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Apresentação 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana, 

no propósito de divulgar a pesquisa realizada nesta Instituição, orgulha-se em promover a 

publicação do primeiro Catálogo de Projetos de Pesquisa da UEFS.  

O Catálogo foi pensado como um instrumento de divulgação para a comunidade interna e 

externa da UEFS. Será útil para alunos de graduação e pós-graduação; para pesquisadores que 

procuram por especialistas em determinado tema; para graduados que buscam se inserir na 

pesquisa e pós-graduação e; para vários segmentos da comunidade externa que desejem 

informações sobre pesquisas na área de saúde, história, agronomia, astronomia, genética, 

parasitologia, engenharia, entre outras. 

Este catálogo é resultado de um censo realizado no final de 2018 e início de 2019.  Aqui são 

apresentados 325 projetos, que se encontram organizados por departamento, atualmente nove, e 

em grandes áreas de conhecimento da ciência.  Este será revisado periodicamente, quando novos 

projetos serão inseridos e os concluídos retirados.  

Nesta versão digital, o leitor poderá obter o nome do coordenador e informações resumidas 

de cada projeto, bem como qual o departamento que está inserido.  

 

 

 

 

Profª Drª Silvone Santa Barbara da Silva 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

Universidade Estadual de Feira de Santana 
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Florística, taxonomia e filoconservação de 
angiospermas, com ênfase em Apocynaceae 

Coordenação 

Alessandro Rapini 

CONSEPE 

124/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Taxonomia de Fanerógamos 

 

Objetivos 

 Esta proposta tem escopo essencialmente ecofilogenético, estando voltada para a 

Filoconservação, ou seja, conservação de aspectos históricos da biodiversidade que podem agregar 

valores funcionais e evolutivos que passariam despercebidos mediante parâmetros baseados 

exclusivamente em riqueza de espécies e endemismos. 

Resumo 

 Esta proposta integra diversas abordagens da sistemática de modo a construir um 

embasamento científico para a aplicação de aspectos evolutivos como diversidade, estrutura e 

endemismo filogenéticos na conservação da biodiversidade. Ela estará inserida essencialmente em dois 

projetos de pesquisa desenvolvidos por este bolsista: Flora da Bahia e Filoconservação nos Domínios 

brasileiros. 

 O projeto Flora da Bahia tem revelado diversas novidades taxonômicas em diferentes grupos e 

biomas, como Kilmeyera ferrugionusa A.B.Santos & R.J.Trad (Calophyllaceae; Santos et al., 2015) e três 

espécies de Begonia (Begoniaceae; Gregório et al., 2015) nas florestas pluviais da Mata Atlântica, 

Piriqueta crenata L.Rocha, I.M.Souza & Arbo (Turneraceae; Rocha et al. 2014) em cerrados da Chapada 

Diamantina, e três espécies de Handroanthus em florestas estacionais semideciduais (Bigoniaceae; 

Espírito Santo et al. 2012a,b). As floras serão desenvolvidas por estudantes de IC e mestrado sob minha 

orientação, o que contribuirá para a formação de pessoal na área de Sistemática, e terão como objetivo 

prioritário o preenchimento de lacunas taxonômicas em grupos representativos para a região, requisito 

primordial para o desenvolvimento de estudos filogenéticos robustos. 

 O projeto Filoconservação nos Domínios brasileiros compreenderão principalmente estudos 

em grupos de Apocynaceae desenvolvidos por estudantes de doutorado sob minha orientação. Estão 

previstos estudos filogenéticos e filogeográficos, alguns deles associados a modelagem de distribuição 

potencial. O objetivo desses estudos será reconstruir a filogenia de grupos bem representados nos 
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biomas brasileiros de tal maneira que possam servir de base para investigações biogeográficas ou 

voltadas para a conservação da biodiversidade. Essa abordagem utilizará reconstrução de áreas 

ancestrais, a exemplo do que foi realizado com Minaria (Apocynaceae) para os campos rupestres da 

Cadeia do Espinhaço (Ribeiro et al., 2014) e com a linhagem Tetramerium (Acanthaceae) para as matas 

secas e úmidas da região neotropical (Côrtes et al., 2015). Esses dados serão associados a modelos de 

distribuição pretérita em análises de biogeografia histórica e para o futuro em análises voltadas para a 

conservação frente às mudanças climáticas, como desenvolvido por Bitencourt (2013).  

 Esta proposta tem um escopo essencialmente ecofilogenético, estando voltada para a 

Filoconservação, ou seja, conservação de aspectos históricos da biodiversidade que podem agregar 

valores funcionais e evolutivos que passariam despercebidos mediante parâmetros baseados 

exclusivamente em riqueza de espécies e endemismos. Ela inclui desde coletas e tratamentos 

taxonômicos, em uma abordagem mais tradicional relacionada à Flora da Bahia, até estudos 

filogenéticos e biogeográficos, em uma abordagem histórica e preditiva, voltados para a 

Filoconservação. 
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Coralinaceas com genículo (Corallinales, 
Rhodophyta) do Estado da Bahia 

Coordenação 

Carlos Wallace do Nascimento Moura 

CONSEPE 

014/1994 

Área Conhecimento CNPq 

Taxonomia de Criptógamos 

 

Objetivos 

 Levantamento da biodiversidade de algas coralináceas com genículo no Estado da Bahia. 

Resumo 

 O projeto tem por objetivo realizar o levantamento taxonômico das coralinácecas com genículo 

(Rhodophyta, Corallinalles) do estado do Bahia, e como objetivos específicos: 1. conhecer os táxons 

infragenéricos presentes no litoral do Estado; 2. avaliar criticamente as características empregadas na 

taxonomia do grupo; 3. fornecer subsídios para compreender a distribuição geográfica dos táxons no 

litoral da Bahia e do Brasil; 4. estudar a fenologia dos táxons; 5. acompanhar a ontogenia dos esporos e 

estágios iniciais do desenvolvimento do talo de alguns representantes de coralináceas com genículo. O 

estudo envolverá coletas ao longo do litoral baiano, desde a divisa com o estado de Sergipe até a divisa 

com o Espírito Santo. O material a ser estudado corresponderá às coralináceas fixas aos substratos 

encontradas na região de entremarés, bem como, plantas arribadas e do infralitoral, provenientes de 

dragagem ou de mergulho livre.  

 A coleta do material será realizada de acordo com os métodos usuais empregados nos estudos 

de macroalgas marinhas.  As estruturas morfológicas serão analisadas através de estereomicroscópio, e 

as anatômicas em microscópio fotônico, empregando a metodologia proposta por Moura et al. (1997). 

Para o estudo da fenologia, empregar-se-á a técnica de esmagamento, no qual partes férteis de plantas 

serão descalcificas com ácido nítrico a 0,6M, coradas em solução de azul de anilina a 1%, montadas 

entre lâmina e lamínula e pressionadas para dissociação e análise das estruturas férteis.  

 Para a análise da germinação de esporos utilizar-se-á a técnica descrita por Chihara (1978). 

Inicialmente, pequenos fragmentos de plantas férteis serão inoculados em placas de petri contendo 

água do mar esterilizada para liberar esporos. Os esporos obtidos serão transferidos para lâminas foscas 

em placas de petri contendo água do mar enriquecida com meio Provasoli (PES/2) e incubados em 

câmara de germinação (B.O.D), utilizando luz fluorescente com fotoperíodo 12:12 dia:noite, 
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temperatura 20°C e regime de luz com 30 μmol fótons.m-2.s-1. Os estágios de desenvolvimento dos 

esporos serão acompanhados no microscópio fotônico visando descrever e fotografar as fases iniciais 

do desenvolvimento do talo. Procurar-se-á observar, descrever e ilustrar todas as características 

vegetativas e reprodutivas, empregadas na taxonomia de Corallinaceae. Os aspectos gerais das espécies 

serão obtidos com máquina fotográfica manual, enquanto que as fotomicrografias serão obtidas em 

microscópio fotônico acoplado com máquina fotográfica digital. A identificação do material será 

realizada com base em literatura especializada. Após o estudo, o material será tombado na coleção do 

Herbário da Universidade Estadual de Feira de Santana (HUEFS). 
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Filogenômica, genética de populações, 
filogeografia e taxonomia de grupos da flora 
brasileira 

Coordenação 

Cassio van den Berg 

CONSEPE 

040/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Biológicas 

 

Objetivos 

 Dar prosseguimento na abordagem filogenética, já iniciando alguns projetos incluindo a parte 

de filogenômica. 

Resumo 

 Este projeto (financiado como bolsa de Produtividade do CNPq) na forma de submissão não 

consta um resumo, nem nos documentos enviados para cadastramento no CONSEPE. Ele contém 

entretanto uma justificativa introdutória que é apresentada a seguir. "Brasil é um país rico em 

diversidade de plantas, da qual uma parte pequena foi estudada com técnicas moleculares filogenéticas 

ou estudos populacionais baseados em dados genéticos ou morfométricos. Há uma década atrás já tinha 

sido indicada a expansão dos estudos filogenéticos em plantas no país (Selbach-Schnadelbach & van 

den Berg 2006). Mundialmente, a área de filogenia molecular é considerada uma das principais 

ferramentas para circunscrição nas mais variadas categorias taxonômicas, e tem presença dominante 

de artigos desta temática nas principais revistas internacionais (American Journal of Botany, Annals of 

Botany, Taxon, Annals of Missouri Botanical Garden, Systematic Botany, Botanical Journal of the 

Linnean Society, Journal of Biogeography, etc.).  

