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Processamento de ligas de grande volume à base de
magnésio para armazenagem de hidrogênio
Milton Luis do Lago
Resumo
Materiais baseados em M têm sido investigados para aplicação na armazenagem de hidrogênio devido sua elevada capacidade de armazenamento, disponibilidade na crosta
terrestre e baixo custo. Técnicas de processamento por SPD vêm sendo utilizadas no
processamento destes materiais, como alternativa ao processo de MAE, a fim de obter
materiais com estrutura nanocristalina e resistentes ao ar, processados com tempo reduzido e baixo consumo de energia. Amostras foram manipuladas por CR no interior
de uma câmara com atmosfera controlada, com uso de um laminador que permite a
inserção do material a ser laminado na posição vertical. As amostras foram caracterizadas estruturalmente e as propriedades de absorção/dessorção de H2 foram investigadas
com uso de um aparelho de medidas PCT.
Palavras-chave:
Armazenagem de Hidrogênio; Deformação Plástica Severa.
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Cartografia da memória: a percepção dos lugares
e de identidades afrodescendentes nos romances
PonciáVicêncio e Becos da Memória, de Conceição
Evaristo
Natália Regina Rocha Serpa
Resumo
Esta dissertação versa sobre os estudos dos romances PonciáVicêncio e Becos da Memória, de Conceição Evaristo, relacionando as categorias conceituais de memória, identidade e lugar. Um dos objetivos da pesquisa é traçar o mapa identitário dos personagens
dos dois romances, a partir da percepção dos lugares e como tais lugares e mesmo a
própria identidade está ligada à ideia de memória, ressaltando como as percepções em
torno do lugar, do lar, do território podem ser determinantes durante uma análise literária. Por se tratar do estudo de uma escritora, serão analisadas a construção e os deslocamentos das identidades femininas. Nesse sentido, a presente pesquisa revela como
identidade e territorialidade estão intimamente interrelacionadas. Nos dois romances
de Evaristo, a narrativa aponta para a construção da identidade negra, de cujos textos
engajados emanam histórias de escravidão, de violência, do exílio social do negro. Contudo, os episódios narrados são marcados por um lirismo intenso. É importante assinalar que está análise se apóia nos estudos e estratégias da Crítica literária afrodescendente e nos Estudos culturais, usando o aporte teórico de autores como: HomiBhabha,
Stuart Hall, EdouardGlissant, Frantz Fanon, Marc Áuge, Roland Walter, dentre outros.
A cartografia da memória aqui apresentada revela os mapas identitários presentes em
Becos da memória e PonciáVicêncio.
Palavras-chave:
Conceição Evaristo; Romance Afro-Brasileiro; Memória; Lugar; Identidade.
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Contribuições de atividades de fonética e fonologia
ao ensino de língua inglesa
Neliane Raquel Macedo Aquino
Resumo
O ensino de uma língua estrangeira – doravante LE – tem sido alvo de pesquisas há
muito tempo. Nesse caminho, o ensino de pronúncia na LE também é alvo de observações e análises para demonstrar sua presença em sala de aula como fator necessário ao
processo de aprendizagem. Somado a isso, o ambiente que hoje se apresenta, faz-nos
pensar a relevância de utilizar especificamente características fonético-fonológicas da
LE incorporadas às aulas de alunos intitulados como jovens adultos do Ensino Médio.
A partir disso, essa dissertação objetiva analisar a contribuição de atividades baseadas
em aspectos fonético-fonológicos de língua inglesa para o espaço de sala de aula, entendendo-se este como espaço complexo e em constante dinâmica. Para tanto, contextualizamos o objeto de pesquisa que são as atividades com base em fonética e fonologia
de língua inglesa e estabelecemos como foco teórico esses aspectos, considerando-se os
preceitos da Fonologia de Uso e dos Sistemas Dinâmicos para sua análise, além das possibilidades de transferências que ocorreram entre as línguas. Seguimos o protocolo do
Estudo de Caso, que proporciona uma visão de qualidade dos dados gerados. Concluímos que essas atividades são relevantes ao processo de ensino e aprendizagem quando
inseridas em sala e podem compor diferentes formas de atividades, as quais devem ser
utilizadas de acordo com o objetivo específico de cada aula.
Palavras-chave:
Ensino de LE; Fonética; Fonologia; Língua Inglesa; Atividades.
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A imagem da cidade de Oeiras-PI como destino
turístico: um enfoque na perspectiva dos turistas e
da comunidade
Nívia Maria Barros Vieira Santos
Resumo
A cidade de Oeiras, caracterizada como o primeiro núcleo populacional do estado do
Piauí, sendo, inclusive, sua primeira capital, faz parte de uma das regiões turísticas do
estado denominada de Polo Histórico Cultural. Em função das influências do processo
de colonização portuguesa, a cidade desenvolveu um legado cultural e patrimonial bem
particular. Tanto que em decorrência de sua importância como patrimônio cultural material e imaterial, no ano de 2010 lhe foi outorgado o status de Patrimônio Histórico Brasileiro. Neste estudo, analisa-se a imagem de Oeiras como destino turístico, na perspectiva de turistas e da comunidade receptora, com o intuito de identificar seus produtos
turísticos mais atrativos, além de verificar as correlações e divergências existentes nas
imagens produzidas por aqueles atores. Para atender aos objetivos desta investigação,
adotou-se uma abordagem quantitativa que pudesse reconhecer as imagens que moradores e turistas têm da cidade, de forma a propiciar sua promoção, enquanto destino
turístico. Foi utilizado processo de amostragem não probabilística por conveniência,
totalizando uma amostra de 328 indivíduos, sendo 138 moradores e 190 turistas. Obtiveram-se os dados através da aplicação de questionário estruturado, com a análise de
dados realizada à luz de procedimentos estatísticos: descritivos e multivariados. A apuração final destacou como resultados que a principal motivação de visitas por parte dos
turistas decorre de aspectos relacionados ao patrimônio cultural e arquitetônico, fruto
de laços afetivos estabelecidos a partir do contato com moradores da cidade ou familiares; por outro lado, o símbolo que melhor representa a cidade, na ótica dos moradores,
está relacionado a eventos religiosos. É dizer, enquanto os turistas reconhecem maior
valor ao patrimônio cultural e arquitetônico, em especial às igrejas; os moradores atribuem às manifestações religiosas maior significância. Verificou-se, outrossim, que tanto
para turistas como para moradores, as fontes de informações mais utilizadas na busca
de informações acerca da cidade são a internet e o boca a boca, tendo como principal
promoção da cidade a influência de amigos e familiares. Concluiu-se, por fim, que a
cidade de Oeiras tem sua imagem associada a um destino turístico cultural (arquitetônico) e religioso, em decorrência principalmente da relação subjetiva/afetiva existente
entre moradores e turistas.
Palavras-chave:
Oeiras-PI; Imagem; Destino Turístico; Marketing.
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Caracterização da composição centesimal e
análises microbiológicas de coloríficos de urucum
comercializados em diferentes mercados públicos da
cidade de Teresina- PI
Pastora Pereira Lima Neta
Resumo
Este trabalho teve como objetivos caracterizar por meio de análises de composição centesimal e de análises microbiológicas a qualidade de coloríficos de urucum feitos artesanalmente e comercializados em alguns mercados públicos da cidade de Teresina PI,
quanto à adequação da legislação vigente. Materiais e Métodos: Foram analisadas 18
amostras de coloríficos de urucum comercializados a granel em quatro mercados públicos da cidade de Teresina PI. Das 18 amostras analisadas, apenas 02 encontraram-se em
desacordo com os parâmetros umidade e teor de carboidratos pelas legislações vigentes
(RDC 259/02, RDC 360/03). Resultados e Discussão: Em geral, os resultados das análises
da composição centesimal mostraram variações entre as amostras. Os teores de umidade variaram entre 9,2 a13,1%; de cinzas, de 0,7-3,5%; de proteínas, de 5,2-10,2%; de
lipídios, de 1,9-9,8%; de carboidratos, de 69-79% e de sódio, de 3,32 a 26,41 mg/100g.
Para cumprir com a RDC n°12/2001, as amostras de colorífico devem atender ainda aos
seguintes parâmetros microbiológicos: ausência de Salmonella e presença de até 5x102
coliformes termotolerantes. Para as amostras analisadas, apenas duas apresentaram
valores diferentes dos estimados pela legislação, contudo ainda se encontram dentro
dos padrões exigidos. Embora tenha demonstrado bons resultados, percebe-se que há
necessidade do emprego das boas práticas para os fabricantes de coloríficos durante do
preparo do mesmo.
Palavras-chave:
Análises; Físico-química; Coloríficos.
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Cenas do estágio curricular supervisionado:
descrição, interpretação e análise discursivoenunciativas de práticas dos professores em formação
Paula Francineti Ribeiro de Araujo
Resumo
Esta tese tem como objetivo principal compreender como as atividades de Língua Portuguesa acontecem em sala de aula. Nossos objetivos específicos foram: identificar as
figuras de ação e as marcas enunciativas mobilizadas nas representações dos estagiários e professoras-regentes sobre seu agir; analisar e interpretar, a partir das descrições
das atividades realizadas em sala de aula, os conflitos e impedimentos de trabalho efetivos, considerando as condições que são oferecidas aos estagiários para cumprirem seus
objetivos predefinidos. Trata-se de um Estudo de Caso, aliado à Clínica da Atividade
(CLOT, 2010), fundamentado no InteracionismoSociodiscursivo, trazendo e adaptando,
de modo criterioso, a contribuição de outros pesquisadores, de diferentes correntes e
de outras disciplinas. Para análise dos segmentos temáticos, selecionados e transcritos
dos comentários e avaliações, produzidos a partir das filmagens das autoconfrontações
simples e cruzadas, optamos pelo nível superficial, mas especificamente, pelas figuras
de ação (BULEA & FRISTALON, 2004; BULEA, 2010; BRONCKART, 2008), pelas marcas
enunciativas de agentividade e modalizações (BULEA, 2004; BRONCKART, 2007). No corpus analisado, identificamos as seis configurações linguísticas que correspondem às
grandes interpretações do agir que nos revelaram as dimensões do agir dos estagiários
e das professoras-regentes no plano motivacional; no plano da intencionalidade; no plano dos recursos (tipificação do agir; no plano dos recursos (ferramentas materiais).
Palavras-chave:
Estágio Curricular Supervisionado; Linguística Aplicada; Figuras de Ação; Modalizações.
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A importância do Ensino de Regressão Linear Simples
no Ensino Médio: um estudo com alunos do 3º Ano do
Ensino Médio - IFMA Campus Imperatriz
Paulo Cardoso Jales
Resumo
O ensino da estatística nas escolas auxilia a formação de um cidadão integral, com a
capacidade de relacionar o saber escolar com a pratica social. Este trabalho tem por
objetivo apresentar uma abordagem geral acerca dos conceitos de Correlação e Regressão Linear Simples e sua aplicabilidade no cotidiano dos educandos e avaliar a compreensão dos conteúdos abordados e a capacidade de aplicar tais assuntos em situações
- problemas como também de inter-relacionar com as diversas áreas do saber. Para o
mesmo foi realizado um minicurso com ministração de aulas expositivas e práticas no
laboratório de informática. Participaram destes 19 alunos do 3o ano do ensino médio
integrado do Instituto Federal do Maranhão campus Imperatriz (IFMA) no período de
17 a 21 de marco de 2014. Com base neste estudo, conclui-se que os alunos tiveram um
bom aproveitamento do conteúdo ministrado, não apresentaram dificuldades na utilização dos softwares e na aplicação do conteúdo no cotidiano.
Palavras-chave:
Correlação; Regressão Linear; Estatística.
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Identificação molecular, via DNA Barcode, da
ictiofauna da Bacia do rio Mearim, Maranhão
Paulo Sergio da Silva Moraes
Resumo
Sistemas de identificação molecular vêm se aprimorando cada vez mais com o avanço
da biologia molecular. A técnica de DNA barcode consiste na utilização de aproximadamente 648 pb do gene mitocondrial Citocromoc Oxidase Subunidade I (COI) e constitui
uma das mais atuais ferramentas moleculares na detecção de unidades biológicas. Neste contexto, este estudo objetivou gerar sequências do gene COI para identificar espécies
de peixes da bacia do rio Mearim. Os peixes foram coletados utilizando-se redes de arrasto, malhadeiras e tarrafas. A identificação morfológica foi realizada com o auxílio de
literatura específica. O DNA total foi extraído do tecido muscular empregando-se o protocolo de Fenol-Clorofórmio. O isolamento e amplificação do gene COI foram realizados
por meio da técnica de PCR. Os produtos das PCRs foram purificados e sequenciados em
sequenciador automático de DNA ABI 3500 (Life Technologies). Os dados foram analisados através dos programas BioEdit e MEGA. Foram geradas 116 sequências do gene COI
com 629 pb representando 21 espécies. As médias das divergências genéticas intraespecíficas encontradas através do algoritmo K2P variaram de 0 a 1,8% e as interespecíficas
variaram de 15 a 28%. Os valores obtidos de divergência genética entre indivíduos da
mesma espécie são, em média, consistentes com aqueles encontrados na literatura. A
árvore filogenética agrupou fortemente os espécimes identificados como coespecíficos
(99% de bootstrap), entretanto, os exemplares de Leporinus piau formaram dois subclados com divergência genética de 4% quando comparados entre si, reforçando a necessidade de definição do seu status taxonômico. Os resultados demonstram o potencial da
ferramenta DNA barcode para identificar e discriminar espécies de peixes da bacia do
rio Mearim.
Palavras-chave:
Identificação; Gene COI; Código de Barras.
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Análise Vibracional e de Transições de Fase em
Dielétricos Ferróicos e de Baixa Simetria
Rafael Mendonça Almeida
Resumo
Neste trabalho, propõe-se a investigação das propriedades vibracionais, pelas espectroscopias Raman e no infravermelho, e de transições de fase em três sistemas cristalinos, a saber: fibras monocristalinas de CaTa2O6 (CTO) e monocristais de Li3ThF7 (LTF)
e montebrazita, LiAl(PO4)(OH). O primeiro deles apresenta transições de fase polimórficas e, de acordo com as condições de síntese, pode exibir três fases de temperatura
ambiente. O interesse no CTO foi pautado em dois objetivos: (i) investigar a transição
cúbico-ortorrômbica, e (ii) determinar o espectro vibracional por espectroscopia Raman e no infravermelho. No que diz respeito ao LTF, investigaram-se, pelas técnicas de
espectroscopia Raman e no infravermelho, as duas transições de fase de alta temperatura sofridas por esse material, buscando identificar o grupo espacial da fase tetragonal
de mais alta temperatura. Para que isso fosse realizável foi necessário confrontar os resultados experimentais com as previsões de teoria de grupos para o número de modos
normais de cada fase. Quanto à montebrazita, ela se trata de um cristal triclínico que
foi utilizado como modelo para estudar as propriedades fonônicas de cristais de baixa
simetria (monoclínicos ou triclínicos) em diversos ângulos de polarização da luz. Tal
estudo permitiu, no caso dos fônons polares, a identificação das direções dos momentos
de transição, que em cristais de alta simetria encontram-se ao longo dos eixos cristalográficos. Os fônons não polares, por outro lado, foram estudados a fim de verificar
as regras de seleção do Raman e do infravermelho, bem como verificar a existência de
possíveis defeitos.
Palavras-chave:
Espectroscopia Raman; Espectroscopia no Infravermelho; Análise de Dispersão; Dielétricos.
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A relação estratégica entre comunidades rurais e
grandes empresas no Maranhão
Raifran Abidimar de Castro
Resumo
O Maranhão tem recebido diversos investimentos públicos e privados. Dentre eles têm
destaque no oeste maranhense a Duplicação da Estrada de Ferro Carajás (de responsabilidade da Vale S/A), e a operação da indústria da Suzano Papel e Celulose S/A. Estes
investimentos são destacados pelo Estado como primordiais para o crescimento econômico da região. Mas para os movimentos sociais e para as comunidades direta e indiretamente impactadas, eles representam danos ambientais e ampliação dos problemas
sociais. Tem-se como objetivo deste trabalho, disponibilizar informações sobre as estratégias utilizadas pelas comunidades rurais e pelas grandes empresas nos processos de
relação entre ambos. Foram selecionados os casos da relação entre a comunidade do
Assentamento Francisco Romão (Açailândia) e a mineradora Vale S/A, e entre as quebradeiras de coco babaçu da RESEX Ciriáco (Cidelândia) e a Suzano. Aplicaram-se entrevistas com os comunitários e com representantes das empresas; além de observação
em campo do contexto sociopolítico nas comunidades. Analisaram-se os documentos
das empresas referentes às ações no assentamento e na RESEX; além de atas de reuniões das comunidades que envolvam a relação com as empresas. Para o embasamento
teórico-metodológico utilizou-se a teoria de campos e de capitais de Pierre Bourdieu.
Observou-se que comunidades e empresas se utilizam de estratégias de força, de universalização simbólica e de reprodução. Mas o uso do capital financeiro das empresas
tem enfraquecido o capital social das comunidades, ampliando o processo de territorialização empresarial.
Palavras-chave:
Violência Simbólica; Luta política; Manipulação Legítima.
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O papel da precipitação sazonal na qualidade das
águas na área de influência do lixão de Salinópolis-PA
Régia Simony Braz da Silva
Resumo
A Região Amazônica apresenta elevada taxa de precipitação anual e grande disponibilidade de radiação solar que propicia diferentes riquezas naturais. Alguns estudos
sugerem que a precipitação é um dos principais agentes influenciador da qualidade
da água. Por outro lado, a qualidade da água consumida por uma população está diretamente relacionada a intervenção humana que pode afetar o padrão de potabilidade
dos recursos hídricos. Desse modo, o objetivo deste trabalho foi averiguar a influência
do lixão de Salinópolis-Pa, na qualidade das águas superficiais e subterrâneas por meio
de análises físico-químicas e microbiológicas, em vista da variabilidade da precipitação sazonal no município. Para isso, foram coletadas amostras de águas em 11 pontos
(4 poços, 3 nascentes e 4 em riachos) na região de estudo e de dados meteorológicos,
durante o período menos chuvoso (junho-dezembro) e chuvoso (janeiro -maio) para
2014 e 2015. Uma análise climatológica da precipitação, a anomalia e a sua relação com
os sistemas meteorológicos observados foram demonstradas para o período de estudo.
Para a análise dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos foram analisados o pH,
a temperatura, a turbidez, a condutividade elétrica, o oxigênio dissolvido, a salinidade,
o TDS (total de sólidos dissolvidos), os nitratos, os nitritos, a amônia, os metais pesados,
os coliformes totais, fecais e Escherichia coli. Para compreensão do balanço de água no
solo também foram coletados dados de infiltração e vazão.
Palavras-chave:
Qualidade de Água; Precipitação; Lixão.
