aproveitamento do 

resíduo da produção de banana para o preparo de farinha de banana verde 

(FBV) e elaboração de biscoito tipo cream cracker, buscando o aproveitamento 

integral do fruto, reduzindo o desperdício pós-colheita. A banana Prata, obtida 

com produtores no município de Riachão das Neves-BA, foi levada para o 

Laboratório de Análise dos Alimentos, IFBA - Barreiras para realização das 

análises físico-químicas, no fruto: cor, peso, pH, sólidos solúveis totais, acidez 

total titulável e textura; na FBV: rendimento, umidade, cinzas, proteínas, 

lipídeos, carboidratos totais, pH, acidez total titulável e atividade de água e no 



biscoito cream cracker: pH, acidez total titulável, cinzas, umidade, atividade de 

água, proteínas, lipídeos e carboidratos totais. Diante da oportunidade de 

produção de novos alimentos observou-se que a produção do biscoito tipo 

cream cracker se enquadra nas perspectivas dos consumidores, como quesito 

de baixo valor pago ao produto, já que a farinha de banana verde apresenta 

viabilidade na utilização em produtos de panificação, além da qualidade 

nutricional e menor custo comparado ao trigo. O teor de umidade final da 

farinha e do biscoito cream cracker foi de 3,74 e 6,19%, respectivamente, em 

conformidade com os padrões da Anvisa. Na pesquisa on line de intenção de 

compra, verificou-se que a qualidade nutricional do produto é o fator que mais 

atraiu os possíveis consumidores, apresentou o índice de 98% dos 

entrevistados. O preparo de biscoitos tipo cream cracker através da 

substituição parcial da farinha de trigo por FBV, mostrou-se viável à produção 

industrial. As análises físico-químicas foram importantes, devido à necessidade 

de maior conhecimento da banana (Musa spp.) cv. Prata, produzida na região 

Oeste da Bahia. 
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As fibras alimentares têm mostrado bom desempenho tecnológico quando 

utilizadas como substituto de gordura em produtos cárneos, como 

hambúrgueres. Objetivou-se com essa pesquisa, desenvolver e analisar, 

através de análises físico-químicas, hambúrgueres enriquecidos com farinha de 

sementes de Chia. Foram elaboradas 5 formulações de hambúrgueres, 

variando apenas a adição de farinha de semente de chia e a redução de 

gordura (T1: 0,0% farinha de chia e 10,0% de gordura); (T2: 7,5% farinha de 

chia e 2,5% gordura); (T3: 5,0% farinha de chia e 5,0% gordura), T4 (2,5% 

farinha de chia e 7,5% gordura) e T5 (0% farinha de chia e 10,0% gordura). Os 

ingredientes foram pesados e misturados à carne manualmente. Em seguida a 

massa foi prensada e modelada, obtendo-se hambúrgueres com peso líquido 

de 90g, os quais foram acondicionados em filmes de polietileno e armazenados 

em freezer vertical a temperatura de -18ºC até procederem às análises de 

análise de rendimento, umidade, cinzas, pH, atividade de água. Foi realizada 

intenção de compra e o levantamento do perfil de consumo de hambúrgueres. 

A adição de farinha de chia não influenciou os teores de pH e cinzas dos 

produtos elaborados (P > 0,05), que obtiveram médias de 6,11 para pH e 



3,57% para cinzas. Para os demais parâmetros analisados, houve efeito 

significativo entre os tratamentos (P < 0,05). Os tratamentos que foram 

adicionados mais farinha de chia (T3, T4 e T5) apresentaram menor perda de 

peso e consequente um maior rendimento. Para Atividade de água, os valores 

variaram de 0,977 a 0,981. A adição de farinha de semente chia demostrou ser 

uma boa substituta de parte da gordura usada no processamento dos 

hambúrgueres, sendo o tratamento T3 a melhor opção, pois ocorreu um maior 

rendimento e uma menor perda de peso dos hambúrgueres, agregando dessa 

forma características tecnológicas no processamento. Ao analisar os dados 

fornecidos pela pesquisa foi percebido que existe mercado consumidor para 

hambúrgueres com adição de Farinha de chia. Entretanto, tem que ser 

realizada análise sensorial para avaliar qual é a formulação mais aceita. A 

adição de farinha de chia demostrou ser uma boa substituta de parte da 

gordura usada no processamento dos hambúrgueres, pois melhora 

significativamente as perdas de peso por cozimento, favorecendo 

economicamente, e agregando características tecnológicas no processamento. 
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A dieta estritamente livre de glúten é necessária aos portadores de doença 

celíaca durante toda a vida, o que restringe muito o poder de escolha desses 

consumidores, que são obrigados a excluir de sua alimentação produtos 

comuns como macarrão, pães, bolos, bolachas, cervejas, entre outros. O 

glúten não é transformado quando os alimentos são assados ou cozidos, por 

isso deve ser substituído por outras opções. No geral, houve um aumento do 

consumo de produtos sem glúten, seja por motivo de manutenção de saúde ou 

por bem-estar. Sendo assim, o estudo teve por objetivo avaliar a 

disponibilidade, a variedade e o custo de pães sem glúten na cidade de 

Barreiras-BA. Também foi avaliado o perfil nutricional de pães de forma sem 

glúten. Dentre os estabelecimentos visitados (12) na cidade, apenas 33,3% (4) 

possuíam opções de pães sem glúten, dos quais somente 1 (um) deles possuía 

uma boa variedade de pães. Foram encontrados pães de forma tradicional e 

multigrãos, pão com frutas e castanhas, pão francês, pão de hambúrguer, pão 

de batata, pão de mandioca com linhaça e pão caseiro, todos sem glúten. 

Apenas 3 marcas de pães sem glúten foram encontradas na cidade. Apesar de 

haver um crescimento de produtos deste segmento, os pães são os mais 

difíceis de serem encontrados e não há uma oferta contínua, havendo períodos 



de ausência do produto nas gôndolas dos supermercados. Os preços dos pães 

sem glúten variaram muito entre os pontos de venda, com valores entre 

R$31,99 a R$14,90 (porções entre 130 e 350g) e são mais elevados se 

comparados à produtos semelhantes convencionais. A partir da análise da 

composição nutricional dos pães disponíveis no mercado foi observado que a 

utilização de farinhas refinadas, a adição de açúcar e um baixo teor de fibras, 

juntamente com a presença de gorduras saturadas e a falta de adição de 

nutrientes nas formulações, indicam produtos pobres nutricionalmente. A 

alimentação livre de glúten já limita bastante as opções de alimentos para 

consumo, desta forma, os produtos existentes no mercado para este público 

poderiam trazer produtos mais nutritivos, com mais fibras, minerais e vitaminas 

para ajudar a compensar as deficiências nutricionais dos celíacos e portadores 

de outras doenças relacionadas ao glúten. É importante também realizar 

atividades de educação nutricional para que a dieta sem glúten esteja aliada à 

manutenção da saúde e não ao surgimento de outras patologias. 
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RESUMO: A Bahia ocupa o segundo lugar como um dos principais estados 

produtores de banana no Brasil. De acordo com o IBGE, em 2016, o município 

de Barreiras-BA apresentou uma área colhida de 343 hectares de banana, com 

8 t de frutos/ano.  Em contrapartida, a produção apresenta como um dos 

principais problemas o elevado desperdício pós-colheita que ocorre 

principalmente na etapa de comercialização chegando, em algumas regiões, a 

50% da produção Dentro dessa problemática, a banana verde vem sendo 

considerada um produto de grande interesse para a indústria alimentícia, 

devido às facilidades de transporte e armazenamento, bem como ao 

considerável teor de amido, fornecendo aos produtos industrializados 

características específicas atuantes na viscosidade, crocância e prevenção da 

retrogradação, além disso, pode ser utilizado como base para produção de 

filmes comestíveis. A aplicação de coberturas filmogênicas em frutas pode 

promover mudanças no aspecto visual, textura, composição de gases, perda 

de massa e prorrogar a vida útil das mesmas. Com isso, o presente trabalho 

tem como objetivo realizar a extração do amido da banana verde, para a 

produção de filme comestível, visando sua utilização na conservação pós-

colheita de frutas. Para a etapa de extração do amido das bananas verdes, fez-



se o uso da metodologia utilizada por Leonel et al (2011) e Monedese (2011) 

com modificações. As amostras de bananas utilizadas foram do tipo prata, 

provenientes de uma fazenda localizada no Perímetro Irrigado Barreiras Norte 

no município de Barreiras, BA.  O rendimento de extração do amido da banana 

foi de 8,08%%.O baixo rendimento encontrado pode ser explicado devido as 

perdas ocorridas durante o processo de peneiramento, pois uma grande 

quantidade de material ficou retido nas peneiras. Uma propriedade importante 

em relação à funcionalidade do amido é a sua capacidade de absorção de 

água, ocorrendo a perda da estrutura granular o que permite a formação de 

soluções viscosas e de géis, aproveitados pela indústria alimentar como 

espessantes alimentares.  Tendo em vista os aspectos observados, se tratando 

do método de extração, conclui-se que é possível aumentar o rendimento de 

extração do amido. Embora a etapa de elaboração do filme não tenha sido 

realizada e, analisando os dados escassos na literatura, é evidente a 

necessidade de mais pesquisas na área, como o estudo dos métodos de 

extração e formação de filme a partir do amido da banana verde, para que esta 

venha ser utilizada, futuramente, na aplicação de processos tecnológicos, que 

visa solucionar problemas decorrentes de perdas pós-colheita. 
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Os equipamentos de radiologia odontológica para técnicas intraorais, vem 

sendo substituídos pelos equipamentos portáteis, de mão, em inglês handheld 

x-rays systems. Contudo, a operação desses não permitem o distanciamento 

de 2,0 m historicamente compreendido como seguro. Apesar da praticidade há 

que considerar aspectos importantes do ponto de vista da proteção radiológica. 

Neste contexto objetivo geral deste trabalho foi avaliar os valores de dose 

associados a exposição ocupacional dos indivíduos que operam este tipo de 

equipamento. O desenvolvimento do presente trabalho cumpriu etapas. A 

primeira etapa, por se tratar de tema relativamente recente, o levantamento das 

especificações técnicas do equipamento de tipo HandHeld. Como etapa 

seguinte a instalação do código PENELOPE-Penetration and ENErgy LOss of 

Positrons and Electrons, na versão 2014 e suas sub-rotinas. Com o uso das 

sub-rotinas criou-se os materiais e geometria do cabeçote do equipamento 

conforme dados disponíveis no portal da ANVISA utilizando as sub-rotinas de 

geração dos materiais e da geometria, Material e PenGeoJar respectivamente. 

Os materiais presentes na representação computacional do equipamento, meio 

espalhador e ambiente foram: W; Al; Be; Pb; PMMA e ar atmosférico. Definido 

e caracterizado numericamente os materiais e a geometria iniciou-se o 



processo de simulação para obtenção dos espectros e obtenção do espaço de 

fase com alvo de tungstênio e o tubo operando com 60 kV; ponto focal de 0,5 

mm e filtração adicional de 1,5 mm de Al. Os espaços de fase no método de 

Monte Carlo é um arquivo onde se registra as componentes espaciais, 

angulares, o valor da energia e sua repetição para todas as partículas que 

cruzam o detector de impacto situado em uma distância intermediária. A ultima 

etapa consistiu de irradiar um objeto simulador de PMMA representando o 

paciente e as condições de espalhamento para obtenção dos valores de 

exposição ocupacional derivada do uso dos equipamentos tipo HandHeld. Os 

dados apresentados demonstram a importância do uso do anel contra a 

radiação espalhada. Embora o uso do anel seja opcional a sua presença reduz 

significativamente as exposições.  

Conclui-se que a utilização de equipamentos portáteis (HandHeld) deve seguir 

estritamente as recomendações de proteção radiológica e manual de 

instruções visto que os resultados indicam que, a depender, da carga de 

trabalho exposições podem ser muito mais elevadas quando comparado com 

os valores associados aos equipamentos tradicionais. 
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Muitas pessoas são acometidas com Úlceras Venosas (UV) no Brasil, afetando 

não só o psicológico como o físico, impedindo-as de realizarem suas atividades 

do dia a dia. A utilização de algumas terapias, como compressivas e de Ultra-

som ou Laser terapêutico, ajudam a tratar as UV’s, e a escolha depende de 

uma avaliação precisa. Além do que, saber a largura, altura e cor são 

importantes para o tratamento e acompanhamento da evolução do paciente. 

Para captar essas medidas, muitos centros de tratamento do país ainda 

utilizam o antigo método, que é a medição através de decalque em papéis 

havendo riscos de infecções, pois há contato direto com a úlcera. Logo, tendo 

em vista essa questão e com o intuito de melhorar a avaliação das feridas, o 

SAMUV (Sistema de Controle de Evolução de Pacientes Acometidos por 

Úlceras Venosas) tem como objeto geral desenvolver e avaliar, 

experimentalmente, diferentes métodos de análise das características das 

UV’s, proporcionando agilidade, para o profissional da área da saúde, na 

escolha dos tipos de tratamento por meio da automatização na análise das 

características das feridas em imagens digitais. O projeto foi desenvolvido com 

base nos princípios definidos pelos métodos ágeis, mais especificamente o 

Scrum, com realizações de curtas sprints de desenvolvimento (1 mês de 



duração cada), refatorações constantes e avaliações contínuas com o usuário 

final. O framework utilizado para o desenvolvimento do sistema web foi o 

Django escrito na linguagem Python, o que facilita no processamento de 

imagem pelo fato de existir diversas bibliotecas. Para a automatização na 

análise automática das imagens foi criado um dataset com imagens de úlceras 

e realizado o treinamento, aplicando técnicas de machine learning, gerando um 

modelo de detecção utilizado para identificação das úlceras nas imagens. Os 

modelos gerados conseguiram identificar algumas feridas e, mesmo havendo 

muitos falsos positivos, foi possível perceber que o caminho está certo, e com 

mais estudos e ajustes será possível gerar um ótimo identificador de feridas 

que poderá ser utilizado em várias outras ferramentas. Isso facilitará a 

usabilidade do profissional da área de saúde e auxiliará no processo de 

acompanhamento da evolução das UV’s de forma mais confiável, acelerando a 

recuperação do paciente, diminuindo o tempo de idas aos centros de 

tratamento e reduzindo os riscos de infecção e contato com outras doenças 

que podem agravar o quando do paciente. 
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No Brasil, o número de jogadores tem crescido; a cultura dos Games surge a 

partir dos anos 70, desde então foi ganhando forças. Para Huizinga (2014), o 

jogo é um fato que pressupõe a sociedade humana; neste cenário, este é um 

sistema com conflitos e regras que determinam resultados quantificáveis 

(SALEN, ZIMMERMAN. 2012). Contudo, quando pensamos no ensino de 

física, do ponto de vista dos estudantes, a disciplina é abstrata. O processo de 

ensino-aprendizagem predominante é mecanicistas; de modo que, o professor 

transmite o conteúdo e depois o aluno deve aplicá-lo em alguma situação 

específica (MORAN, 2018). Em contrapartida, a vida é um processo de 

aprendizagem em que nós somos os protagonistas. Para o autor Moran, a 

aprendizagem ativa é mais relevante para uma compreensão ampla e profunda 

em sala de aula. Alguns elementos de jogos podem favorecer a aprendizagem, 

tornando os discentes mais engajados neste processo. As aulas com 

elementos de games, caracterizam uma metodologia ativa, a gamificação. Uma 

proposta gamificada, consiste em uma lógica gamer dentro de um espaço não 

gamer; cria um espaço de aprendizado mediado pelo desafio, pelo prazer e 

entretenimento, motivando os alunos e dando-lhes objetivos concretos que 

podem superar (SARAIVA, MORGADO, ROCIO, 2019). Portanto, o presente 



trabalho pretende apresentar uma breve análise da inserção de uma 

metodologia ativa que utiliza elementos gamers, a gamificação, no ensino de 

física. Esta, só foi possível através de um formulário, em escala likert, para 

observar o grau de concordância entre os estudantes de Licenciatura em física 

(IFBA- Campus Salvador), sobre os aspectos técnicos e pedagógicos. 
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É indiscutível que a inserção das tecnologias no processo educacional com o 

interesse de motivar e estimular os alunos possibilita um aprendizado 

significativo que estimula a criatividade e o senso crítico dos envolvidos, 

oportunizando-os a construir seu próprio conhecimento, os tornando sujeitos 

ativos perante o processo de aprendizagem. Portanto essa pesquisa visou 

estudar e analisar a implementação de jogos eletrônicos, no processo de 

ensino e da aprendizagem da Matemática, para alunos ingressantes nos 

cursos superiores da Licenciatura em Matemática e Engenharia Civil, e Técnico 

Integrado em Edificações, do IFBA, campus Eunápolis. O jogo tridimensional 

foi criado na plataforma Unity 3D, mediante investigações de diversos materiais 

disponíveis, levando em consideração as diversas possibilidades, que foram 

investigadas, de abordagem dos conteúdos matemáticos centro de massa e 

momentos de inércia, no que diz respeito à escrita de sua linguagem particular, 

bem como toda a dinâmica possível que 

foi proposta para tornar o jogo uma ferramenta didática. Além disso, durante e 

após as aplicações dos jogos em sala de aula, observações referentes ao 



processo de aprendizagem do estudante serão feitas e analisadas de forma 

quanti-qualitativa. Apesar de algumas dificuldades enfrentadas durante todo o 

processo de criação, o resultado atingido foi bastante convincente, 

conseguimos inserir um Mini Game dentro do jogo principal, com uma 

mecânica real e questões dos objetos matemáticos propostos no projeto, além 

do aprendizado em relação a conhecimentos específicos ligados ao área de 

atuação do bolsista, ser motivo de impulsionar os avanços, como a 

programação estudada, a modelagem 3D, o design de games e, direcionando a 

boas experiências para vida profissional e acadêmica. A proposta ainda segue 

em construção, visando a sua 

finalização para posterior aplicação na retomada das atividades acadêmicas da 

instituição, de preferência de forma presencial. Espera-se com esse trabalho, 

analisar as condições em que esses jogos podem favorecer a esses 

estudantes, contribuindo para sua aprendizagem quanto aos objetos 

matemáticos, visando assim, como um dos pontos principais, maior motivação 

e estímulo desses jovens nos referidos cursos. 
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A presença dos fluidos em diversos aspectos da vida humana tem sua 

importância verificada desde os tempos da antiguidade, porém o estudo 

sistemático do seu movimento e suas implicações tornou-se ainda mais 

proeminente com a sua utilização nos processos industriais. Com o objetivo de 

poder compreender o comportamento dos fluidos em movimento, foi 

desenvolvido um projeto de metodologia CFD (Computational Fluid Dynamics) 

baseado na preparação e interpretação de simulações numéricas 

computacionais, bem como no estudo introdutório da Dinâmica de Fluidos. 