 Com as crescentes dificuldades e exigências para a circulação internacional de amostras da 

flora e fauna, é especialmente importante que instituições brasileiras sejam capazes de trabalhar com 

as técnicas moleculares mais modernas, e cooperar com geração de dados no país, ao invés de serem 

meros fornecedores de amostras para pesquisadores do exterior. Temos trabalhado nesse sentido desde 

2001, estabelecendo uma linha de filogenia molecular de plantas no Laboratório de Sistemática 

Molecular de Plantas da UEFS, e essa linha de pesquisa já está plenamente consolidada dentro do 

Programa de Pós-Graduação em Botânica. Entre 2009 e 2014 foi possível fomentar pesadamente essa 

linha dentro do laboratório coordenando um projeto neste tema financiado pelo programa 
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PRONEX/CNPq, que permitiu ainda apoiar teses de vários pesquisadores no tema (Drs. Luciano P. 

Queiroz, Alessandro Rapini, Reyjane P. Oliveira, André Amorim).  

 No presente projeto pretendemos dar prosseguimento na abordagem filogenética, já iniciando 

alguns projetos includindo a parte de filogenômica. A filogenômica é uma extensão natural da parte de 

filogenia, porém usando dados de cobertura bem maior do genoma, incluindo métodos sequenciamento 

de grandes porções aleatórias do genoma (ex. Rad-seq), métodos de sequenciamento de virtualmente 

centenas de genes (ex. Anchored-Hybrid Enrichment), ou geração de plastomas completos. Portanto é 

necessário primeiramente usar estratégias de montagem e anotação de genomas, para posteriormente 

extrair as regiões de interesse e prosseguir com uma análise filogenômica que essencialemnte é uma 

análise filogenética com muitas matrizes concatenadas de genes e regiões intergênicas. As estratégias 

para isso são bastante variadas (vide metodologia).   

 Ao mesmo tempo, demos continuidade a projetos na área de genética de populações de plantas, 

incluindo dentro do PRONEX uma parceria com a Dra. Fernanda Gaiotto (UESC). Foram ainda 

desenvolvidos projetos de filogeografia, que culminaram na conclusão de 2 teses de doutorado e 2 

dissertações de mestrado, que se encontram em fase de elaboração dos trabalhos, sendo estes estudos 

parte de um projeto UNIVERSAL em fase de conclusão no CNPq. No projeto atual pretendemos 

completar outros projetos dentro da mesma linha, que já contém alguns dados, mas necessitam de 

aumento na amostragem e novas análises para gerar publicações no tema.  

  A maioria dos grupos das linhagens de plantas brasileiras ocorrem no restante Neotrópico, 

incluindo grande quantidade de tribos, subtribos e gêneros de distribuição ampla. Ainda assim existem 

muitos grupos que apresentam grande concentração de espécies, além de gêneros menores que são 

endêmicos do leste do Brasil, especialmente aqueles de diversificação nos Biomas Mata Atlântica e 

Cerrados (incluindo especialmente os campos rupestres). No caso do bioma Caatinga, geralmente 

existem espécies endêmicas inseridas nas linhagens mais significativas nos sistemas SDTF (Pennington 

& Ratter 2006).  

 Dessa maneira, os biomas predominantes na  porção oriental do Brasil não apresentam apenas 

um número significativo de táxons endêmicos, mas também um número visivelmente elevado de 

espécies e muitas vezes maior diversificação morfológica para vários grupos vegetais. Por questões 

meramente práticas, os trabalhos de filogenia realizados no laboratório focam grupos taxonômicos com 

concentração de espécies nos biomas brasileiros e especialmente no Nordeste devido à facilidade de 

amostragem. Ao mesmo tempo, temos conseguido completar a amostragem necessária no Neotrópico 

implementando cooperações com pesquisadores na do México, Costa Rica, Colômbia e Peru, entre 

outros." 
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Estudos filogeográficos para a compreensão 
da origem, expansão e diversificação de 
linhagens de plantas de campos rupestres da 
Chapada Diamantina 

Coordenação 

Cássio van den Berg 

CONSEPE 

037/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Botânica 

 

Objetivos 

 Realização de seis estudos filogeográficos em diferentes grupos de plantas de afloramentos 

rochosos da Chapada Diamantina, para compreensão das relações entre seus conjuntos de serras e entre 

a Chapada Diamantina Vegetação de Dunas na Restinga e Afloramentos na Caatinga. 

Resumo 

 Estudos filogeográficos são estudos de genética populacional que permitem inferências 

históricas, geográficas e demográficas em linhagens dentro de uma espécie ou entre espécies próximas. 

No presente projeto são propostos estudos filogeograficos em linhagens de plantas de campo rupestre 

que ocorrem na Chapada Diamantina, Bahia, de forma a gerar os primeiros estudos sobre a origem e 

expansão de linhagens de plantas de campos rupestres da Bahia, e estudar suas relações com grupo de 

montanhas da Cadeia do Espinhaço mineiro, áreas arenosas de restinga e afloramentos rochosos na 

Caatinga.  

 São propostos seis subprojetos diferentes, dos quais quatro serão feitos com linhagens 

diferentes de orquídeas que crescem sobre rochas (família Orchidaceae), e dois com espécies arbustivas 

(gênero Tibouchina, família Melastomataceae, e gênero Mandevilla, família Apocynaceae). Estas 

espécies foram selecionadas com base em estudos prévios sobre a distribuição geográfica, estudos 

clássicos de genética de populações e filogenia,e pelo potencial de esclarecer entre os grupos de 

montanhas da Chapada e entre a Chapada e outros ambientes.  

 Para realização dos subprojetos, serão coletados entre 10-15 populações em cada subprojeto, e 

sequenciados 2-3 marcadores de sequencia de DNA (sobretudo plastidiais). Serão utilizados os 

métodos correntes para estudos de filogeografia, incluindo estudos de diversidade e redes de 

haplótipos, inferências sobre expansões e retrações populacionais, eventos de migração e barreiras 
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geográficas, e datação molecular para inferêncas históricas. Ao término do projeto, além de gerar pelo 

menos seis publicações no tema, esperamos ter formado quatro doutores e dois mestres e promovido 

um aumento na sofisticação dos trabalhos de genética de populações desenvolvidos no laboratório onde 

será sediada a proposta. 
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Levantamento das espécies de Sapotaceae 
ocorrentes na Reserva Ecológica de Michelin, 
Igrapiúna, Bahia 

Coordenação 

Claudia Elena Carneiro 

CONSEPE 

003/2008 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Biológicas 

 

Objetivos 

 Levantar os representantes da família Sapotaceae ocorrentes em uma área de mata atlântica 

pouco amostrada. Além disso, o levantamento proposto servirá de base para estudos biológicos futuros, 

tais como taxonômicos, morfológicos, fenológicos, reprodutivos, filogenéticos, entre outros. 

Resumo 

 Sapotaceae compreende atualmente 53 gêneros e cerca de 1250 espécies tropicais, com alguns 

representantes ocorrendo em regiões temperadas do globo. É composta por árvores e arbustos 

geralmente encontrados em florestas tropicais úmidas, porém alguns gêneros são muito comuns em 

savanas e regiões semi-áridas, sendo facilmente reconhecida pela combinação do látex com o arranjo e 

venação das folhas de seus representantes. No Brasil, está representada por 14 gêneros e cerca de 200 

espécies ocorrendo em todo o território nacional e na maioria dos ambientes, ocupando diversos 

habitats, inclusive locais com temperaturas extremas.  

 A região amazônica é considerada um dos centros de diversidade para este grupo, podendo-se 

encontrar 50 ou mais espécies ocupando uma área pequena de 10 m2. Economicamente, fornecem 

produtos como o látex, a madeira e os frutos. Estes últimos também possuem grande importância 

ecológica, uma vez que participam da dieta de animais de formações florestais, muitos deles em perigo 

de extinção.  

 A sistemática de Sapotaceae é muito complexa pois segue correntes de opiniões contraditórias, 

o que dificulta o reconhecimento dos seus gêneros. Estudos desta natureza para o Brasil estão restritos 

a poucas floras regionais. Para o estado da Bahia, não há estudos publicados. Estima-se a ocorrência de 

cerca de 50 espécies distribuídas em 9 gêneros.  
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 Acredita-se que ainda há espécies não descritas para este Estado, assim como novas 

ocorrências, principalmente em formações florestais do sul baiano. Assim, visando ampliar o 

conhecimento sobre a flora da Bahia, a presente proposta objetiva levantar os representantes da família 

Sapotaceae ocorrentes em uma área de mata atlântica pouco amostrada. Além disso, o levantamento 

proposto servirá de base para estudos biológicos futuros, tais como taxonômicos, morfológicos, 

fenológicos, reprodutivos, filogenéticos, entre outros. 
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Vochysiaceae no Estado da Bahia, Brasil 

Coordenação 

Flávio França 

CONSEPE 

Sem Resolução Consepe 

Área Conhecimento CNPq 

Taxonomia de Fanerógamos 

 

Objetivos 

 Listar, descrever, ilustrar e elaborar chaves para os gêneros e as espécies de Vochysiaceae no 

estado da Bahia, Brasil. 

Resumo 

 A família Vochysiaceae foi descrita por A. St. Hilaire em 1820 sob a designação de Vochisiae. 

Ela foi monografada por Warming na Flora Brasiliensis e entre 1948 e 1954 foi revisada por F. Stafleu. 

Depois de Stafleu, a família sofreu uma nova modificação com a descrição de Ruizterania por. Marcano 

Berti.  O objetivo deste projeto é  levantar descrever, ilustrar  e elaborar chaves de identificação para as 

espécies da família no estado da Bahia.  Será feita uma revisão bibliográfica, estudos nos herbários  da 

Bahia  (HUEFS, ALCB, HRB, CEPEC, BAH). Coletas serão realizadas no estado.  
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Projeto de Pesquisa “Flora de Inselbergs” 

Coordenação 

Flávio França 

CONSEPE 

Sem Resolução Consepe 

Área Conhecimento CNPq 

Fitogeografia 

 

Objetivos 

 Levantar a flora vascular dos inselbergs (ápice e encosta) e da vegetação associada a eles. 