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As redes sociais no planejamento de viagem para o
destino Barreirinhas-MA/Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses
Robson Luís e Silva
Resumo
O modo como compartilhamos informações evoluiu com a Internet, e, neste contexto,
as mídias sociais têm se destacado pelo crescimento exponencial, o que tem aguçado
o interesse pela pesquisa em marketing de destinos, com um número cada vez maior
de investigações sobre o papel das mídias sociais na formação da imagem de lugares
turísticos e como os viajantes estão sendo influenciados por conteúdos gerados pelos
usuários dessas mídias. Este trabalho se propõe a investigar o perfil do turista do destino Barreirinhas-MA/Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, conhecendo seus hábitos na utilização das mídias sociais para o planejamento de viagens e, se em algum
momento, as mesmas foram utilizadas para obter informações sobre este destino. A
proposta apresentada aqui é a de identificar, do ponto de vista do turista, como ele está
se adaptando às novas tecnologias, principalmente, em relação ao planejamento de viagens com a utilização de conteúdos expostos por meio de mídias sociais.
Palavras-chave:
Mídias Sociais; Turismo; Planejamento de Viagens.
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Avaliação da interiorização do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Rommelde Sousa Neves
Resumo
O trabalho avalia o impacto da interiorização do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão (IFMA) no desempenho escolar do Ensino Fundamental nos
municípios contemplados com a implantação. São escassos os estudos que abordam a
influência da presença dos Institutos Federais como incentivos à melhoria do Ensino
Fundamental, especialmente em regiões pobres como o estado do Maranhão. Os dados utilizados foram as notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB),
extraídas do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) nos anos de 2005 a 2013. Utilizamos o método de Controle Sintético desenvolvido por Abadie, Dimond e Hainmuller (2010), obtendo um contrafactual na construção da trajetória das notas do IDEB tendo os referidos municípios com IFMA. As evidências empíricas apontam que a expansão teve um efeito positivo nas notas do IDEB.
Palavras-chave:
Controle Sintético; Ensino Fundamental; IDEB; Interiorização; Instituto Federal.
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Movimento acelerado e o homem na lua:
desmistificando teorias de conspiração através da
demonstração investigativa
Ronilson Pinheiro da Silva
Resumo
No presente trabalho investigamos a utilização do ensino investigativo como estratégia
de facilitação do ensino-aprendizagem sobre conteúdos envolvendo o movimento acelerado. Neste contexto tomamos como pano de fundo as teorias da conspiração sobre a
ida do homem à Lua. A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal do Maranhão –
Campus Barra do Corda, em uma turma de 1ª série do ensino médio do curso integrado
em Informática. Com ela abordamos além dos conteúdos do currículo da 1ª série (queda
livre e lançamento oblíquo) o tópico de pêndulo simples, comumente visto na 2ª série. Como ferramentas facilitadoras da aprendizagem do tema, fizemos uso de recursos
educacionais como simulações computacionais, experimentos demonstrativos e vídeo
análises através do software Tracker. Esses recursos se somaram em uma sequência didática como nosso produto educativo final. As atividades foram desenvolvidas através
de trabalhos em grupos fundamentadas na teoria Sócio-Interacionismo de Vygotsky, de
aulas expositivas dialogadas e do ensino multilateral, visando a construção do conhecimento através do ensino ativo. Como forma de avaliação da aprendizagem levamos
em consideração aspectos qualitativos, como a participação dos alunos no decorrer do
desenvolvimento das atividades, e aspectos quantitativos, através de questionários de
pré e pós-testes. Os resultados encontrados nos mostram que o uso do ensino investigativo subsidiado por temas contextualizadores como a ida do homem à Lua se apresenta como uma boa ferramenta de aprendizagem sobre movimento acelerado. Com ele
condensamos diversos conteúdos da grade tradicional em poucas aulas, instigando a
discussão ativa e o senso crítico dos alunos e quantitativamente promovendo um aprendizado significativo dentro da escala de tempo investigada.
Palavras-chave:
Ensino Investigativo; Simulações Computacionais; Software Tracker; Sócio-Interacionismo; Teorias de Conspiração.
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(Des)caminhos da profissão docente: sobre a
experiência do curso PARFOR no IFMA/Campus Codó
(2010-2014)
Rosana Maria de Souza Alves
Resumo
A pesquisa pretende contribuir com os estudos voltados para a compreensão de alguns
elementos subjacentes à política de expansão da educação superior no país, mais especificamente aquela voltada para a formação de grandes contingentes de professores a
partir das demandas da LDB 9394/96. Como recorte, a investigação centrou-se na análise
da emergência do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR, compreendido como fruto de demandas por reformas no campo da educação, visando melhorias na qualidade do ensino, através do investimento na formação de professores em nível superior. A intenção foi pesquisar esta política pública enquanto experiência
formativa, com ênfase nas lógicas ativadas pelos próprios cursistas, no que concerne ao
aspecto da profissionalização docente. Buscou-se, com isso, indiciar os caminhos traçados
por esses sujeitos quanto ao seu reconhecimento e identificação com o ofício.
Palavras-chave:
História da Educação; Reformas Educacionais; PARFOR; Profissionalização Docente; Representações; Identidade Profissional.
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Avaliação do perfil das quebradeiras de coco babaçu
e de suas condições de trabalho no município de
Itapecuru-mirim/MA
Scheila Regina Gomes Alves Vale
Resumo
Tendo como objetivo compreender as situações de trabalho, através da Análise Ergonômica do Trabalho (AET), e propor melhoria nas condições de saúde e trabalho, foi realizado um estudo observacional descritivo do tipo transversal, com duzentas e setenta
e cinco quebradeiras de coco babaçu, no município de Itapecuru Mirim-MA. A análise
ergonômica do trabalho e instrumentação no método OWAS e RULA, as observações de
campo apoiadas pelos registros de imagens (fotos e vídeos), questionários aplicados e
entrevistas com informantes-chave subsidiaram a compreensão do trabalho das quebradeiras, e, de modo particular, a atividade real na quebra do coco babaçu. A existência de sintomas osteomusculares relacionados ao trabalho, foi verificada através do
Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares, e 93,5% das quebradeiras de coco
babaçu afirmaram sentir dor ou desconforto, nos últimos doze meses, que acreditam
estar relacionado com seu trabalho, sendo a dor lombar prevalente em 57% dos casos.
Riscos biomecânicos foram evidenciados em todas as etapas integradas do trabalho das
quebradeiras: coleta, transporte e quebra dos cocos. Trabalho estático, como as posturas
mantidas nos membros inferiores e em um dos braços na atividade de quebra do coco,
e ainda os sintomas osteomusculares apresentados indicam a lombalgia como patologia que acomete as quebradeiras de coco babaçu. A autonomia de poder decidir sobre
o seu trabalho, a boa integração com seus pares, apresentaram-se como favoráveis no
alívio da carga de trabalho, estimulando a satisfação no trabalho e contribuindo para a
continuidade dessa atividade laboral secular. Resultados das avaliações das condições
de saúde e trabalho, enfatizados nos relatos das informantes-chave demonstraram a
necessidade de mudança na atividade de quebra tradicional do coco babaçu. Melhorias
como o uso de bolsa costal, construção de mesa de trabalho adaptada, uso de cadeira
regulável e pausas regulares são algumas das recomendações ergonômicas sugeridas.
Palavras-chave:
Babaçu; Análise Ergonômica; Sintomas Osteomusculares.
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Jovens, interações e articulações com a
aprendizagem musical no contexto do Ensino
Médio do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia do Maranhão (Campus Monte Castelo)
Tânia Maria Silva Rêgo
Resumo
Esta dissertação, com abordagem sociocultural da Educação musical, particularmente
no âmbito dos estudos sobre “jovens e música”, foi produzida com o objetivo de analisar
as interações dos jovens do Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão-Campus Monte Castelo com a música, visando compreender
dinâmicas e características das mesmas e as articulações destas com a aprendizagem
musical. Tendo por pressupostos a relevância da música para os jovens, o poder que
ela exerce sobre eles e a aprendizagem musical que ocorre em diferentes contextos, o
trabalho teve como questão principal: “Como se dão as interações entre jovens e música e suas articulações com a aprendizagem musical no Ensino Médio do IFMA-CMC?”
Para tanto, busquei como objetivo específico identificar e conhecer as interações em
relação a suas práticas, concepções, sentidos, modos de aprendizagem, preferências e
expectativas em relação à mesma. O referencial teórico, do qual destaco alguns autores,
foi disposto em três blocos interligados: o primeiro reporta-se às perspectivas teóricas
da sociologia da música, desenvolvendo o conceito da “Força semiótica da música” DeNora (1999, 2000, 2002, 2005) e a interação “humano-música”: Blacking, (1973); Seeger,
(2008). O segundo abarca as experiências de jovens com a música (em especial a popular), aprendizagem musical: Arroyo (2007, 2010, 2013); Green (2008); Stalhamar (2004);
Swanwick, (2003); Grossi (2012); Queiroz (2004). A escola, Ensino Médio: Sposito (1997);
Dayrell (2009); Santos (2009) e o terceiro com literatura do campo da educação profissional técnica, composto pelas legislações e estudos teóricos: Bueno (2012); Pacheco (2008).
Os procedimentos metodológicos incluíram revisão da literatura e coleta de dados, utilizando questionário e grupo focal. Os participantes da pesquisa foram 49 estudantes
de duas turmas do terceiro ano do Ensino Médio integrado ao ensino técnico do IFMACMC, situado na cidade de São Luís-MA. Todos responderam ao questionário e, destes,
foram selecionados 12 para compor dois grupos focais com 6 jovens em cada grupo. A
análise dos dados revelou que as interações com a música são diversas e permitiram
perceber as ações dos jovens como produtoras de expressão, inclusive artísticas. Eles
tinham: práticas variadas (canto, bandas, instrumentos, audição, dança); concepção da
música como algo importante em suas vidas; percepção da música como produtora de
sentidos (social, corporal/cognitivo e emocional); variados modos de aprender (sozinho,
com ajuda, online, na escola); preferência musical eclética (gêneros, estilos, artistas,
bandas) e, alguns, expectativas profissionais na área musical (DJ, produtor, compositor,
cantor). Este estudo contribui para a compreensão sobre as interações dos jovens com
a música e como estas se articulam com a aprendizagem de música, especialmente, no
Ensino Médio de uma escola pública que oferece educação profissional técnica, sugerindo reflexões e gerando subsídios para a área de Educação Musical.
Palavras-chave:
Jovens e Música; Ensino Médio; Aprendizagem Musical; Instituto Federal.
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Análise de erros em relatórios de futuros
professores de espanhol
Triciane Rabelo dos Santos de Almada
Resumo
Considerando as dificuldades inerentes do processo de aprendizagem da língua espanhola, em especial as que se referem à produção escrita dos relatórios de estágio nesse
idioma, esse estudo busca investigar o papel dos erros enquanto indicadores de estágios
de aprendizagem de futuros professores de espanhol. Com esse fim, analisamos a frequência e a tipologia mais recorrente desses erros e refletimos a respeito de suas possíveis implicações para a escrita na língua estrangeira de um gênero acadêmico específico (o relatório). Quanto ao quadro teórico, recorremos às contribuições da Linguística
Contrastiva e, fundamentalmente, ao modelo da Análise de Erros. Para tanto, interessou-nos analisar os erros presentes nos relatórios de estágio de futuros professores de
espanhol e nos centramos no plano da observação, no da descrição e no da explicação
(Corder, 1967). Além disso, ao examinar os erros nas produções, consideramos três pontos de vista: o do professor, o do investigador e o do aluno. Chamamos a atenção para
o fato de que a frequência maior de erros encontra-se no nível morfossintático, com
incidência maior no paradigma verbal. Uma explicação possível se deve à similaridade
morfológica do sistema verbal do português e do espanhol como causadora de tais interferências, somada ao pouco domínio das regras da LE. Outro aspecto que se destaca
é que os erros afetam a coesão e a coerência textual. Diante disso, analisar esses erros
pode levar a uma melhor compreensão das dificuldades presentes na produção escrita
do gênero em foco e dessa forma contribuir para que estejamos conscientes sobre o
que, como e quando corrigir as produções dos alunos.
Palavras-chave:
Análise de Erros; Espanhol; Relatórios de Estágio; Professores de Espanhol.
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Pós-compósitos de alumina-boreto obtidos por
moagem reativa de alta energia
Valdivio Rodrigues Cerqueira
Resumo
Este trabalho teve como objetivo sintetizar e caracterizar pós de alumina-boretos, por
moagem reativa, visando a obtenção de compósitos de misturas de fases de alta dureza.
Os experimentos envolveram reações de aluminotermia ativadas por moagem, tendo
como precursores WO3, TiO2 ou Ti, B2O3 ou B e Al, sendo o alumínio metálico, o agente
redutor e os produtos foram alumina com boretos de titânio e de tungstênio. As reações
obtidas foram do tipo auto-propagante, com tempos curtos de moagem até à ignição
(2 a 15 minutos). O tempo de ignição das reações foi monitorado por infravermelho.
Os corpos de prova dos pós obtidos foram prensados em forma de disco e sinterizados
à 1700°C sob alto vácuo. Esses foram caracterizados por densidade aparente, difração
de raios X e microscopia eletrônica de varredura. Os pós resultantes da moagem de
alta energia mostraram completa transformação dos reagentes, formando fases do tipo
Al2O3 - (WB/W2B/WB2/W2B5) - TiB2. As densidades dos corpos sinterizados foram estimadas entre 60 e 97% da densidade teórica.
Palavras-chave:
Moagem de Alta Energia; Cerâmica de Alta Dureza; Boretos; Compósito.
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Olhares cruzados: o Centro Histórico de São Luís sob
a lente dos atores turísticos
Vilton Soares de Souza
Resumo
Fundamentado em um recorte teórico que permite construir um conhecimento científico interdisciplinar e subjetivo na relação homem-espaço, o presente trabalho propõe
levantar quais são as percepções dos diversos atores turísticos sobre o Centro Histórico
de São Luís e analisá-las, com vistas a contribuir na melhor exploração deste destino
tombado pela Unesco, sugerindo aos atuais roteiros culturais alguns ajustes. Através
de uma pesquisa de campo com aplicação de questionários aos turistas, moradores e
ao trade turístico local, foi possível levantar diversas percepções. Para mais detalhes,
foram gerados outros dados através da construção de mapas mentais por alunos dos
cursos do eixo da Hospitalidade. Numa perspectiva fenomenológica, cujo objetivo é conhecer, compreender, descrever e interpretar, o trabalho alcançou seus resultados propostos descortinando uma possível “tensão” entre a percepção dos moradores e aquelas
do trade e dos turistas, no que se refere ao uso do espaço. Também há marcas de uma
avaliação negativa da prestação dos serviços públicos impactando negativamente na
percepção do espaço por todos os atores, sugerindo que o Centro Histórico ainda é subutilizado no seu potencial turístico. Ele é tido como um “mirante” para o mar, para a baía
de São Marcos, para o pôr-do-sol, etc., pelos moradores e pelo trade. Os turistas “abrem
as janelas” destes mirantes para os detalhes internos: o “craquelado”, os azulejos, a topografia, etc. O trabalho alcançou também resultados não propostos no início, como a
crítica ao método interpretativo usado nesta pesquisa, salientando algumas limitações.
Palavras-chave:
Turismo Cultural; Percepção Ambiental; Mapas Mentais; São Luís; Patrimônio.
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Análise técnico-econômica de tecnologias de manejo
da irrigação na produção de feijão-caupi na região
dos Cocais - MA
Wady Lima Castro Júnior
Resumo
Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar técnica e economicamente diferentes tecnologias de manejo da irrigação na produção do feijão-caupi (Vignaunguiculata (L.) Walp.), em duas épocas de cultivo (safra e entressafra), na região dos cocais, no
Estado do Maranhão. O experimento foi conduzido no Campo Experimental do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Codó, no município de
Codó, MA, no delineamento em blocos casualizados, com sete tecnologias, duas épocas
de cultivo e quatro repetições. As tecnologias foram constituídas pelas lâminas recomendadas pelas diferentes tecnologias de manejo da irrigação, sendo T1: Determinação
da umidade do solo com forno de micro-ondas; T2: Tanque Classe A; T3: Irrigâmetro;
T4: Tensiometria; T5: Irrígrafo; T6: Balanço hídrico com software Ref-ET e T7: Balanço
hídrico com o software Irriplus. Foi observado que, o investimento na produção do feijão-caupi irrigado por aspersão convencional, para a área do estudo, mostrou-se viável
independentemente da época de cultivo e/ou tecnologia de manejo adotada. No entanto,
a maior rentabilidade foi obtida com o manejo da irrigação realizado com o irrígrafo,
na primavera, e com o irrigâmetro, no outono. O plantio conduzido na primavera foi
mais rentável para todos os tratamentos.
Palavras-chave:
Avaliação Econômica; Agricultura Irrigação; VignaUnguiculata.

29

Anais - Encontro de Pós-graduação | IFMA

Implantação do PROEJA no campo: uma análise a partir
do EJA no povoado de São Raimundo em Viana - MA
Washington Silva do Nascimento
Resumo
O presente artigo faz algumas contribuições trazidas pela EJA para implantação do
proeja no Campo. É resultado de uma análise com base em uma pesquisa desenvolvida
no povoado de São Raimundo em Viana Maranhão, mas precisamente na região da reforma agrária, onde as condições de ensino ainda estão longe de serem as ideais para
atender a todos os públicos: infantil, jovens, adultos e idosos. Embora a atuação da EJA
traga benefícios à comunidade, ainda não está voltado para a educação profissional. E
assim como em boa parte do Brasil, é preciso motivar os alunos para a educação profissional e traçar novas estratégias de implantação do proeja para que este venha atender
as necessidades da comunidade. A EJA é uma ferramenta importante para a implantação do proeja no campo, pois suas contribuições trazem subsídios importantes que vão
auxiliar na construção de um modelo educacional profissional.
Palavras-chave:
EJA; Educação no Campo; PROEJA.
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Análise dos esforços de usinagem e acabamento
superficial no fresamento frontal do aço ABNT 1045
com aplicação MQF de óleo refinado vegetal à base
de canola
Antonio Santos Araujo Junior
Resumo
A usinabilidade de um material metálico é influenciada principalmente pela sua composição química, microestrutura e resistência mecânica e, também, do fluido de corte,
incluindo tipo e método de aplicação. São vários aspectos fundamentais que caracterizam essa usinabilidade, entre eles a vida da ferramenta de corte, o acabamento superficial e a potência requerida para o corte. Este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito da aplicação do óleo refinado vegetal à base de canola (Brassicanapus L.) utilizado
como fluido de corte na forma de mínima quantidade de fluido – MQF, utilizando-se,
para tanto, uma vazão de 50 ml/h nos esforços de usinagem (força de corte e força de
avanço) e no acabamento superficial, em especial, a rugosidade média, durante o processo de fresamento frontal do aço ABNT 1045. Na técnica MQF, o fino spray de óleo
aplicado durante o processo de lubrificação da zona de corte é ainda vaporizado pelas
altas temperaturas geradas.Em função disso, uma quantidade significante de calor é
absorvida pelo efeito da evaporação do lubrificante, deste modo contribuindo para uma
considerável redução da temperatura na zona de corte. A aplicação deste óleo foi comparada com um óleo comercial (LB 2000) bastante utilizado nestas mesmas condições e
com a condição a seco. Foi realizado um Planejamento de Experimentos - DOE fatorial
24 onde as variáveis de entrada quantitativas foram a velocidade de corte (vc), o avanço
(fz), a profundidade de corte (ap) e o fluido de corte como variável qualitativa, enquanto
as variáveis de saída medidas foram as forças de corte (Fx), forças de avanço (Fy) e as
rugosidades média (Ra). Verificou-se que os parâmetros mais influentes nas componentes de forças são o avanço e a profundidade de corte, e no acabamento superficial
são a velocidade de corte e o avanço. O óleo de Canola apresentou valores de forças e
rugosidades em linha com o óleo LB 2000 e menores que a condição a seco. Os resultados mostraram que há grande possibilidade de utilização eficiente de fluidos de corte
ecologicamente corretos, como é o caso dos óleos vegetais comestíveis, sem os grandes
prejuízos causados ao meio ambiente inerentes aos óleos químicos e de base mineral.