Foram assimiladas propriedades e características dos fluidos, bem como a 

realização de simulações envolvendo os mesmos, e com isso nos tornar hábeis 

a entender mais ainda sobre a maneira como o fluido reage. Para que uma 

simulação seja feita é necessário o estudo e análise de vários fatores, o 

formato do duto em questão, o tamanho, características do fluido e com esses 

detalhes iniciais é possível gerar o arquivo que será interpretado pelo 

OpenFOAM (software livre responsável por realizar as simulações), esta 

primeira etapa, de caráter preparatório, é chamada de pré-processamento. O 

OpenFOAM apresenta os resultados da simulação através de vídeo ou arquivo 



de texto demonstrando tudo o que aconteceu durante o cenário construído. A 

metodologia CFD é dividida em três etapas, sendo elas: pré-processamento, 

processamento e pós processamento, sendo o pós-processamento a etapa 

onde está o foco deste trabalho. O pós-processamento tem como função a 

automatização da interpretação dos arquivos entregues pelo processamento, 

realizando cálculos estatísticos, análise de erros, verificações de validade com 

os mesmos, eles que serão os precursores para o estudo analítico, que irá 

descrever e interpretar a simulação. O desenvolvimento da rotina de análise de 

dados foi realizado em linguagem C, executável esse que é capaz de ler, 

compreender e formatar o texto, e com isso realizar as operações necessárias 

para os cálculos estatísticos de interpretação e análise. Dentre os resultados 

obtidos, podemos verificar a demonstração de como um obstáculo pode 

interferir no fluxo do fluido em um duto, gerando turbulências, e como é 

possível analisar cada ponto que foi afetado. Também foi possível observar o 

papel da viscosidade (e do Número de Reynolds) no comportamento do 

escoamento e sua influência no desenvolvimento do perfil de velocidades num 

fluxo laminar, esta análise permite definir um duto com o tamanho mais 

adequado para o transporte de fluidos, de acordo com a aplicação desejada. 
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A tecnologia aliada à educação é capaz de desenvolver diferentes linguagens e 

habilidades cognitivas, proporcionando melhoria e complementação na 

formação de estudantes. Com o desenvolvimento da Inteligência Artificial 

surgiu o Chatbot, que é um programa de computador que faz o que é 

programado, simulando uma conversa humana em um chat, ou seja, busca 

imitar o comportamento da inteligência humana. Os altos índices de reprovação 

e evasão em disciplinas da área de exatas, especificamente em Cálculo 

Diferencial e Integral, comprovam a dificuldade que muitos alunos têm em 

compreender o conteúdo e a necessidade de buscar material extra para os 

estudos. Dessa forma, buscando disponibilizar materiais e recursos em formato 

digital, a proposta desse projeto foi desenvolver um Chatbot educacional, 

utilizando o software gratuito Telegram como ferramenta pedagógica no estudo 

do Cálculo Diferencial e Integral, auxiliando professores e alunos. Para o 

desenvolvimento desse projeto foi utilizado a API (Application Programming 

Interface) Telepot do Telegram, que possibilitou a criação de um chatbot capaz 

de receber perguntas em uma linguagem humana e respondê-las em formato 



de texto, áudio ou vídeo baseada em uma pesquisa no banco de dados. A ideia 

foi replicar o papel de um “Tutor Virtual” e oferecer novas possibilidades de 

suporte ao aluno fora dos horários de aula. Após testes de simulação do 

funcionamento do Chatbot desenvolvido, verificamos que o objetivo proposto 

foi alcançado, sendo interessante por proporcionar ao aluno a aprendizagem 

dos conteúdos e o esclarecimento de dúvidas referentes à disciplina de forma 

prática e interativa com o professor (Tutor Virtual). O programa oferece mais 

facilidade no compartilhamento de conhecimento entre os estudantes em 

função do diálogo simples que se pode manter no Chatbot, além de gerar 

fóruns de discussões sobre os assuntos expostos em sala de aula. E, também, 

possibilita ao professor um melhor gerenciamento dos conteúdos abordados, 

em termos de reunião e organização dos mesmos num único ambiente, 

facilitando aos estudantes o acesso a qualquer hora. 
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A evasão acadêmica é um problema de grande escala em instituições públicas 

no Brasil, questão que envolve  todas as áreas da sociedade tanto em 

questões sociais quanto econômicas aumentando a desigualdade que já é 

presente em níveis preocupante na nossa sociedade, diminuindo a qualidade 

de vida das pessoas com pouca renda e aumentando a miséria presente no 

pais, problemática essa que é resultado de uma série de problemas sociais e 

pessoais, principalmente ao se tratar do nível superior, onde o jovem ou adulto 

tem responsabilidades que muitas vezes o indisponibiliza de continuar com a 

vida acadêmica evadindo seja por desistência ou por que não concluiu com 

êxito o período letivo, muitas vezes esses problemas podem ser resolvidos com 

a intervenção do corpo pedagógico para o auxílio e compreensão desse 

estudante, o presente projeto busca apresentar e propor uma ferramenta de 

business inteligence (BI), foi utilizado um software gratuito da Microsoft 

chamado "Microsoft Power bi", o business inteligence trata de uma área de 

estudo e análise de dados com objetivo disponibilizar informações e auxiliar 



uma tomada de decisão para que ela se torne a melhor possível, a ferramenta 

apresenta ao usurário uma série de fatores que são associados com a evasão, 

cruzando parâmetros fornecido a ela como frequência e uma média de notas 

de maneira com que seja respeitadas as leis do comitê de ética, retornando 

alunos passíveis de evasão para que assim essa informação seja 

disponibilizada e utilizada pelo corpo pedagógico para que o mesmo possa 

fazer uma possível intervenção precoce sobre o evasor em potencial para que 

assim ele possa continuar sua vida acadêmica com êxito 
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A poluição da hidrosfera vem se tornando uma das questões ambientais mais 

preocupantes principalmente devido ao crescimento da indústria têxtil e da 

agropecuária. Como consequência, aumentou o interesse em pesquisas 

voltadas para o tratamento de efluentes poluídos por processos industriais. 

Uma variedade de processos tem sido proposta, sendo alguns amplamente 

usados industrialmente, como o sistema de flotação/sedimentação e de 

adsorção por carvão ativado. Além disso, os denominados Processos 

Oxidativos Avançados têm ganhado destaque como alternativa para tratamento 

de efluentes contaminados por compostos orgânicos tóxicos por promoverem a 

formação de radicais do tipo hidroxila, com alta capacidade de mineralizar 

compostos orgânicos estáveis. Nesse sentido, as argilas e o licor preto tem 

sido matérias promissores para atuarem como adsorventes/catalisadores. As 

argilas bentonitas são muito abundantes, de baixo custo e possuem elevada 

atividade como adsorvente. O licor preto, um resíduo rico em carbono, oriundo 

do processo de produção da celulose, é empregado apenas para produção de 

energia da própria indústria de celulose e comente é fonte de poluição. Dessa 

forma, o objetivo desse trabalho foi produzir compósitos com base em argila 



bentonita e licor preto para serem aplicados na remoção/degradação de 

corantes por adsorção e processos oxidativos avançados e. Além disso, avaliar 

e efeito da composição (Argila/Licor) sobre as propriedades e desempenho dos 

compósitos. Inicialmente foi realizada a mistura da argila bentonita (AB) com o 

licor preto (LP), em diferentes razões mássicas AB/LP 2/9 (BL-NP9); 3/5 (BL-

NP3); 1/1 (BL-NP1); 5/3 (BL-NP0,3) e 9/2 (BL-NP 0,1). Em seguida, foi 

adicionada água ao sistema de forma a facilitar o processo de mistura.  As 

amostras foram submetidas a aquecimento a 80 °C e agitação manual até 

eliminar o excesso de umidade e colocadas em uma estufa a 90 °C por 8 h. 

Uma parte da massa de cada amostra foi separada para caracterização por 

espectroscopia na região do infravermelho. Os sólidos foram enviados para 

tratamento térmico em sistema inerte a diferentes temperaturas a Universidade 

Estadual da Bahia (esta etapa não foi concluída em função da pandemia 

COVID-19). Os espectros de infravermelho dos sólidos não pirolisados 

apresentaram perfis semelhantes, indicando que não houve alteração 

significativa nos grupos funcionais superficiais em função da composição dos 

compósitos, antes do tratamento térmico. Além disso, foi possível identificar 

vibrações de bandas características da presença dos grupos funcionais de O-

H, C=C, Si-O, Si-O-R (R=Al3+ ou Fe3+), C-O, C-H nos sólidos. Nas amostras 

com mais alta concentração de argila (BL3 e BL9), as bandas nas regiões de 

mais baixas frequências, geralmente atribuídas as ligações metal-oxigênio, 

apresentaram-se mais intensidade, o que pode ser atribuído ao aumento da 

concentração de grupos superficiais característicos das argilas. 
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Os vírus podem ser transmitidos entre humanos de diversas formas, entre elas: 

via sexual, respiratória, contato e compartilhamento de objetos, entre outras. 

Quando não há um controle efetivo da circulação de vírus existente, torna-se 

fácil que a população seja infestada por diversas doenças infectocontagiosas. 

A principal ideia da inovação tecnológica proposta neste trabalho é mapear a 

mobilidade de pessoas infectadas afim desenvolver politicas de controle para 

evitar a propagação dos vírus. O presente trabalho apresenta o Track me, que 

é uma solução que mapeia o tráfego de pessoas com doenças 

infectocontagiosas, possibilitando assim através dos dados coletados ter 

informações sobre: média de infectados por região, pontos críticos de 

contaminação, propagação das doenças, entre outros serviços, informações 

úteis para realização de ações e medidas pelos agentes de saúde. O projeto 

está dividido basicamente em dois tipos de aplicação, a primeira é a solução 

mobile que obtém os dados de localização e doenças que o usuário possui. E a 

segunda, é uma solução web na qual é possível demonstrar os dados obtidos 

com filtros e cruzamento de dados. Para que pudéssemos atingir o objetivo 

desse projeto foi necessário inicialmente compreendermos o funcionamento do 

GPS nos Smartfones e construir uma aplicação que visasse um uso otimizado 



dessa ferramenta no aparelho. Logo após, foi construída a App com a proposta 

de facilitar a interação do usuário com o sistema. E por fim, construímos a 

aplicação web que permite filtrar os dados recolhidos dos usuários. Quando a 

ideia inicial desse projeto foi concebido, o interesse inicial eram pelas doenças 

causadas pelo Aedes Aegypti. Mas, durante o processo de desenvolvimento da 

aplicação no começo de 2020, houve no Brasil, um alto surto de sarampo e 

logo depois, o país começou a  enfrentar o desastre causado pelos efeitos da 

pandemia do novo coronavírus, no qual segundo o Ministério da Saúde já 

infectou milhões de brasileiros e com milhares de óbitos confirmados. Com 

isso, foi possível ratificarmos que o mapeamento da localização de pessoas 

infectadas é uma grande ferramenta que pode ser usada para  auxiliar no 

combate, controle e prevenção dessas doenças infectocontagiosas. 
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A elevada demanda de procedimentos diagnósticos e terapêuticos que utilizam 

radiações ionizantes é acompanhada da necessidade de avaliar os valores de 

dose absorvida decorrentes destes procedimentos, em especial da dose em 

tratamentos de radioterapia na modalidade de braquiterapia. Nessa modalidade 

de tratamento para a obtenção da distribuição de dose é necessário calcular 

uma integral, a integral de Sievert. Esta integral tem no seu no integrando a 

exponencial da secante, sendo uma integral sem solução analítica. Uma forma 

pouco custosa de realizar essa avaliação consiste na representação do 

fenômeno do transporte de radiação em meio material com o método 

estocástico de Monte Carlo. Diversas bibliotecas computacionais implementam 

Monte Carlo para simulações físicas, contudo a simulação é 

computacionalmente custosa, impedindo que o profissional da área de saúde 

tenha um feedback mais rápido e otimizada acerca do experimento realizado. 

Nesse sentido, o trabalho propôs o uso de técnicas de paralelismo no método 

de Monte Carlo para execução em paralelo nas Unidades de Processamento 

Gráfico (GPUs). O método de simulação de transporte de radiação por Monte 

Carlo é tipicamente considerado o mais preciso para avaliação da dose 



absorvida por tecidos e órgãos em terapias que envolvem radiações ionizantes. 

É um método estatístico e estocástico que indica que, com uma quantidade 

elevada de amostragens aleatórias distribuídas uniformemente sobre o domínio 

de interesse, é possível obter aproximações numéricas para problemas cuja 

solução é conhecida apenas de forma analítica. Bibliotecas como GEANT4 e 

PENELOPE demonstraram que a simulação de Monte Carlo provê a obtenção 

de resultados precisos para as mais variadas condições. Essas bibliotecas são 

orientadas à precisão, demandando longos tempos de simulação e elevado 

custo computacional para minimizar as incertezas estatísticas do processo 

estocástico inerente da simulação por Monte Carlo. Esse custo é causado pela 

implementação sequencial dos algoritmos, que executam uma instrução do 

código por vez num único núcleo computacional mesmo sendo instruções 

repetidas. Adaptando um algoritmo sequencial em um algoritmo massivamente 

paralelo com o uso das GPUs, foi possível aplicar a computação paralela para 

desenvolvimento de um algoritmo utilizando GPU e método de Monte Carlo que 

acelerasse o processo de simulação para calcular a integral de Sievert, pois, 

como o método de Monte Carlo consiste na execução da probabilidade de 

ocorrência de um evento, sendo reproduzido por mais de um núcleo 

paralelamente, eleva o número de amostragens aleatórias, posteriormente 

sincronizadas para obtenção do resultado final, otimizando a execução do 

algoritmo e obtendo o feedback necessário num tempo menor comparado ao 

algoritmo sequencial. Esse algoritmo demonstrou ter um ganho de tempo de 

execução de até 2000% comparado a mesma solução de forma sequencial, o 

que demonstra que um algoritmo paralelizado trás vantagens concretas, 

tornando seu uso mais dinâmico, melhorando resultados e proporcionando 

maior agilidade. 
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A escolha da carreira profissional é uma tomada de decisão imprescindível aos 

estudantes do ensino médio. Contudo, essa decisão é, na maioria das vezes 

feita em um ambiente cheio de incertezas por pessoas relativamente jovens e 

inexperientes. Neste estudo, buscou-se identificar e averiguar as principais 

habilidades e competências dos estudantes formandos do ensino médio e 

técnico, com o intuito de reconhecer o perfil e melhor orientar para o 

desenvolvimento de carreira dos mesmos. A gestão de carreira tem sua 

relevância na vida profissional e enfatiza o planejamento e adoção de uma 

estrutura formal e documentada de todos os estágios da vida profissional de 

uma pessoa, com seus sonhos, desejos, necessidades e metas bem definidos. 

A carreira vem sendo moldada de acordo com os acontecimentos sociais, 

culturais e econômicos que modificam de forma gradativa. E nesse contexto, a 

aquisição de novas competências individuais são enfatizadas para o 

atendimento dos objetivos estratégicos da organização. A metodologia da 

pesquisa deste projeto foi uma pesquisa-ação, com uso de dados primários e 

secundários. Foram aplicados quarenta e cinco questionários submetidos aos 

estudantes do ensino médio técnico dos cursos de biocombustíveis, 

eletromecânica e informática, modalidade integrada, no Instituto Federal de 



Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Paulo Afonso no período de 

agosto e setembro de 2017. Após a aplicação dos questionários e identificado 

o perfil, realizou-se palestras, atividades de integração, explanação de 

tendências de carreira, competências e habilidades, exposição de vídeos e 

debates sobre o tema proposto a fim de conscientizar os formandos da 

importância do planejamento em suas respectivas carreiras e de gerenciar seu 

desenvolvimento profissional. Dessa forma, procurou-se acompanhar a 

percepção dos estudantes do ensino médio quanto aos cursos de graduação 

que iriam cursar. Percebeu-se ao final que, os cursos profissionalizantes 

disponíveis desencadearam uma influência decisiva na tomada de decisão dos 

formandos quanto as áreas de atuação profissional. É importante destacar que 

a situação do mercado de trabalho, remuneração, as possíveis di?culdades 

para o ingresso no mercado, o apoio de familiares nessa etapa sensível e a 

situação financeira dos estudantes foram assuntos abordados durante todo o 

processo de pesquisa que, segundo eles, afetam diretamente na decisão da 

carreira profissional. 
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O acúmulo de poluentes é um dos grandes problemas atuais, por esse motivo, 

a reciclagem de rejeitos é alvo de várias pesquisas. Paralelo a isso, a procura 

por novas fontes de extração de materiais está cada vez mais intensa, criando 

assim, uma procura para a reutilização de materiais descartados em diversos 

ciclos produtivos. Esse estudo menciona a obtenção e caracterização de 

fosfato de cálcio a partir das escamas descartadas no beneficiamento da 

Tilápia. As possibilidades de utilização desse material são várias, e abrangem 

desde o uso em enxertos ósseos ou resinas dentárias, até a purificação da 

água, tratamento de efluentes e reações químicas envolvendo catálise. Tendo 

em vista as ótimas características que esse material possui, bem como a vasta 

aplicação deste material em diversas áreas, o trabalho teve por objetivo a 

obtenção da Hidroxiapatita (HAp), através do tratamento térmico, e sua 

caracterização estrutural e morfológica , pelas técnicas de Fluorescência de 

Raio-X, Difração de Raio X e Espectroscopia de Infravermelho por 

Transformada de Fourier. Para obtenção do pó fino, as escamas foram 

coletadas a partir da distribuidora de pescados, lavadas, e levadas à estufa 

com a temperatura de 100oC durante 24 horas, depois foram trituradas e 



peneiradas. Posteriormente, deu-se início ao tratamento térmico, na mufla, 

iniciando a cronometragem após atingir 800oC, por 2 horas. Na caracterização 

do material, a Fluorescência de Raio-X (FRX) apresentou a composição do pó 

e evidenciou a presença de óxidos de cálcio (CaO) e fósforo (P2O5), 

elementos característicos das apatitas, também foi abordada a presença de 

impurezas, que se dá pela facilidade de substituição iônicas que a HAp possui. 