Resumo 

 Inselbergues são formações residuais isolados na paisagem. Na Bahia são muito frequentes 

principalmente nas região de Milagres. Este projeto visa o levantamento florístico de inselbergues 

gnáissicos do semi-árido baiano. Coletas são realizadas periodicamente nestas formações. O material 

vegetal é coletado de acordo com os métodos usuais e depositados no Herbário da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (HUEFS). Estudos fitossocilógicos são realizados. O projeto tem vários 

resultados importantes: artigos científicos, livro, monografias de graduação e tem sido importante na 

formação de novos estudiosos da botânica. 
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Flora Vascular, Briofritas e Fungos das Lagoas 
e Espelhos D’água da Estrada do Feijão. (BA-
052), Trecho Feira de Santana-Anguera, Bahia 

Coordenação 

Flávio França 

CONSEPE 

034/1996 

Área Conhecimento CNPq 

Fitogeografia 

 

Objetivos 

 Levantar a flora vascular, briófitos e fungos das lagoas encontrados na área de estudos. 

Resumo 

 A flora aquática da bacia do rio Paraguaçu é bastante visível, principalmente quando se viaja ao 

longo da estrada do Feijão (BA 052). Este projeto visa do levantamento da flora vascular, das briófitas 

e fungos das lagoas da estrada do Feijão. Com o passar do tempo, este projeto tem incluído também a 

flora das matas ciliares associadas aos cursos d'água da bacia do rio Paraguaçu, como também com a 

saída dos pesquisadores que trabalhavam com as briófitas e os fungos, passou a se dedicar apenas às 

angiospermas. Este projeto tem produzido diversos trabalhos publicados, capítulos de livro, 

monografias de graduação, relatórios de iniciação científica.  
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Laboratório de Biologia - LABIO 

Influência da atividade apícola em 
populações (nativas e cultivadas) de 
palmeiras no Nordeste: estudo de caso na 
produção do pólen apícola monofloral e na 
produção de frutos 

Coordenação 

Francisco de Assis Ribeiro dos Santos 

CONSEPE 

165/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Palinologia 

 

Objetivos 

 Determinar o potencial para a produção de pólen apícola por espécies de palmeiras nativas do 

Nordeste; avaliar a influência da origem botânica na qualidade físico-química de pólen apícola; avaliar 

o efeito do consórcio da apicultura (Apis mellifera) sobre produção de frutos em espécies de palmeiras; 

identificar as fontes assessórias de pólen para as abelhas na produção de pólen monofloral de licuri, 

piaçava, babaçu, coco e dendê. 

 

  



 

  19 

Vista aérea do Campus 

Rede Pindorama-aproveitamento dos 
recursos e resíduos das palmeiras 

Coordenação 

Francisco de Assis Ribeiro dos Santos 

CONSEPE 

166/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Palinologia 

 

Objetivos 

 Possibilizar o fluxo intranordestino de pesquisadores de diferentes áreas de estudo no sentido 

da discussão de seus resultados e assim isso ser revertido na formação de recursos humanos de alto 

nível. Aproveitando das áreas nas quais as atividades de campo serão desenvolvidas nos mais variados 

estudos do Nordeste a Rede Pindorama irá também possibilitar que esses pesquisadores possam atuar 

junto a comunidades locais explicitando a elas o potencial que essas plantas que são facilmente 

identificada por qualquer pessoa, por mais leiga que seja. 
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Pólen apícola monofloral de espécies de 
arecaceae: diagnóstico palinológico e químico 

Coordenação 

Francisco de Assis Ribeiro dos Santos 

CONSEPE 

157/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Palinologia 

 

Objetivos 

 Investigar a composição palinológica de amostras de pólen consideradas monoflorais com o 

intuito de atestar (ou não) a predominância de uma fonte botânica (via análise polínica). 

Resumo 

 A atividade apícola tem grande inserção no Nordeste, contudo esta ainda é alicerçada 

basicamente na produção mel, que não é o único produto apícola com potencial comercial. Os estudos 

sobre a qualificação botânica do pólen apícola produzido no Nordeste poucos, inversamente à sua 

produtividade na região, na qual a Bahia tem na produção do pólen apícola um destaque nessa área 

agropecuária. A procura comercial por pólen monofloral tem aumentado muito e encontrado grande 

receptividade no mercado interno e externo. O pólen produzido por algumas espécies de palmeiras 

nativas da região Nordeste tem grande produção, entretanto não há critérios ou parâmetros botânicos 

(palinológicos) para a sua real qualificação como monofloral.  

 Esta pesquisa irá diagnosticar o pólen monofloral de babaçu (Orbignya speciosa (Mart.) Barb. 

Rodr.), coqueiro (Cocos nucifera L.), caxandó (Allagoptera arenaria (Gomes) O. Kuntze), dendezeiro 

(Elaeis guineensis Jacq.) e de piaçava (Attalea funifera Mart.) que têm expressiva produção em algumas 

áreas do Nordeste, especialmente na Bahia. Esse diagnóstico botânico será realizado com técnicas de 

estudos palinológicos. Para tanto, amostras de pólen apícola monofloral dessas espécies serão 

analisadas no período da pesquisa. No tocante à produção de pólen de dendezeiro e de piaçava, esta 

será acompanhada por 24 meses em áreas focais de produção na região do recôncavo da Bahia – nas 

cidades de Nilo Peçanha e Taperoá, onde há grandes plantios de dendezeiros para extração do óleo e as 

piaçavas nativas, utilizadas artesanalmente para a produção de vassouras. Aliado a esse estudo, a flora 

apícola associada a esta produção polinífera será levantada para identificação das principais plantas 

importantes para as abelhas durante os períodos de escassez alimentar 
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Módulo 1 

Caracterização Palinológica e Físico-Química 
de Méis da Bahia 

Coordenação 

Francisco de Assis Ribeiro dos Santos 

CONSEPE 

062/2005 

Área Conhecimento CNPq 

Palinologia 

 

Objetivos 

 Caracterizar palinologicamente amostras de mel produzidas nas (15) microregiões econômicas 

do Estado da Bahia. 
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Biblioteca Central 

Estudos Biossistemáticos e Filogenéticos em 
Leguminosas com ênfase nos Grupos Nativos 
do Nordeste do Brasil 

Coordenação 

Luciano Paganucci de Queiroz 

CONSEPE 

62/2004 

Área Conhecimento CNPq 

Biologia Geral 

 

Objetivos 

 Desenvolver estudos biossistemáticos e filogenéticos em grupos de Leguminosae do Nordeste 

do Brasil para solução de problemas taxonômicos, empregando técnicas de sistemática macromolecular 

utilizando sequenciamento de DNA, genética de populações utilizando isoenzimas e RAPD, biologia 

reprodutiva e ecologia de comunidades, tendo como modelo três gêneros que serão abordados em três 

subprojetos. 
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Taxonomia de Fungos Conidiais em algumas 
Áreas do Bioma Caatinga na região do Semi-
Árido do Estado da Bahia 

Coordenação 

Luís Fernando Pascholati Gusmão 

CONSEPE 

051/2009 

Área Conhecimento CNPq 

Taxonomia de Criptógamos 

 

Objetivos 

 Ampliar o conhecimento da biodiversidade de fungos conidiais no semi-árido brasileiro através 

de coletas sistemáticas em áreas do Bioma Caatinga no Estado da Bahia. 

Resumo 

 O Bioma Caatinga, totalmente incluído no semi-árido, tem sido considerado como o bioma 

mais pobre em biodiversidade do Brasil. A justificativa para tal consideração seria a presença de uma 

vegetação derivada, modificada e altamente antropizada e com ausência de espécies endêmicas. No 

entanto, através de ações de diversos orgãos de fomento como MCT e CNPq, com projetos de rede como 

o IMSEAR (Instituto do Milênio do Semi-árido) e PPBIO/Semi-árido (Programa de Pesquisa em 

Biodiversidade do Semi- árido), o Bioma Caatinga teve seu real valor evidenciado apresentando uma 

grande variedade de tipos vegetacionais incluindo diferentes tipos florestais, desde as matas 

caducifólias, denominadas Caatingas, até as subcaducifólias e perenifólias, denominadas geralmente de 

brejos de altitude, brejos estacionais em altitudes mais baixas, cerrados e campos rupestres, além de 

uma variedade de espécies endêmicas e espécies novas de diversos grupos de organismos.  

 Apesar da importância estratégica do semi-árido para o Brasil, o pouco que se tem feito em 

termos de uma política que leve ao conhecimento do potencial da região visando o seu desenvolvimento 

científico e tecnológico e sua sustentabilidade, ainda é inconspicuo. Trabalhos recentes apresentaram 

uma visão mais ampla da diversidade de fungos na região semi-árida, os quais revelam a riqueza de 

espécies de fungos nesse Bioma. Para a região semi-árida um total de 955 espécies de fungos foram 

registradas, sendo o grupo mais representativo o dos fungos conidiais (407), seguido pelos Filos 

Ascomycota (179), Basidiomycota (125), Myxomycota (97), Glomeromycota (52), Oomycota (42), 

Chytridiomycota (34) e Zygomycota (18). Os fungos conidiais podem ser encontrados em diversos 

substratos, atuando como sapróbios, parasitas e simbiontes. Constituem um dos maiores grupos dentro 
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dos fungos sendo praticamente desconhecidos nos trópicos. Também conhecidos como fungos 

imperfeitos, fungos mitospóricos, fungos anamórficos ou “Deuteromycetes”, são organismos que se 

reproduzem por propágulos produzidos assexuadamente por mitose. Esses propágulos podem ser 

conídios ou estruturas derivadas do micélio somático. 