Palavras-chave:
Forças de Usinagem; Fluidos de Corte; Acabamento Superficial.
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Violência sexual contra crianças e adolescentes:
a participação das escolas públicas municipais
da cidade de Imperatriz do Maranhão na rede de
enfrentamento
Aricelma Costa Ibiapina
Resumo
A presente dissertação elegeu como objeto de estudo a análise da participação das escolas públicas de ensino fundamental no município de Imperatriz-MA na rede de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. A questão-problema
que moveu esta pesquisa foi: como vem ocorrendo a participação das escolas públicas
municipais de ensino fundamental na cidade de Imperatriz-MA na rede de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes no período de 2006 a 2012? As
categorias principais desta pesquisa foram: escola, enfrentamento da violência, abuso
e exploração sexual, crianças e adolescentes, políticas públicas, currículo e formação
de educadores. Objetivou-se analisar a participação das escolas públicas municipais de
ensino fundamental na cidade de Imperatriz-MA na rede de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes no período de 2006 a 2012. O tipo de estudo
mais adequado encontrado foi o estudo de caso. A metodologia utilizada consistiu nas
pesquisas bibliográfica, documental e empírica. Todas as seções iniciaram-se com a discussão teórica e encerram-se com a análise e interpretação dos dados empíricos. Foram
utilizados como instrumento de coleta de dados questionários com questões fechadas
e abertas, entrevistas abertas e semiestruturadas. De um universo de 119 escolas de
ensino fundamental, foram selecionadas três como escolas que fizeram a inclusão da
temática da violência sexual nos seus respectivos currículos. A análise do material obtido nas entrevistas foi feita mediante o instrumental teórico-metodológico possibilitado
pela análise de conteúdo tendo como fundamentação o materialismo histórico-dialético
marxista, dentro de uma vertente crítica que produz uma visão de mundo não determinista, permitindo chances de movimento e transformação, valorizando os fenômenos e
os sujeitos neles envolvidos em sua totalidade. Os resultados permitiram concluir que
os currículos das três escolas investigadas contemplam as temáticas do abuso e exploração sexual de forma disciplinar, por meio de projetos, planos de ensino, de aula, dentre
outros. A formação dos educadores para o enfrentamento da violência sexual não chegou a todas as escolas. Considerou-se que os educadores, se tiverem condição de trabalho, tempo e espaço, apoio, orientações, formação continuada, terão possibilidades de
aprender a lidar com as diversas situações da violência sexual. Nessa perspectiva, algumas escolas da rede municipal de Imperatriz são orientadas no sentido de trabalhar
com a prevenção por intermédio dos encaminhamentos de dois projetos da Secretaria
Municipal de Educação (SEMED).
Palavras-chave:
Abuso e Exploração Sexual; Crianças e Adolescentes; Políticas Públicas; Currículo Escolar; Formação de Educadores.
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Conhecimento de alunos do ensino médio do
município de Codó-MA acerca de animais peçonhentos
e venenosos
Bruna Rafaela Martins Azevedo
Resumo
Animais peçonhentos e venenosos despertam o interesse dos estudantes, já que geralmente estão cercados de lendas, crendices e concepções errôneas aliadas a um desconhecimento geral sobre a biologia e formas de identificação das espécies, medidas para
prevenção de acidentes e práticas corretas de primeiros socorros. O presente trabalho
objetivou investigar o conhecimento prévio dos estudantes de Ensino Médio do IFMA
– Campus Codó acerca dos mitos e verdades existentes sobre animais peçonhentos e
venenosos e, ainda, elaborar um material didático complementar. Foram entrevistados
258 estudantes que responderam a um questionário semi-estruturado sobre as concepções e conceitos da temática animais peçonhentos. As respostas apontam para uma
carência na abordagem em sala de aula e na propagação de conceitos e ideias erradas
sobre o tema que contribuem na disseminação de mitos e dificultam as estratégias de
conservação. Os dados mostraram a presença de muitos erros em questões centrais
como a identificação correta das espécies peçonhentas e os procedimentos a serem adotados em caso de acidente. Foi elaborada uma proposta de material didático complementar do tipo cartilha para tentar suprir as necessidades do professor na transmissão
de conhecimentos específicos aos alunos. As ações de educação ambiental na forma de
minicurso contribuíram para desmistificar conceitos e alfabetizar cientificamente os
estudantes na adoção de práticas corretas de segurança e conservação das espécies. O
tema deve ser mais abordado pelos professores, tendo em vista o grande interesse por
parte dos estudantes e a proliferação de conceitos equivocados.
Palavras-chave:
Artrópodes; Cartilha; Educação ambiental; Serpentes.
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Diagnóstico do lixo eletroeletrônico em São Luís,
Maranhão
Bruno Valério Everton Costa
Resumo
A dependência crescente da tecnologia proporcionada pelo crescimento econômico do
Brasil vem estimulando um aumento no consumo de produtos eletroeletrônicos nos
últimos anos. A rápida atualização tecnológica destes produtos e o forte marketing consumista induzem os usuários a adquirir ou renovar seus equipamentos por outros mais
sofisticados em menor tempo, descartando os produtos obsoletos e proporcionando a
geração de uma grande quantidade de resíduos, conhecidos como lixo eletroeletrônico.
O descarte desses resíduos deve ser feito através de procedimentos específicos, antes de
ir para o seu destino final. Isso é necessário devido às particularidades na composição
física e química destes produtos, os quais são nocivos ao meio ambiente. A reciclagem
do lixo eletroeletrônico é um gargalo para a solução dos seus impactos ambientais, onde
se espera que a nova legislação sobre resíduos sólidos promova uma mudança de postura dos agentes geradores de resíduos, desde a extração dos recursos naturais até a
o descarte final do produto eletroeletrônico. No presente trabalho, foram abordados
os impactos ambientais do lixo eletrônico, as legislações brasileira e estrangeira sobre
resíduos eletrônicos, e descritas as alternativas de reciclagem e destinação final encontrados no município de São Luís. Alguns pontos de coleta de pilhas e baterias foram
mapeados, mas somente uma empresa recebe os demais resíduos eletrônicos. A legislação nacional aponta a logística reversa como solução principal do lixo eletrônico, mas
o Estado do Maranhão e o município de São Luís ainda não regulamentaram o descarte
desse tipo de resíduo, diferente de outros estados e municípios brasileiros.
Palavras-chave:
Descarte; Resíduos Eletrônicos; Reciclagem; Educação Ambiental.
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Um processo independente de domínio para o
povoamento automático de ontologias a partir de
fontes textuais
Carla Gomes de Faria Alves
Resumo
A demanda por sistemas baseado em conhecimento é crescente considerando suas aptidões para a solução de problemas complexos e para a tomada de decisão. As ontologias
são formalismos para a representação de conhecimento de um dado domínio, que permitem o processamento semântico das informações e, através de interpretações mais
precisas das informações, os sistemas apresentam maior efetividade e usabilidade. O
povoamento de ontologias visa à instanciação de propriedades e relacionamentos não
taxonômicos de classes de ontologias. Entretanto, o povoamento manual de ontologias
por especialistas de domínio e engenheiros do conhecimento é uma tarefa cara e que
consome muito tempo. O povoamento de ontologias rápido e com baixo custo é crucial para o sucesso de aplicações baseadas em conhecimento. Portanto, torna-se fundamental uma semi-automatização ou automatização desse processo. Esta tese propõe
um processo genérico para o problema do Povoamento Automático de Ontologias, especificando suas fases e técnicas que podem ser aplicadas em cada uma delas. É também
proposto um Processo Independente de Domínio para o Povoamento Automático de Ontologias (DIAOP-Pro) a partir de fontes textuais, que aplica técnicas de processamento
da linguagem natural e extração de informação para adquirir e classificar instâncias de
ontologias. O DIAOP-Pro se constitui em uma abordagem original uma vez que propõe o
povoamento automático de ontologias utilizando uma ontologia para a geração automática de regras para extrair instâncias a partir de textos e classifica-as como instâncias de
classes da ontologia. Estas regras podem ser geradas a partir de ontologias específicas
de qualquer domínio, tornando o processo independente de domínio. Para avaliar o
processo DIAOP-Pro foram conduzidos quatro estudos de caso de modo a demonstrar
a sua efetividade e viabilidade. O primeiro estudo de caso foi realizado para avaliar a
efetividade da fase “Identificação de Instâncias Candidatas”, no qual foram comparados
os resultados obtidos com a aplicação de técnicas estatísticas e de técnicas puramente
linguísticas. O segundo estudo de caso foi realizado para avaliar a viabilidade da fase
“Construção de um Classificador”, através da experimentação com a geração automática
do classificador. O terceiro e o quarto estudo de caso foram realizados para avaliar a
efetividade do processo proposto em dois domínios distintos, o jurídico e o turístico. Os
resultados indicam que o processo DIAOP-Pro povoa ontologias específicas de qualquer
domínio com boa efetividade e com a vantagem adicional da independência do domínio.
Palavras-chave:
Ontologias; Povoamento de Ontologias; Processamento da Linguagem Natural; Extração
de Informação; Engenharia do Conhecimento.
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Avaliação das disparidades regionais na distribuição
do crédito do PRONAF no Estado do Maranhão, entre
1998 a 2012
Carmozene Maria Silva Santos
Resumo
Avaliação das disparidades regionais na distribuição do crédito do Pronaf no Estado do
Maranhão, entre 1998 a 2012. Orientador: Prof. Dr. Paulo Marcelo de Souza.Nos últimos
anos, a agricultura familiar tem sido reconhecida por representar, enquanto categoria
social e de ação política, um papel importante no desenvolvimento socioeconômico do
Brasil. Dessa forma, as políticas públicas apresentam efeitos diversos em cada região,
contribuindo, possivelmente, para o desenvolvimento regional. O Maranhão, com histórico de concentração fundiária e de renda, sofreu os efeitos perversos da crise dos anos
90, período que culminou com a criação do Pronaf, para fortalecimento de agricultores
vulneráveis. Como o Maranhão é um estado singular, dada a sua divisão geomorfológica, com territórios situados desde a Amazônia Legal com pequenos reflexos de Caatinga, apresenta quadros diversos, os quais a agricultura familiar tem questões próprias
e características em seu território. Para isso, este trabalho objetivou: identificar os municípios tomadores do Pronaf entre 1998 a 2012; as modalidades de crédito Pronaf que
os municípios mais acessaram; quais os munícipios que mais se destacaram na tomada
de crédito; e a distribuição do Pronaf em relação à importância da agricultura familiar
local. Foram calculados os índices de Gini, de Theil e a Razão de Concentração (CR). Observou-se uma relação estreita entre: distribuição do crédito pela agricultura familiar
nos municípios; forte correlação entre a participação dos municípios nas despesas da
agricultura familiar e a participação dos municípios no crédito. Entretanto, foi observada uma maior disparidade entre o valor da produção da agricultura familiar dos municípios e suas participações no crédito Pronaf.
Palavras-chave:
Agricultura Familiar; Pronaf; Índice de Gini.
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Síntese de compostos triazólicos empregando
catalisadores magnéticos de Cu2+
Cássio da Silva Dias
Resumo
A importância dos compostos heterocíclicos é incontestável no que tange às suas aplicações biológicas, uma vez que constituem fármacos, vitaminas e produtos naturais1.
O 1,2,3-triazol é um composto heterocíclico que não ocorre na natureza, ou seja, é um
composto de origem exclusivamente sintética e ultimamente tem sido uma das classes
de compostos mais estudados, por apresentar diversas propriedades biológicas, como
antituberculose, antiviral, antifúngica, antitumoral e antibacteriana1,2. A literatura relata alguns trabalhos que realizaram estudos da síntese de 1,2,3-triazois utilizando alcinos terminais e internos, um composto halogênico, azida de sódio e catalisador de cobre
metálico e alumina (Cu/Al2O3), outras utilizam complexos de Cu2+ proporcionando alta
regiosseletividade3,4. O presente trabalho propõe a síntese de compostos triazólicos
utilizando metodologias verdes, como por exemplo a utilização de catalisadores magnéticos de cobre (CuFe2O4). O catalisador pode ser recuperado ao término da reação e
testado em outros ciclos reacionais, as reações serão observadas no Moinho de bolas
sem o emprego de solventes e empregando solventes verdes, serão também testadas
em Microondas e Ultrasson, com variações nas quantidades de reagentes, solventes e
tempo de reação.
Palavras-chave:
Triazol;Nanopartículas Magnéticas de Cu2+; Moinho de Bolas.
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Minimização de resíduos químicos em laboratórios de
ensino e pesquisa
Clenilma Marques Brandão
Resumo
A geração de resíduos químicos é inerente às atividades na área de Química, contudo,
ao longo das últimas décadas, na busca para equacionar esse problema, a comunidade
química vem mobilizando-se, a partir da adoção dos 12 princípios da Química Verde,
além da aplicação da política dos 3R’s com o foco na redução de resíduos químicos.
Sendo assim, nossa responsabilidade ambiental deve ser refletida no aumento da segurança dos envolvidos nas práticas experimentais (docentes, técnicos e discentes), na
economia de recursos, bem como da conformidade com a legislação ambiental em vigor. Para tanto, no presente trabalho analisaram-se as ementas das disciplinas de caráter experimental do curso Técnico (Química) e Graduação (Licenciatura em Química);
investigou-se a percepção ambiental de uma parcela dos usuários dos laboratórios de
ensino e pesquisa vinculados ao Departamento Acadêmico de Química do IFMA Campus Monte Castelo,bem como executaram-se alguns ensaios no âmbito das disciplinas
experimentais de Química Geral e Orgânica com o intuito de diagnosticar a eficácia do
uso de técnicas de minimização, a exemplo da redução no quantitativo de reagentes;
reuso de soluções preparadas anteriormente em estoque no laboratório; indicação no
roteiro do experimento quanto à disposição e destino final dos resíduos gerados. De
modo que, foi elaborado um material de caráter informativo e outro lúdico em que são
abordadas algumas ações a serem desenvolvidas desde o planejamento dos experimentos, disposição e destinação dos resíduos químicos gerados em laboratórios de ensino
e/ou pesquisa.
Palavras-chave:
Resíduos Químicos; Química Verde; Política dos 3R’s; Educação Ambiental.
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Transmissão de malária humana no município de
Altamira na área de implantação do projeto de
aproveitamento
Dailson Coelho Abreu
Resumo
A Malária é uma das mais graves doenças infecciosas do mundo causada por protozoários do gênero Plasmodium que são transmitidos pela picada de fêmeas de mosquitos
do gênero Anopheles. No Brasil, 99% dos casos de malária estão concentrados nos estados que compõem a Amazônia, onde 33 espécies de mosquitos anofelinos ocorrem distribuídas em dois subgêneros (Nyssorhynchus e Kerteszia). Este estudo objetivou monitorar a transmissão de malária humana no município de Altamira, área de implantação
do projeto de Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Foram determinadas a diversidade e densidade, o índice de picada/homem/hora, as taxas de paridade e infecção,
índice de inoculação anual, a correlação entre a temperatura e umidade relativa do ar
na ocorrência, e o período do ano de maior ocorrência de mosquitos anofelinos. Foram
coletados 223 espécimes adultos de fêmeas de anofelinos, distribuídas em nove espécies. As coletas de formas imaturas apresentaram resultados divergentes em relação às
espécies adultas. A espécie An. darlingi foi a mais dominante entre os horários de coleta, An. nuneztovari e An. triannulatus apresentaram maior distribuição entre os meses
de coleta e An. galvaoi a mais frequente. O mês de fevereiro apresentou maior freqüência e riqueza. O índice de picada/homem/hora médio foi 0,26 e anual 76,65. O horário
de 18h00min às 22h00min mostrou-se preferível para hematofagia. Das 61 fêmeas dissecadas apenas nove estavam paridas. Foram positivos para infecção por plasmódios,
um An.darlingi para P. vivax VK247, um An. albitarsis para P. vivax VK 247, e um pool
contendo três espécimes de An. nuneztovari positivo P. vivax VK 210. Os Índices de
Inoculação Anual foram: 2012 = 472,2; 2013 = 142,35; 2014 = 0,0. Não houve correlação,
entre o número de indivíduos coletados e as variações mensais da temperatura (p-valor
= 0,9422) e entre umidade relativa do ar (p-valor =0,8125). A transmissão de malária no
município de Altamira comportou-se regressivamente durante os anos de estudos e a
diversidade e densidade de mosquitos do gênero Anopheles está diminuindo.
Palavras-chave:
Anopheles; Plasmodium; Malária; Altamira.
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Lembranças feitas à mão: histórias de vida das
mulheres que bordam em São João dos Patos Maranhão
Daniele Bastos Segadilha
Resumo
Esta pesquisa busca analisar as relações sociais de gênero a partir da narrativa das
mulheres que bordam utilizando o ponto-cruz na cidade de São João dos Patos - Maranhão. Tenta compreender o contexto da cidade a partir do histórico do povoamento de
sua região, o médio sertão maranhense, bem como a partir dos principais elementos
que a definem como capital dos bordados, desde sua possível origem até os dias atuais,
evidenciando a trajetória das mulheres, em especial das mulheres que bordam e que
sustentam o título da cidade. Apresenta a experiência das bordadeiras de São João dos
Patos, por meio de suas falas, que expõem lembranças relacionadas à vida e ofício. A
partir das narrativas dessas mulheres, discute a constituição social das identidades de
gênero, compreendendo os significados atribuídos ao ofício e os marcadores de gênero
relacionados às bordadeiras de São João dos Patos.
Palavras-chave:
Bordado; Memória; Mulheres; Gênero.
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Metaheurística aplicada ao problema do
reposicionamento de contêineres vazios no
transporte marítimo regular
Abílio Soares Coelho
Resumo
Este trabalho apresenta uma solução para o problema de reposicionamento de contêineres vazios, um dos maiores desafios enfrentados no transporte regular em contêineres. Este problema ocorre basicamente quando as quantidades de cargas exportadas e
importadas são muito diferentes para uma determinada área de comércio marítimo,
fazendo com que sobre contêineres vazios em alguns portos e faltem em outros. Torna-se necessário o reposicionamento dos contêineres vazios, para tal foi proposta uma
variação do modelo de fluxo multiproduto binário e para sua resolução um algoritmo
baseado na metaheurística GRASP. A verificação do modelo proposto deu-se por meio
de testes na ferramenta Cplex 11 com a adaptação de um pacote de instâncias, cujos
resultados foram publicados na literatura para o modelo clássico do problema.