Pelo FTIR foi possível observar os picos característicos que evidenciam o 

comportamento das bandas de ligações para a presença de pontes de 

hidrogênio e grupos de fosfato, indicando a presença da fase HAp na 

composição. Portanto, observa-se que a metodologia de extração e calcinação 

apresentou resultados satisfatórios tanto na razão de Ca/P, como o tamanho 

do cristalito encontrado. O processo de obtenção mostrou-se de baixo custo 

devido a utilização de um produto descartado e, segundo a literatura, alto 

benefício, tendo em vista diversas empregabilidades. Os equipamentos 

disponibilizados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia – campus Paulo Afonso também favoreceu para o êxito e viabilidade 

desse estudo. 
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As propriedades dos concretos de cimento Portland são definidas, também, 

pelas características dos agregados utilizados na sua elaboração. É 

fundamental estudar tais características quando a finalidade é produzir 

concretos de qualidade e, principalmente, quando se deseja alcançar as 

propriedades especificadas em projeto. O presente trabalho tem como objetivo 

determinar as características e propriedades de Concretos Reforçados com 

Fibras (CRF) oriundas de garrafas PET, a fim de avaliar influência das fibras na 

resistência à tração e, consequentemente, a possibilidade de minimizar fissuras 

nas primeiras idades. Assim, inicialmente foram selecionadas e coletadas as 

amostras de agregados miúdo e graúdo para fins de caracterização na qual 

foram realizados ensaios de índices físicos, análise granulométrica, coeficiente 

de forma, bem como, ensaios relativos à qualidade dos agregados. Durante 

esse processo iniciou-se uma campanha para arrecadação de garrafas PET 

tanto no IFBA Campus Eunápolis quanto em comércios locais. Ao obter a 

quantidade de garrafas necessárias, as mesmas foram encaminhas à AGO – 

Associação Gota de Óleo localizada em Eunápolis-BA, que possui o 

maquinário necessário para a confecção das fibras. As fibras foram enviadas 



ao campus em carretéis, em seguida foram cortadas e separadas em lotes com 

comprimentos de 5, 10 e 15 cm. A etapa de planejamento e execução das 

formulações, que utilizaria um traço de concreto obtido em projeto de Iniciação 

Científica já concluído cujo código de referência é 

100AB_CA_S100_Sd4_30MPa com o uso de aditivo plastificante e adição das 

fibras, bem como a etapa de mistura, moldagem e cura dos corpos de provas 

não foram realizadas devido a pandemia do COVID-19. O IFBA Campus 

Eunápolis suspendeu os calendários acadêmicos e todas as atividades 

presenciais no campus de acordo com a Resolução CONSUP/IFBA Nº 07. A 

retomada das atividades dessa pesquisa acontecerá tão logo as atividades 

presenciais no referido campus seja autorizada. 
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Existem diversas técnicas e métodos de ensaios não destrutivos (END’s), para 

inspecionar a integridade de estruturas e equipamentos, cada um com 

parâmetros, vantagens e limitações específicos. Dentre esses ensaios, a 

técnica PEC (pulsed eddy curent) mostra-se um método capaz detectar 

variados tipos de descontinuidades e em diversos ambientes, como na 

corrosão sob isolamento (CUI), esta forma de corrosão acontece quando a 

água é absorvida no isolamento. A técnica PEC baseia-se nas características 

magnéticas do material observado. A partir de um sinal, pode-se estudar os 

parâmetros dos defeitos identificados a partir do domínio do tempo e da 

frequência e a partir disso, extrair características especificas. O campo 

magnético e a densidade das correntes parasitas são inversamente 

proporcionais à profundidade do material. Este trabalho tem como objetivo, a 

classificação de sinais obtidos através da técnica PEC, por meio de algoritmos 

e redes neurais artificiais em corpo de prova construído em aço carbono para 

simular a corrosão sob isolamento, cedido pelo CENPES-PETROBRAS, com 

cinco reduções de espessura, de 80mm de comprimento, afastadas 40mm 



entre elas, e com profundidade variando de 1 a 5mm, na superfície externa e 

com isolamento de 40 mm. Ao todo, o sistema de captura consiste em: 

notebook; corpo de prova; osciloscópio; módulo; sonda. Também, foram 

criados circuitos para melhor captura de sinais, além do desenvolvimento de 

um yoke magnético para concentrar o campo ao redor da bobina. Os sinais 

foram coletados com o auxílio de um osciloscópio digital Tektronix®, modelo 

TDS 2024B, a uma frequência de amostragem de 250 MS/s. Um 

microcomputador foi empregado para armazenamento dos sinais e posterior 

processamento de sinais em ambiente MATLAB®. Foram coletados sinais no 

corpo de provas para extração dos parâmetros que possam ser relacionados 

com a espessura do material. A coleta dos sinais, foi feita através da sonda 

receptora sobre entalhes com perdas de espessuras de 1 a 5mm com um 

afastamento (lift-off) de 5mm. O parâmetro que melhor relacionou com a 

espessura foi o valor de pico do sinal. Nos resultados, observa-se que o valor 

de pico diminui com a perda de espessura. Já no desbaste com 1mm o sinal se 

confundiu com regiões sem defeito, mas para perdas maiores pode-se com 

clareza estabelecer a relação inversa entre amplitude do sinal e perda de 

espessura. Foi possível estabelecer a relação entre amplitude do valor de pico 

do sinal com a perda de espessura do material sob o isolamento para um 

afastamento de 5mm. 
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Resumo do trabalho "Determinação da perda de espessura por corrosão em 

materiais metálicos utilizando ensaios não destrutivo ultrassônico associado a 

processamento digital de sinais": 

O aço carbono é uma liga metálica que pode ser facilmente obtida e altamente 

soldável, o que faz este ser insumo para os mais variados equipamento e 

tubulações. Além de ser encontrado sob todas as formas de apresentação 

(com baixo, médio e alto teor de carbono), tem como vantagens em relação a 

outros materiais (custo baixo, boa soldabilidade e ótimo desempenho 

estrutural), portanto, o aço carbono é o mais utilizado na construção da maioria 

dos equipamentos de processos, sendo que só é lançado mão de outro 

material quando não é possível o emprego do aço carbono, buscando materiais 

metálicos mais nobres. Como o ferro é um metal facilmente oxidável e 

dificilmente passivável, este tipo de material acaba sendo muito suscetível à 

corrosão, fazendo-se necessária a realização de análises para mensurar 

influência da corrosão na perda de espessura das estruturas compostas de aço 

carbono. À perda de espessura, pode ser analisada a partir de END's (ensaios 



não destrutivos). O ensaio por ultrassom é uma das técnicas mais utilizadas na 

avaliação de estruturas para detecção e avaliação de descontinuidades 

internas, o método ultrassônico mais convencional é técnica pulso eco, A onda 

gerada pelo transdutor é propagada pela peça, tendo uma reflexão ao atingir a 

máxima profundidade do sentido da propagação, a velocidade na qual a onda 

refletida é detectada pelo transdutor, permitindo que seja calculada a 

espessura da área inspecionada. A utilização de técnicas de processamento 

digital de sinais, permite a melhor visualização dos defeitos, com base nas 

oscilações das ondas sonoras obtidas na inspeção da peça. 
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Algumas escolas brasileiras já possuem uma ação estruturante e de educação 

ambiental, assim surgiu a ideia de montar uma proposta de conteúdos a serem 

inseridos na proposta pedagógica da Escola Municipal Padre Lourenço Tori 

localizada na área rural do município de Paulo Afonso - BA. Tem como objetivo 

geral desenvolver um projeto pedagógico para utilização eficiente de energia 

elétrica em escolas que aplicam um modelo sustentável, apresentando os 

conteúdos que devem ser estudados para cada nível de ensino. A metodologia 

iniciou-se com a revisão bibliográfica sobre a temática de sustentabilidade, com 

ênfase na existência/elaboração de projetos que consigam tornar a escola 

Padre Lourenço Tori sustentável, respeitando seus limites estruturais e de 

logística. Em seguida, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) foi 

estudada, e dela foram extraídos os principais conteúdos envolvendo 

sustentabilidade para as turmas do Ensino Fundamental 2, que foram as 

turmas escolhidas para receber os assuntos que deveriam ser inseridos nos 

componentes curriculares. Os conteúdos foram retirados das disciplinas 



ciências e geografia, das séries: 5º ano, 8º ano e 9º ano. Após a pesquisa, o 

plano de ensino foi feito contendo: introdução, objetivo, justificativa e sugestões 

de conteúdos e atividades para as habilidades escolhidas a partir da BNCC. O 

principal resultado do plano de ensino foram os conteúdos de energia e 

sustentabilidade retirados da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que 

visam principalmente as mudanças de hábitos da comunidade escolar. A 

escola é o lugar ideal para que as crianças e adolescentes aprendam de forma 

didática a preservar a natureza. E os conteúdos elencados acerca de energia e 

sustentabilidade são essenciais para a educação ambiental, que por sua vez é 

imprescindível para o sentimento dos homens de pertencimento a natureza. 

Assim, o principal objetivo de montar um plano de ensino foi alcançado. 
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A utilização da biomassa como fonte energética alternativa está cada vez mais 

sendo fomentada devido sua característica renovável, de baixo custo e por 

minimizar o impacto ambiental. Uma forma bastante eficiente para concentrar a 

energia disponível da biomassa, é através da compactação da matéria 

orgânica sob forma de briquetes. O licuri, palmeira típica da Caatinga, 

semiárido brasileiro, pode apresentar na casca do seu fruto, que é desprezado 

e descartado, grande potencial energético, sendo mais uma alternativa de 

renda para a população carente local. Além disso, seu uso ecologicamente 

mais limpo pode contribuir para redução do impacto do desmatamento 

ambiental. Poucos trabalhos de pesquisa são encontrados na literatura sobre o 

poder calorífico do exocarpo do licuri, entretanto, estudos da palmeira de 

babaçu (pertencente à mesma família do licuri) mostram uma expressiva 

capacidade de gerar energia, o que indica uma possibilidade latente. Neste 

sentido, este trabalho de pesquisa tem como objetivo estudar o potencial 

energético de briquetes produzidos a partir do exocarpo do licuri em 

substituição ao carvão vegetal. O exocarpo do licuri foi submetido ao processo 



de beneficiamento (moagem e peneiramento) para ajuste granulométrico, 

seguido da determinação do teor de umidade. Assim, o pó do exocarpo de licuri 

apresentou partículas com tamanho entre 60 e 100 Mesh em 82,18% do total 

da massa e teor de umidade de 10,83% (± 0,65%). Com estes dados, conclui-

se que o pó do exocarpo de licuri pode ser compactado. Devido a pandemia do 

COVID-19 não foi possível produzir os briquetes e realizar os ensaios para 

determinação das propriedades físico-químicas e mecânicas do exocarpo de 

licuri após a briquetagem. Foram realizadas atividades inerentes ao projeto que 

agregaram a pesquisa e ao desenvolvimento do bolsista. 
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Cientes da relevância do desenvolvimento sustentável, é papel da rede 

educacional de ensino- transmitir conhecimento científico, inovação e valores 

para as futuras gerações, incorporando questões com a temática ambiental. O 

Instituto Federal da Bahia (IFBA), Campus Salvador, vem atuando em ações de 

sustentabilidade ambiental, abordando a gestão da energia elétrica através de 

indicadores de consumo e procedimentos de melhoria compondo uma 

estatística de dados em um determinado período de tempo. Para o ano de 

2019, o orçamento preliminarmente aprovado para o pagamento das contas de 

energia não foi suficiente para suprir o consumo e demanda previstas, tendo 

em vista o aumento no valor da tarifa que ocorre no meio do ano. No intuito de 

facilitar o entendimento, o projeto desenvolvido pôde ser adaptado sob a luz da 

metodologia de gestão DMAIC (define, measure, analyze, improve and control) 

possibilitando uma sistematização do processo, aumentando sua eficiência e 

oferecendo maior clareza as etapas realizadas. O Instituto possui demanda 

contratada equivalente a 450 kW mensais, no entanto, apresentou dados de 

consumo acima desse valor o que acarreta em multas por ultrapassagem de 



demanda. Assim sendo, foi realizado um levantamento de dados referentes ao 

perfil de consumo do Campus: um inventário contendo a potência dos 

principais equipamentos elétricos, análise do perfil de demanda, dos hábitos de 

consumo e os métodos de tarifação nos quais o campus se enquadra. Uma vez 

identificados os maiores consumidores de energia elétrica no Campus 

Salvador, os equipamentos e ambientes que mais demandam energia, foi 

possível realizar estudos de casos para determinar a melhor maneira de reduzir 

este consumo. Partindo dessas informações, foram realizadas reuniões a fim 

de organizar as ideias de realização do projeto e encontros de cunho 

informativo a fim de implementar medidas de redução dos gastos. Obter apoio 

e comprometimento da comunidade acadêmica através de encontros e 

informes foi fundamental para implementar uma mudança de hábitos, visto que 

uma parcela da energia é perdida por mau uso dos equipamentos elétricos. 

Desde que as ações foram implementadas com rigor e acompanhamento 

contínuo foi possível observar, a partir dos novos valores da conta de luz 

mensal, uma melhoria significativa na redução dos custos. Em um período de 

seis meses foi possível obter uma redução mensal média de 25% do consumo 

total de energia elétrica. O sistema de gestão de energia vem sendo 

implantado há pouco tempo, ainda assim, mostra-se bem estruturado, com 

etapas claras e grande influência de metodologias provenientes da área de 

gestão da qualidade. Os resultados foram satisfatórios, contribuindo para uma 

melhor utilização dos recursos, obtendo melhorias sistemáticas e viabilizando a 

elaboração de uma cartilha que será utilizada para auxiliar os demais campi do 

IFBA a implementar ações de eficiência no consumo energético. 
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Na engenharia moderna utilizar a dinâmica dos fluidos computacional (CFD – 

Computational Fluid Dynamics) para obter uma prévia do comportamento de 

um dispositivo reduz a quantidade de testes físicos, evitando custos com 

produção de protótipos, otimizando o desenvolvimento da proposta. O presente 

plano de trabalho teve por objetivo analisar, via modelagem e simulação 

computacional, o dispositivo de exaustão tipo Venturi. Por meio da pesquisa 

bibliográfica e o uso dos softwares SolidWorks e Ansys na versão estudantil, foi 

possível determinar uma equação que descreve a vazão de sucção ideal 

realizada pelo dispositivo, assim como, uma constante de ajuste ß que 

aproxima a solução ideal com o funcionamento real do equipamento. Os 

resultados encontrados para a constante de ajuste ß via Solidworks foi 0,0459 

e via Ansys 0,0406, enquanto S. Kim em seu estudo experimental atingiu 0,08, 

porém, apesar de também utilizar o efeito Venturi, a geometria do equipamento 

é diferente do dispositivo de exaustão tipo Venturi que foi analisado no 

presente plano de trabalho, logo, é possível perceber que o coeficiente de 

ajuste ß varia de acordo com a geometria do modelo.  Além disso, os 

resultados encontrados mostram que é uma aplicação viável para a exaustão 



de ar dos ônibus do transporte público urbano por atender a renovação de ar 

exigida pela ABNT NBR 15570 com uma velocidade de vento na entrada no 

equipamento de 6,0 m/s, que pode ser facilmente atingida pelos veículos em 

suas operações diárias. Com isso, pode-se concluir que  o dispositivo de 

exaustão tipo Venturi possui potencial de aplicação prática e a constante de 

ajuste ß varia com a geometria do equipamento. 
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Atualmente há uma grande preocupação voltada para o desenvolvimento de 

novas tecnologias que agreguem, simultaneamente, boas práticas ambientais 

com eficiência técnica. A importância do alumínio vai além da fabricação de 

peças para os diversos setores, quando produzido em forma de pó lamelares 

tem sido usado em larga escala como pigmento aditivo de tinta metálica. Este 

tipo de pigmento fornece proteção contra corrosão, a longo prazo, quando a 

superfície está exposta a ambientes agressivos. O presente trabalho tem por 

objetivo a obtenção de pigmentos de alumínio em nano dimensões tendo como 

matéria prima a sucata de alumínio. Devido a morfologia lamelar de suas 

partículas, os nano pigmentos de alumínio aumentam a resistência de 

penetração de agentes oxidantes, oferecendo uma proteção anticorrosiva à 

superfície onde é aplicado. Para adquirir o pó, a serragem de esquadrias de 

alumínio passou por moagens de alta e baixa energia. Foi utilizado um moinho 

atritor de alta energia do tipo horizontal, por 2 horas, nas rotações de 900 rpm e 

1200 rpm, com ácido esteárico como aditivo na proporção de 1% da massa de 

serragem. Posteriormente, a massa foi dividida em duas partes iguais e 

colocadas em duas cubas e, sem seguida, fixadas no moinho planetário. Nessa 



etapa, o pigmento foi processado por 10 horas, nas rotações 318 rpm e 236 

rpm. Em seguida, a morfologia do pigmento obtido foi analisada por um 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Para verificar o tamanho das 

partículas do pigmento foi utilizado um Espectrofotômetro de Absorção 

Analisador de Partículas. Os resultados indicam que o pigmento obtido possui 

estrutura lamelar, mas que novos parâmetros de moagem devem ser aplicados 

para a obtenção de suas partículas em nano dimensões. 
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O projeto Energy Moving (Gerando energia elétrica por meio do movimento 

mecânico em uma bicicleta), consiste em apresentar uma inovação e tornar 

uma maneira alternativa para o desenvolvimento de energia elétrica, aliando à 

comodidade do cotidiano a geração de eletricidade, principalmente, tornando 

acessível para localidades com difícil acesso a energia elétrica. Para qualquer 

circuito eletrônico funcionar, deve haver uma fonte de energia, ou seja, uma 

fonte de energia pode ser uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. Com 

base no uso do movimento mecânico de uma bicicleta, foi possível estudar e 

analisar os efeitos desta investida e baseado em seus resultados, permitiu 

estabelecer formas de aumentar o rendimento de geração de energia e suas 

conversões de corrente contínua para corrente alternada, onde possibilitou o 

uso dos equipamentos eletrônicos em uma residência, providos com os 

recursos teóricos da eletrotécnica, automação e da eletrônica já existente, além 

de inovar para torná-lo realmente um sistema viável como uma matriz 

energética, como também, tornando este sistema a cada dia mais automático e 

prático para o usuário. A metodologia empregada no projeto foi por meio do 

levantamento bibliográfico e pesquisa explicativa, visando entender o processo 



da elaboração do protótipo, como também, a realização do experimento prático 

de maneira física, comprovando a proposta deste projeto. Assim, por meio da 

elaboração do projeto, foi possível atender a proposta inicial, tornando possível 

funcionar os equipamentos essenciais de energia alternada mais utilizados em 

uma residência, tais como: televisão, notebook, carregamento de celular, 

lâmpadas, reprodutor de DVD, impressora, liquidificador, ventilador e dentre 

outros equipamentos por meio da geração de energia contínua para a bateria e 

da mesma transformada para energia alternada, ou seja, utilizada nesses 

equipamentos citados. Dessa forma, este protótipo visa proporcionar uma 

alternativa de energia elétrica de forma total a geração de energia fornecida em 

uma residência, servindo de modo por uma energia renovável e de fácil acesso 

em obtê-la, principalmente em localidades de difícil acesso a utilização da 

energia elétrica, como também, ser utilizado em ocasiões adversas, como por 

exemplo, na falta de energia elétrica fornecida pela companhia elétrica 

(concessionária), necessitando de uma segunda matriz energética para suprir 

as demandas. 
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Inclusão da ação extensionista para coleta de dados a respeito da 

aprendizagem de estudantes candidatos a ingressar no instituto. A ideia foi 

compreender as dificuldades e as características que poderiam contribuir para 

o processo de aprendizagem de tais alunos. 