 O presente projeto tem como objetivo principal ampliar a base do conhecimento dos fungos 

conidiais no semi-árido Brasileiro através de coletas sistemáticas em areas prioritárias para conservação 

do Bioma Caatinga e a formação de recursos humanos na área de taxonomia. Para alcançar os objetivos 

propostos, áreas prioritárias para conservação foram selecionadas junto ao Programa de Biodiversidade 

do Semi-árido (PPBio) para estudo dos fungos conidiais, como a região de Flona Araripe-Apodi 

(Cerrado – Chapada Araripe/Crato-CE), Parna Serra das Confusões (Caatinga – PI), Curaça (Caatinga 

– BA). Além das áreas citadas, serão incluídas três áreas de remanescentes de Mata Atlântica presentes 

no Bioma Caatinga: Serras da Jibóia (Mata Atlântica-BA), APA Serra de Ibiapaba (Caatinga/Mata 

Atlântica – CE), Brejo Paraibano (Mata Atlântica – Areas/PB).  

 Amostras de material em decomposição como folhas, galhos, pecíolos, frutos, cascas, flores, 

serão utilizados como substrato para a observação da presença de fungos conidiais. As amostras 

compostas serão separadas em sacos de papel (tipo Kraft) por substrato (ex.: folhas, cascas, etc...) e 

transportadas ao laboratório. As amostras serão submetidas a um fluxo d’água, mantido constante por 

uma hora, em escorredores (tipo doméstico) depositados sobre bandejas plásticas (50 x 30 x 9 cm), que 

serão mantidas inclinadas cerca de 45o, de modo que o jato d’água não incida diretamente sobre os 

restos vegetais e a água da lavagem possa ser eliminada pela inclinação.  

 Após esse processo os restos vegetais serão colocados sobre papel toalha, por cerca de 20 

minutos, para secagem, sendo posteriormente acondicionados em câmaras-úmidas (placa de Petri + 

papel filtro). Estas serão acomdicionadas em uma caixa de isopor (170 L), cujas paredes e tampa estarão 

recobertas por papel toalha umedecido. Para manutenção da umidade na caixa, será adicionado 500 mL 

de água com algumas gotas de glicerina. Periodicamente a caixa será aberta por cerca de 15 minutos 

para circulação do ar. Após 72 horas o material incubado será observado em estereomicroscópio e 

revisado periodicamente, durante 20 dias, para isolamento dos fungos. Excicatas (material seco) e 

lâminas semi-permanentes serão depositadas no Herbário (HUEFS) e as culturas puras dos fungos 

isolados serão depositadas na Colecção de Cultura de Microrganismos do Estado da Bahia (CCMB), 

ambas as coleções lotadas na Universidade Estadual de Feira de Santana (HUEFS).  

 Após o depósito dos espécimens identificados ao nível específico na CCMB, serão realizados o 

procedimentos de extração, purificação e sequencimento da região ITS do rDNA, para fins de barcoding 

dos fungos, gerando assim um banco de dados de sequencias da região ITS. Desta forma, espera-se com 

o presente projeto, ampliar o conhecimento da micodiversidade no semi-árido, tanto classica como 

molecular, bem como a formação de recursos humanos de alto nível na taxonomia deste grupo.  
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Microfungos do Brasil: buscando novas 
espécies 

Coordenação 

Luis Fernado Pascholati Gusmão 

CONSEPE 

041/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Taxonomia de Criptógamos 

 

Objetivos 

 Dar continuidade na ampliação do conhecimento sobre a biodiversidade dos microfungos no 

Brasil com a busca de novidades taxonômicas através das coletas sistemáticas em áreas e/ou 

microhabitats pouco e/ou inexplorados do Nordeste (Bahia), do Norte (Pará), do Centro-Oeste (Mato 

Grosso do Sul) e do Sudeste (São Paulo). 

Resumo 

 O potencial de produtos e descobertas ainda velados na biodiversidade tropical é enorme, e sua 

diminuiça ̃o representa uma perda incalculável para a humanidade. Ainda assim, não é fácil quantificar 

o valor dos recursos naturais em termos financeiros. Ainda parece impossível proteger toda a 

biodiversidade do planeta. Assim, a definição de planos e a selec ̧ão de prioridades para sua conservação 

sa ̃o emergenciais. Conhecer a biodiversidade é o primeiro passo para que seus recursos possam então 

ser aproveitados de maneira sustentável. O amplo conhecimento da diversidade biológica pode indicar 

atalhos e sugerir estratégias que otimizem a conservaça ̃o da biodiversidade de maneira relativamente 

barata e efetiva. A presente proposta tem como objetivo dar continuidade a pesquisa de busca de novas 

espécies de microfungos na natureza. 

 O conhecimento da biodiversidade de microfungos no Brasil se resume a estudos pontuais em 

locais restritos, embora uma série de trabalhos estejam sendo desenvolvidos o tamanho continental do 

país é um dos grandes desafios. Para tentar minimizar este desafios e lacunas do conhecimento, é 

proposto aqui a busca sistema ́tica de novas espécies em ambientes nunca antes estudados (Cerradão - 

Mato Grosso do Sul), microhabitats inexplorados (deixa de maré - Pará) e em locais de reconhecida 

ocorrência de espécies inusitadas (Campos rupestres - Bahia e Eucaliptus ssp. - São Paulo). O 

isolamento dos espécimes em cultura pura, é de fundamental importância, visto a rápida devastação 

ambiental, aquecimento global e outros desequilíbrios ambientais, o que poderá levar a organismos 

mais sensi ́veis a uma extinça ̃o prematura. Com este germoplasma cultivado e protegido este poderá 
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futuramente auxiliar na busca de novos compostos bioativos, moléculas, proteínas, etc... de interesse 

biotecnológico geral, farmacêutico, industrial, agricultural, etc... A taxonomia tem sido há algumas 

décadas uma ciência esquecida.  

 Como consequência, o número de taxonomistas qualificados no Brasil diminuiu, 

acompanhando uma tendência mundial. Com o popularização da biologia molecular os trabalhos em 

taxonomia e principalmente em sistema ́tica filogenética tem se revelado uma ciência dinâmica, na qual, 

dados relativos a espécimes tropicais têm auxiliado na elucidaça ̃o na filogenia de uma série de grupos 

de microfungos. Desta forma, esta proposta, visa, além da ampliaça ̃o do conhecimento deste grupo de 

microfungos, a formação de recursos humanos de alto ni ́vel em taxonomia. 
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Candombá e sempre-viva: plantas chave para 
o manejo do Parque Nacional da Chapada 
Diamantina 

Coordenação 

Abel Augusto Conceição 

CONSEPE 

012/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Ecologia Aplicada 

 

Objetivos 

 Realizar estudo de médio-longo prazo com espécies e fitofisionomias prioritárias para a 

conservação e manejo do Parque Nacional da Chapada Diamantina. 

Resumo 

 O candombá (Vellozia aff. sincorana L.B.Sm. & Ayensu - Velloziaceae) e a sempre-viva 

(Comanthera mucugensis (Giul.) L.R.Parra & Giul. - Eriocaulaceae) são as plantas alvos da presente 

proposta. O candombá é uma espécie nova em fase final de descrição, mencionada no Plano de Manejo 

do Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD) como Vellozia sincorana. Já a sempre-viva é 

Syngonanthus mucugensis, anteriormente denominada de C. mucugensis e carente de estudos segundo 

o PAN Sempre-vivas.   

 Ambas as espécies são úteis e endêmicas da Chapada Diamantina, uma ecorregião da Caatinga 

que inclui os campos rupestres associados a manchas de cerrados. O Plano de Manejo do PNCD elenca 

ambas as espécies como de grande interesse para pesquisa e monitoramento, tendo em vista que suas 

populações foram afetadas pela exploração e são espécies-chave de fitofisionomias particulares e de 

extrema relevância para conservação da biodiversidade do PNCD.  

 Na presente proposta, daremos continuidade a parte dos estudos iniciados com as atividades 

de dois projetos cujos financiamentos já findaram (FAPESB e CNPq/ICMBio), o que possibilitará uma 

compreensão a médio-longo prazo sobre os efeitos das coletas e do fogo sobre suas populações, assim 

como sobre os efeitos do fogo nas comunidades campestres de sempre-viva do sul do PNCD e nas 

comunidades savânicas do norte do PNCD dominadas por candombá.  

 Será dada continuidade aos censos dos 1618 indivíduos de seis populações de candombá e 2842 

de cinco populações de C. mucugensis, a fim de complementar as matrizes com dados de estrutura, 

recrutamento e mortalidade, que serão analisados por modelos matriciais. As duas fitofisionomias serão 
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amostradas por parcelas, a partir das quais serão obtidos os dados de composição florística, cobertura 

das espécies e atributos do solo, que serão utilizados para obtenção de métricas de funcionalidade 

sistêmica. A partir dos registros de ocorrência das duas espécies serão determinados os condicionantes 

climáticos por meio de modelagem preditiva. Ao final, serão recomendadas ações para conservação das 

duas espécies e fitofisionomias do PNCD. 
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Beija-Flores (aves: trochilidae) e seus recursos 
florais em áreas urbanizadas na Bahia 

Coordenação 

Caio Graco Machado 

CONSEPE 

024/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Ecologia 

 

Objetivos 

 Identificar quais as espécies de beija-flores ocorrem em áreas urbanizadas de três diferentes 

municípios da Bahia e quais as espécies de plantas cujas flores forrageiam, observando aspectos 

adaptativos destas interação, considerando a sazonalidade, comportamentos de forrageio e agonístico, 

e os padrões das redes de interações mutualísticas entre os baija-flores e as plantas que forrageiam. 