Palavras-chave:
Transporte em Contêineres; Problema de Fluxo Multiproduto; Metaheurística; GRASP.
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Resíduo de café em cafeeiro orgânico adensado e na
germinação e crescimento de plântulas de tomateiro
e cafeeiro
Adjaci Dias de Brito
Resumo
Como consequência da atividade humana e o aumento populacional, tem aumentado o
volume de resíduos urbanos derivados da agricultura. Estima-se que a produção mundial de café supere 8.5 106 t anuais (até 2013), originando considerável quantidade de
resíduo proveniente da elaboração da bebida. O seu uso poderia contribuir à ciclagem
de nutrientes e ao condicionamento do solo e de substratos. Entretanto, o emprego do
resíduo de café (RC) in natura tem sido pouco praticado no meio agrícola. Ademais, por
sua alta disponibilidade, se bem explorado, poderá contribuir para a eficiência de substrato, inserindo-o como uma alternativa para a moderna produção de mudas e crescimento de plantas. Dessa forma, além de transformá-lo numa opção agrícola sustentável,
diminui-se o seu descarte e a poluição ambiental. Neste trabalho, buscou-se analisar os
atributos químicos e avaliar a influência do resíduo de café, puro ou misturado a outros
substratos, como fertilizante orgânico ou condicionador do solo no desenvolvimento do
cafeeiro produzido organicamente e nas características biométricas de plântulas de cafeeiro e tomateiro. O resíduo de café coletado em órgãos públicos e privados do Distrito
Federal, continha elevada umidade após o uso como bebida. Depois de exposto à secagem natural, até atingir a umidade desejada, entre 4 e 5%, foi peneirado, mantendo-se
armazenado em sacos plásticos. O material foi destinado a experimentos de campo e de
casa de vegetação. O primeiro objetivou estudar o RC como fertilizante complementar
e condicionador do solo em cafeeiro orgânico adensado cultivar Obatã, nas doses de
2,0, 1,5, 1,0, 0,5 e 0 kg (controle), aplicadas na projeção da copa de cada árvore. Cada
parcela, contendo 24 plantas, compôs o experimento com quatro repetições em blocos
ao acaso. No segundo, o RC foi expurgado e empregado como constituinte de substrato
em combinações proporcionais em massa com outros produtos orgânicos e artificiais
para germinação e desenvolvimento de plântulas de cafeeiro e tomateiro em casa de
vegetação. Nas condições em que foi trabalhado, verificou-se que o RC in natura apresentou atributos químicos favoráveis para o uso agrícola, onde doses crescentes deste
material aumentaram o índice de área foliar e número de botões florais em cafeeiro.
A sua utilização como substrato interferiu na germinação, emergência e produção de
biomassa em plântulas de xvii cafeeiro e tomateiro. O efeito inibitório do RC, quando
presente em substratos, pode estar associado à ação de metabólitos secundários causadores de alelopatia, como a cafeína, tornando-se necessário identificar tais substâncias
e suas concentrações relativas.
Palavras-chave:
CoffeaArabica L.; LicopersicumSculentumMil.; Alelopatia; Substrato; Ciclagem de Nutrientes; Produção.
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Perfil profissional dos alunos egressos do curso de
Artesanato/PROEJA IFMA Centro Histórico
Adriana Silva do Nascimento
Resumo
O presente artigo mostra o perfil profissional dos egressos e as contribuições do curso
técnico em Artesanato PROEJA para os alunos egressos. Foi analisado inicialmente o
plano de curso Artesanato e levantado pontos relevantes para a inclusão profissional de
alunos. Em seguida foram realizadas entrevistas com os ex-alunos, a fim de traçar um
perfil destes com relação a sua atuação no mercado de trabalho. A pesquisa mostrou
que muitos trabalham por conta própria e que a falta de oportunidade foi um dos motivos que levaram muitos a esta realidade. Mostraram-se satisfeitos com o curso, pois
através dele puderam adquirir novas experiências tanto com relação ao conhecimento
da área quanto as novas técnicas artesanais e produzir novidades para o mercado.
Palavras-chave:
Artesanato; PROEJA; Inclusão Profissional.
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Simulação computacional do processo de soldagem
mig de uma junta de topo de chapas de aço inoxidável
da série 304 com deposição de material
Alfredo dos Santos Maia Neto
Resumo
Desenvolveu-se, neste trabalho, um modelo matemático/computacional 3D (tridimensional) de difusão de calor com mudança de fase, acréscimo de material e geometria
complexa. O método de volumes finitos foi implementado em linguagem C, utilizando
o compilador Borland. Foram realizados testes experimentais para a validação do modelo em questão. Usou-se um material cujas propriedades térmicas, variando com a
temperatura, são bem conhecidas: o aço inox AISI 304. Além do modelo direto já citado,
foi implementada uma técnica inversa para o cálculo do fluxo de calor. Utilizou-se neste
caso a amplamente conhecida a Seção Áurea, técnica que exige uma simplificação, sendo fluxo de calor constante ao longo do tempo de soldagem. As temperaturas na chapa
foram medidas utilizando termopares do tipo J - em um total de 07 (sete) - todos ligados
ao DataloggerAgilent 34970A. As medições foram feitas do lado oposto à tocha de soldagem. A chapa metálica possuía um chanfro em “V” de 45º. Neste local foi realizada
a deposição de material (reforço) em somente um passe de soldagem. As dimensões da
geometria do reforço (largura e altura) foram medidas depois da realização da soldagem. Em relação aos resultados, além da comparação entre as temperaturas medidas
e calculadas, foi também determinada a eficiência térmica da soldagem. Os resultados
foram consistentes e validaram o modelo matemático/computacional proposto. Uma
inovação apresentada neste trabalho consiste no cálculo e visualização gráfica tridimensional da poça de fusão ao longo do tempo.
Palavras-chave:
Análise Térmica; Problemas Inversos; Soldagem; Transferência de Calor e Massa; Aço Inox.
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Influência de aditivos na exotermia da reação de
hidratação da magnésia
Ana Maria dos Santos
Resumo
A hidratação da magnésia é uma reação exotérmica e o calor por ela gerado leva a uma
elevação da temperatura na massa da magnésia ocorrendo uma expansão e como consequência o aparecimento de tensões térmicas que podem levar a fissuras da estrutura
do material. Neste trabalho a exotermia da reação de hidratação do MgO cáustico com
CaCl2 e MgCl2 foi monitorada por um calorímetro isotérmico diferencial desenvolvido,
o qual permitiu realizar as medidas do calor de hidratação com umidade controlada.
Os resultados mostraram que a presença desses aditivos e a temperatura de 50 oC influenciaram no calor gerado durante a hidratação do MgO, assim como nos estágios de
aceleração e nos parâmetros de hidratação.
Palavras-chave:
Exotermia; MgO; Calor de Reação; Aditivos.

45

Anais - Encontro de Pós-graduação | IFMA

Monitoramento da morfologia costeira em setores
da bacia potiguar sob a influência da indústria
petrolífera utilizando geodésia de alta precisão e
laser escâner terrestre
André Luis Silva dos Santos
Resumo
O objetivo da Tese de Doutorado foi o monitoramento da morfologia costeira em escala
trimestral de trechos do Litoral Setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, área da
Bacia Potiguar sob a influência das atividades petrolíferas. Trata-se de setores costeiros
marcados por intensa erosão sedimentar e de alta sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo. Para atingir o objetivo geral deste estudo, o trabalho foi sistematizado
em quatro etapas. A primeira etapa apresenta a avaliação das metodologias de aquisição de dados geomorfológicos utilizada na modelagem digital de elevação de praias arenosas a partir de dados obtidos na praia de Soledade, localizada no Litoral Setentrional
do Rio Grande do Norte. A segunda etapa foi a ampliação da infraestrutura geodésica
de referência para a realização dos levantamentos geodésicos da área de estudo através
da implantação de uma estação na ilha barreira de Corta Cachorro e de levantamentos
geodésicos de monitoramento para o entendimento do sistema praial com uso de análises multitemporal de LC e MDE. A terceira etapa consistiu na utilização da metodologia
geodésica para o levantamento, processamento, representação, integração e análises de
Linhas de Costa (LC) de litorais arenosos obtidos por técnicas geodésicas de posicionamento, análise das alterações morfológicas e transporte de sedimentos. A quarta etapa
foi definida pela inovação de levantamentos em ambientes costeiros com a utilização do
Laser Escâner Terrestre (LiDAR) para avaliação de um trecho submetido a intensa erosão na praia de Soledade onde estão instaladas infraestruturas da indústria petrolífera,
por meio de MDE de alta precisão e acurácia no modelamento das modificações na morfologia costeira. As análises dos resultados do estudo integrado das interrelações espaciais e temporais dos intensos processos costeiros atuantes na área ao longo de ciclos de
construção e destruição das praias permitiram identificar as causas e consequências da
intensa erosão costeira em setores de praias expostas e ilhas barreiras.
Palavras-chave:
Monitoramento Costeiro; Geodésia; MDE; LiDAR.
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Alimento seguro e as boas práticas de alimentação
durante a produção de alimentos na escola
municipal José Arcanjo de Deus e Silva, na cidade de Zé
Doca-MA
Antonia Gomes do Nascimento
Resumo
A alimentação e a nutrição são condições para a promoção e a proteção da saúde, possibilitando a expressão plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano,
com qualidade de vida e cidadania. Tendo em vista a importância e a necessidade de
adequação dos serviços de alimentação a legislação vigente e observando as dificuldades encontradas, o presente trabalho foi realizado na escola Municipal José Arcanjo
de Deus e Silva, na cidade de Zé Doca-MA, com o intuito de orientação sobre alimento
seguro, bem como, as boas práticas de alimentação. Inicialmente, foi aplicado um checklist para averiguar as condições da estrutura física e operacional da cantina, cuja
finalidade seria para caracterizar e verificar se os colaboradores seguiam a legislação
vigente. Em seguida, foram realizadas coletas de swabs nas mãos dos manipuladores e
nos utensílios, para verificação da presença de microrganismos antes e depois do treinamento com os manipuladores. E, finalmente foi aplicado um questionário semi-estruturado para obtenção de informações sobre o ambiente escolar, além de entrevistas dos
diretores dos turnos matutinos e vespertinos. Os resultados inicialmente foram observados após a aplicação do checklist com a identificação de algumas inconformidades,
sugerindo-se alterações para facilitar o processo de adequação, conforme orientações.
Averiguou-se, no entanto, que os manipuladores desconheciam as boas práticas que
devem ser adotadas para a obtenção de um alimento seguro e de qualidade, tais como,
a importância da utilização de toucas e aventais, a realização periódica de exames laboratoriais e a necessidade de se promover uma higienização correta das mãos e dos
alimentos. Ao longo das atividades técnicas, verificou-se as diferenças significativas na
estrutura física e operacional, principalmente na postura dos manipuladores, após aplicação do checklist na escola. Portanto, com a possibilidade de fomentação da temática
alimento seguro e boas práticas de alimentação na escola foi possível viabilizar um
treinamento com os manipuladores de alimentos, permitindo desta maneira, averiguar
a eficácia dos resultados com a adequação do ambiente, de acordo com as normas vigente, principalmente durante o processo de higienização das mãos e utensílios, pois
estes procedimentos foram adotados para permitir uma melhor qualidade no preparo
e manuseio dos alimentos, evitando maiores consequências para a saúde dos discentes.
Recomenda-se, no entanto, que este trabalho deverá ser continuado através de investimentos em capacitação, mudanças na estrutura física e aquisição de utensílios, segundo
padrões sanitários para a produção de alimentos seguros.
Palavras-chave:
Boas Práticas; Alimentos Seguros; Contaminação; Treinamento; Manipulador de Alimentos.
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Estudo químico e atividade biológica das espécies
TephrosiaCinerea (Leguminoseae) e Eugenia
Flavescens DC (Myrtaceae)
Antonio José Cantanhede Filho
Resumo
As espécies TephrosiaCinerea (Leguminosae) e Eugenia Flavescens (Myrtaceae) foram
selecionadas para estudo químico e avaliação do efeito fitotóxico; a espécie T. Cinerea
também foi avaliada quanto à atividade carrapaticida. A pesquisa envolveu estudo do
perfil de fenólicos de E. Flavescens. Os compostos foram isolados utilizando-se técnicas
cromatográficas clássicas e a identificação do perfil de fenólicos, por CL-EM. A elucidação estrutural dos compostos foi realizada com a utilização de técnicas de Ressonância
Magnética Nuclear de 1H e de 13C (1D e 2D) e Espectrometria de Massas de Alta Resolução. Do estudo químico de E. Flavescens foram obtidos o ácido betulínico (S-1), lupeol
(S-2), uma de mistura quercitrina (S-3), catequina (S-4) e miricitrina (S-5) e identificados
compostos fenólicos, entre eles, os flavonoides rutina, miricetina, canferol e catequina,
além dos ácidos fenólicos, ácido protocatecuico, gálico, clorogênico e p-coumárico. Da
espécie T. Cinerea foram isolados ácido cinâmico, a rotenona e o dissacarídeo trealose e identificados em mistura, ácidos graxos, β-sitosterol esterificado, triacilglicerol. Os
bioensaios de atividade carrapaticida com o extrato metanólico de T. Cinerea indicaram
moderado efeito carrapaticida, na concentração de 800 mg mL-1. Nos bioensaios de
atividade fitotóxica, frente às plantas-teste Mimosa pudica malícia) e Senna obtusifolia
(mata-pasto), os extratos acetato de etila e metanólico de T. Cinerea foram os mais ativos
para a inibição de germinação de sementes, enquanto que para espécie E. Flavescens,
as fases diclorometânica, em acetato de etila e metanólica apresentaram significantes
percentuais de inibição de germinação das sementes. As substâncias S-1 e S-2 apresentaram baixos efeitos de inibição da germinação de sementes e moderados efeitos de
inibição do crescimento da radícula e do hipocótilo; já para a mistura de flavonoides
(S-3 + S-4), os testes realizados mostraram eficientes efeitos fitotóxicos; na germinação
de sementes a inibição foi de 92,1% para a espécie malícia e de 63,0% no mata-pasto.
No desenvolvimento da radícula e do hipocótilo foi observado uma inibição de 72,5% e
76,1%, respectivamente, para a malícia, enquanto que para o mata-pasto a inibição foi
de 74,5% (radícula) e 78,0% (hipocótilo).
Palavras-chave:
Fitotoxidade; Atividade Carrapaticida; Perfil de Fenólicos; Flavonoides; Triterpenos.
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Análise experimental do desempenho termohidráulico de nanoFLuidos de nanotubos de carbono
em escoamento monofásico
Antonio Remi Kieling Hoffmann
Resumo
Estudo experimental da transferência de calor por convecção e da perda de carga de
nanoﬂuidos de nanotubos de carbono à base de água (NTCs/H2O) em escoamento monofásico turbulento no interior de tubo. Para tanto, foi desenvolvido um equipamento
experimental cujo componente básico é composto por um tubo horizontal, aquecido
por intermédio de uma resistência elétrica aderida à superfície externa do tubo. Os
ensaios experimentais foram realizados cobrindo uma ampla faixa de velocidades mássicas de 600 até 3200 kg/s.m2, (número de Reynolds variando de 2300 a 30000), onde
preponderam os regimes de transição e turbulento de escoamento. O ﬂuxoespecíﬁco
de calor pela parede do tubo variou entre 10 e 18 kW/m2. Os ensaios foram realizados
em três diferentes condições para a temperatura do ﬂuido na entrada da seção de teste
(10, 15 e 20 °C). Além da análise dos parâmetros usuais que afetam a transferência de
calor e a perda de carga, o comportamento do nanoﬂuido de NTCs/H2O foi analisado
com o objetivo de veriﬁcar os distintos efeitos da razão de aspecto dos nanotubos e da
concentração de nanopartículas na suspensão. O desempenho termo-hidráulico, relativo ao efeito combinado da transferência de calor e da perda de carga das amostras de
nanoﬂuido foi superior quando comparados aos resultados experimentais levantados
para a água. Os resultados experimentais também foram comparados com os valores
calculados a partir de correlações. Finalmente, a análise dos resultados experimentais
do presente trabalho permitiu a proposição de uma correlação para o coeﬁciente de
transferência de calor para nanoﬂuidos.
Palavras-chave:
Nanoﬂuidos;Nanopartículas; Nanotubos de Carbono; Convecção; Transferência de Calor; Perda de Carga.
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Desempenho de óleos vegetais comestíveis aplicados
por MQF no fresamento frontal do aço ABNT 1045
Antonio Santos Araujo Junior
Resumo
Buscando alternativas para uma usinagem mais ecológica, e ao mesmo tempo viável
tecnicamente, este trabalho investiga a aplicação de óleos comestíveis refinados vegetais (algodão, babaçu, canola, girassol, milho e soja) como fluidos de corte utilizando-se
a técnica da Mínima Quantidade de Fluidos (MQF) na usinabilidade do aço ABNT 1045
através do processo de usinagem convencional de fresamento frontal, com ferramentas
de metal duro. Diversos ensaios de usinabilidade (força e potência de usinagem, vibração do sistema e acabamento superficial) foram utilizados e os resultados comparados
com a aplicação MQF de um óleo industrial comercial de base vegetal, também com a
aplicação na forma de jorro de um óleo mineral emulsionável por último com a condição a seco. Os óleos refinados vegetais a base de algodão e a base de canola apresentaram os melhores desempenhos nos ensaios citados, os mesmos foram testados também
em ensaios de vida da ferramenta de corte e comparados com a condição a seco e com a
aplicação do fluido industrial comercial, também na forma MQF. Monitorou-se o desenvolvimento do desgaste das ferramentas e os mecanismos de desgaste envolvidos foram
analisados no MEV - Microscópio Eletrônico de Varredura. Foi avaliada a vida da ferramenta de corte em função do volume removido de material (VRM), utilizando-se como
critério de fim de vida um desgaste médiodo flanco (VBB = 0,35 mm) conforme norma
ISO 8688-1/ 89. Os óleos a base de canola e a base de algodão tiveram um bom desempenho nas condições de baixa e alta velocidade de corte, respectivamente. Verificaram-se
também as capacidades de refrigeração e lubrificação e a característica de molhabilidade dos óleos estudados. As curvas de resfriamento mostram uma boa capacidade
de retirada de calor dos óleos de canola e algodão, os mesmos apresentaram também
uma alta energia especifica nos ensaios de riscamento, já nos ensaios de molhabilidade,
praticamente todos os fluidos testados apresentaram uma boa aderência à superfície.
Palavras-chave:
Fresamento; Fluidos vegetais; MQF; Usinabilidade.