O domínio da lógica de programação ganhou protagonismo na educação 

básica, sobretudo, com o crescimento das tecnologias digitais no contexto da 

cultura digital. O mundo do trabalho tem requisitado profissionais capacitados 

da área da Computação/Informática e, no senso comum, fortaleceu-se a noção 

da falta de mão de obra capacitada, ao passo que os cursos de formação 

apresentam altos níveis de evasão. Uma das dificuldades dos estudantes que 

ingressam em cursos de Computação é justamente a lógica de programação, 

geralmente, nas disciplinas iniciais dos cursos. O curso técnico em Informática 

na modalidade integrado do IFBA campus Santo Amaro faz parte desta 

realidade. Para reverter este quadro, muitas ferramentas têm surgido, visando 

desenvolver o pensamento lógico/computacional necessários para o progresso 

em disciplinas de programação. Uma das ferramentas mais populares 



atualmente é o Scratch, baseada na programação em blocos. Diante deste 

cenário, este projeto busca explorar o potencial do Scratch como instrumento 

de ensino de lógica de programação, para além dos limites das ferramentas e 

ambientes desenvolvimento tradicionais, criando propostas metodológicas e 

práticas, com o intuito de sanar as dificuldades de aprendizagem de 

programação e contribuindo para a formação docente inicial e pessoal dos 

participantes, tornando mais fácil e divertido a construção e elaboração, das 

estruturas da linguagem de programação para alunos da  redes de ensino 
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Este plano de trabalho consiste na criação de um Aplicativo (App) para 

divulgação e socialização da temática das Relações de Gênero e Diversidade 

Sexual. A proposta teve como objetivo o mapeamento dos grupos de pesquisa 

e das pesquisadoras (docentes e técnicos) das áreas de gênero/ diversidade 

sexual, dos 23 campi, disponibilizando dados de projetos de pesquisa, de 

extensão e ações e atividades de ensino desenvolvidas no âmbito do IFBA.  Os 

procedimentos metodológicos utilizados consistiram em pesquisa em 

ambientes virtuais (portais, sites, blogs e redes sociais), organização do 

material pesquisado e estudado, coleta e seleção de informações; bem como 

pesquisa de referências e ideias para construção de base e aprimoramento do 

aplicativo para a concepção de suas funções e iconografia final. Visando as 

funcionalidades a serem implementadas, o aplicativo será capaz de pesquisar 

num banco de dados próprio um dos muitos artigos/projetos, relacionados a 

causa LGBT, por meio de filtros de buscas como nome do documento, data de 

publicação e autor. Terá um chat próprio, com as funcionalidades de sala de 

conversa pública ou privado, além da função de solicitar a adição de um novo 

documento, fazendo 'upload' pelo app. Projetou-se um background colorido, 



utilizando como simbologia principal o arco-íris em uma pintura aquarela 

(mesma ideia utilizado na composição do Logo), porém, ainda transmitia uma 

sensação pouco sofisticada. Em conformidade com a bibliografia estudada, o 

conceito de identidade visual com muitas cores foi descartado, optando por um 

design mais simples e limpo, com menos cores e um visual mais enxuto, numa 

perspectiva de uma releitura na cor, incorporando mais o preto, e buscando 

minimizar o impacto do arco íris, característico à representatividade do ativismo 

LGBT+. Levando em consideração o quão importante a quebra de padrões é 

para esse Aplicativo, mesclei conceitos de design e suavizei a utilização das 

cores do arco-íris, fazendo uma compostagem mais neutra, tirando as sete 

cores de predominância e a pondo em destaque, adotando uma composição de 

cores mais agradável sem remover o protagonismo do símbolo do arco-íris. Em 

razão da pandemia do COVID-19, atrelada as limitações da ordem de 

infraestrutura, o produto final desse plano se constituiu no Layout do protótipo 

do App e as suas respectivas interfaces e funcionalidades. 
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O emprego dos fertilizantes minerais nas horticulturas e fruticulturas são 

práticas agrícolas que geram resultados satisfatórios com relação a 

produtividade. No entanto, em buscas de alternativas agrícolas mais 

sustentáveis diversos agricultores utilizam os insumos orgânicos, como o 

biofertilizante por apresentar economia de custo e produção, além de não gerar 

danos ao meio ambiente. Assim, o presente trabalho teve como finalidade 

analisar os parâmetros de crescimento da cultura de alface (Lactuca sativa L.) 

cultivada com doses diferenciadas de biofertilizante proveniente da digestão da 

polpa do café. O experimento iniciou-se com a coleta do substrato de solo, as 

quais foram retiradas a uma profundidade de 0 a 20 cm, passando pelo 

tratamento de secagem e peneiramento. Posteriormente, uma amostra foi 

coletada e encaminhada ao laboratório de solos da UESB para a realização da 

análise química, verificado a necessidade de correção de acidez. Em seguida, 

foi realizado o cálculo para correção da acidez com calcário dolomítico com 

PRNT de 82%, sendo necessário 5,67 gramas de calcário para neutralizar 3 kg 

de solo. Após homogeneização do solo e calcário, a mistura foi adicionada aos 



vasos, em que estiveram úmidos no período de 30 dias auxiliando nas reações 

de correção da acidez. O biofertilizante de característica liquida foi colocado 

para secar na casa de vegetação do instituto durante 30 dias. Após a secagem, 

ele foi triturado e armazenado em um recipiente para posteriormente ser 

adicionados as mudas. Além da etapas de preparação do solo, secagem e 

trituração do biofertilizante, foi realizado o plantio da sementes da alface 

(Lactuca sativa L.). Elas foram plantadas em bandeja de semeadura, onde 

recebeu uma camada de substrato vegetal, com as sementes acomodadas a 

profundidade 0,5 cm, regadas diariamente até o prazo de 45 dias, em que 

poderia ser transplantada. No entanto, com a pandemia o projeto ficou 

estacionado por cerca de 5 meses, sendo retomando por agora as atividades 

de execução do mesmo. Deste modo, o projeto está sendo continuado com o 

plantio novamente das sementes, para posteriormente seguir com as etapas 

finais de transplantes das mudas, verificação das análises de crescimento, 

análise de biomassa fresca e seca, como também análise química do solo após 

a colheita da hortaliça. 
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A cajarana (Spondias dulcis Parkinson) é uma espécie exótica originária das 

Ilhas da Polinésia, mas que também está presente no Norte e Nordeste 

brasileiro. A industrialização desta espécie é uma forma de lhe agregar valor e 

possibilitar a exploração da cadeia produtiva na região de cultivo. Diante disso, 

o objetivo desse trabalho foi determinar o perfil físico-químico do fruto in natura 

e da geleia de cajarana, buscando sua valorização com uma possível 

alternativa de beneficiamento do fruto tanto pela indústria de alimentos, como 

população local, através da produção de geleia artesanal. Os frutos de 

cajarana foram obtidos no município de Riachão das Neves - BA, maduros e 

livres de danos mecânicos. A geleia de cajarana foi produzida utilizando 25% 

de açúcar em relação ao peso da polpa dos frutos. As análises físico-químicas 

do fruto in natura e da geléia foram realizadas em triplicata, sendo 

determinados: Sólidos Solúveis Totais – SST, Acidez Titulável em ácido cítrico 

- AT, pH, Relação SST/AT e Atividade de água - Aw, seguindo metodologias da 

Association of Official Analytical Chemists (AOAC) e Instituto Adolfo Lutz 

(IAL).Os dados foram analisados por meio do software Excel®, sendo 



calculada a média aritmética e o desvio padrão. Para o fruto in natura, os 

resultados foram: pH de 4,04±0,02, AT de 0,59±0,02, SST de 12,67±0,80, 

Relação SST/AT de 21,47 e Aw de 0,97±0,01. Já para a geleia, foram: pH de 

5,93±0,25, AT de 0,41±0,03, SST de 42,97±1,76, Relação SST/AT de 104,80e 

Aw de 0,89±0,01. Ao comparar os aspectos físico-químicos da geleia de 

cajarana com os do fruto in natura, nota-se que houve uma diminuição da 

acidez e aumento de pH, assim como ocorreu a diminuição da Aw e aumento 

do teor de SST, o que elevou a relação SST/AT. O aumento do teor de SST 

está relacionado ao incremento de açúcar no produto, o que auxiliou na 

diminuição de acidez do produto. Quanto a redução da Aw, o modo de 

conservação da geleia pela adição de solutos, como açúcar, acaba provocando 

a diminuição da atividade de água do produto. A cajarana, como todos os frutos 

in natura, possui uma alta atividade de água e é ácida. Também foi possível 

obter geleia com a cajarana, sem adição de pectina e acidulante. Vale ressaltar 

que a adição de açúcar ajuda o produto a manter conservado por mais tempo. 

Diante do exposto, torna-se necessário a realização de maiores estudos sobre 

as espécies desse gênero, de modo a maximizar a eficiência da exploração 

dessas frutíferas. Devido à situação epidemiológica do país, não foi possível 

dar-se continuidade a realização dos experimentos. 
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Neste trabalho o objetivo foi elaborar e caracterizar hambúrgueres de carne 

bovina mais saudáveis por meio da adição de farinha de linhaça dourada como 

substituto de gordura saturada. Foram elaborados cinco tratamentos:  T1 (10% 

de toucinho e 0% de farinha de linhaça dourada); T2 (7,5% de toucinho e 2,5% 

de farinha de linhaça dourada); T3 (5% de toucinho e 5% de farinha de linhaça 

dourada); T4 (2,5% de toucinho e 7,5% de farinha de linhaça dourada) e T5 

(0% de toucinho e 10% de farinha de linhaça dourada). Foram realizadas 

analises de umidade, cinzas, atividade de água (aw) e pH dos diferentes 

tratamentos, que foram submetidos também a análise das características de 

rendimento, encolhimento e retenção de umidade após cocção. A ferramenta 

utilizada para coleta dos dados sobre a intenção de compra, foi um 

questionário composto por 22 perguntas com respostas múltiplas feita no 

Google Docs. O questionário foi aplicado entre os dias 15 e 20 de julho de 

2020, tendo a participação de 117 pessoas. As amostras de hambúrgueres que 

apresentaram maiores rendimentos foram as formulações T4 e T5, não 

havendo diferença significativa entre elas (p>0,05). As mesmas formulações 

apresentaram os maiores percentuais de retenção de umidade, e menores 



porcentagens de encolhimento. Foi observado que a adição de farinha de 

linhaça dourada provocou efeito significativo (P < 0,05) entre os tratamentos, 

apenas na análise de cinzas. Em relação ao valor de pH não houve diferença 

significativa (P > 0,05) entre os tratamentos, a média foi de 6,1. A redução de 

gordura não influenciou na atividade de água dos hambúrgueres (p>0,05), que 

obtiveram média de 0,994. Observou-se que a adição da farinha de linhaça 

dourada não interferiu na umidade dos produtos (p>0,05). Na pesquisa de 

intenção de compra, 86,3% das pessoas responderam que consomem 

hambúrguer. A maioria dos pesquisados afirmaram que comprariam um 

produto (hambúrguer) com redução de gordura, caso encontrassem no 

mercado. Em relação a compra de hambúrgueres adicionados de farinha de 

linhaça dourada, grande parte das pessoas (66,7%) informam que adquiriam 

esse produto. A adição de farinha de linhaça dourada em substituição à 

gordura em hambúrgueres demonstrou melhores características quando 

comparado com hambúrguer padrão (sem adição de farinha de linhaça). Na 

pesquisa de intenção de compra a maioria dos participantes informou que 

compraria hambúrguer adicionado de farinha de linhaça dourada, caso 

encontrasse disponível no mercado, o que demonstra que esse produto tem 

um bom potencial de mercado. 
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Espécies nativas do bioma Cerrado continuam desconhecidas e desvalorizadas 

frente a espécies exóticas, como ocorre com a espécie Anacardium humile  A. 

St.-Hil., conhecida popularmente como Cajuí. De modo a incentivar a mudança 

deste panorama, esse projeto teve como objetivo desenvolver hambúrguer do 

pseudofruto do Cajuí, como proposta de um alimento nutritivo alternativo ao 

consumo de carne animal. Os frutos foram obtidos em Barreiras-BA, e 

analisados físico-quimicamente, no Laboratório de Análise dos Alimentos do 

IFBA-Barreiras, de acordo com as metodologias propostas pelo Instituto Adolfo 

Lutz e Association of Official Analytical Chemistry. Foi aplicado um formulário 

online para melhor conhecer o consumidor desse produto. As análises físico-

químicas do pseudofruto do Cajuí se mostraram promissoras para o seu uso 

industrial. A Razão Sólidos Solúveis/Acidez em Ácido Cítrico foi de 36,03, 

indicando que há o equilíbrio entre doce e ácido, portanto atrativo ao consumo. 

O teor de Sólidos Solúveis Totais foi de 11,17 ± 0,42%, similar a espécies 

como: acerola, manga, goiaba, maracujá e morango. O hambúrguer foi 

preparado com de fibra do pseudofruto do Cajuí, pasta de feijão fradinho e 

temperos. Verificou-se que o hambúrguer da fibra de Cajuí, após cocção, ficou 



com coloração e textura bem similar do hambúrguer tradicional feito de carne. 

Na pesquisa de mercado, 58,3% dos participantes comprariam o hambúrguer 

produzido com a fibra do Cajuí, se encontrassem disponível no mercado, 

39,1% dos entrevistados disseram que talvez comprariam e apenas 2,6% 

sinalizaram que não comprariam. Percebeu-se que, essa forma de consumo do 

fruto possui grande potencial e pode ser largamente utilizada pela indústria de 

alimentos, como uma forma, também, de se evitar desperdícios e valorizar a 

flora do Cerrado. 
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Os resíduos sólidos orgânicos são originados dos restos de vegetais mortos 

que ao serem direcionados corretamente torna-se um luxo reaproveitado: terra 

de origem vegetal. De acordo o Ministério do Meio Ambiente, os resíduos 

orgânicos representam metade dos resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil 

e podem ser tratados em várias escalas, desde a escala doméstica, passando 

pela escala comunitária, institucional, municipal até a escala industrial. A 

compostagem e vermicompostagem são duas maneiras comumente utilizadas 

de se tratar a matéria orgânica oriunda da alimentação humana, reciclando-a, 

para obtenção de um composto orgânico de qualidade com fins agrícolas.  A 

compostagem é o processo natural de decomposição dos resíduos orgânicos, 

porém sendo conduzida pelo ser humano. Já na vermicompostagem, as 

minhocas são as responsáveis por atenuar a ação de decompor os restos 

alimentares. O objetivo do trabalho é analisar a eficiência da decomposição dos 

resíduos orgânicos provenientes do Restaurante Institucional do Instituto 

Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia (IFBA) campus Vitória 

da Conquista utilizando a compostagem e vermicompostagem. Esses 



processos foram realizados no laboratório de Solos localizado no IFBA sendo 

formado por quatro tratamentos: dois tratamentos de compostagem, um com 

restos orgânicos de legumes e outro com resíduos orgânicos de frutas. E dois 

tratamentos de vermicompostagem, um tratamento com matéria orgânica 

provenientes de frutas e o outro com cascas de verdura. Até o dado momento 

observou-se que a decomposição da matéria orgânica no trato do 

vermicomposto ocorreu de forma mais aguçada e espontânea. Conclui-se que 

os processos atenuados acima promovem a correta destinação dos resíduos 

sólidos orgânicos ao estabelecer o reaproveitamento com o intuito de recompor 

a formação do ciclo biológico dos restos alimentares com a fomentação de 

adubo rico mantenedor do equilíbrio natural, afim de substituir totalmente ou 

parcialmente, fertilizante químico. 
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Desenvolvida com o intuito de avaliar o metabolismo das estruturas analisadas 

através de imagens utilizando radiofármacos com emissores de pósitrons em 

sua composição, a tomografia por emissão de pósitrons (do inglês pósitron 

emission tomography-pet) vem sido cada vez mais explorada principalmente 

em doenças oncológicas, pois tem como principal objetivo identificar o 

funcionamento do corpo a nível molecular. Para execução do exame é 

realizada a administração intravenosa de um material radioativo (18F-FDG) no 

paciente. O isótopo radioativo flúor-18 acoplado a uma molécula de glicose 

caracteriza-se em 18-fluorodesoxiglicose (18f-fdg), objetivando inserir as 

características do emissor no cenário computacional. De acordo a bula do 18f-

fdg disponibilizado pela cyclobras, os raios gama específicos constantes para f-

18 possuem uma taxa de dose de 6,0 r/h/mci (0,3 gy/h/kbq) em 1 cm, a 

camada semi-redutora (hvl) para fótons 511 kev é de 4,1 mm de chumbo (pb). 

Após simulações e obtenção dos dados desejados, os cálculos realizados e 

análise dos coeficientes foram feitas com o manuseio do excel. A fim de 

preservar a segurança dos técnicos expostos ao trabalharem em instalações 

de exames de pet, é imposto um rigoroso controle de exposição à radiação 



devido a liberação de fótons durante as aniquilações. A exposição dos 

profissionais a doses de radiação ocorre desde o momento da preparação do 

radiofármaco, posicionamento e transporte dos pacientes para a sala de 

captação até a execução do exame na sala de pet. A classificação das 

exposições foi possível utilizando o método de Monte Carlo, em que os 

simuladores antropomórficos virtuais adultos MASH3 (masculino) e FASH3 

(feminino) foram utilizados para representação dos profissionais, que dispõe de 

atributos antropométricos correspondentes aos dos indivíduos reais (cassola, 

2010). 
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As Úlceras Venosas (UVs) são feridas que surgem mais frequentemente na 

parte inferior da perna e que têm um difícil processo de cicatrização. Essa 

doença atinge centenas de pessoas em todo o mundo. No Brasil, acabou por 

se tornar um sério problema de saúde pública. Pois além de gerar um grande 

impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos acometidos por ela, 

contribui também para onerar os gastos públicos.  Há diversos tratamentos 

para UVs, ficando então a critério do especialista decidir qual é o mais 

adequado para determinado tipo de lesão. Porém, durante o tratamento, se faz 

necessário coletar algumas informações importantes sobre as características 

da lesão. Estas informações, por sua vez, são registradas no prontuário do 

paciente para que seja possível acompanhar a eficácia da intervenção. Como o 

atendimento do paciente é feito normalmente no leito do hospital, nem sempre 

é possível utilizar computadores desktops. No entanto, entende-se que uma 

forma de realizar o atendimento mais perto do paciente, é através do uso de 

dispositivos móveis. Sendo assim, este projeto desenvolveu um Sistema Mobile 

para Suporte ao Atendimento de Pacientes Acometidos por Úlceras Venosas, 

que tem a capacidade de registrar dados (medidas e porcentagem de cor 



presente nas feridas, técnicas utilizadas e imagens) das UVs sendo tratadas. O 

projeto foi desenvolvido a partir dos fundamentos estipulados pelos métodos 

ágeis, mais especificamente o Scrum. Além de também fazer uso de 

ferramentas de controle de versão (Git) e de atividades a serem entregues 

(GitLab). O aplicativo se mostra como um importante mecanismo para auxiliar 

no atendimento de pacientes acometidos por úlceras venosas. 