Resumo 

 Beija-flores são aves nectarívoras especializadas, podendo ser responsáveis pela transferência 

de pólen de até 15% das espécies de plantas em uma comunidade neotropical. Este estudo objetiva 

investigar, em áreas urbanizadas de três municípios do Estado da Bahia, a composição da troquilofauna 

e das espécies de plantas cujas flores visitam, identificando quais as espécies de plantas ornitófilas, 

estimando os padrões sazonais dos beija-flores e fenológico de floração das espécies de plantas que 

utilizam, determinar a hierarquia e estratégias de forrageio destas aves e elaborar e analisar as redes de 

interações mutualísticas destas comunidades.  

 Os dados serão coletados nos municípios baianos de Salvador, Feira de Santana e Lençóis, em 

áreas verdes urbanizadas. Mensalmente serão feitas sessões de observações ao longo de cinco dias. 

Durante estas sessões, todas as espécies de beija-flores avistadas serão registradas, assim como a 

ocorrência da fenofase de floração das espécies de plantas visitadas por estas aves. Em cada sessão de 

observação serão monitoradas, da aurora ao crepúsculo, plantas ornitófilas e as que forem observadas 

tendo suas flores visitadas por beija-flores. Os horários e tipos de visitas serão registrados, assim como 

os agonismos intra e interespecíficos ocorrentes. Os atributos e morfometria floral das plantas visitadas 

serão anotados. As plantas serão identificadas por especialistas e as aves em campo. Serão elaboradas 

redes de interações mutualísticas entre beija-flores e plantas visitadas, sendo então analisadas e 

determinados os seus padrões.  



 

  30 

 Espera-se que as riquezas das comunidades de beija-flores e das de espécies utilizadas por eles 

sejam menores às de outras áreas naturais e que as espécies de plantas nativas utilizadas por estas aves 

sejam comuns aos biomas onde os municípios amostrados estejam inseridos; também é esperado que o 

número de espécies não ornitófilas seja representativo na dieta destas aves e que sejam utilizadas tanto 

em período chuvoso quanto seco; quanto ao aspecto sazonal, espera-se que a maioria das espécies 

destas aves sejam consideradas residentes e que haja um padrão fenológico contínuo de floração das 

plantas que estas aves utilizam. Caso diferentes espécies de beija-flores forrageiem diversas espécies 

plantas, espera-se que essas características das redes de interações beija-flor-planta se reflitam em uma 

estrutura aninhada modular, com módulos formados por grupos com maior conectância. 
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Qual o efeito das queimadas sobre 
herperfauna do Parque Nacional da Chapada 
Diamantina? 

Coordenação 

Flora Acunã Juncá 

CONSEPE 

030/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Biológicas 

 

Objetivos 

 Avaliar qual o impacto das queimadas sobre a herpetofauna do Parque Nacional da Chapada 

Diamantina. 

Resumo 

 A presente proposta, a ser desenvolvida na Chapada Diamantina é um projeto de continuidade 

de um sitio PELD já com pesquisas em andamento e financiadas pelo MCT/CNPq. A Chapada 

Diamantina é uma região prioritária para investigação científica e cuja diversidade e aspectos funcionais 

desta biodiversidade ainda é pouco conhecida. Este projeto está organizado de forma a abranger 

aspectos da fauna e flora da Chapada Diamantina, com questões gerais a serem investigadas por todos 

grupos de pesquisa, a partir de táxons utilizados como modelos biológicos, e algumas questões 

especificas a serem respondidas para determinados táxons. Nesses estudos serão abordados os 

principais problemas relacionados à conservação e uso da biodiversidade e recursos naturais da 

Chapada Diamantina. Neste projeto, serão desenvolvidos 5 sub-projetos, dos quais o sub-projeto 

?Efeitos da expansão agrícola, do uso da terra e do uso de agroquímicos na diversidade e dinâmica 

temporal dos organismos aquáticos?, inclui os objetivos 1) avaliar a plasticidade morfológica e 

genotoxicidade ambiental através da incidência de micronúcleos eritrocíticos, e células binucleadas, 

além da análise do perfil hematológico em populações naturais de anfíbios (áreas de atividade agrícola 

e Unidades de Conservação) e experimentalmente, em condições controladas e 2) monitorar a 

qualidade ambiental através do teste de incidência de micronúcleo e células eritrocíticas binucleadas, 

além dos padrões morfológicos em populações naturais de anfíbios.. 
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Girinos como bioindicadores da qualidade da 
água do Rio Doce 

Coordenação 

Flora Acunã Juncá 

CONSEPE 

060/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Biológicas 

 

Objetivos 

 Analisar se girinos expostos às áreas de influência dos rejeitos na região da bacia hidrográfica 

do Rio Doce estão bioacumulando metais de forma significativamente maior que girinos de outras áreas 

não expostas aos dejetos. 

Resumo 

 Metais pesados podem acumular nos tecidos dos organismos vivos, causando uma série de 

problemas fisiológicos em diversas espécies e modificando o ecossistema local.  O projeto teve como 

principal objetivo verificar se os girinos presentes na área de impacto do rejeito ao longo da bacia do 

Rio Doce, MG e ES, estão bioacumulando metais, com vistas a monitoramento da qualidade da água e 

da anurofauna local. Também pretende fazer um levantamento preliminar dos ambientes utilizados 

pelas espécies de anuros para reprodução, bem como verificar a composição da comunidade de girinos 

nestes locais. Foram amostradas áreas nos municípios de Mariana, MG e Itapina, ES. 
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Subsídio ao plano de manejo participativo da 
pesca dos siris na reserva extrativista marinha 
da Baía de Iguape: uma abordagem 
etnoecológica 

Coordenação 

Francisco José Bezerra Souto 

CONSEPE 

168/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Ecologia Aplicada 

 

Objetivos 

 Conhecer fatores ecológicos e culturais envolvidos na pesca de siris na RESEX Baía de Iguape; 

subsidiar o plano de manejo a partir de informações bioecológicas, etnoecológicas e ações de educação 

ambiental. 

Resumo 

 As Resex constituem um conceito inovador para a gestão de recursos naturais, seja pelo 

processo compartilhado de tomada de decisão, seja pela participação dos extrativistas na 

implementação e revisão das iniciativas de manejo dentro da Unidade de Conservação. Na Bahia, 

existem quatro Resex Marinhas, entre as quais está a da Baía de Iguape, onde diversas comunidades 

têm na pesca de peixes e crustáceos e mariscagem de moluscos sua principal fonte de renda e/ou 

subsistência.  Esta Resex ainda não possui um Plano de Manejo que é o principal mecanismo que 

norteia e ordena suas variadas modalidades de pesca.  

 A elaboração e execução dos Planos de Manejo representam um dos grandes desafios na gestão 

destas UCs e tem sido umas das principais aspirações das comunidades extrativistas em Iguape, a 

ponto do ICMBio ter criado um Grupo de Trabalho exclusivamente para este fim. Em discussões neste 

GT emergiu entre os extrativistas a urgente necessidade de se analisar a questão da pesca de siris, tendo 

em vista a total ausência de normatização da atividade e a forte percepção nativa da diminuição dos 

estoques deste crustáceo. Dada a escassez de trabalhos sobre comunidades pesqueiras na Bahia, a alta 

biodiversidade dos manguezais da Baía de Iguape, a riqueza da cultura da região do Recôncavo Baiano 

e, principalmente, a pré-condição de se utilizar estudos etnoecológicos para a estruturação de um Plano 

de Manejo, propõe-se com o presente projeto caracterizar a pesca de siris, abordando a pesca de siris à 

luz da etnoecologia, com vistas à construção de estratégias de conservação.  
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 Assim, procurar-se-á ilustrar e descrever as interações que a comunidade pesqueira local 

mantém com o ecossistema manguezal; conhecer as condições bio-ecológicas dos siris, enquanto 

recurso pesqueiro; bem como envolver as comunidades nas práticas educativas de construção e 

implementação do manejo da pesca destes crustáceos. Para isto serão realizadas incursões mensais a 

campo objetivando coleta de dados e reuniões com comunidades locais. Nas entrevistas semi-

estruturadas com “especialistas nativos” envolvidos na pesca de siris, serão abordados assuntos 

relacionados a aspectos biológicos e ecológicos dos siris, tais como: etnotaxonomia, estratégias de 

pesca, fenologia, ecozoneamento, etologia e fisiologia  e etnoconservação.  

 Com o objetivo de se obter um quadro geral do atual nível do extrativismo de siris na Resex 

Baía de Iguape, será realizado um monitoramento das principais espécies, com especial atenção para os 

tamanhos dos espécimes capturados e processados nas comunidades. Pessoas das próprias 

comunidades (agentes multiplicadores) serão selecionadas, sob critérios decididos conjuntamente com 

as comunidades, e treinadas no processo de realização da biometria dos siris. Tal procedimento, além 

de garantir uma melhor representatividade dos dados, servirá de fator de integração entre 

pesquisadores e pesquisados, estreitando assim as relações entre os atores envolvidos na pesquisa.  
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Etnoecologia da pesca artesanal na Baía de 
Todos os Santos, Bahia 

Coordenação 

Francisco José Bezerra Souto 

CONSEPE 

169/2011 

Área Conhecimento CNPq 

Ecologia Aplicada 

 

Objetivos 

 Conhecer aspectos cognitivos e comportamentais que medeiam as relações entre homem, 

ecossistemas de manguezal e recifes de coral e seus recursos pesqueiros na BTS. 