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Memória, território e identidade: o deslocamento da
comunidade quilombola de Cajueiro em Alcântara-MA
Danielle Cunha de Souza da Rocha
Resumo
A presente pesquisa tem como objetivo identificar o conjunto de transformações sócioespaciais vivenciadas pela comunidade quilombola de Cajueiro, em Alcântara-MA,
em face do deslocamento que sofreu e nesse sentido, analisar como a identidade quilombola se (re) constrói e se mantém nesse contexto. Primeiramente foi enfocada a
questão quilombola no Brasil, a partir da discussão da ressignificação do termo quilombo, do contexto histórico ao contemporâneo. Em seguida foi analisada a formação
dos quilombos no Maranhão, bem como suas principais áreas de incidência. Na seguinte abordagem foi trabalhado o município de Alcântara no contexto da escravidão,
buscando compreender a formação das comunidades remanescentes de quilombos e o
processo de remanejamento pelo qual passaram essas comunidades, no qual a Agrovila
Cajueiro I objeto de estudo, insere-se. Em seguida a referida comunidade foi contextualizada com enfoque para sua organização social e espacial, a origem do território anterior ao remanejamento e as ressignificações identitárias vivenciadas pelos moradores
mais velhos e pelos jovens da agrovila.
Palavras-chave:
Agrovila Cajueiro; Remanejamento; Memória Social; Identidade Quilombola.
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A magistratura no Maranhão e as relações de
gênero: origens sociais, carreiras e representações
das juízas
Dayana dos Santos Delmiro Costa
Resumo
Esta tese apresenta uma discussão sobre o processo de diversificação do espaço jurídico,
por meio do estudo dos padrões de recrutamento de mulheres na magistratura no estado do Maranhão. Em primeiro lugar, utilizando macrofatores explicativos das formas
de recrutamento (origens sociais, escolarização, profissão etc), assim como micromecanismos que acionam tais aspectos a partir das dinâmicas sociais que são peculiares do
contexto maranhense, o estudo tratou de apreender os condicionantes sociais implicados na composição dessa elite jurídica. Em segundo lugar, além dos dados de origens sociais, consideramos os aspectos relacionados à carreira na magistratura e destacamos
também o longo movimento ligado à capacidade coercitiva da magistratura sobre as
tomadas de posição dos agentes, isto é, a formação de seus esquemas de percepção, suas
preferências e mais largamente como concebem o papel de juiz e as relações de gênero
no interior desse espaço. Por fim, o enfoque recaiu sobre as relações entre o espaço jurídico e a política, por meio da análise das representações que as magistradas possuem
sobre a autonomia do judiciário e atuação deste em períodos eleitorais, exploramos
ainda as percepções que estas atribuem ao papel do Conselho Nacional de Justiça e da
Associação dos Magistrados do Maranhão
Palavras-chave:
Elites Jurídicas; Gênero; Diversificação do Espaço Jurídico; Trajetórias.
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Estimando a Inclinação dos Eixos Rotacionais das
Plêiades
Dayvid de Sousa Miranda
Resumo
A velocidade equatorial, $V$, para uma amostra de estrelas é calculada a partir de raios
e dos períodos de rotação, $V=2\pi R/P$, fonercido por \cite{Hartman}. A média $\langle
\sin i \rangle$ do ângulo de inclinação $i$ dos dados observacionais é estimada pela razão entre as médias da velocidade projetada, $\langle V \sin i \rangle$, e da velocidades
reais $\langle V \rangle$. Na literatura a média dos ângulos de inclinação é admitida
como igual a $\pi/4 = 0,79$ \cite{Chand1950} considerando a hipótese de aleatoriedade
das inclinações dos eixos de rotação, independentemente das particularidades da população estelar ou da amostra em estudo. Esse procedimento não raramente tem levado a
divergências entre modelos teóricos e os dados observados. O presente trabalho tem a
intenção de estimar o verdadeiro ângulo de inclinação para um conjunto de estrelas do
aglomerado aberto Plêiades, fazendo ajustes da função de distribuição da rotação verdadeira de uma amostra com a função de distribuição generalizada \cite{Soares2013},
chamada função $q$-Maxwelliana. Determinamos o valor $q$ por ajustes na distribuição de velocidade rotacional projetada dessas estrelas. Finalmente, os valores obtidos
de $q$ a partir dos ajustes são utilizados para estimar a média $\langle \sin i \rangle$
para as Plêiades, que produz um bom resultado quando comparado com os dados observacionais.
Palavras-chave:
Rotação; Distribuição; Estatística Não-Extensiva; Aglomerados.
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Programa de gerenciamento de resíduos para
laboratórios de ensino de química: uma proposta
de educação ambiental no Instituto Federal do
Maranhão – campus Açailândia
Diana Silva de Araujo
Resumo
A disposição inadequada de resíduos químicos gerados em laboratório de ensino leva a
graves problemas ambientais e ainda pode prejudicar a saúde humana e a preservação
do meio ambiente. O gerenciamento de resíduos de laboratório envolve uma série de
etapas que incluem a execução de um inventário, medidas de mitigação, segregação,
acondicionamento, rotulagem e tratamento de resíduos, armazenagem, transporte e
disposição final dos resíduos. Alguns resíduos sólidos produzidos em laboratório podem
ser descartados no lixo, desde que não estejam contaminados com substâncias perigosas. Os resíduos não perigosos recicláveis devem ser destinados a cooperativas de reutilização e reciclagem. Os resíduos perigosos devem ser eliminados de forma adequada
após a aula experimental ou destinados a empresas especializadas em tratamento de
resíduos. Este artigo tem como objetivo apresentar a prática dos 3Rs: reduzir, reutilizar
e reciclar e uma rotina de gestão de resíduos gerados nos laboratórios de química do
IFMA, campus Açailândia. O principal resultado obtido foi a implementação de práticas
adequadas de minimização e segregação de resíduos.
Palavras-chave:
Resíduos Químicos; Princípio dos 3R’s; 5S´s em Laboratórios; Educação Ambiental.
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Moda, Memória e Museu: Um estudo de caso da obra do
designer Hussein Chalayan
Diego Jorge Lobato Ferreira
Resumo
A presente pesquisa tem por objetivo estabelecer relações entre moda, memória e museu, tendo em vista a compreensão do fenômeno da moda que sai do lugar comum e
adentra os espaços museológicos. Através da produção do designer Hussein Chalayan,
propomos uma análise teórica acerca do design, colocando em questão as associações
entre as representações da memória e do museu e a produção de objetos de design. A
partir de uma abordagem histórica do design e de suas inter-relações, identificamos
os aspectos relativos a prática do design, destacando as características da produção de
Hussein Chalayan e enfatizando como a lógica da moda se articula com a memória e o
museu. Neste sentido, investigamos as formas pelas quais as memórias são transformadas em produtos. Assim, dedicamo-nos, também a examinar como a moda e o museu,
enquanto campos de produção cultural, se estruturam.
Palavras-chave:
Moda; Memória; Museu; Design; Hussein Chalayan.
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Relação professor-aluno na formação inicial
docente: representações sociais construídas
Edilene Freitas Silva de Almeida
Resumo
Esta pesquisa analisa a influência da relação professor-aluno na formação inicial docente e em sua prática profissional a partir dos elementos constituintes das representações sociais dos licenciados em Letras, do Programa Especial de Formação de Professores da Educação Básica (PROEB/UFMA). No desenvolvimento do estudo, realizou-se
pesquisa bibliográfica e de campo. Para o estudo bibliográfico das representações sociais, alguns autores estabeleceram a direção da análise: Moscovici (2012); Jodelet (1993;
2009); Guareschi (2008; 2012); Bonfim (2007); Alves-Mazotti (2008); Farr (2012); Menin,
Shimizu e Lima (2009); Spink (1993, 2012); Villas Bôas e Sousa (2011) dentre outros.
Para compreender como a relação professor-aluno se estabeleceu na formação inicial,
fez-se uma recuperação histórica da constituição da universidade no Brasil, pois se entende que essa relação sofre os condicionamentos das concepções adotadas pelo projeto
educacional universitário. Para tanto, estudou-se os autores: Freire (1996, 2005), Anísio
Teixeira (1989), Pimenta e Anastasiou (2002), Soares et al (2002), Fávero (2006), Passos
(2004), Cunha (2010) etc. Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se a entrevista
semiestruturada e o questionário de perfil. O tratamento dos dados foi feito utilizando
a técnica de Análise de Conteúdo. Os resultados apontam que as representações sociais
vivenciadas e/ou construídas no cotidiano da sala de aula ou em fase anterior exercem
influência na aprendizagem do aluno, bem como repercutem na prática profissional.
Assim, por ser essa relação, essencialmente, interativa, requer um espaço dialógico em
que representações formadas ou em formação respaldam-se no respeito e confiança,
criando um clima favorável para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.
Palavras-chave:
Representações Sociais; Relação Professor-Aluno; Formação Inicial Docente; Ensino
-Aprendizagem.
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O imaginário cultural judaico na constituição da
escritura kafkiana
Edson de Jesus Melo Cunha
Resumo
Este trabalho objetiva estudar o tema O Imaginário Cultural Judaico na Constituição da
Escritura Kafkiana. Em um primeiro momento, abordaremos os desdobramentos histórico-conceituais do imaginário nas representações do pensamento ocidental, desde a
lógica socrática até o desenvolvimento da psicanálise freudiana, da fenomenologia bachelardiana e das vanguardas artístico-literárias europeias. Em seguida, analisaremos
os desdobramentos histórico-conceituais do imaginário nas representações da tradição
religiosa da história de Israel, desde a era patriarcal até o final do século XVIII, com o
Iluminismo judaico europeu. Logo após, relacionaremos as representações do imaginário cultural judaico fragmentado com a constituição da escritura kafkiana. Tendo
adotado uma metodologia de investigação do tipo bibliográfico, exploraremos as representações psicanalíticas, fenomenológicas e religiosas subjacentes à escritura de Franz
Kafka, nas áreas do conhecimento relativas à fenomenologia da imaginação, à psicanálise freudiana, ao imaginário, à história da tradição religiosa judaica, às vanguardas
artístico-literárias europeias e à literatura judaico-alemã, em autores como Gaston Bachelard, Gilbert Durand, Michel Maffesoli, MirceaEliade, Harold Bloom, Arnold Hauser,
Julie Gutin, Richard D. Bank, Enrique Mandelbaum, Max Brod, Ritchie Robertson entre
outros. No corpus ficcional de nossa pesquisa, analisaremos duas obras de Kafka: A Metamorfose, novela escrita em 1912, e o conto A Preocupação do Pai de Família, de 1922.
Na primeira, destacaremos os temas da culpa sentida por Kafka diante da figuração do
judaísmo paterno, a situação dos judeus da Galícia, e a proibição da Lei de Moisés de se
sacrificar um inseto como oferta a Deus. Na segunda, enfatizaremos a leitura do personagem Odradek enquanto uma representação do judeu sem morada fixa e da nação
judaica em diáspora cultural e territorial; obras que confirmam as ressonâncias de um
imaginário cultural judaico na escritura de Franz Kafka, assim como a colocação deste
escritor entre os maiores nomes da literatura do século XX.
Palavras-chave:
Imaginário Cultural Judaico; Identidade Judaica; Escritura Kafkiana.
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Efeito da sova nas características do pão de forma
Elaine Batista Almeida
Resumo
A sova é uma etapa essencial para o processamento de pães. Seus efeitos permitem que a
massa adquira uniformidade, aspecto homogêneo e contínuo, resultando num produto
de destacado sabor e aroma. Devido aos efeitos benéficos que proporciona, estender o
uso da sova durante o processamento, surge como alternativa para o aprimoramento da
qualidade de pães. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito d e zero a quatro
sovas numa massa padrão durante a fermentação nas características internas, externas
e sensoriais do pão de forma após seu assamento. Nos pães obtidos foram analisados: pH,
acidez titulável, cor da casca e do miolo, textura, volume específico, compostos voláteis,
sabor e aroma. Os resultados demostraram um aumento do pH e diminuição da acidez
com o aumento da quantidade de sovas durante a fermentação, o que provocou redução
do volume específico e aumento da firmeza, indicando o enfraquecimento da estrutura
proteica da massa, com prejuízo para a capacidade de retenção de gases provenientes
da fermentação, principalmente nos pães com aplicação de 3 e 4 sovas respectivamente.
Com o aumento do número de sovas houve clareamento da crosta e escurecimento do
miolo. Os principais compostos responsáveis pelo aroma dos pães aumentaram com o
número de sovas, sendo os mais altos valores obtidos na primeira e segunda sova. Na
análise sensorial, os melhores índices de aceitação foram para os pães sem sova, com
uma e duas sovas. Os resultados mostraram que a aplicação de sovas na massa de pão
é condição favorável para se obter um pão com boa qualidade e com características
exigidas pelo consumidor.
Palavras-chave:
Pão de Forma; Sova; Fermentação; Compostos Voláteis.
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Níveis de trans, trans-mucônico na urina como
biomarcador de exposição ao benzeno e alterações
hematológicas na população do bairro Piquiá de
Cima, Açailândia-MA
Eliane Cardoso Araújo
Resumo
O benzeno é um composto orgânico volátil, cancerígeno para o ser humano, associado
com alterações hematológicas e risco de desenvolvimento de leucemia. Os veículos automotores constituem a principal fonte de emissão de benzeno no meio ambiente. Por
conta de seus efeitos adversos a saúde e por ser um poluente amplamente distribuído
em áreas urbanizadas, muitos estudos têm sido realizados nas últimas décadas visando
o biomonitoramento da exposição ao benzeno em trabalhadores, a maioria deles quantificando a concentração de metabólitos deste composto na urina. Entre eles, destaca-se
o ácido trans-tansmucônico (t,t-MA), que tem mostrado boa correlação com a exposição
a baixas concentrações de benzeno no ar. Estudos que avaliem a exposição ao benzeno
em população geral ou sem exposição ocupacional ao benzeno são escassos. A presente
pesquisa visa determinar os níveis de ácido t,t-MA na urina, sua relação com potenciais
fontes de exposição ao benzeno e possível associação com parâmetros hematológicos
em população adulta do bairro Piquiá de Cima, no município de Açailândia-MA, localizado às margens da BR 222, com intenso fluxo de veículos, e afetado pela poluição do
polo siderúrgico. Foi realizado um estudo observacional do tipo seccional, numa amostra de conveniência de 150 moradores adultos (≥18 anos), residentes no Bairro há pelo
menos 1 ano. Por meio de questionário foram coletadas informações sociodemográficas, de ocupação, tabagismo, consumo de álcool, exposição a solventes orgânicos, entre
outras. Foram coletadas amostras de urina e sangue para determinação dos níveis de
t,t-MA e realização de hemograma completo. A concentração urinária do ácido foi determinada por cromatografia liquida de alta eficiência (HPLC). Foram empregados testes paramétricos e não paramétricos (chi-quadrado, comparação de médias, correlação,
entre outros) para realização das análises bivariadas. A magnitude de associação entre
o t,t-MA e fatores de exposição ao benzeno, e entre o biomarcador e a presença de alterações hematológicas, foi determinada mediante regressão logística e linear múltipla.
A frequência de detecção de t,t-MA foi de 27%, e apenas 3% apresentou níveis acima de
0,5 mg/g. A média dos níveis detectados foi de 0,15 mg/g creatinina. As alterações hematológicas mais frequentes foram bastonetes baixos (41%), eosinofilia (33%) e níveis
reduzidos de hemoglobina (19%). Não foi encontrada correlação estatisticamente significativa entre os níveis detectados de t,t-MA e os parâmetros do hemograma. Os fatores
que influenciaram de forma significativa a excreção de t,t-MA foram cor da pele, prática regular de atividades de lazer com exposição a solventes orgânicos e consumo de
refrigerante e refresco nas últimas 24 horas. Foi encontrada uma associação negativa
entre presença de t,t-MA na urina e hemoglobina corpuscular média (HCM) (coeficiente
de regressão, β= -0,65, IC95%= -1,26; -0,03) e concentração de hemoglobina corpuscular
média (CHCM) (β= -0,87, IC95%= -1,15; -0,58), independentemente da idade, sexo e cor da
pele. Não foram encontradas associações estatisticamente significativas entre as alterações hematológicas e presença do metabólito na urina. A população adulta residente
no bairro Piquiá de Cima, em Açailândia-MA parece não estar exposta a concentrações
elevadas de benzeno, como sugerem os valores do biomarcadort,t-MA encontrados na
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urina. No entanto, além de o perfil hematológico dos participantes revelou a presença
de alterações compatíveis com anemia e comprometimento imunológico.
Palavras-chave:
Benzeno; Ácido Trans; Trans-Mucônico; Alterações Hematológicas;Piquiá.
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O ensino de ciências da natureza e de matemática
em curso técnico integrado para jovens e adultos:
concepções e ações da formação
Eliane Maria Pinto Pedrosa
Resumo
Esta tese objetivou compreender as concepções e ações que têm sustentado o ensino
das Ciências da Natureza e da Matemática, frente aos desafios da formação integrada,
sob o pressuposto do currículo integrado, formalmente expresso para Cursos Técnicos
Integrados ao Médio/PROEJA. Traz como esteio para as interlocuções teóricas contribuições no campo da EJA e PROEJA, de Currículo, de Currículo Integrado na perspectiva
da relação Trabalho e Educação e de Ensino de Ciências da Natureza e de Matemática. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na modalidade narrativa que busca apreender concepção e ações por meio dos relatos, das histórias declaradas pelos sujeitos que
ensinam/vivenciam o ensino nestes campos de conhecimentos, no contexto do Curso
Técnico em Eletrotécnica Integrado/PROEJA, do IFMA, Campus São Luís/Monte Castelo.
Por meio de entrevistas semi-estruturadas foram coletados material empírico junto a
quatro (4) docentes que ministram as disciplinas Química, Biologia, Física e Matemática
e o pedagogo (1) do Curso. Com oito (8) estudantes foi utilizada a técnica do grupo focal. O diário de campo contribuiu para enriquecer e ampliar os dados da investigação.
O material empírico construído foi analisado por meio da análise textual discursiva.
As recorrências e singularidades apreendidas nas narrativas dos sujeitos investigados
deram origem a três categorias de análise, a saber: Planejamento Coletivo e Formação
Continuada; PROEJA e Currículo Integrado; Ensinar/Vivenciar o Ensino das Ciências da
Natureza e da Matemática. Os resultados apontam concepções e ações que se aproximam e se distanciam dos pressupostos, princípios e fundamentos do proposto pela formação integrada em um currículo integrado.
Palavras-chave:
Ensino das Ciências da Natureza e da Matemática; Currículo Integrado; PROEJA.
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Análise das tecnologias de informação e
comunicação dos websites oficiais indutores de
turismo no brasil
Erivaldo Silva Freire
Resumo
O objetivo geral da presente pesquisa é analisar as Tecnologias de Informação e Comunicação dos Websites oficiais Indutores de Turismo no Brasil, através do modelo de avaliação desenvolvido por autor Díaz (2005). Os Objetivos específicos que norteiam este
estudo são: descrever os conteúdos informacionais disponíveis nos Websites; descrever
o número dos conteúdos disponibilizados nos sites em outros idiomas; verificar a interação e comunicação dos sites com os usuários; analisar através de técnicas estatísticas o
Modelo de Díaz (2005). Fundamenta-se através do Turismo; Tecnologias da Informação
e Comunicação; Sociedade da Informação; Marketing e Marketing Turístico. Demonstram-se os Modelos de Avaliação de Sites Turísticos desenvolvidos na atualidade. A pesquisa teve como foco a análise das informações dos websites municipais dos 65 Indutores de Turismo no Brasil, conforme dados do Índice de Competitividade do Turismo
Nacional. O estudo não possui amostra, pois foi utilizado o universo da pesquisa em sua
totalidade. Caracterizou-se como pesquisa exploratória e descritiva, apresentando-se
uma abordagem quantitativa. Utilizou-se o instrumento de Díaz (2005), para mensurar
as variáveis do Turismo. Aplicaram-se técnicas estatísticas com parâmetros no Modelo
realizando-se Analise Fatorial, Coeficiente de Alfa de Cronbach, Teste de Shapiro-Wilk,
Teste de Clusters de K-médias, Teste de Modelos Estruturais com PartialLeastSquares –
PLS para tratamento e análise dos dados.