 



 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

PARA O ENSINO MÉDIO (PIBIC-EM) - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

ANÁLISE HISTOQUÍMICA DE ESPÉCIES DO GÊNERO CROTALARIA L. 

 

 

Raíra Santos Teixeira (Raira.rosa2016@gmail.com) 

Bruna Carmo Rehem (brunarehem@ifba.edu.br) 

 

 

 

 

 

A Crotalaria juncea L. é uma espécie originária da Índia e Ásia tropical. 

Pertence à família Fabaceae. Quanto à importância junto à saúde pública, a 

crotalária tem sido plantada em diversas áreas pelo fato de supostamente, a 

crotalária atrair a libélula, um inseto predador do mosquito transmissor de 

doenças como dengue, zika e chikungunya. Devido à importância botânica do 

gênero Crotalaria, é fundamental que sejam realizados cada vez mais estudos, 

para maior caracterização desta categoria taxonômica e para que a população 

possa ter segurança no emprego destas plantas. Este trabalho objetivou 

caracterizar histoquimicamente espécies do gênero Crotalaria. Foram 

realizadas coletas de folhas, que logo em seguida foram fixadas em FAA 70%. 

Em seguida, foram feitos cortes à mão livre destas, utilizando-se lâminas de 

barbear. Para os testes histoquímicos, os cortes anatômicos dos diferentes 

órgãos foram corados com Sudan IV, Lugol e Cloreto Férrico para a 

identificação de lipídios, amido e compostos fenólicos respectivamente. Após 

reação dos cortes com os corantes foram realizadas fotomicrografias dos 

cortes anatômicos. O teste histoquímico com Cloreto férrico indicou a presença 

de compostos fenólicos: i) nas folhas, na nervura central e ausência no 

mesofilo; ii) no caule, tanto na epiderme como no câmbio vascular, nos raios 

parenquimáticos e na medula; iii) amostras de raiz, na parede das células da 



epiderme suberificada, do parênquima cortical, do câmbio vascular e da 

medula. O teste com Lugol revelou grãos de amido: i) nas folhas, alguns 

próximos ao feixe vascular e em todo mesofilo; ii) nas amostras caulinares, nas 

células do colênquima, no tecido vascular e na medula; iii) nas amostras 

radiculares, na epiderme, no parênquima cortical e em algumas células do 

cilindro vascular. O teste histoquímico com Sudan IV evidenciou a presença de 

lipídios: i) nas folhas, na cutícula, em algumas células da epiderme, do tecido 

vascular e também no mesofilo, principalmente nas células do parênquima 

paliçádico; ii) no caule, tanto na epiderme como no câmbio vascular; iii) nas 

raízes, tanto na epiderme como no cilindro vascular, porém em menor 

quantidade do que foi observado nas folhas e no caule. Conclui-se que em 

ambos os órgãos avaliados os testes histoquímicos deram reação positiva para 

compostos fenólicos, amido e lipídios, porém apresentando proporções de 

ocorrência diferenciada. O desenvolvimento deste projeto possibilitou a 

caracterização anatômica do gênero Crotalaria como espécie vegetal adaptada 

ao clima e ao bioma Mata Atlântica do Sul da Bahia. A análise histoquímica 

desta planta forneceu subsídios para uma maior descrição botânica do gênero. 

Os dados obtidos no presente estudo para espécies do gênero Crotalaria são 

inéditos, assim tratam-se das primeiras referências de dados de histoquímica 

vegetal para estes órgãos no gênero avaliado 

 



 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

PARA O ENSINO MÉDIO (PIBIC-EM) - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E ANATÔMICA DE ESPÉCIES DO 

GÊNERO CROTALARIA L. 

 

 

Rafaela Nascimento Dos Santos (raffahs80@gmail.com) 

Bruna Carmo Rehem (brunarehem@ifba.edu.br) 

 

 

 

 

 

As espécies do gênero Crotalaria L. são leguminosas anuais, utilizadas na 

rotação de culturas. O número pequeno de estudos sobre o desenvolvimento, 

produção e a necessidade de difundir e valorizar plantas alternativas como as 

crotalárias valida este estudo. A utilização de armas naturais de combate é 

extremamente relevante. Devido à importância botânica das crotalárias, é 

fundamental que sejam realizados estudos para maior caracterização do grupo 

e para que a população possa ter segurança no emprego desta planta. Esse 

trabalho objetivou caracterizar a morfo-anatomia de espécies do gênero 

Crotalaria. Foram realizadas coletas dos diferentes órgãos das plantas (raiz, 

caule e folhas), em seguida foram fixados em FAA 70%. Posteriormente, foram 

feitos cortes à mão livre, utilizando-se lâminas de barbear. Os cortes 

histológicos foram corados com Safranina 1% e Azul de Astra 1%. Após reação 

dos cortes anatômicos com os corantes foram realizadas fotomicrografias 

destes. A análise morfológica realizada revelou as seguintes características: i) 

hábito arbustivo; ii) altura média da planta adulta de 3,5 m; iii) altura média da 

planta com 120 dias 62,32 cm; iv) folhas compostas trifoliadas, pecioladas, 

peninérveas, obovadas com bordo cortado, ápice e base obtusos; v) flores do 

tipo inflorescência terminal pluriflora, indefinidas simples dispostas em cacho; 



vi) flores amarelas e frutos marrons claros; vii) frutos do tipo vagem simples, 

polispérmicos, secos, monocárpico, deiscentes; viii) raiz com comprimento de 

0,60 m. As folhas ficam dispostas de forma verticilada. Quanto à análise 

anatômica, a epiderme foliar é uniestratificada, com mesofilo dorsiventral, com 

feixes vasculares colaterais, nervura central repleta de tricomas tectores 

simples e não-ramificados. O caule em crescimento primário exibe uma 

epiderme unisseriada recoberta por cutícula e por tricomas glandulares 

unicelulares, córtex caulinar com cilindro vascular em formação, observa-se a 

presença de um único câmbio com conformações irregulares. Em crescimento 

secundário, o caule apresenta epiderme, colênquima tangencial ou lamelar 

com espessamento nas paredes tangenciais seguido de células 

parenquimáticas, com presença do esclerênquima. O sistema vascular caulinar 

é do tipo colateral. A anatomia radicular caracteriza-se por apresentar 

periderme unisseriada com células suberificadas, parênquima cortical com 

células achatadas, presença de endoderme no córtex e internamente a ela 

observou-se o cilindro vascular composto pelo periciclo. Conclui-se que o 

desenvolvimento deste projeto possibilitou uma caracterização anatômica da 

crotalária como espécie vegetal adaptada ao clima e ao bioma Mata Atlântica 

do Sul da Bahia. A análise morfo-anatômica desta planta está fornecendo 

subsídios para uma maior descrição botânica do gênero Crotalaria. As 

características morfológicas dos diferentes órgãos (folha, caule e raiz) e 

anatômicas foliares observadas encontram-se dentro do padrão esperado para 

espécies do gênero Crotalaria. Os dados obtidos a partir da avaliação da 

anatomia caulinar e radicular do gênero Crotalaria são inéditos. 
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O manguezal é um ecossistema costeiro, típico de regiões como estuários, 

baías e lagoas costeiras, onde há o encontro de água doce e salgada. São 

extremamente importantes por oferecerem diversos serviços ecológicos como 

proteger a região costeira da erosão, fixar e imobilizar contaminantes, ser 

fontes de nutrientes para áreas adjacentes, berçário e local de refúgio para 

várias espécies. Entretanto, as regiões de manguezal são frequentemente 

agredidas por atividades antrópicas, em que se destacam os derrames de 

petróleo, fontes extremamente facilitadoras da entrada de contaminantes 

graves como hidrocarbonetos e metais pesados. A fitorremediação é uma 

técnica emergente que vêm ganhando destaque na remediação de solos 

contaminados devido ao seu baixo custo e por ser ecologicamente correta. O 

trabalho teve como objetivo correlacionar a disponibilidade de metais em 

sedimentos de manguezal contaminados por óleo com a diversidade presente 

na rizosfera da rhizophora mangle em diferentes tempos. A coleta do 

sedimento foi realizada nas regiões de manguezal próximo a Refinaria 

Landulpho Alves (RELAN) e a de água foi realizada no rio São Paulo. O 



sedimento coletado foi homogeneizado no laboratório. Em uma parte do 

sedimento foi adicionado óleo bruto na concentração de 1% m/m para 

simulação de derrame de óleo. O procedimento de preencher as cubetas e 

plantação das mudas de rhizophora mangle foi realizado tanto para a fração de 

sedimento contaminada com óleo, tanto para a qual não estava e seria 

destinada a constituir o experimento controle. Foram realizadas medidas e 

relações entre pH, oxigênio dissolvido na água do rio, temperatura e 

concentrações de metais, a fim de se observar a influência da Rhizophora 

mangle na disponibilidade de metais pesados em sedimento de manguezal 

contaminado por petróleo. As amostras coletadas das cubetas, foram 

liofilizadas e moídas. As extrações dos metais foram realizadas em forno de 

micro-ondas. Após, realizou-se as determinações dos metais em um 

espectrômetro de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado (ICP – 

OES). Feita as determinações, tornou-se possível realizar a correlação entre a 

disponibilidade dos metais nos sedimentos coletados e os parâmetros físico-

químicos, tais como pH, oxigênio dissolvido, temperatura e salinidade. No 

experimento de fitorremediação contaminado, as concentrações de cádmio e 

níquel apresentaram concentrações entre 1,76 e 7,63mg/kg. Elementos como 

zinco, cobre, cromo e chumbo apresentaram concentrações entre 13 e 

52mg/kg. Observou-se que houve uma menor redução da disponibilidade dos 

metais Cromo, Cobre, Ferro e Niquel em relação ao experimento controle. 

Metais como Zinco e Chumbo não apresentaram redução significativa. Nesse 

sentido, foi possível concluir que a eficiência da Rhizophora mangle na 

fitorremediação é questionável em um período de 30 dias e, portanto, faz-se 

necessário a realização de estudos com um período mais longo, a fim de 

observar melhor os efeitos da planta sobre a disponibilidade dos metais no 

sedimento. 
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O manguezal é um dos ecossistemas mais produtivos do planeta, e possui 

grande relevância ecológica, pois é responsável por proteger a região costeira 

da erosão, imobilizar contaminantes, ser fonte de nutrientes, berçário e local de 

refúgio, alimentação e reprodução de várias espécies. No entanto, é também 

um ambiente que recebe muitos contaminantes, como os provenientes da 

indústria petrolífera e metais pesados. Técnicas de remediação veem sendo 

estudadas para minimizar tais impactos. As condições do experimento devem 

se aproximar do ambiente original, a fim de que os resultados produzidos 

sejam relevantes e tenha reprodutibilidade, principalmente no que se refere à 

identificação dos mecanismos que ocorrem, os potenciais efeitos dos 

contaminantes e as concentrações limites para as espécies do mangue em 

diferentes tecidos e fases da vida. O projeto de pesquisa teve como objetivo 

principal correlacionar a existência de metais presentes em sedimentos de 

manguezal com as alterações na diversidade e abundância microbiana, 

presentes na rizosfera da espécie Rhizophora mangle, em um experimento de 

fitorremediação. Para isso, o ecossistema manguezal foi simulado em pequena 

escala nos laboratórios do Departamento de Química do IFBA, a fim de que 



fosse possível analisar a eficiência do mecanismo de fitorremediação, 

utilizando a Rhizophora mangle como remediadora dos metais pesados e, 

posteriormente, avaliar a alteração do teor de metais. O experimento montado 

buscou representar ao máximo o que ocorre em manguezais, como alteração 

de marés e chuva. Para determinar a concentração dos metais nas amostras 

de sedimento foi utilizado o método de digestão por via úmida em forno de 

micro-ondas e, posteriormente, foi realizada a análise química em um 

espectrômetro de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado (ICP – 

OES). Após as análises, foi possível correlacionar a existência dos metais 

presentes em sedimentos coletados em manguezal com a alteração de 

variáveis como pH, oxigênio dissolvido, temperatura e salinidade. Além disso, 

pôde-se concluir que o mecanismo de fitorremediação da Rhizophora mangle é 

ineficiente em um período de 30 dias, e por isso é necessário que ocorra a 

realização de estudos com um período mais abrangente. As concentrações de 

fósforo, cádmio e níquel apresentaram concentrações entre 1,7 e 11,7mg/kg. O 

cobre, cromo e zinco as concentrações variaram entre 11,4 e 44,51mg/kg. 

Observou-se que as concentrações de P aumentaram ao longo dos tempos de 

coleta, enquanto as concentrações de Cr só diminuíram. Para o Cd, Fe, Ni e Zn 

houve uma diminuição na concentração nos primeiros 14 dias, e voltou a 

aumentar com 30 dias. Para o Cu a concentração diminuiu nos primeiros 7 

dias, aumentou com 14 dias e voltou a diminuir com 30 dias, enquanto a 

concentração de Pb diminuiu nos primeiros 7 dias e aumentou a partir dos 14 

dias. 
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A disciplina lógica de programação é uma das disciplinas fundamentais do 

curso de computação. Normalmente é dada nos primeiros semestres do curso 

e é uma matéria que possui altos índices de reprovação. Tornando essa 

disciplina uma barreira para muitos discentes e um dos principais motivos de 

evasão desses cursos. Dentre as habilidades e competências estabelecidas ao 

término da matéria estão: desenvolvimento do raciocínio lógico, organização 

das ideias, entendimento e resolução do problema e a capacidade de 

abstração. Por isso se faz necessário o desenvolvimento de metodologias e 

ferramentas para auxiliar o ensino e a aprendizagem dessa disciplina. Esse 

trabalho tem como objetivo criar atividades lúdicas para o ensino de lógica de 

programação em que não será utilizado os computadores já que segundo o 

IBGE em 2018 25,3% da população brasileira não tinha acesso à internet e da 

população que tinha acesso à internet, 45,5% tinha apenas o celular como 

meio. Sendo assim, a disponibilidade de recursos para o aprendizado mais 

uma barreira. Para atingir esse objetivo desse trabalho foi necessário um 

levantamento bibliográfico sobre ensino e aprendizagem de lógica de 

programação e a verificação de atividades lúdicas preexistentes no tema, e o 

estudo da computação desplugada da University of Canterbury que possibilitou 

o desenvolvimento de atividades sem o uso de computadores ou da internet. O 



principal foco nas atividades lúdicas é auxiliar no processo de ensino. Portanto 

foi necessário a escolha dos algoritmos mais pedagogicamente apropriados os 

quais foram utilizados na criação das atividades. Foram criadas 8 atividades 

lúdicas que se utilizam da tópicos da disciplina linguagem de programação tais 

como: seleção, repetição e iniciação de variáveis. O principal resultado desse 

projeto foi a criação de atividades lúdicas para o ensino de lógica de 

programação. As atividades lúdicas desenvolvidas, depois de teste e 

validações as quais não foram possíveis por conta da pandemia do Covid-19, 

poderão ser disponibilizadas em um catálogo para que possa ser usado por 

professores tanto do ensino médio como superior para o ensino e 

aprendizagem na disciplina de lógica de programação. Esse projeto irá 

contribuir no projeto do orientador, que visa a melhoria, aprimoramento, 

desenvolvimento e estudo de metodologias e ferramentas para auxiliar o 

processo de ensino e aprendizagem na disciplina de lógica de programação. 

Esperamos ter a oportunidade de executamos os testes e validações finais 

para vermos a eficácia dessas atividades. 
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As praias correspondem a um tipo de ecossistema transicional e dinâmico com 

tendências naturalmente sensíveis, tornando-se áreas suscetíveis a grandes 

níveis de degradação e poluição, afetando diretamente a biodiversidade nelas 

existente. Sendo assim, o estudo das propriedades dos sedimentos praiais nas 

zonas costeiras é extremamente relevante para a análise da qualidade 

ambiental nessa área, fazendo-se possível a mitigação de futuras 

contaminações e problemas de ordem ambiental ainda mais agravados. 

Percebendo essa problemática, esse projeto buscou analisar e compreender a 

qualidade ambiental e os aspectos morfodinâmico e hidrodinâmicos das praias 

associadas à desembocadura do Rio Paraguaçu, no município de Saubara, 

Baía de Todos os Santos – Bahia. O objetivo desse estudo foi o de avaliar o 

padrão granulométrico de sedimentos e a qualidade ambiental de praias nos 

municípios de Salinas da Margarida e Saubara, adjacentes à desembocadura 

do rio. Devido às alterações necessárias no plano de trabalho, a metodologia 

aplicada se deu por meio das atividades em seguinte roteiro: (a) pesquisa 

teórica acerca do tema, para a compreensão dos procedimentos e campo e em 

laboratório; (b) Avaliação e delimitação de áreas costeiras por meio do uso de 

softwares livres (Google Earth®); (c) Análise de padrões morfodinâmico para 



praias; (d) Elaboração de um protocolo rápido para avaliação de praias 

arenosas no que e refere à qualidade ambiental. Dentre os resultados, 

destacam-se diferenças ambientais importantes nos sistemas costeiros 

geograficamente associados à foz do rio Paraguaçu: (1) a morfologia da costa 

é um importante indicador de que, mesmo próximas, praias podem possuir 

variações morfodinâmicas distintas, devido às alterações no balanço de 

sedimentos, representadas pela entrada e saída desses no sistema; (2) o 

processo é natural, mas interferências antropogênicas podem modificar 

cenários pretéritos, alterando a ordem ou intensidade de fenômenos de 

natureza costeira; (3) a hidrodinâmica fluvial pode contribuir como importante 

modelador na morfologia costeira e (4) a avaliação ambiental de praias pode 

ser realizada por meio de protocolos rápidos de avaliação, elaborados para 

serem aplicados de forma objetiva e levantar um conjunto de informações que 

subsidiem uma avaliação mais aprofundada e com tomadas de decisão rápidas 

e importantes. Dessa forma, o presente trabalho contribuiu com a criação de 

um Protocolo Rápido para Avaliação de Praias Arenosas (PRAPA) que poderá 

ser utilizado em diversos estudos futuros. Diante do exposto, é importante 

ressaltar que as contribuições para o conhecimento do ambiente oceânico, 

bem como as zonas costeiras, podem se consolidar num importante caminho 

para a sustentabilidade dos sistemas costeiros, dentre os quais se encontram 

praias, manguezais, restingas, dunas, costões rochosos, recifes de corais e 

arenitos, cordões arenosos e falésias. 
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O ambiente natural de Porto Seguro, composto de várias fisionomias da Mata 

Atlântica e se destaca por uma enorme riqueza de recursos hídricos, onde 

existem pequenos vales do município com nascentes e cursos d’água, 

apresentando vinte e duas microbacias hidrográficas. Desta forma o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a qualidade da Água do Rio da Vila localizado no 

município de Porto Seguro. Para tanto foram selecionados sete pontos para 

realização de uma campanha realizada em outubro de 2019 e comparar com 

outra realizada em novembro de 2018, onde foram analisados parâmetros 

físicos, químicos, biológicos e microbiológicos, selecionados de acordo com o 

preconizado na Resolução Conama n.º 357 de 2005. Para análise estatística 

dos dados foi realizada a Análise de Componentes Principais (ACP) utilizando 

o software Past 4.01®, para identificar a contribuição de cada parâmetro de 

qualidade da água na variabilidade observada. Dentre os resultados obtidos, 

foram constatados valores em desacordo ao preconizado na Conama n.º 357 

para OD (0,95 a 6,2 mgL -1), DBO (0,37 a 12,87 mgL -1), Coliformes 

Termotolerantes (21,0 a 1600,0 NMP100mL -1) e Fósforo Total (0,01 a 13,36 

mgL -1), estando, em sua grande maioria relacionados a fatores naturais e 

antrópicos, como rochas que compõem a bacia de drenagem, efluentes 



domésticos e industriais e lixiviação do solo, sendo estes dois últimos os 

principais responsáveis pela eutrofização de ambientes aquáticos. Quanto a 

ACP, foram gerados quatro componentes principais que apresentaram 82,18% 

da variância conjunta dos dados, sendo as variáveis fortemente e 

razoavelmente associadas a esses componentes as mesmas que 

apresentaram valores discrepantes ao determinado na Conama n.º 357. Diante 

disso, conclui-se que é de extrema necessidade a tomada de ações por parte 

do poder público que visem minimizar os impactos causados pela descarga de 

efluentes neste corpo hídrico e os impactos causados pelos usos e ocupações 

do solo sem o acompanhamento de infraestrutura básica. Cabe ressaltar 

também a importância de se investir em ações voltadas à educação ambiental 

da população. 
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Estudamos as transformações de coordenadas para corpos com baixas 

energias, bem como os produtos entre vetores no espaço tridimensional 

euclidiano. Estudamos também o produto escalar no espaço de Minkowski, 

onde notamos que neste espaço quadridimensional os quadrivetores 

trabalhados não se restringem a simples quatro dimensões espaciais. Vimos 

que o cálculo deste produto difere-se em função de uma sutileza, esta é 

chamada de métrica. Experimentos científicos, como os de aviões 

geocirculando o planeta Terra, e exemplos sobre efeitos relativísticos, tais 

como o tempo de vida do muón, também se encontram presentes. 