Resumo 

 No Estado da Bahia, a pesca artesanal corresponde à quase totalidade da atividade pesqueira, 

sendo constituída por duas atividades distintas: a mariscagem, que inclui a captura de moluscos 

bivalves, caranguejos, siris e aratus; e a pesca propriamente dita, que lida com os peixes e com 

crustáceos, como o camarão e a lagosta. A Baía de Todos, a despeito da grave situação ambiental, se 

destaca no cenário estadual como uma das principais áreas de pesca e mariscagem, com inúmeras 

comunidades pesqueiras que vivem de seus recursos. Em 2008, um grupo multidisciplinar de 

pesquisadores de diferentes instituições estruturou o “Estudo Multidisciplinar da Baía de Todos os 

Santos”, tendo sido aprovado seu financiamento pela FAPESB (Convênio 049/2008).  

 O presente trabalho, inserido neste Projeto maior, tem como objetivo abordar a pesca e a 

mariscagem à luz da etnoecologia, utilizando-a como referência focal para identificar as conexões 

básicas que o ser humano mantém com ambiente. Serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com 

pescadores e marisqueiras, buscando-se conhecer os pensamentos (conhecimentos e crenças) e 

comportamentos envolvidos nas diversas modalidades de pesca. Durante os acompanhamentos serão 

feitos registros fotográficos com a finalidade de gerar etnografias visuais. Os resultados serão analisados 

sob uma óptica emicista/eticista, inclusive comparando-se os conhecimentos locais com aqueles 

disponíveis na literatura científica e correlacionando-se os comportamentos observados com suas 

possíveis implicações ambientais. 
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Avaliação ecossistêmica dos recursos 
pesqueiros demersais e pelágicos das costas 
Norte e Nordeste: subsídios para o 
ordenamento pesqueiro sustentável 

Coordenação 

George Olavo Mattos e Silva 

CONSEPE 

015/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 

 

Objetivos 

 Contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação da 

pesca marinha no Brasil, a fim de subsidiar o ordenamento pesqueiro dos recursos dimersais e pelágicos 

da costa Norte e Nordeste do Brasil. 

Resumo 

 Projeto em atendimento à chamada MCTI/MPA/CNPq Nº 22/2015, Linha Temática IV - 

Recursos Pesqueiros Demersais e Pelágicos da Costa Norte/Nordeste (N/NE). Objetivos: contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação da pesca marinha no 

Brasil, a fim de subsidiar o ordenamento pesqueiro dos principais recursos demersais da costa Norte e 

Nordeste do Brasil. Para alcançar os objetivos, as seguintes linhas de pesquisa serão desenvolvidas: 

biologia populacional; avaliação de recursos pesqueiros: dinâmica de populações e avaliação da 

condição dos estoques; analise de interações ambientais (Ecosystem Based Management - EBM e 

Ecossystem Approach to Fisheries - EAF); economia pesqueira; e tecnologia pesqueira com 

desenvolvimento/aprimoramento de aparelhos de pesca mais seletivos.  

 A estratégia adotada será o levantamento e integração inicial de dados pretéritos públicos e das 

instituições parceiras a fim de avaliar as tendências de variações espaço-temporais nas capturas e na 

estrutura das populações exploradas. Coletas adicionais de dados da pesca, obtidos a bordo ou durante 

os desembarques, bem como amostras biológicas que permitam o desenvolvimento de estudos 

populacionais. Dados oceanográficos serão coletado a partir de satélite e in situ, permitindo elaborar 

diagnósticos e modelos conceituais sobre as inter-relações entre a pesca, os parâmetros ambientais e os 

processos biogeofísicos de média e larga escala, que serão oferecidos aos órgãos governamentais como 

subsidio para a gestão dos principais recursos pesqueiros das regiões norte e nordeste do Brasil. A 
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dinâmica da frota sera estudada através dos dados disponíveis no programa PREPS e em iniciativas de 

localização da frota artesanal via radar. Abordagens analíticas clássicas, como modelos dinâmicos de 

biomassa, frequentemente utilizados em avaliações de estoques por demandarem uma quantidade 

relativamente reduzida de informações serão adotados com uma abordagem Bayesiana mais robusta, 

que permite a inclusão de erros de processo e de observação. 

  Efeitos mais amplos das pescarias, no nível do ecossistema, também serão considerados. Tais 

efeitos podem afetar a produtividade futura de várias maneiras, como a perda de habitats ou impactos 

na teia trófica e nas funções ecológicas necessárias para que a produção de peixes alcance os níveis 

desejáveis para as pescarias. Esta abordagem é usualmente denominada de Manejo da pesca baseada no 

ecossistema e varias metodologias analíticas como ERA, FISHE e ECOPATH serão empregadas nesta 

analise. Mapeamento de áreas de pesca e de habitats essenciais, como áreas de agregações reprodutivas 

também serão realizados e poderão ser utilizados no planejamento estratégico espacial da pesca, 

através de rotinas decisórias como a do Marxan, que vem sendo amplamente empregada no zoneamento 

marinho.  

 A partir da compreensão da complexidade da cadeia de serviços e de comercialização das 

espécies, espera-se poder apontar mecanismos que aumentem o valor agregado, suavizando as 

diferenças no valor do pescado ao longo da cadeia e apontando os diferentes segmentos a serem 

envolvidos em atitudes que garantam a sustentabilidade do produto e sua valorização, sem 

necessariamente aumentar o esforço de pesca. Finalmente uma analise estratégica de interações entre 

tecnologia pesqueira e a biodiversidade marinha será conduzida, com vistas ao 

desenvolvimento/aprimoramento de aparelhos de pesca mais seletivos. Desta forma, esperamos poder 

efetivamente contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de 

inovação para a gestão da pesca marinha na costa Norte e Nordeste do Brasil. 
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Polinização e Adaptação Temporal das 
Abelhas visitantes de Espécies de Planta 
Nativas na Restinga da Bahia 

Coordenação 

Miriam Gimenes 

CONSEPE 

113/2007 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 O Projeto tem como objetivo geral estudar a interação entre as abelhas e as flores, das principais 

espécies de plantas que ocorrem em um fragmento de restinga na Bahia, especialmente com relação ás 

adaptações morfológicas, comportamentais e temporais, tendo em vista a importância ecológica deste 

ecossistema, durante no mínimo um ano. 

Resumo 

 As restingas são ambientes de solos arenosos, pobres em nutrientes que apresentam uma 

vegetação, geralmente, de tipo aberto e com florescimento ao longo de todo o ano propiciando um 

ambiente favorável às abelhas. Estes ambientes estão sob acelerado processo de degradação antrópica. 

Existem poucos estudos sobre a interação entre as abelhas e as flores neste ambiente, sendo a maior 

parte relacionada a levantamentos da fauna de abelhas e plantas visitadas. O objetivo desse projeto é 

estudar a interação entre as abelhas e as flores das principais espécies de plantas que ocorrem em 

ambientes de restinga na Bahia, especialmente com relação às adaptações morfológicas, 

comportamentais e temporais e eficiência da polinização. O trabalho será realizado de outubro/2006 a 

setembro/2008. Serão feitos registros mensais do número de flores das plantas selecionadas e das 

espécies de abelhas presentes nestas flores (bem como o recurso coletado), do comportamento das 

abelhas e da biologia floral das plantas. As observações dos horários das atividades diárias das abelhas 

serão realizadas bimestralmente, em três dias, das 5:30 às 18:00h, em 30 min., a cada hora de observação. 

Os dados diários de temperatura, umidade relativa e intensidade luminosa serão coletados durante o 

período de observação. Os dados macroclimáticos de temperatura, umidade relativa e pluviosidade 

serão obtidos no CETREL. Para as análises dos ritmos de atividade diária serão utilizados testes do 

método da estatística circular 
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Distribuição, biologia e ecologia dos 
Scarabaeidae (Coleoptera) da Bahia: 
caracterização e perspectivas de pesquisa e 
conservação 

Coordenação 

Priscila Paixão Lopes 

CONSEPE 

118/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Ecologia Aplicada 

 

Objetivos 

 Caracterizar a distribuição de Scarabaeidae registrados para o estado da Bahia e a distribuição 

de diversidade dos diversos biomas baianos separados por regiões (Domínio Caatinga, Domínio Mata 

Atlântica, Chapada Diamantina), a fim de traçar um perfil da diversidade do Estado, suas relações com 

os mesmos biomas de outros estados/regiões e estabelecer perspectivas de ampliação/redução de 

biodiversidade a partir de tendências climáticas mundiais e regionais. 

Resumo 

 As mudanças globais que têm se estabelecido nos dois últimos séculos, associadas às atividades 

humanas, e mais acentuadamente na segunda metade do século XX têm clara relação com as mudanças 

distribucionais e de padrões de diversidade de espécies. Essa relação tem sido estudada mais 

intensamente com vertebrados e plantas, e de forma mais concentrada nos biomas florestais úmidos ou 

temperados setentrionais. Essa mudança, no entanto, não é sentida de forma exclusiva. Os insetos 

tendem a apresentar respostas mais rápidas às alterações ambientais do que vertebrados, sendo um 

poderoso auxiliar no processo de quantificação das alterações ambientais.  

 No território brasileiro ainda há uma grande carência de estudos que enfoquem o efeito das 

mudanças ambientais globais sobre a distribuição da biota, e essa carência é maior no nordeste. Isto se 

dá em parte pela reduzida geração e convergência de dados que impede a caracterização de padrões de 

distribuição e da compreensão dos determinantes destes padrões, o que somente após ser alcançado 

permitirá a teorização quanto a perspectivas futuras de evolução da fauna em sua distribuição e risco 

de extinção. A região nordeste ainda se apresenta pouco estudado em relação a sua fauna de insetos em 

projetos de levantamento de biodiversidade, em parte pelo número reduzido de taxonomistas 

especializados nas diversas ordens e respectivas famílias, o que faz com que um número considerável 
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de insetos seja ignorado. Em função dessa limitação, pouco se sabe sobre a distribuição de suas espécies, 

e consequentemente dos determinantes de diversidade e de distribuição de suas espécies.  