Palavras-chave:
Turismo; Tecnologia da Informação; Marketing; Website; Metodologia;Dìaz (2005).
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A leitura como mediadora na produção de
significado matemático em função afim no 1º ano de
ensino médio: uma pesquisa em movimento
Fabiana Leal Nascimento
Resumo
A prática docente em sala de aula, ao longo de muitos anos de experiência, tem nos movimentado na direção de uma inquietação: por que alunos do primeiro ano do Ensino
Médio não conseguem produzir significados matemáticos em função afim a partir da
leitura de enunciados? Nesse sentido, nos propomos a investigar a produção de significado matemático em função afim mediada pela leitura na perspectiva do Modelo dos
Campos Semânticos (MCS) (LINS, 2012) e da educação matemática crítica (SKOVSMOSE,
2013), numa turma 40 alunos de primeiro ano do curso técnico de Vestuário Integrado
ao Ensino Médio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.
Nosso objetivo é possibilitar a mudança de percepção do aluno em relação a sua posição
de um leitor de enunciado para o leitor que se constitui o produtor de significado de
função afim e o desenvolvimento de uma visão crítica da matemática como construção
social humana. Nosso trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa com metodologia de pesquisa-ação, pois se pretende promover uma transformação no processo
de aprendizagem do aluno (DIONNE, 2007; ESTEBAN, 2010; TRIPP 2005). A metodologia
seguirá o modelo de espiral cíclica da pesquisa-ação executada em dois ciclos de ações,
ambos seguirão duas direções: a da ação e a da investigação. A coleta de dados se dará
a partir da aplicação de questionário e entrevista, da elaboração de portfólio individual
por cada participante (BONA; BASSO, 2010) da filmagem das aulas e da transcrição e
análise das mesmas e da escrita do relatório de pesquisa-ação. Ao final de cada ciclo
ocorrerá a devolutiva dos resultados parciais e/ou finais para avaliação e revisão da
implementação e seus efeitos. A análise de dados será realizada a partir do MCS.
Palavras-chave:
Leitura; Modelo dos Campos Semânticos; Função Afim; Educação Matemática Crítica.
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Produção de farinha de mandioca: investigando uma
prática pedagógica na perspectiva da etnofísica para
o ensino de força
Fátima de Jesus Soares Corrêa
Resumo
Em Pinheiro no estado do Maranhão na região Nordeste, a mandioca é quarto produto
da lavoura temporária com maior rentabilidade, principalmente pelos seus derivados,
entre eles a farinha. Esta é produzida em casa de farinha também conhecidas como
casa de forno, cuja produção é artesanal e familiar bem como imersas de saberes populares. Neste sentido, considerando a importância cultural da farinha de mandioca,
busca-se investigar a física popular dos farinheiros para contextualizar com a física
escolar para o ensino de força. Para tanto, esta pesquisa possui como aporte teórico a
etnomatemática proposta por Ubiratan D’Ambrosio e a etnofísica com os trabalhos de
Barbara S. Anacleto. Além disso, a pesquisa foi uma intervenção pedagógica com os
alunos do curso integrado Técnico em Administração do IFMA Campus Pinheiro, cuja
metodologia contempla a etnografia por meio de visitas de campos e atividades em sala
de aula. Os resultados consistem que os alunos perceberam que os conhecimentos dos
farinheiros possuem elementos que podem ser contextualizados com o conhecimento
escolar bem como favoreceu os processos de ensino e aprendizagem para o tema força
da física escolar.
Palavras-chave:
Ensino; Etnofísica; Farinha de Mandioca.
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O fetichismo do software livre e a reestruturação
produtiva na atualidade
Gentil Cutrim Serra Júnior
Resumo
Este trabalho trata da relação contraditória entre o Software Livre e o Software Proprietário, mostrando que, no contexto histórico no qual está inserida a problemática
apresentada, existe uma reestruturação produtiva e nela se insere o fenômeno pesquisado. Para isso, considerou se que essa reestruturação apresenta-se como resposta a
uma crise estrutural, e que é nesse contexto que surge a idealização da colaboração em
massa, com a singularidade do desenvolvimento de Software Livre/Código Aberto (SL/
CA). No decorrer desta exposição, essa reestruturação produtiva é qualificada como
uma grande transformação social e histórica, que envolve luta de classes. Conforme
mostrado neste estudo, a maioria dos conceitos a respeito do SL/CA foram cunhados
por intelectuais orgânicos do capital, que demonstram uma clara sinalização com os
interesses de classe, tendo em vista transformações necessárias à burguesia. A partir
disso, analisou-se os discursos dos defensores do Software Livre, deixando claro o seu
interesse em disseminar postulados das ideologias dominantes, as quais atribuem às
tecnologias poderes emancipatórios e independência classista. Pôde-se observar que a
narrativa da colaboração em massa, apresentada por muitos teóricos como uma nova
forma de organização da produção, em que as tecnologias assumiriam um papel central
na sociedade, mistifica os reais processos de transformação social, visando possibilitar
uma maior acumulação para o capital. Assim, mostrou-se que no domínio do trabalho
imaterial e da colaboração em massa a luta de classes continua permanente. Verificouse que na perspectiva do discurso de uma revolução técnico-científica, onde as Novas
Tecnologias da Informação e Comunicação são colocadas como o instrumental necessário para as transformações sociais e econômicas, a colaboração produtiva de cariz informacional busca utilizar a força de trabalho de voluntários para servir aos interesses
do capital, e que, desta maneira, o resultado do trabalho coletivo dos assalariados e dos
voluntários desse processo, sob a coordenação e o suporte financeiro de instituições
públicas, privadas e do terceiro setor, torna-se propriedade do capital. Constatou-se que,
de uma forma geral, os códigos computacionais de caráter livre são subsumidos ao capital, passando a alimentar o desenvolvimento de sistemas de licenciamento restritivo,
os chamados sistemas proprietários. Deste modo, ficou claro que um sistema computacional do tipo livre, mesmo que aparentemente esteja à margem da lógica do capital e
do lucro privado, torna-se funcional às novas estratégias de restauração da estrutura
do capital. Demonstrou-se, então, que o Software Livre e o Software Proprietário formam uma unidade, uma relação orgânica, uma relação dialética fundada na criação da
fábrica de software. Deste modo, à medida que se desenvolve o Software Proprietário,
desenvolve-se também o Software Livre e vice-versa. Assim, prova-se que existe uma
unidade entre a produção de SL/CA e o desenvolvimento de sistemas proprietários, de
maneira que um não existe sem o outro. É isso o que faz com que toda grande invenção
no Software Livre seja seguida de um incremento no Software Proprietário e que cada
acréscimo no Software Proprietário, por sua vez, conduza a novas invenções livres. De
onde pode-se concluir que a produção colaborativa de software está incorporada ao
universo do modo de produção capitalista.
Palavras-chave:
Software Livre; Reestruturação Produtiva; Colaboração em Massa; Trabalho Imaterial;
Crise Estrutural.
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Inovação e empreendedorismo: percepção das
MPE’s turísticas no bairro da Praia Grande, Centro
Histórico de São Luís-MA
Gilson de Jesus Mota Rodrigues
Resumo
As MPE’s turísticas possuem o desafio de inovar como forma de sobrevivência no mercado, visto que a concorrência está cada vez maior, tanto no mercado nacional, quanto
internacional. Este estudo tem como objetivo geral analisar a percepção dos gestores
das empresas turísticas, sobre inovação, localizadas no Bairro da Praia Grande, Centro
Histórico de São Luís – MA. Para o alcance deste objetivo este estudo será desenvolvido
em cinco partes, que formam os objetivos específicos. O primeiro objetivo específico
é de classificar as micro e pequenas empresas turísticas do Bairro Praia Grande, no
Centro Histórico de São Luís – MA, como forma de quantificar as MPE’s por atividade
turística e desse modo visualizar a oferta turística, através da realização de pesquisa de
caráter exploratório-descritiva, com utilização de técnicas documental e bibliográfica.
O segundo objetivo específico é de verificar a percepção dos sujeitos proprietários e
funcionários das micro e pequenas empresas de restauração, sobre inovação, localizadas no Bairro da Praia Grande, Centro Histórico de São Luís – MA, utilizando uma
pesquisa descritiva-explicativa, com método indutivo e abordagem quanlitativa, através de entrevistas realizadas com utilização de questionário semi-estruturado contendo perguntas fechadas aplicado aos proprietários e funcionários das MPE’s turísticas.
O terceiro objetivo específico é identificar a existência de correlação entre as variáveis
pesquisadas com inovações implementadas nas MPE’s turísticas pesquisadas, através
da pesquisa descritiva-explicativa com utilização de técnicas documental e bibliográfica. O quarto objetivo é comparar as diversas percepções das MPE’s turísticas, relativo
às variáveis pesquisadas, para enriquecimento da pesquisa, pelos empreendimentos
distintos e fortalecimento dos mesmos.
Palavras-chave:
Turismo; Empreendedorismo; Inovação; MPE’s; Centros Históricos.
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Estudo de vidros cálcio Boroaluminato dopados com
Eu2O3
Glauco Hebert Almeida de Melo
Resumo
O vidro Cálcio Boroaluminato (CaBAl) faz parte de uma importante família de materiais ópticos que apresenta boas propriedades químicas, térmicas, mecânicas, ópticas
e espectroscópicas. Neste trabalho foram realizados estudos em vidros CaBAl, dopados
com óxido de európio. Foram caracterizadas propriedades térmicas, estruturais, ópticas e espectroscópicas em função da concentração de európio. Analisou-se resultados
de medidas de densidade, temperaturas de transição vítrea, início de cristalização, calor específico, índice de refração, coeficiente de absorção óptica, luminescência e tempo
de vida. Também calculou-se volume molar, condutividade térmica, polarizabilidade
eletrônica, concentração de íons por centímetro cúbico e distancia interiônica. Foram
realizados ainda estudos de difração de Raios-X, espalhamento Raman e FT-IR para obter informações estruturais destes vidros. Os resultados mostram que a incorporação
do dopante na base promoveu mudanças em diversas propriedades do vidro estudado.
Os dados de Raios-X comprovaram a característica amorfa das amostras. Os dados de
Raman e FT-IR confirmam a modificação estrutural e mostraram que, com o aumento
na concentração de dopante, há um aumento simultâneo nas bandas correspondentes à
presença de unidades estruturais do tipo BO3, BO4 e oxigênios não ligados (NBO). O estudo dos resultados térmicos e estruturais mostrou que incorporação de Eu2O3 provocou um aumento na densidade, aumento na temperatura de transição vítrea, redução
na temperatura de início de cristalização e consequente redução na estabilidade térmica do vidro. O calor específico do material não apresentou diferenças significativas para
as amostras dopadas com até 10% em peso, dentro da margem de erro experimental. A
inclusão de dopante também foi responsável por um aumento linear no índice de refração das amostras. Os dados de absorção mostram que a base apresenta uma boa janela
de transparência, que vai de aproximadamente 370nm até 2400nm. As amostras dopadas apresentaram bandas de absorção no UV características do Eu2O3 e o coeficiente de
absorção, em 394nm, apresentou um aumento praticamente linear com a concentração
de Eu2O3. As medidas de luminescência indicam duas bandas de emissão, centradas
em 614nm e 700nm. Os picos de emissão aumentam com a concentração de dopante,
indicando ausência de quenching na luminescência para as composições estudadas.
As medidas do tempo de vida foram realizadas para a emissão em 614nm e apresentam uma redução exponencial com a concentração de dopante, devido provavelmente
a interações íon-íon. A análise dos dados mostra que, como visto em outros trabalhos, o
európio atua também como modificador de rede. Os resultados mostram que os vidros
estudados neste trabalho apresentam uma boa combinação de propriedades, o que faz
destes vidros potenciais candidatos para uso em dispositivos fotônicos.
Palavras-chave:
Vidros Ópticos; Calcioboroaluminato; Terras-raras; Európio; Luminescência; Fotônica.
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Abordagem farmacológica da casca da planta
LueheadivaricataMartius: avaliação de sua atividade
antinociceptiva
Hébelys Ibiapina da Trindade
Resumo
Lueheadivaricata (EtOH-Ld) é uma planta usada na medicina popular como anti-inflamatória. Este estudo tem como objetivo conhecer os constituintes químicos e a toxicidade
aguda e subcrônica do extrato etanólico formulado a partir das cascas do caule de EtOH
-Ld, bem como a atividade antinociceptiva das frações acetato (AcOEt) e aquosa. Na verificação da toxicidade aguda, camundongos foram tratados com EtOH-Ld, nas dosagens
de 300 e 2000 mg/kg, respectivamente. Na subcrônica, ratos foram tratados com veículo
e com EtOH-Ld nas dosagens de 100, 500 e 1000 mg/kg. Para avaliar a atividade antinociceptiva das frações AcOEt e aquosa realizaram-se os testes: formalina e placa quente, nas
dosagens de 100 e 200 mg/kg. Para a participação dos sistemas serotoninérgico, colinérgico muscarínico e dopaminérgico, utilizou-se o teste de formalina. Os resultados foram
submetidos a análise estatística pelo teste T. O estudo fitoquímico evidenciou, a presença
de taninos, antocianidinas, antocianinas, fenóis, leucoantocianidinas, saponinas, triterpenos e alcaloides. Em relação à toxicidade aguda, os animais não expressaram alterações comportamentais e, na toxicidade subcrônica, não foram vistas alterações dignas
de nota no fígado, baço e rins. O EtOH-Ld, nas diferentes doses estudadas, apresentou
atividade antinociceptiva nas frações acetato e aquosa, sendo mais significativa (p>0,05)
a fração aquosa na dosagem 200 mg/kg, nos testes de formalina e placa quente. A fração
aquosa (200 mg/kg) do EtOH-Ld, mostrou melhor resposta pela via colinérgica muscarínica. Assim, pode-se concluir que o EtOH-Ld não apresenta toxicidade e que a fração
aquosa, na dosagem de 200 mg/kg, possui melhor efeito analgésico.
Palavras-chave:
Açoita-Cavalo; Analgesia; Dor; Nocicepção.
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Gernu: uma abordagem para gerenciamento de nuvens
baseada nos requisitos do usuário, criação dinâmica
dos serviços e definição de atributos de qualidade
Hélder Pereira Borges
Resumo
A Computação em Nuvem foi estabelecida nos últimos anos como uma importante área
de pesquisa. Este paradigma tem se consolidado, pois, atualmente, tarefas como a obtenção, manipulação, compartilhamento e exploração de grandes quantidades de dados são cada vez mais comuns, exigindo muitos recursos computacionais. Dentro deste
contexto, a computação em nuvem pode contribuir, pois pode fornecer estes recursos
indefinidamente, incluindo memória, processamento, armazenamento entre outros, todos para uso imediato. A provisão de serviços em nuvens envolve várias tarefas complexas. Para elevar a satisfação dos usuários, estas tarefas precisam considerar aspectos
relevantes para eles, além das políticas particulares dos provedores. Desta forma, com
o objetivo de definir um processo flexível para a especificação e aquisição de serviços
nas nuvens, este trabalho propõe uma abordagem que utiliza um modelo de ambiente
virtual contendo todas as informações relevantes para criação de um serviço personalizado a partir dos requisitos de hardware e software do usuário. Outro desafio importante para a computação em nuvem está relacionado com o controle de qualidade dos
serviços prestados, sendo que esta pode ser diretamente afetada pela utilização dos
recursos. Sendo assim, a utilização de mecanismos automatizados para gerar serviços,
monitorar os recursos e a qualidade dos serviços também contribui para incrementar
o nível de satisfação dos clientes, além de criar um ambiente menos suscetível a erros
para os administradores. Além dos aspectos de hardware e software, o modelo de ambiente conterá os atributos de qualidade do serviço, tendo sido definido um processo
de negociação automatizado que ocorre concomitante ao processo de contratação do
serviço. Assim, esta abordagem será capaz de entregar automaticamente infraestrutura, plataforma e software como serviço a partir dos requisitos específicos do usuário.
Palavras-chave:
Computação em Nuvem;IaaS; PaaS; SaaS; QoS; SLA; Especificação de Serviços; Modelos.
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Crônica do Teatro Ludovicense em Meados do Século
XIX (1852-1867): arte, negócio e entretenimento
Jacqueline Silva Mendes
Resumo
O presente trabalho buscou ampliar a história do teatro ludovicense, na segunda metade do século XIX, no período que vai de 1852 a 1867, por meio dos anúncios de espetáculos, das crônicas teatrais e críticas que foram veiculadas nos periódicos oitocentistas.
Identificamos empresários teatrais que movimentaram a província de São Luís por 15
anos, permitindo ao Teatro São Luiz momentos de luxo, glórias e aplausos. A pesquisa
permitiu levantarmos os nomes dos principais artistas que trabalharam nesse período,
nos teatros ludovicense. Desvelamos um repertório teatral que muito se aproxima do
que foi ou estava sendo visto na Corte. Essa reconstrução histórica permitiu destacar
autores maranhenses que passaram pelas tipografias e pelos palcos de São Luís. A análise de três obras desses autores possibilitou verificar que essa dramaturgia era construída na prática, tendo como referência as leituras de peças teatrais, assim como as
assistidas nos palcos ludovicenses.
Palavras-chave:
Teatro Ludovicense; História do Teatro; Dramaturgia Maranhense.

70

Anais - Encontro de Pós-graduação | IFMA

Um Modelo Semântico de Busca e Recuperação de
Jogos Educacionais Aplicados a Ambientes Virtuais de
Aprendizagem
Jeane Silva Ferreira
Resumo
Jogos educacionais têm atraído a atenção de professores interessados em motivar, de
forma lúdica e descontraída, os aprendizes durante a realização de atividades de aprendizagem (AAs). Entretanto, o professor não possui mecanismos de auxílio para fazer
a identificação, escolha e, posteriormente, o uso adequado de um ou mais jogos para
inserção em AAs específicas. Outro fator a ser considerado é a necessidade de catalogação apropriada de jogos para serem usados nas atividades de aprendizagem planejadas
pelo professor. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa é, portanto, o desenvolvimento
de um modelo computacional estruturado para realizar a busca e recuperação de listas
de jogos educacionais num repositório semântico de jogos, no contexto de ambientes
virtuais de aprendizagem (AVAs), que permita que professores possam selecionar, a
seu critério, mas tendo em vista o contexto instrucional do momento, jogos para serem
utilizados em uma AA. Esse modelo é chamado neste trabalho de Modelo de Busca e
Recuperação de Jogos ou, simplesmente, MBRJogos.