Demonstramos através de exemplos e ilustrações como podemos estruturar 

um formalismo para contextualizarmos os efeitos relativísticos, assim 

entendemos esses efeitos e discutimos como as noções sobre relatividade do 

tempo e espaço variam conforme o referencial onde o observador se encontra. 

Desenvolvemos a dedução do fator de Lorentz e explicamos como este é 

utilizado para ir além das Transformações de Galileu. Assim, compreendemos 

que as Transformações de Lorentz são necessárias quando corpos atingem 

velocidades comparáveis a da luz, no entanto, as Transformações de Galileu 

continuam válidas para corpos com baixas energias. Estudamos e definimos 



vetorialmente o formalismo covariante, e representamos de maneira matricial e 

indicial a matriz de transformação lorentziana. Assim, demonstramos e 

aplicamos este formalismo nas Transformações de Lorentz. Aplicamos também 

a notação covariante ao eletromagnetismo para descrever a equação da 

continuidade da carga elétrica em sua forma global e local. Portanto, 

mostramos como os efeitos relativísticos contribuem para mudar as noções que 

possuímos sobre o não mais absoluto tempo e espaço. 
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O trabalho descreve uma análise do efeito acústico dentro do ambiente escolar 

no IFBA/Valença e sua provável influência no processo de ensino e 

aprendizagem. Partindo-se da hipótese de que estudos atestaram que o bom 

desempenho de atividades de ensino está diretamente relacionado as boas 

condições do ambiente onde se prática a atividade. Sendo assim, para que o 

estudante se sinta bem em seu ambiente de estudo, é preciso que ele usufrua 

de uma situação descrita como conforto ambiental. Pretende-se identificar 

dinâmicas interacionais dos parâmetros acústicos entre os discentes e o 

ambiente de aprendizagem, a partir da obtenção de dados em diferentes 

meses no decorrer do trabalho, com o intuito de quando finalizado ser possível 

fazer uma avaliação sobre o conforto do ambiente escolar do campus. A fim de 

tornar esse trabalho viável foi necessário empregarmos métodos como a leitura 

e estudos sobre ondas sonoras, bem como, realizarmos coletas de dados nas 

salas de aulas. Deste modo o objetivo central do trabalho será o estudo mais 

aprofundado no que diz respeito ao conforto do ambiente escolar associado as 

condições sonoras. Para isso utilizamos medidores de ruído o aparelho 

decibelímetros. Ademais podemos perceber a importância que o efeito sonoro 



tem em diferentes estruturas e podem causar impactos relacionados a 

diversificadas atividades, considerando essa afirmativa  podemos citar que uma 

pessoa que está totalmente focada a desempenhar uma tarefa deve 

permanecer em um ambiente que esteja controlado acusticamente entre 40 a 

45 decibéis (dB). Ao decorrer da pesquisa fizemos estudos bibliográficos de 

autores relacionados ao comportamento acústico e seus efeitos em sala de 

aula, com isso, começamos a realizar nosso trabalho, fizemos alguns testes 

acústico em locais como: laboratório de física, pátio da instituição, e em um 

ambiente totalmente silencioso, dessa forma podemos perceber a magnitude 

dos efeitos sonoros em algumas instalações do instituto. 
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A recente crise econômica pela qual passa o Brasil já há alguns anos criou 

uma série de iniciativas para a diminuição dos gastos públicos, o que inclui os 

gastos com energia elétrica (EE) nas instituições públicas. Porém, a falta de 

conhecimento sobre os aspectos técnicos e comerciais do uso da EE por parte 

dos consumidores revela a necessidade da disseminação de práticas de 

gestão energética, além do uso racional deste recurso. Medidas relativamente 

simples, técnicas e administrativas podem contribuir significativamente para a 

redução do faturamento da energia elétrica. Os estudos propostos neste 

trabalho constituem-se ações de baixo custo que contribuirão com o Plano de 

Gestão Energética (PGE) do campus Eunápolis e com a redução dos gastos 

públicos com energia elétrica. A partir dessa premissa, objetivou-se estudar as 

técnicas nacionais recomendadas de administração e eficiência energética, 

conhecer a estrutura tarifária de EE do Brasil, analisar o consumo de 

eletricidade do campus, estudar formas de otimizar o consumo e avaliar a 

demanda contratada ideal para o mesmo. Para isso, o bolsista dedicou-se a 

entender os conceitos necessários com respeito a como funciona o 

fornecimento de EE e a estrutura tarifária em vigor no país. Com isso, foi 

possível traçar o perfil de consumo de EE no IFBA Eunápolis usando faturas 



analisadas de um período de 12 meses (setembro/2018 a agosto/2019), 

verificar a necessidade do deslocamento de carga para suavizar o gasto com o 

consumo de eletricidade ao longo do dia e simular as melhores demanda 

contratada e opção tarifária  para o campus, dentre as disponíveis. Foram 

percebidas oscilações no consumo, que foram interpretadas e relacionadas às 

férias, ao período de contingenciamento que os IF’s passaram e períodos de 

eventos ocorridos no campus. Porém, houve uma alta exacerbada nos meses 

de fevereiro, março e abril de 2019, gerando multas por ultrapassagem da 

demanda contratada, além de uma multa por atraso no mês de dezembro de 

2018. O motivo das ultrapassagens não foi possível precisar, mas deduzimos 

que foi devido aos eventos realizados nas dependências do campus. Quanto à 

simulação da demanda ótima, ela revelou que a demanda contratada pelo 

campus está adequada à realidade do campus. 
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Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), existem aproximadamente 

13 milhões de pessoas vivendo com essa patologia, o equivalente a 6,9% da 

população. A diabetes é uma doença que causa a insuficiência de insulina no 

sangue tornando-a incapaz de realizar o controle e o auxílio na absorção da 

glicose, que é utilizada como fonte de energia pelo corpo humano, gerando 

assim possíveis danos ao corpo se não for devidamente tratada (FORTI et 

al.,2019). Tendo em vista os desafios enfrentados por pessoas portadoras de 

Diabetes Mellitus este trabalho tem por objetivo tornar mais prático e seguro o 

monitoramento de seus indicies de glicose. Foram elencados os seguintes 

objetivos: Prospectar sobre as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de 

Medicina e tecnologias existentes para a medição da glicose; Analisar  

registros de software relacionados ao tema; Realizar um levantamento de 

glicosímetros existentes no mercado que podem ser conectados ao aplicativo 

através de USB ou Bluetooth; Mapear os tipos de diabetes e principais formas 

de acompanhamento; Modelar o aplicativo. Ao longo do projeto obtivemos 

inúmeros resultados, entre eles, o levantamento dos softwares existentes para 

que houvesse inovação em nosso software, a modelagem do software e 

confecção das telas do aplicativo. Assim, pode-se desenvolver uma proposta 

simples e acessível para acompanhar os portadores de diabetes em suas 



atividades diárias, lhes servindo como um ponto de apoio, com informações 

atualizadas e precisas. O software proposto permite armazenar medições de 

taxas de glicose, fornecendo gráficos que mostram as alterações decorridas 

durante o dia, semana e mês, possibilitando a retirada de dúvidas sobre a DM, 

auxiliando a realização de medições corretas, buscando promover mais 

autonomia e qualidade de vida aos usuários. 
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Essa pesquisa abarcou o estudo e analise da implementação de jogos 

eletrônicos, no processo de ensino e da aprendizagem da Matemática, para 

alunos ingressantes nos cursos superiores da Licenciatura em Matemática e 

Engenharia Civil, e Técnico Integrado em Edificações, do IFBA, campus 

Eunápolis. Para a efetivação do levantamento de condições prévias da 

construção do jogo criado, o projeto foi fundamentado em pesquisas 

bibliográfica e de materiais diversos acerca das tecnologias digitais em 

Educação Matemática e utilização de jogos e Gamificação na educação. Além 

disso, antes de começar a construção e investigação acerca da aplicabilidade 

do jogo foi realizada uma pesquisa informal de opinião, com alunos do ensino 

superior sobre as características que os fazem ter interesse em jogos, e em 

como enxergam a proposta de jogos como ferramenta de aprendizagem, 

visando a criação de um jogo que atraísse o interesse deles. Fora elaborado 

um questionário simples de perguntas feitas oralmente para conseguir 

respostas mais rápidas, objetivas e de rápido apuramento. O jogo, 

tridimensional, foi criado na plataforma Unity 3D, levando em consideração as 

diversas possibilidades, que foram investigadas, de abordagem dos conteúdos 



matemáticos centro de massa e momento de inércia, no que diz respeito à 

escrita de sua linguagem particular, bem com toda a dinâmica possível que foi 

proposta para tornar o jogo uma ferramenta didática. Mesmo não havendo 

ainda as aplicações dos jogos em sala de aula, por questões relacionadas ao 

processo pandêmico que se encontra o mundo, posteriormente serão 

efetivadas observações referentes ao processo de aprendizagem do estudante 

com análises propostas de forma quanti-qualitativa. Espera-se com esse 

trabalho, analisar as condições em que esses jogos podem favorecer a esses 

estudantes, contribuindo para sua aprendizagem quanto aos objetos 

matemáticos, visando assim, como um dos pontos principais, maior motivação 

e estímulo desses jovens nos referidos cursos. 
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A disciplina lógica de programação compõe a matriz curricular dos cursos de 

tecnologia, tanto do ensino técnico como superior. Dentre as habilidades e 

competências estabelecidas ao término da matéria estão: desenvolvimento do 

raciocínio lógico, organização das ideias, entendimento e resolução do 

problema e a capacidade de abstração. É nesse contexto, que as barreiras de 

ensino e aprendizagem são formadas, sendo necessário o desenvolvimento de 

metodologias e ferramentas para a construção do conhecimento acerca do 

conteúdo da disciplina. As dificuldades em transmitir de forma apropriada esse 

conteúdo, são apresentadas por diversos autores na literatura. Portanto, ações 

metodológicas devem ser propostas e implementadas para auxiliar discentes e 

docentes. Nesse trabalho apresentamos um jogo de tabuleiro, denominado de 

Loop, o qual permitirá professores ensinarem lógica de programação de forma 

divertida e desafiadora aos alunos. O Loop é um Jogo de Trilhas que pode ser 

jogado entre equipes cujo objetivo é chegar ao final da trilha com o algoritmo 

resolvido. No inicio da partida um algoritmo, de determinado nível é sorteado 

entre as equipes. Ao longo da trilha as equipe irão andando pela trilha 

encontrando desafios e ajudar. Aos desafios nos chamamos de Punições e as 

ajudas chamamos de Poder. As Punições tem efeito imediato já os Poderes 



podem ser "guardados" e usados em momento que a equipe acha conveniente. 

As ações e a dinâmica do jogo devem ser intermediada pelo Professor, que 

assume o papel de Oracle dentro do jogo. Dentro da dinâmica do jogo será 

possível observar o domínio da equipe em determinado assunto da disciplina e 

auxiliar no processo de aprendizagem. Após validações e testes, espera-se 

que o jogo possa ser utilizado em sala de aula por outros professores para 

auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de lógica de programação. 
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Introdução: O biodiesel é um substituto natural do óleo diesel. É uma fonte de 

energia renovável e com menor impacto ambiental. A produção de Tecnologia 

e Inovação Social com foco na aplicação do óleo de licuri pode estimular o 

desenvolvimento de novos produtos que promovam a valorização de uma 

matéria-prima regional e endêmica do bioma Caatinga, a Syagrus coronata. 

Objetivos: propõe o estudo do desempenho de duas rotas de síntese distintas 

para obtenção de biodiesel do óleo de licuri - sendo este previamente extraído 

e fornecido por um empreendimento solidário localizado no semiárido baiano -, 

e a caracterização físico-química dos produtos, conforme as especificações 

estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), através das resoluções ANP nº 30/2016 e ANP nº 

45/2014. Métodos: Realizou-se análises de índice de acidez (IA), teor de 

umidade e densidade para o controle de qualidade da matéria-prima adquirida - 

amostras de óleo proveniente de amêndoas colhidas e óleo extraído de 

amêndoas recolhidas do solo. O óleo de licuri obtido das amêndoas recolhidas 

foi submetido a um pré-tratamento de esterificação ácida e, em seguida, aos 

processos de síntese por transesterificação alcalina com metóxido de sódio e 

metóxido de potássio produzidos no laboratório. Resultados: Para a amostra de 



óleo de licuri das amêndoas recolhidas obteve-se IA = 14,7±0,05mgKOH/g, teor 

de umidade 0,88±0,09%m/m e densidade 0,9168g/cm3. A amostra de óleo de 

licuri das amêndoas colhidas apresentou IA = 2,27±0,10mgKOH/g, teor de 

umidade 0,38±0,02%m/m e densidade 0,9180g/cm3. A partir de 

aproximadamente 50g de óleo, obteve-se para o metóxido de potássio in situ 

as massas de 42,5307g e 45,5216g de produto, com IA igual a 

0,35±0,02mgKOH/g e 0,31±0,07mgKOH/g, respectivamente. Da mesma massa 

de óleo, obteve-se para o metóxido de sódio in situ  as massas de 35,9039g e 

37,4343g de produto, com IA igual  a 0,33±0,02mgKOH/g e 

0,26±0,03mgKOH/g, respectivamente. Conclusões: A análise quanto ao índice 

de acidez possibilitou uma visão prévia positiva a respeito da qualidade dos 

produtos obtidos. Os resultados parciais indicaram uma maior porcentagem de 

conversão em massa a partir do hidróxido de potássio, o que evidencia uma 

maior eficiência catalítica para essa via reacional. Assim, pode-se ter uma 

visão otimista quanto a aplicabilidade do óleo de licuri na produção de 

biocombustíveis e o fortalecimento das cadeias socioprodutivas regionais, vez 

que foi exequível a obtenção do combustível por meio dos procedimentos 

realizados no estudo. 
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Hoje em dia quase todo lugar, estabelecimento, casa, tem uma câmera, sendo 

pra segurança ou outras finalidades, alguns desses lugares possuem 

características especificas para pessoas entrarem e permanecerem, como 

entrar em um banco de capacete, ou em até um simples mercado. Com a 

preocupação do monitoramento desses ambientes, surgiu então uma ideia de 

automatizar a detecção de objetos, pessoas e faces. Detectar quantas pessoas 

estão em um ambiente, detectar se um indivíduo está usando capacete ou não, 

cativar essas informações e gerar funcionalidades para melhorar o controle 

desses lugares, e com isso, a melhoria na supervisão dos ambientes. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, a implementação dos algoritmos necessários 

para resolver o problema, bem como os testes serão realizados no Matlab, que 

é um software que opera por meio de um sistema interativo e com linguagem 

de programação para computação técnica e científica, e a plataforma que será 

utilizada para automação será o Arduino que é uma placa eletrônica com micro 

controlador muito utilizada na criação de projetos robóticos e automação 

industrial e residencial. Os estudos foram iniciados com a aprendizagem de 

manipulação do Arduino, onde foram feitos teste como ascender e apagar um 

LED, controlar um servo motor e até mover o servo motor com um 



potenciômetro. Partindo para o aprendizado do processamento de imagens, 

inicialmente foram feitas pequenas manipulações com imagens, como inverter 

as cores da imagem e localizar um pixel de uma cor especifica, inclusive 

reconhecer o objeto maior em uma imagem com o fundo preto, ou branco. Em 

seguida foram unidos os estudos de manipulação do Arduino e de 

processamento de imagens, e foi feito um algoritmo que move um servo motor 

de acordo com o objeto encontrado nas imagens, como por exemplo uma mão, 

com o fundo branco ou preto. E encaminhado para o reconhecimento de 

pessoas e rosto, foram achadas algumas funções que usam um detector o 

“Aggregate Channel Features” que tem como uma de suas funções inclusas a 

detecção de uma pessoa global. E principiando o último algoritmo, foi usas uma 

função chamada “CascadeObjectDetector”, essa função usa um framework 

chamada Viola-Jones que detecta um rosto completo, os olhos, a boca e o 

nariz. Com essas detecções precisas dos olhos, boca e nariz, foram 

implementadas condições para reconhecer se a pessoa está mostrando o rosto 

completo ou não, e também, se está usando um capacete ou não. E foi 

demonstrado que o algoritmo desenvolvido é apto para identificar um rosto e 

reconhecer um capacete em imagens capturadas por câmeras. Desse modo, o 

método desenvolvido pode ser parte adicional de um sistema de 

monitoramento de ambientes em diversas ocasiões com a proposta de detectar 

rostos e reconhecer capacetes através de câmeras. 
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O principal objetivo deste projeto de pesquisa foi desenvolver uma ferramenta, 

chamada de QuestionTrack, através das técnicas de rastreamento ocular ou 

eye tracking, foi capaz de rastrear o movimento ocular de estudantes, enquanto 

esses respondem questões de Física. A base de dados é composta das 

questões do ENEM, do ano de 2009 até 2018, da disciplina de Física. Cada 

questão é subdividida em quatro categorias, sendo elas: enunciado, figura, 

fórmulas e respostas. Através dos dados fornecidos pelo QuestionTrack e 

pelas taxas de acerto dos estudantes, acredita-se que é possível inferir sobre a 

importância da contextualização dos assuntos estudados com o cotidiano dos 

estudantes e, também, saber, dentro de uma questão, em quais regiões a 

inserção de informação é mais significativa para a compreensão da proposta. 