 O estado da Bahia é o maior da região nordeste e a fauna de seus biomas está gradualmente 

sendo conhecida a partir do aumento do número de projetos de levantamento executados com foco 

tanto no semiárido quanto nos demais ecossistemas/biomas nordestinos. Os projetos realizados na 

última década permitiram que alguns grupos de insetos começassem a ser conhecidos, mas os dados 

gerados estão ainda concentrados em poucas coleções entomológicas reconhecidas. A maior parte dos 

dados gerados, tanto de espécies identificadas quanto aguardando identificação, permanecem sem 

análise quanto a seus padrões de distribuição, como áreas de maior ou menor diversidade, áreas de 

endemismo, áreas com indicações de perturbação/preservação, ou detecção de potenciais extinções, ou 

seja, análises que fundamentariam ações conservacionistas ou análise de tendências.  

 O presente projeto foi elaborado com o objetivo primordial de gerar e analisar os dados de 

distribuição de todas as espécies de besouros da família Scarabaeidae (Coleoptera) registrado para a 

Bahia, como forma de iniciar estudos semelhantes para o Nordeste brasileiro e permitir futuramente 

análises de projeção especial e temporal de variação de diversidade. Para tanto, utilizaremos os dados 

dos espécimes tombados na Coleção Entomológica Johan Becker do Museu de Zoologia da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (MZUEFS) e em outras coleções nacionais, para construir 

um banco de dados e mapas analíticos de distribuição de espécies. De forma complementar, serão 

implementados subprojetos mais básicos focalizando a determinação de padrões biológicos e 

ecológicos das espécies e comunidades de Scarabaeidae de diversos biomas baianos de forma a suprir 

lacunas básicas da literatura sobre a escarabaeidofauna Nordestina.  

 A partir desses produtos, pretendemos não apenas caracterizar a biodiversidade da 

escarabaeidofauna da Bahia, mas também gerar dados que sirvam de base para a modelagem das 

tendências de distribuição de diversidade do grupo no território baiano. Essas características do 

presente projeto o configuram como um projeto de longo prazo de realização, previsto inicialmente 

para 3 anos, mas extensível à medida que se tornar necessário. 
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Unidade de conservação da Serra da Jibóia: 
uma estratégia para conservação no extremo 
norte do corredor central da Mata Atlântica 

Coordenação 

Téo Veiga de Oliveira 

CONSEPE 

051/2014 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Biológicas 

 

Objetivos 

 Caracterização socioeconômica ne ambiental da Serra da Jibóia e do seu entorno como 

subsídios para a proposta de criação de Unidade de Conservação, na Serra da Jibóia. 

Resumo 

 O Projeto “Unidade de Conservação da Serra da Jibóia: Uma estratégia para conservação no 

extremo norte do Corredor Central da Mata Atlântica” é um anseio que existe há mais de 15 anos, da 

sociedade civil, de muitas instituições da região do Recôncavo Sul Baiano e dos municípios de entorno 

da Serra da Jibóia, em proteger o complexo serrano da Jibóia por meio de uma unidade conservação. O 

Projeto será realizado pelo Grupo Ambientalista da Bahia – Gambá e a Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia – UFRB, em 18 meses e tem como Objetivo Geral, a caracterização socioeconômica, 

antropológica e ambiental da Serra da Jibóia e do seu entorno para efetivação da criação de Unidade de 

Conservação. A área de abrangência são os municípios que compõe a Serra da Jibóia: Elísio Medrado, 

Santa Terezinha, Varzedo, São Miguel das Matas e Castro Alves. 
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Influência das características locais e da 
paisagem sobre diferentes componentes da 
diversidade de aves. 

Coordenação 

José Carlos Morante Filho 

CONSEPE 

018/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Ecologia 

 

Objetivos 

 Avaliar como a perda de cobertura floresta na paisagem e as características da vegetação local 

afetam diferentes componentes da diversidade (taxonômica, filogenética e funcional) de aves em 

remanescentes florestais e agroflorestas de cacau. 

Resumo 

 Intensificação do uso do solo provenientes de atividades humanas têm causado a perda e 

fragmentação dos habitats nativos. Esse cenário é especialmente grave nas regiões tropicais que embora 

abriguem a maior biodiversidade do planeta são consideradas as fronteiras agrícolas para suprir as 

demandas da sociedade. Embora diversos estudos tenham avaliado os impactos de tais perturbações 

para a biodiversidade, a maioria das informações são concentradas para a riqueza taxonômica, com uma 

escassez de informações para outras dimensões da biodiversidade, como a diversidade filogenética e 

funcional. Tais métricas são diretamente relacionadas ao funcionamento dos ecossistemas, portanto 

podem revelar o estado de conservação dos habitats remanescentes inseridos em paisagens antrópicas.  

 Desta forma, neste projeto nós buscaremos entender como características locais e de paisagem 

afetam a diversidade taxonômica, filogenética e funcional de aves em diferentes ambientes localizados 

em paisagens altamente impactadas por atividades antrópicas. Especificamente, ii) vamos comparar 

como diferentes dimensões da diversidade de aves se comportam em ambientes contrastantes; 

particularmente investigando se agroflorestas de cacau são reservatórios de diversidade quando 

comparadas a fragmentos florestais, e ii) buscaremos avaliar se a diversidade taxonômica, filogenética 

e funcional de aves registradas em agroflorestas de cacau e fragmentos florestais são similarmente 

afetadas por mudanças na estrutura da vegetação local e pela quantidade de cobertura florestal da 

paisagem. Para isso, serão selecionados 18 fragmentos florestais e 18 agroflorestas de cacau inseridos em 

paisagens com diferentes intensidades de perturbações, localizadas no sul do estado da Bahia. Essa 
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região é de extrema importância para a conservação devido a sua alta diversidade de espécies e 

endemismo, embora seja altamente fragmentada e perturbada. Ao redor dos 36 sítios amostrais será 

estimado a quantidade de cobertura florestal remanescente em paisagens de 314 hectares. 

Posteriormente, dentro cada sítio a comunidade de aves será amostrada utilizando o método de ponto 

de contagem, e as características locais da vegetação, como abertura do dossel, número de plantas no 

sub-bosque e número de árvores com diâmetro a altura do peito ≥ 5 cm, serão quantificadas em parcelas 

de 10 x 10 metros. 

 Os resultados dessa pesquisa podem evidenciar os impactos negativos do crescente 

desmatamento na região sul da Bahia e do recente decreto que permite a simplificação estrutural das 

agroflorestas de cacau. Tais perturbações podem ser extremamente graves para a manutenção da 

diversidade de aves, e consequentemente das funções ecológicas desempenhadas pelas espécies. 

Pretendemos divulgar nossos resultados em congressos científicos nacionais e internacionais e em 

revistas de alto fator de impacto na área de biodiversidade (Qualis A1), além de uma ampla divulgação 

para a comunidade local das áreas estudadas. 
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Acervo: Biblioteca Central 

Neurobiologia da atividade sensorial de 
insetos 

Coordenação 

Carlos Augusto Lucas Brandão 

CONSEPE 

033/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Neurofisiologia 

 

Objetivos 

 Estabelecer linhas de pesquisas nas áreas de Neuroeletrofisiologia, Neurociência e 

comportamento com animais invertebrados, especialmente com insetos da Ordem Orthoptera. 

 

Resumo 

 Estudo do comportamento animal de inseto de acordo con n os estímulos sensoriais e sua 

verificação da atividade neural. 
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Avaliação morfofisiológica, agronômica e 
molecular de progênies de Physalis angulata 
para aumento da produção de fitomassa e 
substâncias de interesse farmacológico 

Coordenação 

Lenaldo Muniz de Oliveira 

CONSEPE 

008/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Fisiologia de Plantas Cultivadas 

 

Objetivos 

 Avaliar o potencial agronômico, fisiológico e bioquímico de progênies de Physalis angulata para 

fins de melhoramento, visando aumento de produção de frutos, fitomassa e substâncias com 

propriedades farmacológicas, como as fisalinas. 

Resumo 

 Este trabalho tem como objetivo avaliar o potencial agronômico, fisiológico e bioquímico de 

progênies de Physalis angulata para fins de melhoramento, visando aumento de produção de frutos, 

fitomassa e substâncias com propriedades farmacológicas, como as fisalinas. Serão desenvolvidos dois 

experimentos na UEFS. Para o primeiro experimento serão utilizadas 20 progênies plantadas em área 

experimental em delineamento em blocos casualizados com 20 tratamentos e três repetições. Através 

dos dados moleculares será realizada a análise da Diversidade Genética utilizando os marcadores ISSR. 

Associado a esses experimentos, estará sendo realizada uma avaliação agronômica, utilizando 

características relacionadas ao fruto e a planta e a determinação de teor de fisalinas. Os materiais 

selecionados serão utilizados, no segundo experimento, em delineamento em blocos casualizados em 

esquema fatorial 10 x 5 x 2 (10 progênies, 5 níveis de NPK e 2 épocas de semeadura), em três repetições, 

nas avaliações dos aspectos fisiológicos da planta, utilizando a adubação NPK como agente 

influenciador dos parâmetros de crescimento da planta. Com a identificação dos genótipos mais 

divergentes será possível selecionar materiais mais promissores para serem utilizados nos ensaios de 

avaliação agronômica, bioquímica e fisiológica, utilizando diferentes fatores que interferem no 

crescimento e desenvolvimento da planta e que servirão como base para iniciar um programa de 

melhoramento genético. 
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Avaliação do potencial antinociceptivo do 
extrato das raízes das espécies das famílias 
das cactáceas em camundongos Machos 
Adultos 

Coordenação 

Marilene Lopes da Rocha 

CONSEPE 

067/2011 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Biológicas 

 

Objetivos 

 Avaliar o potencial antinoceptivo do extrato das raízes de espécies da família das cactáceas em 

camundongos machos. 