Palavras-chave:
Recuperação de Jogos; MBRJogos; AVAs; Modelo de Busca.
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Conhecimento, práticas e percepção de risco em
relação à logística reversa e descarte de lâmpadas
fluorescentes em São Luís - MA
Jeovani Machado Rodrigues
Resumo
Nos últimos anos, as lâmpadas fluorescentes vêm substituindo as lâmpadas incandescentes em todos os ambientes que necessitam de iluminação artificial. O descarte de
lâmpadas fluorescentes no lixo comum representa um risco ao meio ambiente e à saúde
pública contribuindo para o aumento da liberação de mercúrio. A Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) obriga fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a estruturar e implementar sistemas de logística reversa de lâmpadas fluorescentes
de forma independente do sistema público de limpeza urbana. O objetivo deste trabalho é avaliar o conhecimento, as práticas e a percepção de risco relacionado à logística
reversa e descarte de lâmpadas fluorescentes de clientes e gerentes de lojas de material
elétrico e de iluminação da cidade de São Luís, Maranhão. Métodos: Este é um estudo
exploratório, de caso, onde foram aplicados métodos quantitativos e qualitativos. Para
a pesquisa quantitativa foi realizado um estudo seccional com uso de questionários
em 163 clientes residenciais de três lojas da principal rede varejista de materiais elétricos e de iluminação da capital. Análises univariadas e bivariadas foram conduzidas
para caracterizar a amostra e explorar as relações entre as variáveis estudadas. A pesquisa qualitativa foi realizada com os gerentes das três lojas, por meio de entrevistas
semiestruturadas. A técnica utilizada para analisar o material verbal foi a do Discurso
do Sujeito Coletivo (DSC). Resultados: Os resultados evidenciam que a falta de conhecimento dos consumidores relacionado às lâmpadas fluorescentes e ao mercúrio contido
nelas não permite uma prática ambiental correta e a formação da percepção do risco
gerado pelo descarte irregular de lâmpadas. O discurso dos gerentes diverge das informações coletadas com os clientes e não estão alinhadas com a legislação vigente. Não
há comunicação entre empresas e clientes de forma a estimular a sua participação no
fluxo reverso de lâmpadas fluorescentes pós-uso. Observou-se também uma discordância entre o conhecimento, a intenção e comportamento dos clientes potencializado pelas deficiências de comunicação. Conclusão: A implementação de sistemas de logística
reversa de lâmpadas fluorescentes no Brasil é um grande desafio. Outro desafio é a
mudança cultural da população, sendo necessário incentivá-la a guardar as lâmpadas
usadas para posteriormente levá-las a um ponto de entrega, fazendo dessa atitude um
hábito comum na sua rotina.
Palavras-chave:
Percepção de Risco; Lâmpada Fluorescente; Logística Reversa.
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Do glamour à política: Janaína Dutra em meandros
heteronormativos
Jucianade Oliveira Sampaio
Resumo
Esta tese tem como foco a discussão sobre a constituição de travestis em meio à heteronormatividade, analisando processos sociais de elaboração de conhecimentos, categorizações e práticas direcionadas a encerrar a experiência desses sujeitos em suas
performances de gênero, com centralidade na vivência de Janaína Dutra (1960-2004),
ativista cearense considerada a “primeira travesti advogada no Brasil”. Guiada pelos
referenciais teóricos de gênero, feministas e queer reconstruo a experiência de vida
dessa travesti em meio a uma analítica da normalização, que interroga como se dá o
estabelecimento de fronteiras da diferença. Entendendo que o padrão heteronormativo
regula a vida dos sujeitos e que a ordem social é uma ordem sexual, chamo a atenção
para a constituição do gênero na organização das relações sociais e para como esses eixos de diferenciação se relacionam com outros marcadores sociais, como região, etnia,
nacionalidade, religião, classe social. Com essa investigação pretendo mostrar, entre
outros elementos, que os sujeitos são construções instáveis e indeterminadas, longe de
serem fixas e autoevidentes.
Palavras-chave:
Janaína Dutra; Heteronormatividade; Travesti; Gênero; Sujeito.
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O PRONERA e o desenvolvimento sócio-espacial: o caso
dos assentados do projeto de assentamento São José
do Morro Alto em Barreirinhas - Maranhão
Katia Regina Castro Costa
Resumo
A análise das possíveis contribuições que o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) pode oferecer ao processo de desenvolvimento sócio-espacial,
do Assentamento São José do Morro Alto, em Barreirinhas, é o eixo central desta pesquisa acadêmica. Para tanto, a pesquisa pautou-se no citado referencial empírico e em
referenciais teóricos acerca das principais categorias analíticas, a saber, ideologia, desenvolvimento, ideologia do desenvolvimento, Estado, Políticas Públicas e consciência
política. O estudo partiu da ideia de que uma Política Pública é implementada pelo
Estado capitalista, no trabalho em foco, visando combater desequilíbrios existentes na
sociedade que poderão colocar em risco o próprio sistema capitalista. Assim, o trabalho
identificou o papel do Estado capitalista frente às contradições do capitalismo, assim
como formou um entendimento acerca das complexas interligações entre ideologia, desenvolvimento, Educação e consciência política. Com base nessa nova compreensão, a
investigação buscou promover a articulação entre as abordagens quantitativa e qualitativa, utilizando como instrumentos de trabalho as entrevistas semiestruturadas, os
questionários e os depoimentos dos envolvidos no Programa, bem como a observação
simples e a pesquisa documental. Privilegiando a perspectiva dos capacitados pelo PRONERA (monitores e coordenador local) e das entidades representativas dos trabalhadores do campo, a dissertação foi orientada no sentido da superação dos fenômenos
aparentes do PRONERA e do resgate de sua verdadeira essência, focando no indicador
percentual “ascensão educacional”, enquanto fruto do processo de amadurecimento da
consciência política dos alfabetizadores do Programa e elemento de análise para investigar a participação do PRONERA no processo de desenvolvimento sócio-espacial.
Palavras-chave:
Educação; Ideologia; Desenvolvimento; Ideologia do Desenvolvimento; Consciência Política; Estado; PolíticaPública.
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A logística da cadeia produtiva do leite na
microrregião de Imperatriz-MA
Liliane Regina Santos Costa
Resumo
Este trabalho parte da necessidade de analisar o melhoramento dos serviços logísticos
que acarretam elevados custos no produto final da cadeia produtiva do leite, bem como
ampliar a eficiência da receita na Microrregião de Imperatriz, no Estado do Maranhão.
Nesse contexto, objetiva-se investigar a logística da cadeia produtiva do leite na Microrregião de Imperatriz e propor sugestões de melhoria para o processo produtivo desse
importante alimento humano. A metodologia utilizada consiste de pesquisa bibliográfica e análise estatística, esta última utilizando o método de Monte Carlo para análise de
viabilidade do modelo de logística integrada proposto. O intuito desse estudo é comprovar a vantagem da integração da cadeia logística ou rede de empresas para a redução de
custos da mercadoria final, uma vez que o compartilhamento oferece a oportunidade
para a redução de incertezas e a obtenção de negócios de vantagens competitivas, bem
como ampliação de receita. Em outras palavras, proporcionar períodos menores de produção, bem como aumentar a qualidade (higienização) e redução dos custos logísticos.
Palavras-chave:
Logística; Leite; Cadeia Produtiva.
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Estudo sobre a dimensão relacional da pobreza e a
experiência da Economia de Comunhão
Luciana Gomes da Silva
Resumo
O contexto atual chama a refletir seus grandes desequilíbrios econômicos que incidem
dramaticamente na vida social. Não foi suficiente assinatura da Declaração do Milênio
por parte das Nações Unidas no ano 2000, para alcançar o objetivo de reduzir em 50%
a pobreza no mundo até 2015. Não se trata somente de assinar acordos entre os países
para resolver o problema da pobreza no mundo, é necessário uma compreensão mais
ampla sobre a mesma. Um olhar mais aprofundado sobre o problema evidencia a desconsideração de alguns aspectos importantes num cenário de pobreza seja relativa que
absoluta. Uma condição de pobreza pode ser expressão de vários fatores que vão além
da renda per capita. Nesse sentido, é oportuno compreender como as pessoas se organizam em sociedade e qual o valor das relações estabelecidas dentro de determinado
grupo. E mais, observar se e como tais relações podem ou não influenciar nas situações
de pobreza, considerando as dinâmicas econômicas e sociais que vão além do self interest. Através de um breve percurso interdisciplinar dos pressupostos epistemológicos
e antropológicos do fenômeno da pobreza, foram recuperados alguns desses aspectos
relacionais muito presentes nos estudos da assim chamada Economia Civil realizados
por economistas como: Genovesi, Bruni, Zamagni e outros. Portanto, o trabalho visa
discutir uma forma alternativa de considerar a pobreza, através de uma abordagem
relacional baseada na construção de relações de certo modo simétricas, paritárias, que
sejam capazes de envolver diversos sujeitos sociais e econômicos (também o pobre)
num processo de cooperação ou reciprocidade, conforme a proposta das dinâmicas de
reciprocidade desenvolvidas por Bruni. Assim, o trabalho apresenta o caso do projeto
de Economia de Comunhão que é uma iniciativa civil na qual o pobre é inserido como
parte integrante do projeto, no qual se verifica a importância do mesmo ser envolvido
nestas dinâmicas de reciprocidade em que pobreza pode ser transformada através de
práticas relacionais autênticas, dentro de determinado grupo e que pode servir como
incentivo para outras iniciativas civis e para a própria Economia do Desenvolvimento,
considerando a importância dessa aproximação concreta com a realidade do pobre,
conhecendo-o mais profundamente e sabendo quais as suas reais necessidades.
Palavras-chave:
Pobreza; Relacionalidade; Reciprocidade.
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Usabilidade em sites de literatura infantil: estudo de
caso Portal Biblon
Luciana Santos Sousa
Resumo
Com o crescente número de livros literários digitais voltados ao público infantil, convém
que essas plataformas sejam alvo de estudo e pesquisa para descobrir se as interfaces
seguem as diretrizes de usabilidade para o usuário infantil. O estudo de caso em voga
tem o Portal Biblon como objeto de pesquisa, definido como uma rede social voltada
para crianças a fim de promover o incentivo à literatura infantil, objetivando avaliar a
sua interface com ênfase na usabilidade do sistema e na experiência do usuário infantil. Foi adotada como metodologia a pesquisa qualitativa, composta das fases teórica, exploratória e empírica. Como instrumento para coletas de dados, a investigação valeu-se
da entrevista, avaliação da interface do Portal Biblon, observação do usuário, pensando
em voz alta, registro do uso real, escala de Likert e questionário de satisfação e grupo
focal. A pesquisa apresenta os resultados obtidos a partir de avaliação heurística com
especialistas, baseado nas diretrizes dos autores Nielsen (1995), Shneiderman (2005) e
Guaraldo e Andrade (2014), teste de usabilidade com o usuário infantil e observações
feitas pela pesquisadora durante o teste de usabilidade. Considera-se que a plataforma
Portal Biblon é um produto interativo que permite às crianças interatividade com outras
crianças e com o mundo dos livros digitais. Porém, a avaliação da usabilidade do Portal
apontou alguns aspectos na interface que podem ser melhorados e, consequentemente,
proporcionar uma melhor experiência de usuário. Por meio dos resultados, elaborou-se
uma lista de recomendações na usabilidade do Portal Biblon e que, por consequência,
servem para outros sites de literatura infantil que têm o mesmo objetivo deste.
Palavras-chave:
Design de Interação; Usabilidade; Usuário Infantil; Portal Biblon.
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Os objetos, as coisas e os seres têm “donos”:
perspectiva baré quanto ao sistema econômico que
participam
Luiz Augusto Sousa do Nascimento
Resumo
Esta pesquisa é o resultado de a um estudo etnográfico realizado na região do noroeste
amazônico, mais precisamente, no Médio Rio Negro com o povo indígena Baré. Os indígenas estão envolvidos no sistema econômico do aviamento. Este sistema se faz presente na vida dos Baré desde os tempos da colonização europeia no rio Negro. Pautada
no perspectivismo ameríndio, a pesquisa procurou entender, a partir do ponto de vista
dos Baré, como os objetos, as coisas e os bens circulam dentro do sistema econômico
do aviamento, assim como buscou identificar, as trocas de perspectivas entre os principais agentes do sistema econômico: os patrões e os fregueses. Resultados e Discussão
•Cada objeto é bens industrializados são apropriados de maneira diferente, e seu uso
está muitas das vezes imbricado a um conjunto de ações que envolvem seres humanos e não humanos que são considerados os “donos”. Os objetos possuem a essência
e a influência dos “donos”, que controlam a sua circulação. Os “donos” têm influência
quanto à circulação e distribuição de boa parte dos bens, objetos e produtos manejados
pelos indígenas. Do ponto de vista analítico, contribuo para as discussões referentes aos
“donos”, tomando como referências, os dados fornecidos pelos Baré que ora convergem às análises de FAUSTO (2001, 2008), quando sugere que as categorias de “donos” e
“mestres” implicam uma relação de reciprocidade e de adoção, e assim, de assimetria e
controle. A partir da concepção de que os “donos” exercem controle sobre objetos, seres
e sua respectiva circulação, concluímos que no âmbito do noroeste amazônico, todas as
relações econômicas acerca da retirada de bens, objetos e produtos necessitam de negociações que envolvem os “donos” e “mestres”. Estes “donos” e “mestres’ são seres da
“sobrenatureza” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002) que controlam todas as coisas dos rios,
igarapés, floresta e intervém na vida cotidiana dos humanos que transgridem as regras
de convivialidade e sociabilidade”.
Palavras-chave:
Donos; Baré; Rio Negro.
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Interferência das plantas daninhas na nutrição
e produtividade da cultura da berinjela cultivar
‘nápoli’ com e sem tutoramento e desbrota
Luiz Junior Pereira Marques
Resumo
O objetivo deste estudo foi identificar as principais plantas daninhas, determinar os
períodos de interferência e os efeitos da comunidade infestante no acúmulo de macronutrientes na cultura da berinjela com e sem tutoramento e desbrota. Os estudos foram
conduzidos no município de Jaboticabal, SP, no campus da FCAV-UNESP em dois anos
consecutivos. Em 2013 a cultura foi conduzida sem tutoramento e desbrota (STD) e em
2014 com tutoramento e desbrota (CTD). Os tratamentos consistiram de 11 períodos
crescentes de controle e convivência com as plantas daninhas a partir do transplantio:
(0-14, 0-28, 0-42, 0-56, 0-70, 0-84, 0-98, 0-112, 0-126, 0-140 e 0-154 DAT). Nestes foram
realizados os estudos fitossociológicos e avaliação da produtividade para determinar
os períodos de interferência. Também foram implantados dois tratamentos paralelos,
onde se avaliou o acúmulo de massa seca e de macronutrientes durante o ciclo da berinjela ‘Nápoli’ com e sem convivência com as plantas daninhas. As principais plantas
daninhas encontradas na cultura da berinjela ‘Nápoli’ foram Eleusine indica, Nicandraphysaloides, Portulacaoleracea. A comunidade infestante reduziu a produtividade
de frutos de berinjela em 96% no cultivo STD e 78% no CTD. No cultivo STD, o período
crítico de prevenção a interferência (PCPI) iniciou no intervalo de seis a quatorze DAT e
terminou no intervalo de 84 a 102 DAT. No cultivo CTD, o PCPI iniciou aos 29 DAT e terminou no intervalo de 42 a 48 DAT. As plantas daninhas também provocaram redução
no acúmulo de macronutrientes da berinjela na ordem de 70,22±6,96% no cultivo STD
e 67±4,7% no cultivo CTD.
Palavras-chave:
Competição; Macronutrientes; Comunidade Infestante;SolanumMelongena L.
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Quantificação de alguns compostos bioativos das
pitayas de polpas branca e vermelha (Cereusundatus,
Sinonímia: Hylocereusguatemalensis, H.undatus)
Luzimary de Jesus Ferreira Godinho Rocha
Resumo
A pitaya ou Cereusundatus, sinonímia: Hylocereusguatemalensis, H.undatus é uma fruta exótica e de consumo ligeiramente crescente no nosso país. As atribuições funcionais
dadas a essa fruta, pelo senso comum, incita ao estudo das suas características físicas,
químicas e microbiológicas.A ingestão desses compostos aumenta a imunidade dos indivíduos, induzindo a melhoria dos níveis de saúde, rendimento físico e mental. As
matrizes em alimentos são muito complexas, dadas as suas características intrínsecas.
Diante disso, várias são as técnicas utilizadas para determinações analíticas de compostos bioativos, dentre elas, têm-se a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE)
e espectrofotometria U.V visível. O objetivo deste trabalho é quantificar a presença de
vitamina C, antocianinas e açúcares nas pitayas de polpas branca e vermelha por CLAE,
bem como, determinar, ainda, o teor de atividade antioxidante pelo método de captura do radical 2,2’- azinobis (3-etilbenzenotiazolina-6-ácido sulfônico – ABTS), teores de
sólidos solúveis (ºBrix) determinado em um refratômetro digital, além da acidez e pH.
O teor de sólidos solúveis encontrados pode confirmar que as amostras de pitaya vermelha têm maiores teores de açúcares que a de polpa branca. Quanto ao valor de pH e
acidez total titulável (g de ácido cítrico/100g de fruta), precisam, ainda, ser monitorados
e analisados, possivelmente, sob condições de cultivo controlado desse alimento por se
tratar de uma fruta exótica e de recente consumo no nosso país. Quanto aos resultados
das antocianinas, por se tratar de um corante que degrada rapidamente, a sua presença
mostrou-se irrisória, sendo encontrada somente no halo da pitaya de polpa vermelha,
necessitando de mais análises e padronizações em condições mais específicas de monitoramento. Houve baixa atividade antioxidante nas amostras analisadas, bem como o
seu teor de vitamina C, esses valores encontrados devem-se, primeiramente, ao tempo
de armazenamento, que diminui os teores desses analitos.
Palavras-chave:
Pitayas; CLAE. Bioativos
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Método de avaliação de desempenho logístico
utilizando o Supply Chain OperacionReference (SCOR)
e o Balanced Scorecard (BSC): um estudo de caso em
uma central de abastecimento hortifrúti
Madson Evandro da Silva Melo
Resumo
No contexto empresarial, a cadeia de abastecimento ocupa um lugar extremamente
relevante, por ser fundamental para que ocorra o correto desenvolvimento dos processos, o que leva à eficiência no atendimento ao cliente, como também a uma melhor
interação com os fornecedores da empresa. Neste contexto surge o SCOR, que se traduz
em um método destinado à auto avaliação do gerenciamento da cadeia de suprimentos de empresas dos mais diversos ramos de atividade e que se aplica ao diagnóstico,
planejamento e envolvimento de pessoas na sua implementação. Verificou-se também
a existência do Balanced Scorecard (BSC), um instrumento de gerenciamento que vem
sendo estudado e aprimorado ao longo do tempo, voltado para a gestão e comunicação
estratégica nas organizações, baseado em quatro dimensões/perspectivas: financeira,
clientes, procedimentos internos e aprendizado e crescimento, consideradas adequadas
para evidenciar os objetivos de longo prazo da empresa por meio dos processos operacionais em vigor. Diante do exposto, o trabalho Com o estudo das duas ferramentas,
foi possível desenvolver um método de avaliação de desempenho logístico aplicado em
uma grande empresa do ramo hortifrutigranjeiro, que através de seus resultados verificou-se que alguns indicadores estão alinhados com os resultados da empresa e também
estabelecer um grau de importância de cada indicador.