Vale ressaltar que a pesquisa não pôde ser testada com estudantes, devido ao 

atual cenário da pandemia. Contudo, o QuestionTrack já está pronto e os 

testes serão realizados assim que houver o mínimo de segurança para os 

estudantes e pesquisadores. A ferramenta foi desenvolvida utilizando a 

linguagem Python, e os recursos de eye tracking foram gerados a partir do 

conceito de Visão Computacional, desenvolvidos aqui com a biblioteca 



OpenCV, uma ferramenta open source (de código aberto) para a construção de 

aplicações com Visão Computacional. A aplicação da técnicas de eye tracking 

para análise das informações mais utilizadas nas questões de Físicas da prova 

de Ciências do ENEM possibilitará uma análise mais precisa do emprego da 

contextualização, conforme Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (PCNEM), tornando a aprendizagem significativa ao associá-la com 

experiências da vida cotidiana ou com os conhecimentos adquiridos 

espontaneamente. O ensino contextualizado se apresenta para os professores 

como alternativa pertinente para solucionar os problemas trazidos pelo ensino 

de Física fragmentado. Porém precisamos afirmar que o ensino de Física 

contextualizado ainda não é uma prática largamente aplicada em sala de aula, 

fato que corrobora com pesquisa e publicações nesta área de ensino. 
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Investigamos, no presente trabalho, como se deram as publicações de livros de 

filosofia que tratam do pensamento africano e afro-brasileiro no Brasil. 

Tomando como base uma filosofia afroperspectivista, analisamos os conceitos 

de afrocentricidade, epistemicídio, colonialismo e racismo epistêmico, conceitos 

fundamentais para a descolonização das mentes que, nos impôs a ideia de que 

apenas se produz filosofia e conhecimento válido no Ocidente. Assim, em 

decorrência do eurocentrismo, enraizado na premissa de que só existe uma 

forma correta de produzir conhecimento, os africanos foram sub-humanizados 

e considerados incapazes de pensar e de desenvolver filosofia. Acreditamos, 

pois, que uma das formas de superarmos a negação da validação do 

conhecimento africano é a divulgação, a produção e o fortalecimento do 

pensamento afrocentrado e de(s)colonial, pois nos dá as ferramentas 

necessárias para possibilitar a transposição da predominância do pensamento 

etnocêntrico e racista. O levantamento feito por nós teve como objetivo 

principal construir uma relação de publicações de livros, com vistas a facilitar 

as pesquisas futuras e o entendimento sobre o desenvolvimento das 

discussões sobre o pensamento africano e afrobrasileiro em nosso país. No 

âmbito do processo ensino-aprendizagem, este projeto nos trouxe argumentos 



e meios para intensificar a aplicação da Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o 

ensino da história e cultura africana e afro-brasileira no ensino básico. 

Inicialmente, fizemos leituras de livros e artigos científicos, seguida de debates 

e discussões. A pesquisa sobre os livros publicados no Brasil ou disponíveis 

em português se deu pela internet, em livrarias online e editoras especializadas 

em cultura e produção intelectual negra, que nos permitiram, não apenas 

desmistificar a ideia de uma filosofia única ocidental, mas a aprender sobre as 

raízes africanas, sua cultura, ensino, tradições, desenvolvendo um maior 

pensamento crítico e politizado.A partir desse levantamento bibliográfico, 

listamos 60 (sessenta) obras de autores/as nacionais e estrangeiros/as e 

identificamos editoras especializadas em publicações africanas e 

afrobrasileiras, ficando claro para nós a importância dessas editoras na 

inclusão de autores/as afrocentrados/as no mercado e no combate ao racismo 

epistêmico. Promovemos, assim, discussões acerca dos pressupostos 

epistemológicos ocidentais que, herdeiros da escravização e colonização dos 

povos negro-africanos, ainda, em nosso século, subjuga, violenta e mata os 

sujeitos africanos e afrodiaspóricos. Este trabalho permitiu, igualmente, no 

processo da iniciação científica, ampliarmos nosso conhecimento sobre as 

bases do pensamento histórico-crítico afrocentrado, ajudando-nos em nossa 

formação de sujeitos comprometidos com um processo amplo de aprendizado. 
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Este trabalho apresenta os resultados obtidos com a conclusão da pesquisa de 

iniciação científica desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia - IFBA/Campus Barreiras, nos anos 2019/2020, com o objetivo de 

produzir mapas temáticos especializando indicadores socioeconômicos do 

decênio 2000 e 2010 dos municípios que compõem o Território de Identidade 

da Bacia do Rio Grande, localizado no oeste do estado da Bahia, sendo: 

Angical, Baianópolis, Barreiras, Buritirama, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, 

Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão das 

Neves, Santa Rita De Cássia, São Desidério e Wanderley. A pesquisa científica 

foi desenvolvida a partir da realidade local permitindo a construção do 

conhecimento acerca das contradições presentes no espaço de vivência do 

pesquisador e a socialização dos resultados à sociedade. No âmbito dos 

procedimentos metodológicos foram realizados o levantamento bibliográfico 

voltado à caracterização econômica e populacional do Território; a coleta dos 

indicadores socioeconômicos nos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e do Atlas de Desenvolvimento Humano, por municípios, no 

decênio em análise, sendo: população, Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM), mortalidade infantil, esperança de vida ao nascer, taxa de 



fecundidade, renda per capita, índice de Gini, além dos aspectos que envolvem 

escolarização da população, acesso à água encanada, energia elétrica e coleta 

de lixo; o download dos arquivos shapefiles no site do IBGE, contendo a base 

cartográfica do estado da Bahia para o recorte espacial do Território de 

Identidade da Bacia do Rio Grande, a tabulação dos dados no Excel e a 

elaboração dos mapas temáticos  no software de geoprocessamento QGIS, 

versão 3.4.4. Os resultados indicaram algumas melhorias bem como alguns 

retrocessos nas questões socioeconômicas do território ao longo de uma 

década. Os dados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

demonstram avanços significativos em todos os municípios, embora alguns 

detenham melhores indicadores em função do desenvolvimento econômico que 

apresentam. No entanto, a melhoria dos indicadores não assegura o acesso 

aos serviços de saúde, educação e a geração de renda para a maior parte da 

população, sendo assim, o índice de GINI, que mensura a desigualdade social, 

aponta que os municípios com maior geração de renda, no decênio em análise, 

são também aqueles que possuem a maior concentração, implicando na 

ampliação da desigualdade no território. 
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Este resumo contempla as ações desenvolvidas e formalizadas no relatório 

final da bolsa Pibic Em e busca potencializar diversos âmbitos da formação 

acadêmica estudantil, com vistas a possibilitar a construção do sujeito histórico 

crítico, como preza o PPI do IFBA. Nesse contexto, emerge a dimensão 

formativa de atuação estudantil em projetos de pesquisa e extensão que 

buscam inserir os mesmos na dinâmica formativa das ciências, galgando 

assim, construções de coletividade por meio da educação profissional. Diante 

disso, compreender os processos geográficos, históricos, sociais e políticos 

que envolvem as juventudes emergem como necessários do ponto de vista 

acadêmico, para potencializar o caráter crítico dos mesmos.  Nesse contexto e 

como reflexo, emerge as juventudes com características crescentes de 

individualidade em contraste com a imensa possibilidade de atuação bem como 

de envolvimento com causas coletivas. Assim o espaço da juventude tanto 

rural como urbana, pode ser alavancado às ações de articulações, tecnologias 

e mobilização de espaços culturais repletos de riqueza material e imaterial. É 

nesse ínterim, que a Agroecologia e a assessoria popular despontam como 

elemento de agregação de jovens e de envolvimento dos mesmos com o 



processo do desenvolvimento territorial e associada com as tecnologias 

digitais, podem possibilitar diversas ferramentas e produtos de uso social. 

Diante disso, a imersão nos quilombos de Lagoa Grande, Candeal II, Matinha 

dos Pretos e bairro Aviário se concretiza como uma estratégia para 

compreensão da realidade das desigualdades sociais e raciais no Brasil e em 

escala local no município de Feira de Santana, ao tempo que desvela a 

grandiosidade das sabedorias e ancestralidades presentes nesses territórios 

negros. A metodologia é pautada pela pesquisa-ação como entendimento da 

produção do conhecimento e mediação de diálogos com os sujeitos e 

comunidades envolvidas com o trabalho.  Dessa forma, este relatório condensa 

as vivências e leituras possíveis para o “quilombo”, com vistas a externa-lo 

como território de vida e resistência. Vale ressaltar que como produtos centrais 

do plano de trabalho, ressalta-se a construção coletiva de uma cartilha sobre a 

história das mulheres do bairro Aviário e um documentário sobre as 

comunidades quilombolas de Feira de Santana. Para além disso, diversas 

imersões participativas, com viés da extensão popular e pesquisa participante 

tanto nos quilombos como no bairro Aviário. 
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A pesquisa analisou livros didáticos direcionados as turmas do 2º e 3º ano do 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado no IFBA – campus Euclides da Cunha, 

atentando para as narrativas disponibilizadas nesses compêndios sobre a 

presença negra nos sertões da Bahia, como tradicionalmente é chamada a 

região do semiárido do Estado. Com a declaração de Pandemia pela 

Organização Mundial de Saúde em março de 2020, e a suspensão das 

atividades presenciais do IFBA, o plano de trabalho sofreu sérias alterações e 

adaptações, reduzindo o alcance da análise dos livros de 5 (cinco) para 2 

(dois).  Após análise dos livros, orientada por leitura de bibliografia sobre 

populações negras na Bahia, escravidão nas regiões interioranas da antiga 

província, conclui-se que infelizmente os livros didáticos disponibilizados no 

Plano Nacional do Livro Didático, analisados nesse projeto de pesquisa, não 

oferecem aos/as professores/as e, consequente, aos estudantes da rede 

pública uma abordagem profunda sobre a cultura afro-brasileira.  

Desta forma, concluímos que as passagens dos livros analisados que tratam 

sobre o sertão nordestino são raras e que só abordam a economia dessa 

região, mais especificamente sobre a pecuária e produção de carne de 

charque. Portanto, não faz uma faz abordagem profunda e analítica sobre a 



presença e importância da cultura africana sobre a identidade cultural 

sertaneja.  Os livros não apresentam passagens que tratam sobre a cultura 

afro-brasileira no sertão nordestino e não apresentam as influências da cultura 

africana na construção da identidade cultural sertaneja, apenas tenta mostrar 

que ela está presente na cultura brasileira de forma geral. Nesse sentido, 

buscamos por meio de um catálogo listar alguns exemplares de livros 

paradidáticos que discutem o tema e demonstram como a identidade brasileira 

foi construída a partir da contribuição da cultura africana trazida pelos 

negros/as africanos/as escravizados/as no Brasil. 
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Cerâmicas nanoestruturadas à base de óxidos metálicos apresentam 

propriedades elétricas e fotoluminescentes promissoras. A literatura recente 

tem concedido destaque ao grupo dos niobatos devido às propriedades 

fotocatalíticas e fotoluminescentes atribuídas à adição do Nióbio (Nb). Dessa 

forma, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar o niobato KNaNbO3 

sintetizado pelo método de polimerização de complexos (MPC). O método de 

polimerização de complexos para produção de nanomateriais foi realizado 

através da obtenção do citrato metálico a partir da reação entre ácido cítrico 

dissolvido em água, sob agitação constante e oxalato de potássio, nitrato de 

sódio e oxalato amoniacal de nióbio. A esterificação foi realizada pela adição 

de etilenoglicol, e a resina polimérica foi obtida em 120ºC sob taxa de 

aquecimento de 10°C/min. Os pós foram calcinados a 350ºC/2h e tratados 

termicamente a 600ºC, 700ºC, 800ºC e 900ºC por 2 horas e caracterizadas 

suas propriedades estruturais, morfológicas e fotoluminescentes. Para tanto, as 

amostras foram submetidas às técnicas de caracterização de difração de Raios 

X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de 

fotoluminescência (PL), respectivamente. O resultado dos difratogramas de 

Raios X indicou que o material adquiriu cristalinidade quando tratado 



termicamente a partir de 600ºC, e corroborando com a literatura, observou-se o 

nível de desorganização estrutural que diminui em concordância com o 

aumento da temperatura, possivelmente apresentando aspecto amorfo a 

temperaturas inferiores a 600ºC. As microscopias indicaram que as amostras 

corresponderam morfologicamente à característica estrutura perovskita do 

niobato dopado com sódio e potássio, ou seja, em forma de cubos, com 

diferentes tamanhos de partículas inferiores a 1 µm. Por intermédio da 

fotoluminescência, foi observado para o niobato que quanto maior a 

temperatura de tratamento, maior é o deslocamento para a região azul do 

espectro visível, sendo possível uma aplicação promissora em dispositivos 

LED’s que será avaliado a partir dos resultados obtidos através de outras 

técnicas experimentais. 
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O aumento da densidade populacional e dos padrões de consumo fazem com 

que a produção agrícola busque uma grande produtividade o que leva ao uso 

excessivo de fertilizantes químicos, que acabam gerando impactos 

significativos para o meio ambiente. Diante deste cenário, faz-se necessário 

pensar em mecanismos para mitigar esses impactos, estabelecendo novas 

possibilidades de enriquecimento do solo, nesse contexto o uso das excretas 

humanas, principalmente a urina humana, pode auxiliar nesse processo de 

mudança. A pesquisa teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de plantas 

de pimenta biquinho (Capsicun Chinese) em função do uso de urina humana 

associada a fontes orgânicas de P e K. O experimento foi conduzido em casa 

de vegetação, em delineamento experimental inteiramente casualizado, com 6 

tratamentos (2 doses de urina combinadas com 2 fontes orgânicas de fósforo e 

potássio (casca de café e farinha de ossos); um tratamento com adubação 

convencional e um tratamento sem adubação) e quatro repetições, totalizando 

24 parcelas experimentais. Foram avaliadas as variáveis de crescimento: altura 

da planta, diâmetro do caule, número e peso dos frutos (fresco e seco), massa 

fresca e seca da parte aérea. De acordo com a análise de variância das 

variáveis altura e a massa fresca da parte aérea apresentaram diferença 



significativa. A maior altura, 135 dias após o plantio, foi verificada no tratamento 

D (39,25cm) que recebeu 2,5L de casca de café e 30 ml de urina e a menor no 

tratamento A, cultivada com adubação convencional (30,63cm). A maior massa 

fresca foi observada no tratamento B, 0,126g, e a menor foi observada no 

tratamento D, 0,075g. Para o número de frutos, apesar de não ter sido 

verificada diferença significativa, foi observado que o tratamento C, que 

recebeu 1,25l de casca de café e 40 ml de urina humana, apresentou resultado 

superior (192 frutos) ao obtido no tratamento A (161 frutos), com adubação 

convencional; o resultado também foi 97,4% superior ao verificado no 

tratamento D, que apresentou o menor número médio de frutos. Os 

tratamentos D e E, que receberam 2,5L de casca de café e urina, 

apresentaram os menores números de frutos, se assemelhando ao tratamento 

F que não recebeu urina. Os resultados obtidos demostram que o uso de urina, 

associada a casca do café, esterco e farinha de ossos, pode proporcionar 

resultados superiores aos obtidos com o uso de fertilizantes químicos, se 

apresentando como uma alternativa viável, o que pode contribuir para 

minimizar os impactos ambientais ocasionados pelo uso de fertilizantes. 
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A objetivo deste trabalho foi investigar as representações de morte na poesia 

The more loving one, do poeta anglo-americano Wystan Hugh Auden. Assim, a 

análise sobre essa temática foi importante para uma maior compreensão a 

respeito da literatura inglesa, análise de textos, língua estrangeira e ampliação 

de conhecimentos acerca da filosofia, promovendo discussões sobre textos de 

Sigmund Freud (1974) e Arthur Schopenhauer (2000). O foco da pesquisa 

foram os elementos dentro dos poemas de W.H. Auden fazendo correlação 

com textos de grandes pensadores, demonstrando o motivo de tal elemento 

presente em seus poemas ser considerado como morte e o porquê de ser 

taxado desta forma. Via metodologia de viés bibliográfico, notamos que esse 

poema analisado possui alguns vestígios de figuras fúnebres, levando-nos a 

investigar suas recorrências e seus simbolismos, como foi o caso de das 

estrelas e os elementos celestes. Ao trabalharmos com este texto, percebemos 

que os escritos de Auden trazem consigo uma visão psicanalítica bastante 

profunda escondida em suas entrelinhas. Além disso, percebemos também 

como estudar uma cultura diferente daquelas oferecidas pela grade curricular 

escolar, nos faz ter uma maior compreensa~o da formac¸a~o da nossa 

sociedade, ao ponto que nenhuma civilização moldou-se sem influência de 

outras. Entender a realidade de um autor e seus textos em determinado tempo 



ajuda o entendimento de nossa existência em nosso atual contexto. Desta 

forma e´ imprescindível afirmar que a literatura esta´ presente em nossas vidas 

e pode, sim, contribuir para a formac¸a~o do indivi´duo de forma positiva como 

descrito anteriormente. Essa proposta fez parte do grupo de pesquisa 

“Linguagens, culturas e identidades” (LICURI), do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia, situado no campus Feira de Santana, sendo 

desenvolvido no âmbito da denominada linha de pesquisa “Literatura, Memória 

e Representações”. Embora a pesquisa aconteça no campus Brumado, os 

pesquisadores envolvidos fazem parte do grupo supramencionado. A pesquisa 

foi financiada pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica para 

o Ensino Médio 2019-2020. 
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Este plano de trabalho consiste na realização de entrevista com docentes 

LGBT da rede IFBA, voluntários, dos 23 campi. A ancoragem conceitual desta 

pesquisa se fundamentará nas conceituações teóricas de autores que possam 

contribuir para as minhas reflexões, principalmente, apropriando-me dos 

estudos sobre gêneros e diversidade sexual de Butler (2003), Louro (2003), 

Scott (1995), Colling (2015) dentre outros. A pesquisa foi organizada 

atendendo aos seguintes procedimentos metodológicos: elaborar as perguntas 

para compor o formulário eletrônico; divulgar e disponibilizar o formulário nas 

redes de comunicação do IFBA; gerenciar as respostas; sistematizar os dados. 