Palavras-chave:
Logística; Avaliação de Desempenho; SCOR; Balanced Scorecard.
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Aprimoramento do Processo de Salga e Secagem do
Peixe Serra no Município de Raposa - MA
Marcelino Rufino Filho
Resumo
Peixe serra possui significativo número de indivíduos desembarcados no município de
Raposa-MA. Pelo seu baixo preço de revenda e elevado volume de captura, boa parte da
produção tem como destino as micro indústrias artesanais da região, onde é utilizada
como matéria-prima para o processamento artesanal de salga e secagem de baixo padrão de higiene e tecnológico. O sistema de pesca e processo artesanal do serra, sendo
fonte de renda e de alimentação das comunidades, tem grande importância social e
econômica para o Estado, que, apesar de detentor de grandes riquezas naturais e potencial da atividade pesqueira, amarga os piores índices socioeconômicos do país. Esse
trabalho objetivou desenvolver um equipamento artesanal (tenda secadora) para secar
o pescado; aprimorar processo de salga e secagem para o peixe serra; determinar a
curva de salga e secagem e avaliar físico-química e microbiologicamente o peixe serra
in natura e salgado e seco. Os peixes foram salgados em salga úmida com salmoura saturada tratada termicamente. Desenvolveu-se a tenda secadora que foi utilizada para
secagem dos peixes após a salga. Concluiu-se que o aprimoramento do processo de salga e o desenvolvimento da tenda de secagem, bem como utilização de matéria prima de
qualidade propiciou a produção de um pescado salgado seco que atendeu a legislação e
apresentando-se com excelentes características físico-químicas e microbiológicas.
Palavras-chave:
Pescado; Salga; Scomberomorus Brasiliensis.
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Desenvolvimento de biscoitos ricos em carotenoides
utilizando a farinha de buriti (Mauritia flexuosa L.)
obtida em uma comunidade extrativista do município
de Caxias/MA
Marcelo Vieira de Oliveira
Resumo
O buriti é a palmeira mais abundante no território brasileiro e uma das maiores da
Amazônia estando distribuída por toda a América do Sul. Seus frutos oferecem além
de atrativos sensoriais, um elevado valor nutricional, sendo que um dos compostos
bioativos de destaque são os carotenoides, principalmente os pró-vitamínicos A: betacaroteno e alfa-caroteno. Uma avaliação nutricional envolvendo a população mundial
comprova altas prevalências de carências de vitamina A. Nesse sentido, o objetivo deste
estudo foi utilizar a farinha de buriti adquirida na comunidade extrativista do povoado
Buriti do Sangue no município de Caxias-MA para desenvolver duas formulações de
biscoitos enriquecidos com pró-vitamina A, aumentando assim o acesso da população
aos benefícios bioativos do buriti e diversificando a sua utilização. A primeira etapa do
trabalho foi a caracterização dessa farinha através da composição centesimal e perfil
carotenogênico. Posteriormente essa farinha foi utilizada em duas formulações de biscoitos, substituindo parcialmente 10 e 25% da farinha de trigo. As determinações realizadas nos produtos foram: físicas e químicas (quantificação dos carotenoides e composição centesimal); microbiológicas (Salmonellasp, Coliformes a 35ºC e a 45ºC, Bolores
e Leveduras) e sensorial (testes afetivos de aceitação com escala hedônica e ordenação
por preferência do consumidor). Os dados foram avaliados estatisticamente através de
análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey, sendo p£0,05. Considerando o teor de carotenoides encontrados, as análises microbiológicas e a avaliação sensorial, os biscoitos
propostos podem ser uma alternativa na alimentação como mais um produto enriquecido com pró-vitamina A.
Palavras-chave:
Pró-Vitamina A; Farinha Composta; Diversificação da Cadeia Produtiva do Buriti.
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Salinidade do solo, produtividade e qualidade de
frutos de mangueira sob diferentes fontes e doses de
potássio
Marcio Alves Carneiro
Resumo
Com o objetivo de avaliar a salinidade do solo, produtividade e qualidade físico-química dos frutos da mangueira cv. Tommy fertirrigada com diferentes doses de cloreto e
sulfato de potássio, conduziu-se um estudo no pomar comercial da Fazenda Herculano
Agrícola, localizada no município de Casa Nova – BA, no período de dezembro/2013 a
maio/2015, avaliando dois ciclos da cultura. O delineamento experimental foi em blocos
casualizados no esquema de parcelas subdivididas, utilizando cinco doses de potássio
(50, 75, 100, 125 e 150 % da dose recomendada) nas parcelas e duas fontes de potássio
(KCl e K2SO4) nas sub parcelas com quatro repetições. Assim, foram determinados no
solo a condutividade elétrica (CE), sódio (Na), teores de potássio (K) e pH. Além disso,
foram determinados também a produção de frutos por planta (kg planta-1); produtividade (t ha-1) e número de frutos comerciais (frutos planta-1); diâmetro transversal e
longitudinal; espessura da casca; peso do fruto; percentual da polpa; potencial hidrogeniônico (pH); sólidos solúveis; vitamina C, acidez titulável e relação SS/AT. A fertilização
potássica com diferentes doses e fontes de K aplicada via fertirrigação promoveu efeito
significativo para as características do solo, e foi observado que houve interação para
a CE, Na e K na profundidade de 0-20 cm, mas não proporcionaram salinidade no solo.
Quanto aos parâmetros produtivos: número de frutos por planta (NFP), produção (PP)
e a produtividade (PD) foi maior com a utilização do sulfato de potássio, sendo recomendado a dose estimada de 174,6 g pl-1 de K2O nas condições experimentais. Para
as características de massa do fruto, vitamina C, pH, acidez titulável, sólidos solúveis e
relação SS/AT. Doses menores de K2SO4 apresentam similaridades com doses mais elevadas de KCl, e sugere vantagem do sulfato de potássio em relação ao cloreto.
Palavras-chave:
Fertilidade do Solo;Características Físico Químicas; Nutrição;Mangifera Indica L.
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Boas Práticas Agropecuárias Aplicadas no Processo
de Ordenha para Produtores de Leite da Região dos
Cocais - MA
Maria Christina Ferreira de Oliveira Castro
Resumo
Este trabalho tem por objetivo realizar o diagnóstico do processo de ordenha do leite
produzido e comercializado no município de Codó, MA, Região dos Cocais. Foram estudadas cinco propriedades que fazem parte da Associação dos Produtores de Leite de
Codó - APLEC. O estudo foi realizado tendo em vista a instrução normativa nº 62/2011,
MAPA. Objetiva-se ainda identificar as principais dificuldades para a adequação dos
produtores de leite do município de Codó à Instrução Normativa nº 62/2011. Para isso,
foram realizadas entrevistas estruturadas, com questões abertas e fechadas, com produtores de leite e aplicação de lista de verificação nas propriedades, baseada na RDC
n° 275/02 da ANVISA. Foram realizadas visitas para o diagnóstico das propriedades,
utilizando lista de verificação para avaliar a infraestrutura, manejo e higiene de equipamentos e a higiene de manipuladores, e questionários contendo questões para determinar o perfil socioeconômico dos produtores e ordenhadores, e questões voltadas
à produção e manejo da propriedade. Os resultados revelaram que em relação às conformidades com a legislação brasileira, as propriedades produtoras de leite foram classificadas como deficientes. A capacitação dos manipuladores resultou em mudanças
significativas de comportamento, porém o processo de educação e aprendizado dever
ser contínuo, pois firma-se como importante ferramenta para o alcance da qualidade
do leite. Os resultados também apontam para a adoção de medidas corretivas a curto e
a médio prazo, dentre elas sugere-se a implantação do Manual de BPA, para obtenção
de alimento seguro.
Palavras-chave:
Produção Leiteira; Qualidade do Leite; Ordenhador.
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Controle interno na administração pública
contemporânea: estudo de caso em uma Instituição
Federal de Ensino Técnico e Tecnológico
Maria do Socorro Silva Lages
Resumo
O presente estudo tem como abordagem central os controles internos adotados pelas
organizações públicas e, de forma específica, em uma Instituição Federal de Ensino
Técnico e Tecnológico. Fundamenta-se em conceitos exarados nas diretrizes para as
normas de controle interno do setor público da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - Intosai, com destaque para os componentes: ambiente
de controle, avaliação de riscos, procedimentos de controle, informação e comunicação
e monitoramento. Tem como objetivo geral avaliar o alinhamento dos sistemas de controles internos existentes na organização objeto da pesquisa e, ainda, a forma como o
alinhamento contribui para o alcance dos objetivos. Quanto aos objetivos específicos,
tratou-se de mensurar a contribuição dos controles internos para eficiência das operações da entidade, identificar o nível de conhecimento dos servidores sobre controle e
como são realizadas as atividades de controle interno e diagnosticar o grau de conhecimento e cumprimento das normas e regulamentos a que está sujeita a organização.
A abordagem da pesquisa é descritiva e quantitativa e trata-se de um estudo de caso.
No estudo ficou evidenciada a não existência de alinhamento dos sistemas de controles
internos com os conceitos das diretrizes e, consequentemente, a não contribuição para
o alcance dos objetivos preestabelecidos pela organização.
Palavras-chave:
Controles Internos; Alinhamento; Avaliação; Eficiência; Organização; Intosai.
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Saberes culturais tentehar e educação escolar
indígena na aldeia juçaral
Maria Jose Ribeiro de Sá
Resumo
Este estudo que trata da relação entre saberes culturais locais e saberes escolares indígenas está vinculado ao Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Educação, da Universidade do Estado do Pará, na Linha de Pesquisa Saberes Culturais e Educação na
Amazônia, a fim de contribuir com os estudos educacionais relacionados à educação
e cultura com foco na área de educação escolar indígena. Teve como problema de pesquisa: que diálogo é possível identificar entre os saberes culturais Tentehar e os saberes
escolares na aldeia Juçaral? O objetivo geral deste estudo foi o de analisar como ocorre
o diálogo intercultural entre saberes e práticas culturais Tentehar e os saberes escolares
(técnicos/ científicos) na escola da aldeia Juçaral. A pesquisa caracterizou-se a partir de
uma abordagem qualitativa, do tipo etnográfica, por meio de um estudo de caso, onde
descrevi práticas e saberes do universo cultural dos Tentehar em seu cotidiano. A pesquisa foi realizada na aldeia Juçaral, uma comunidade do povo Tentehar, localizada na
porção sul da TI Araribóia, situada no município de Amarante – MA. Como recursos metodológicos, utilizei a observação participante, entrevista semiestruturada, análise de
documentos e fotoetnografia. A produção dos dados permitiu a construção de uma cartografia de saberes e práticas culturais presentes no cotidiano dos Tentehar da aldeia
Juçaral, para se verificar, na perspectiva da concepção de escola indígena diferenciada,
específica, intercultural e bilíngue, se ocorre ou não a inserção dos saberes e práticas
culturais na dinamização das práticas socioeducativas escolar, e caso ocorressem como
contribuem para o fortalecimento e a valorização de tais práticas. Constatou-se que ainda é preservado um conjunto de saberes culturais. Esses saberes Tentehar estão presentes apenas nas práticas socioeducativas que compõem o desenho curricular do núcleo
diversificado, sendo que as disciplinas são trabalhadas com o objetivo de contribuir
para o fortalecimento dos saberes culturais locais e valorização da língua Tentehar.
Quanto aos demais componentes do núcleo comum, que são a maioria, os professores
são não indígenas, e que mesmo os indígenas – sem formação específica ou domínio da
língua Tentehar – desenvolvem uma prática de ensino tradicional por meio do português, em que se inter-relacionam minimamente os saberes e práticas culturais locais e
os conhecimentos técnicos científicos. Isso colabora para manter um ensino convencional que minimiza os saberes e práticas culturais locais.
Palavras-chave:
Educação Indígena; Saberes Culturais Tentehar; Saberes Escolares; Interculturalidade.
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Qualidade do ar e suas implicações na saúde da
comunidade de Vila Maranhão, São Luis-MA
Marly Vieira Viana
Resumo
A poluição atmosférica tem se tornado um fator de risco para a saúde humana, especialmente nos centros urbanos industrializados. O bairro Vila Maranhão em São Luís
(MA), por sua proximidade com o distrito industrial, tem maiores chances de ser afetado pela poluição do ar. O presente trabalho analisa a relação entre qualidade do ar e a
prevalência de agravos respiratórios para os moradores da Vila Maranhão. O estudo foi
seccional descritivo-exploratório com abordagem quali-quantitativa. A representação
amostral foi de 153 domicílios. Utilizou-se questionário para análise das condições socioeconômicas, sanitárias, ambientais e de saúde dos moradores. Para o levantamento
da morbimortalidade por Doenças do Aparelho Respiratório, foram utilizados dados
da Secretaria de Saúde do Município (SEMUS) e Sistema de Informação Hospitalar SIH/
DATASUS, dos anos de 2006 a 2013. Dados da qualidade do ar foram obtidos da estação
de monitoramento da Vale S/A, de 2009 a 2013. Foram identificadas e localizadas, as fontes com potencial poluidor atmosférico e avaliado a possível relação entre os poluentes
emitidos e efeitos na saúde dos moradores. Foi observado que os níveis de correlação
entre óbitos/internações por doenças respiratórias e concentração de poluentes atmosféricos (material particulado) não foram estatisticamente significantes. Com os dados
iniciais levantados não foi possível confirmar uma relação direta e única entre os agravos por doenças respiratórias e a qualidade do ar na área. Porém o estudo demonstrou
indícios desta relação, havendo a necessidade de se realizar estudos mais aprofundados
sobre o tema.
Palavras-chave:
Qualidade do Ar; Doenças Respiratórias; Saúde Pública.
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Cinética de secagem da farinha da amêndoa do coco
babaçu (Orbignyasp)
Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Resumo
As características da secagem da Farinha da Amêndoa do Coco Babaçu (Orbignyasp)
em secador de leito fixo, foram estudadas para a faixa de temperatura de 40-70 °C nas
velocidades de 0,7 m.s-1, 1,0 m.s-1 e 1,3 m.s-1, utilizando-se modelos semi-teóricos e
empíricos. O modelo de Midilli foi o que melhor descreveu as curvas de secagem. Os
valores da difusividade efetiva variaram de 1,273x10-9 e 6,818x10-9 m2.s-1 para a faixa
de temperatura avaliada. Os valores obtidos da difusividade efetiva mostraram uma
dependência de Arrhenius. O valor da energia de ativação encontrado foi de 0,259 kJ
mol-1. A entalpia decresce com o aumento da temperatura e foi negativa para faixa de
temperatura estudada, comportamento semelhante ao da entropia. A energia livre de
Gibbs aumentou com o aumento de temperatura, sendo suas magnitudes positivas na
faixa de temperatura utilizada.
Palavras-chave:
Farinha; Amêndoa; Babaçu; Secagem; Difusividade.
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Influência dos carbonitretos de titânio na
usinabilidade do aço vp100 utilizado em moldes de
injeção de plástico
Mauro Araújo Medeiros
Resumo
Este trabalho tem por objetivo investigar a influência dos cabonitretos de titânio, bem
como de outros elementos microestruturais, na usinabilidade do aço VP100 com 270
e 350 partes por milhão de titânio, tendo como elemento de comparação o aço VP20
ISO. Tal estudo se justificar considerando-se que o VP100 trata-se um aço para moldes de injeção de plástico recém lançado no mercado cujos aspectos relativos à sua
usinabilidade não foram ainda plenamente explorado, havendo ainda um grande
vazio de conhecimento sobre esse material a ser investigado. Os resultados obtidos são
discutidos considerando-se, inicialmente, a variação das forças de usinagem em função
da variação da velocidade de corte, do avanço e da profundidade de corte nos ensaios de
torneamento. Em seguida, são avaliados o volume de material removido, bem como os
valores da rugosidade média quadrática Rq, para cada tipo de material usinado e condição de corte aplicada, em função da evolução do desgaste das ferramentas utilizadas
nos ensaios de fresamento. A realização dos ensaios foi feita a partir de um planejamento estatístico dos experimentos, onde as variáveis relevantes relativas aos parâmetros,
tanto da constituição química das ligas como de sua usinabilidade, definem os fatores e
respostas de interesse na investigação. As ferramentas utilizadas foram as mesmas em
todas as condições testadas, por tanto não se constituíram em uma variável do processo,
bem como a utilização de fluido de corte, pois todos os testes foram realizados a seco.
O VP20 ISO apresentou melhor desempenho em usinagem seguido pelo VP100 com 350
ppm de titânio, sendo que o VP100 com 270 ppm de titânio apresentou pior desempenho. Foram observadas diferenças relevantes na microestrutura dos materiais tais
como a quantidade, o tamanho, a forma e a distribuição dos carbonitretos de titânio nas
duas modalidades do VP100, o que contribuiu para as diferenças no comportamento em
usinagem dos materiais.
Palavras-chave:
Aço VP 100; Usinabilidade; Carbonitretos de Titânio; Aços para Molde.
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Síntese e caracterização de óxidos cerâmicos à base
de mcr2o4, dopados com cobre por processo químico
Meirinalva Batista Miranda Coelho
Resumo
As estruturas do tipo espinélio constituem um importante grupo na área de materiais
considerando sua ampla aplicação tecnológica. As cromitas são importantes espinélios
com grande potencial em aplicações nas áreas da Física, Ciências dos Materiais e Geofísica. Na aplicação de compostos à base de cromitas, destaca-se seu emprego como
pigmento cerâmico. A proposta deste estudo consiste na síntese e caracterização de materiais cerâmicos estáveis, à base de cromita dopados com diferentes porcentagens de
cobre. O processo químico adotado será o método dos precursores poliméricos, que
possui entre outras vantagens, a memória química, controle estequiométrico e uso de
temperaturas de síntese relativamente baixas. Serão utilizados nitratos de cobre e cromo, como fonte dos precursores, ácido cítrico e etilenoglicol para reações de quelação e
poliesterificação, respectivamente. A fim de avaliar o comportamento térmico do material amorfo serão utilizadas as técnicas de Termogravimetria (TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC – “DiferentialScanningCalorimetry”). Os pós formados serão
calcinados à temperaturas de 500 oC a 1100 oC, com intuito de observar a menor temperatura de cristalização do material e em seguida, serão caracterizados morfológica e
estruturalmente por meio das técnicas de Difração de Raios X (DRX), Refinamento por
Rietvield, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia Raman, adsorção-dessorção de N2 (BET), Espectroscopia de absorção na região do UV-Vis e Colorimetria. A estabilidade das fases cristalinas formadas e o poder pigmentante serão verificados pela aplicação do material obtido em misturas com diferentes vidrados.
Palavras-chave:
Pigmentos Cerâmicos; Precursores Poliméricos; Cromita de Cobre.
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