O corpus desta pesquisa deveria ser composto por entrevistas com os 

docentes dos 23 campi do IFBA, que seriam efetivadas através de formulário 

eletrônico (google docs). O objetivo principal a ser atingido é entender as 

nuances das múltiplas vivências dos professores que se autodeclarassem 

como LGBT. O formulário foi desdobrado em seis partes, respectivamente: 

mapeamento, aspectos gerais, infância, adolescência, vida adulta e IFBA. Essa 

divisão tornou-se uma estratégia metodológica para que fosse possível 

identificar aspectos inerentes às subjetividades do entrevistado pertence 

(quanto a cor, faixa etária, área de conhecimento, campus que trabalha, gênero 

e sexualidade) e para saber como se deu a questão de gênero e sexualidade 



no decorrer dos diferentes momentos de sua vida, inclusive dentro do seu 

ambiente de trabalho, o IFBA. Para dar conta de categorizar as informações 

adquiridas sem suprimir a subjetividade de cada indivíduo, o formulário é 

composto por perguntas objetivas de múltipla escolha e grande parte dessas 

perguntas tem uma segunda parte aberta, em que o entrevistado deve escrever 

sobre sua experiência. Por fim, obteve-se como produto a “elaboração do 

questionário eletrônico” para aplicação na rede. 
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Eça de Queirós é um dos mais importantes escritores de língua portuguesa e 

sua obra é referência para a compreensão de aspectos importantes da 

literatura e da cultura portuguesa e, por extensão, brasileira. Em específico o 

trabalho, aqui descrito, teve como foco a adaptação para o cinema, O crime do 

Padre Amaro, o qual realizado por diversos artistas que fizeram a composição 

do drama mais pulsante e fervoroso. Entre esses artistas está o cineasta 

Carlos Coelho da Silva, que levou para as telas O crime do padre Amaro, 

romance de Eça de Queirós, publicado em 1875. A adaptação da obra ficou a 

cargo de Vera Sacramento, que deslocou a narrativa para o século XXI e a 

transpôs para um bairro social de Lisboa, com inúmeros problemas de 

marginalização sociocultural. O filme bateu recordes de bilheteira em Portugal 

e — como o romance no século XIX — provocou discussão sobre o crime do 

padre e sobre as cenas picantes inseridas na trama. Fazer este estudo e 

relações com a saciedade é relevante na medida em que contribui para o 

conhecimento de aspectos do feminino e do masculino na obra de Eça de 

Queirós e no cinema, buscando estimular o interesse de nossos alunos pela 

pesquisa comparativa e pela investigação histórica da manifestação das 

questões de gênero e de sexualidade. Além de ser algo esperado, durante 



esse ano pudemos ver as relações e comparações estabelecidas, sendo 

concretizado com o estudo da sociedade atual e trazendo outras obras a luz, 

como: Os Maias, outra obra do escritor, aqui relatado. Portanto, pudemos ver 

que mesmo com os problemas de encontros, por conta da atual condição 

mundial, conseguimos alcançar os resultados esperados em todo plano. 
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O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados finais de uma pesquisa de 

Iniciação Científica  realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (IFBA – Campus Ilhéus), no âmbito do grupo de pesquisa 

LINDES: Linguagens, Discurso e Sociedade (CNPq/IFBA),  cujo objeto de 

estudo foi o discurso de divulgação científica presente em revistas  de  nações,  

culturas e idiomas diferentes, sendo esses Brasil e Espanha (português e 

espanhol, respectivamente). O embasamento teórico da pesquisa foi pautado 

na convergência de duas vertentes de análise de discursos: de uma lado, a 

análise dialógica do discurso (ADD), advinda da teoria bakhtiniana da 

linguagem, através do estudo das reflexões do Círculo de Bakhtin; do outro 

lado, a análise comparativa de discursos (ADC), vertente teórica nascida na 

Université Sorbonne Nouvelle, na França. Os conceitos de esfera ideológica, 

gêneros do discurso, divulgação científica, conteúdo temático, estilo e 

endereçamento foram utilizados para a observação do tratamento discursivo 

dispensado pelas diferentes comunidades na divulgação do conhecimento 

científico. Neste trabalho, a apresentação será divida em quatro partes: i) na 

primeira, haverá a apresentação das ideias centrais do pressuposto teórico do 

estudo (ADD e ADC); ii) na segunda, será feita uma discussão sobre o nosso 



objeto de estudo, a divulgação científica (DC) sob diferentes enfoques; iii) na  

terceira,   será  apresentada uma breve análise, observando o processo 

histórico da prática de divulgação científica em ambos os países; e, por fim, iv) 

será demonstrado, a partir dos métodos dialógico e comparativo,  os dados  

sobre  como  se dá  o exercício  de  divulgação  científica em diferentes 

comunidades, sendo discursivamente materializado  em distintas revistas de 

divulgação  científica, a exemplo  das publicações Superinteressante e Muy  

Interesante  (produções do Brasil  e da  Espanha,  respectivamente), nosso 

corpus de estudo. 
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O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados finais obtidos por meio de 

um projeto de Iniciação Científica desenvolvido no âmbito do Instituto Federal 

da Bahia, Campus Ilhéus, Bahia, Brasil, vinculada ao Grupo de Pesquisa 

LINDES – Linguagens, Discurso e Sociedade (CNPq/IFBA). Tratou-se de uma 

pesquisa que buscou articular a Análise Dialógica do Discurso (ADD) e a 

Análise Comparativa de Discursos (ADC) para perseguir o objetivo  de analisar 

como os gêneros do discurso da divulgação científica se materializam nos 

enunciados de revistas de países distintos, Brasil e Estados Unidos. O aporte 

teórico principal que subsidiou a investigação foi a teoria bakhtiniana da 

linguagem, na chamada Análise Dialógica do Discurso, tendo como principal 

conceito o de gênero do discurso, reflexão feita por Bakhtin na década de 1950 

do século passado; no entanto, outros conceitos também foram convocados 

para que conseguíssemos realizar uma análise dialógica do discurso da 

divulgação científica numa perspectiva comparativa, como as noções de 

conteúdo temático, estilo, construção composicional (elementos constituintes 

do gênero), mas também esferas ideológicas, relações dialógicas e 

endereçamento, para observarmos o tratamento discursivo dispensado pelas 

comunidades na divulgação do conhecimento científico. Da contribuição da 



Análise Comparativa do Discurso, reivindicamos as noções de culturas 

discursivas e, principalmente, tertium comparationis. Neste trabalho, portanto, a 

exposição será dividida em três partes centrais e interdependentes: i) na 

primeira, haverá uma apresentação sobre as noções centrais das análises 

dialógica e comparativa dos discursos, que auxiliará na compreensão do nosso 

objeto de estudo; ii) na segunda, será discutido e problematizado o conceito de 

divulgação científica, sob diferentes enfoques, promovendo também uma 

análise histórica dessa prática; iii) por fim, será demonstrado, de forma 

dialógica e comparativa, como a prática da divulgação científica ocorre em 

diferentes países e é discursivamente materializada em distintas revistas de 

divulgação científica, tomando o gênero do discurso como tertium 

comparationis da investigação. Serão comparadas as revistas Ciência e 

Cultura (publicação brasileira) e Science Magazine (publicação norte-

americana). Esse estudo nos oportunizará observar diferenças, semelhanças e 

variações entre essas produções de sentido e como as diferentes culturas 

discursivas tratam do fenômeno da divulgação científica 
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Este trabalho tem como objetivo a investigac¸a~o das configurac¸o~es 

estili´sticas expressivas da morte na poesia Funeral Blues, do poeta anglo-

americano Wystan Hugh Auden. O estudo fez-se necessa´rio para que haja um 

maior aprofundamento da Literatura, no que se refere a` li´ngua estrangeira, a 

fim de introduzir novas informac¸o~es e conexões, como a biografia do autor, 

Literatura Americana, ana´lise poe´tica, concepc¸o~es li´ricas da tema´tica da 

morte no contexto da sociedade e em relac¸a~o a` subjetividade de W.H 

Auden. A análise teve cunho qualitativo, já que justifica o porquê o ensino de 

Língua Inglesa no Ensino Médio brasileiro é ainda bastante deficitário, posto 

que carece de uma série de elementos que envolvam o discente numa 

atmosfera propícia para tornar-se proficiente nesse idioma. Ademais, a 

pesquisa envolveu o entendimento que o estudo de qualquer Língua 

Estrangeira envolve também a cultura de quem fala. Possibilitou, ainda, a 

compreensa~o dos mecanismos e as articulac¸o~es presentes no interior 

dessa obra de Auden, a partir de autores como Sigmund Freud (1974) e Arthur 

Shopenhauer (2000), entre outros, os quais foram cruciais para um melhor 

entendimento das configurac¸o~es estili´sticas e das construc¸o~es litera´rias 

sobre a morte. Os achados reunidos trazem a` tona diferentes esse^ncias e 



facetas de uma drama´tica exposta com a pauta da incerteza da vida e do luto, 

baseado nos contextos da vive^ncia de Auden. A descric¸a~o pormenorizada 

da tema´tica posta em evide^ncia contribui para expandir a compreensa~o da 

morte no universo da poesia audeniana em um curso psicanali´tico cri´tico e 

profundo. Essa proposta fez parte do grupo de pesquisa “Linguagens, culturas 

e identidades” (LICURI), do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia, situado no campus Feira de Santana, sendo desenvolvido no 

âmbito da denominada linha de pesquisa “Literatura, Memória e 

Representações”. Embora a pesquisa aconteça no campus Brumado, os 

pesquisadores envolvidos fazem parte do grupo supramencionado. A pesquisa 

foi financiada pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica para 

o Ensino Médio 2019-2020. 
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Esta pesquisa se propõe a analisar textos produzidos por alunos do Ensino 

Médio do IFBA – campus Camaçari e mapear o uso da norma culta em textos 

escritos, sobretudo os aspectos variáveis da morfossintaxe. Utilizando-se da 

teoria e  conceitos sociolinguísticos, estuda a natureza dos desvios 

encontrados nas produções textuais (resenhas, editoriais e redações), 

contextualizando-os em relação às realidades das normas culta e vernáculas. 

O perfil linguístico e social dos estudantes informantes, traçado a partir de um 

questionário desenvolvido e aplicado em uma plataforma virtual, foi relacionado 

com textos produzidos nos três anos de Ensino Médio. No conjunto das 

produções de 15 estudantes de duas turmas, foram levantados e classificados 

os principais desvios gramaticais. Tendo os desvios de natureza 

morfossintáticas como foco da análise dos dados, as variações relacionadas 

com a concordância verbal mostraram-se predominantes na amostra, indicando 

influências das normas populares na escrita. Conforme a hipótese delimitada, a 

frequência de desvios morfossintáticos diminui no curso do primeiro ao terceiro 

ano, indicando uma apropriação da norma culta por parte dos alunos ao longo 

da formação do Ensino Médio. Entre os aspectos sociais considerados na 



composição da amostra, os homens e os estudantes que  cursaram  o Ensino 

Fundamental em escola pública apresentaram números mais elevados de 

desvios. Reitera-se a importância de pesquisas do tipo e a ampliação do 

presente estudo a fim de aprofundar o entendimento das variações linguísticas 

empregadas nos contextos formais pelos estudantes e como elas se 

relacionam com os usos vernáculos e com o estudo da língua portuguesa no 

âmbito escolar. 
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Apesar de ter diversos textos teatrais encenados na capital da Bahia, é fato 

também que a dramaturgia de Cleise Furtado Mendes ocupa pouco espaço nos 

currículos escolares e em pesquisas acadêmicas. Logo, visando o 

reconhecimento de uma dramaturgia de autoria feminina produzida no século 

XX, o estudo e a divulgação de suas obras, com esta pesquisa pretendeu-se 

analisar e problematizar as configurações literárias das questões de gênero no 

texto teatral “Noivas”, de Cleise Mendes. Para abranger as várias 

possibilidades de representações das questões de gênero na dramaturgia de 

Mendes, esse Plano de trabalho encontrou subsídios nos Estudos de gênero, 

sexualidade e Estudos Culturais, uma vez que são de fundamental importância 

para a análise específica da obra teatral escolhida como corpus. Assim, pode-

se perceber que ainda que o gênero não possa ser construído a partir das 

diferenças sexuais e corporais, há a existência de determinados papéis, tanto 

para homens quanto para mulheres. Nesse sentido, Cleise Mendes, em 

“Noivas”, consegue promover uma análise social e cultural com a criação de 

Dora, uma personagem que é completamente dependente da mãe e do noivo; 

com Lia, que rompe com essa condição, tem um trabalho e se orgulha muito 

dele; e com a criação de um homem arrogante que é extremamente 

controlador. No entanto, será por meio do encontro dessas duas mulheres, que 



Dora conseguirá expor o seu desejo de não realizar o casamento. Assim, é 

importante ver que uma outra mulher, trabalhadora e que sabe se impor, 

promove uma desconstrução no pensamento de Dora, que antes não 

conseguia expressar as suas vontades. Levando-se em consideração esses 

aspectos, fica claro que o texto teatral “Noivas”, de Cleise Mendes, possibilita 

discussões e análises das relações entre dramaturgia e sociedade no que diz 

respeito às questões de gênero, aos papéis de gênero predeterminados na 

sociedade brasileira, representados pelas personagens Augusto e Dora. 
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A dramaturgia de autoria feminina produzida no século XX é pouco conhecida 

do grande público, uma vez que não lhes dedicam espaço nos currículos 

escolares e em pesquisas acadêmicas, porque por muito tempo os estudos 

teatrais eram dedicados à escrita dramatúrgica produzida por homens. Com o 

Plano de trabalho “Teatro brasileiro de autoria feminina no século XX: quem 

ousou abordar gênero e sexualidade?”, busca-se investigar quais dramaturgas 

atuaram no Brasil, no século XX, abordando questões de gênero e 

sexualidade. Com isso, poder-se-á contribuir para a fortuna crítica das autoras 

e sanar a lacuna nos estudos críticos teatrais, reconhecendo uma dramaturgia 

de autoria feminina. No que tange às temáticas que permeiam esse Plano de 

trabalho, o estudo crítico-interpretativo será subsidiado, a priori, nos Estudos de 

gênero, sexualidade e Estudos Culturais, uma vez que serão de fundamental 

importância para a análise específica da obra teatral escolhida pela bolsista. 

Assim, ainda que tenhamos nos deparado com algumas dificuldades para 

encontrar dados biográficos de algumas mulheres que escreviam para o teatro, 

nossa pesquisa possibilitou o levantamento de dez (10) dramaturgas que 

compunham a cena teatral brasileira no século XX, abordando, em algumas de 

suas obras, questões de gênero e sexualidade: Cleise Furtado Mendes, 



Consuelo de Castro, Denise Stoklos, Hilda Hilst, Isis Maria Pereira de Azevedo 

Baião, Maria Adelaide Amaral, Maria de Lourdes Torres de Assunção, Maria 

Isabel Câmara, Maria Jacintha Trovão de Costa Campus e Renata Monachesi 

Pallottini. Esse resultado de pesquisa é de extrema importância social e 

histórica, pois vivia-se em um tempo em que a capacidade intelectual da 

mulher era constantemente questionada por um sistema patriarcal, além de tais 

temas serem tabus. Após a pesquisa para identificação das dramaturgas que 

compunham a cena teatral brasileira no século XX, contribuindo de algum 

modo para divulgação de suas obras, escolhemos o texto teatral “O Verdugo” 

(1969), de Hilda Hilst, para o estudo das questões de gênero e sexualidade. 

Assim, foi possível perceber que Hilda Hilst constrói personagens adversas à 

realidade da sociedade em que ela vivia, no que se refere a gênero e 

sexualidade, com o intuito de criticar o sistema social e a constituição das 

identidades. De qualquer forma, é fato que Hilst, assim como outras escritoras 

do século XX, foi importante para o marco histórico da dramaturgia brasileira. 

Colocando muitas indagações sobre gênero, sexualidade e identidades em 

suas obras, a autora consegue transformar a visão do leitor diante dos 

presentes temas, os quais, devido ao embasamento teórico, nos possibilita 

pensar as relações sociais presentes na sociedade, constituída de seres 

humanos. 
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A doença celíaca (DC) é uma desordem autoimune, cujo tratamento ocorre 

predominantemente pela retirada total do glúten da dieta.  Outras patologias 

estão associadas à ingestão do glúten, como: alergia ao glúten, dermatite 

herpetiforme, sensibilidade ao glúten e sensibilidade ao trigo.  A manutenção 

de uma dieta isenta de glúten parece simples, mas torna-se difícil na prática, 

não somente por parte do celíaco, como também de seus familiares. A baixa 

disponibilidade e o elevado custo de alimentos isentos de glúten no mercado, 

como pães, bolachas e macarrão implicam na necessidade do preparo caseiro 

desses alimentos. A indústria de produtos alimentícios sem glúten tem crescido 

nos últimos anos, com aumento da demanda por variedade de escolhas para 

os portadores da doença celíaca, intolerantes ao glúten ou mesmo aos adeptos 

à retirada do glúten da dieta. Apesar do aumento da oferta e da adoção da 

dieta sem glúten por ser considerada mais saudável, pouco ou nenhuma 

atenção tem sido dada à qualidade nutricional destes produtos, neste sentido, 

este trabalho objetivou levantar informações sobre os tipos de pães sem glúten 

comercializados; analisar a composição nutricional e as informações 

complementares de pães sem glúten disponível nos mercados da cidade de 

Barreiras-BA. Este estudo observacional e descritivo, teve abordagem 

quantitativa e qualitativa das rotulagens de diferentes marcas de pães sem 



glúten disponível no mercado e posterior análise da composição e da qualidade 

nutricional e comparação com a de produção similares convencionais (que 

contém glúten). Na região central da cidade de Barreiras - BA, foram 

encontrados 04 estabelecimentos fornecedores de pães sem glúten, sendo 02 

hipermercados e 02 lojas especializadas. Mas foi observado que a oferta dos 

pães sem glúten não é contínua. Foram encontradas 05 tipos de pães sem 

glúten, sendo 02 na versão branca e 03 na versão integral. Em relação aos 

teores nutricionais dos pães, tipo branco e integral, o comportamento foi 

semelhante - teor de carboidrato semelhante entre as versões tipo branco e 

integral e possível alto índice glicêmico; diminuição do teor de proteína e fibra 

alimentar e aumento considerável do teor de gordura e sódio, quando 

comparado com a versão tradicional (sem glúten).  Considerando o valor 

nutricional das versões tradicionais e integrais de pães sem glúten disponíveis 

no mercado, observa-se a importância do desenvolvimento de políticas 

públicas voltadas à este público visando a promoção do conhecimento acerca 

do consumo excessivo de nutrientes como sódio e as consequências para o 

organismo a longo prazo, para que o consumo deste tipo de alimento seja 

realizado de maneira consciente a fim de promover a saúde. 

 