Resumo 

 A utilização de plantas medicinais como alternativa terapêutica é uma prática muito antiga. A 

região semiárida nordestina é considerada uma área com características sociais, econômicas e 

ecológicas bem particulares, uma vez que o sertanejo sobrevive à custa dos recursos bióticos para suprir 

suas necessidades, dentre outras, de medicamentos. As cactáceas são vegetais amplamente utilizados 

na região do semiárido nordestino para fins terapêuticos, e segundo relatos dos moradores, estes 

vegetais apresentam ações contra inflamação vaginal, tratamento para problemas renais, hemorróida, 

analgesia, dentre outras. É objetivo deste projeto, avaliar o potencial antinociceptivo do extrato das 

raízes de espécies da família das cactáceas em camundongos. As propriedades antinociceptiva das 

cactáceas serão investigadas por meio dos testes comportamentais induzidas por agentes químicos 

como ácido acético e formalina, sendo estes testes importantes modelos para a avaliação analgésica de 

substâncias. Devido sua importância terapêutica para os habitantes da região do semiárido, torna-se 

necessária a realização de pesquisas para comprovação do uso terapêutico, e posteriormente, avaliação 

do potencial toxicológico deste recurso natural. 
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Micropropagação e conservação in vitro de 
duas bromélias endêmicas da Chapada 
Diamantina – BA: aspectos fisiológicos, 
anatômicos e moleculares. 

Coordenação 

José Raniere Ferreira de Santana 

CONSEPE 

066/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Produção de Mudas 

 

Objetivos 

 Estudar a propagação in vitro de duas espécies pelos métodos de organogênese e embriogênese 

somática, e a conservação in vitro de duas bromélias endêmicas da Chapada Diamantina – BA, avaliando 

seus aspectos fidiológicos e anatômicos, e a estabilidade genética das plantas produzidas in vitro 

Resumo 

 Neoregelia mucugensis Leme e Orthophytum mucugense Wand. e Conceição são bromélias 

endêmicas da Chapada Diamantina-Ba, que apresentam grande potencial ornamental e estão 

vulneráveis a extinção devido ao extrativismo predatório e à sua ocorrência restrita. O objetivo 

deste trabalho é estudar a propagação in vitro de ambas as espécies pelos métodos de organogênese 

e embriogênese somática, avaliando seus aspectos fisiológicos, anatômicos, a estabilidade genética 

das plantas produzidas in vitro; e avaliar a eficiência do crescimento mínimo como estratégia para a 

conservação ex situ das duas espécies. Para tanto, nos experimentos de multiplicação in vitro 

explantes foliares, caulinares e radiculares serão submetidos a diversos tratamentos contendo 

diferentes concentrações de reguladores vegetais, auxinas e/ou citocininas, afim de induzir a 

formação de calos, embriões somáticos e brotos. A regeneração será acompanhada por análise 

histológica e as microplantas obtidas serão enraizadas e aclimatizadas. Para avaliar a fidelidade 

genética das plantas produzidas in vitro serão realizados estudos com marcadores moleculares. Na 

conservação in vitro serão utilizados agentes osmóticos e trimestralmente serão feitas análises do 

teor de clorofila e da capacidade regenerativa das plantas conservadas até 18 meses. Espera-se com 

este estudo contribuir para o uso sustentável e conservação destes importantes recursos genéticos. 

Palavras-chaves: Cultivo in vitro. Organogênese. Embriogênese. Análise histológica. Marcadores 

moleculares. 
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Diversidade genética de sisal por meio de 
marcadores morfoagronômicos e moleculares 

Coordenação 

Adriana Rodrigues Passos 

CONSEPE 

147/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Melhoramento Vegetal 

 

Objetivos 

 Avaliar a diversidade genética existente entre acessos de Agave sisalana Perrine mantidos em 

bancos de germoplasma da Embrapa Algodão e da região sisaleira baiana, através da aplicação de 

marcadores morfoagronômicos e moleculares. 

Resumo 

  Este trabalho tem como objetivo avaliar a diversidade genética existente entre os acessos de 

Agave sisalana Perrine mantidos em bancos de germoplasma da Embrapa Algodão e da região sisaleira 

baiana, através da aplicação de marcadores morfoagronômicos e moleculares. Esse projeto será 

executado com o Estabelecimento de uma coleção de germoplasma de sisal provenientes de diferentes 

localidades na Unidade Experimental Horto Florestal da UEFS para fins de caracterização e avaliação. 

Para a caracterização morfoagronômica serão utilizados descritores, os quais servirão como base para 

a diferenciação entre os indivíduos, a fim de selecionar aqueles que apresentem características 

desejáveis a cultura.  

 Os descritores avaliados serão: altura da planta, número de folhas, presença ou ausência de 

espinhos, comprimento e largura das folhas, quantidade de rebentos, teor de matéria seca e teor de 

fibras. Para a caracterização molecular será realizada a extração de DNA genômico para fins de 

genotipagem, quantificação e ajuste da concentração do DNA genômico, amplificação de regiões 

genômicas de sisal através de iniciadores ISSR e revelação dos produtos amplificados visando estimar 

a diversidade genética. Através deste estudo espera-se identificar genótipos divergentes que serão 

utilizados em programas de melhoramento genético da espécie, bem como selecionar materiais com 

características promissoras passíveis de serem usadas por agricultores da região semiárida. 
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Caracterização, variabilidade genética e 
vulnerabilidade de sementes de espécies 
florestais nativas da caatinga frente às 
mudanças climáticas 

Coordenação 

Claudinéia Regina Pelacani Cruz 

CONSEPE 

099/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Agronomia 

 

Objetivos 

 Avaliar a vulnerabilidade ou adaptabilidade aos cenários de mudanças climáticas de sementes 

e mudas de diferentes acessos de espécies nativas da Caatinga, endêmicas ou de ampla distribuição. 

Resumo 

 O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) prevê aumento de temperatura 

de até 4°C e Página 1 de 13 redução de até 20% no volume de precipitação na Caatinga. Isso acarretará 

em maior estresse térmico, hídrico e salino nas plantas desse bioma. As sementes e mudas de muitas 

espécies da Caatinga são tolerantes a estresses abióticos, no entanto, são desconhecidos os limites de 

tolerância, bem como, os genes transcritos e a expressão desses genes envolvidos na tolerância dessas 

espécies aos estresses. A marcação de matrizes de espécies arbóreas, visando a coleta de sementes é de 

suma importância em projetos de recuperação de áreas degradadas. Aliado a isso, podemos destacar os 

estudos da variabilidade genética destas espécies de modo a auxiliar nas estratégias de conservação.  

 Os objetivos deste trabalho serão de caracterizar, estudar a variabilidade genética, obter limites 

de tolerância a estresses salino, hídrico e térmico de diferentes espécies florestais arbóreas nativas da 

Caatinga. Por fim, serão obtidos modelos e previsões de germinação dessas espécies em diferentes 

cenários de IPCC. Portanto, as sementes de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, Amburana 

cearensis (Allemão) A.C.Sm., Aspidosperma pyrifolium Mart., Erythrina velutina Willd., 

Myracrodruon urundeuva Allemão e Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz serão colhidas de 

cinco diferentes acessos (árvore matriz) de dez populações para cada espécie, distribuídas nos biomas 

de ocorrência. As árvores matrizes serão caracterizadas quanto à sua fenologia (vegetativo, floração e 

frutificação), altura, diâmetro à altura do peito, produção e biometria de sementes e variabilidade 

genética, assim como as características meteorológicas e do solo dos locais de coleta serão avaliados. 
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 Estudos para avaliar o vigor das sementes de diferentes lotes também serão testados, dando 

ênfase principalmente aos lotes de diferentes populações. Caracterização da perda da tolerância à 

dessecação durante e após a germinação. Para tanto, as sementes serão coletadas de diferentes 

populações distribuídas nos biomas Caatinga, Cerrado e Pantanal. Será a avaliada a germinação das 

sementes submetidas a estresse térmico, osmótico e salino, avaliando-se respostas metabólicas e 

moleculares das mesmas. Serão realizadas modelagens de germinação de sementes e previsões de 

germinação em diferentes cenários de IPCC.  

 As informações geradas proporcionarão o entendimento dos impactos das mudanças climáticas 

sobre espécies nativas da Caatinga, e como estas responderão aos estresses provocados por essas 

mudanças. Essa informação tem grande importância para o direcionamento da tomada de decisão para 

medidas de mitigação e adaptação. Como impactos econômicos e sociais, as informações geradas neste 

projeto de pesquisa, poderão direcionar os agricultores (pequenos, familiares ou grandes) da região 

nordeste, historicamente afetada pelos estresses a serem estudados, as espécies mais indicados em 

condições adversas às plantas. Embora a Política Nacional sobre Mudança do Clima não preveja em 

seus planos setoriais, especificamente, a redução do desmatamento da Caatinga.  

 Entre seus objetivos figuram a redução sustentável as taxas de desmatamento em todos os 

biomas brasileiros até que se atinja o desmatamento ilegal zero; a eliminação da perda líquida da área 

de cobertura florestal e o aumento da área de florestas plantadas figuram entre seus objetivos 

específicos. Portanto o conhecimento, modelagem e mapeamento das respostas de sementes e mudas 

da Caatinga às mudanças climáticas poderão promover ações para reduzir o desmatamento na área. 

Além disso, as informações geradas a respeito das respostas metabólicas e moleculares dessas espécies 

os estresses abióticos potencializados pelas mudanças climáticas globais fornecerão informações que 

poderão ser utilizadas parar estudos de prospecção de genes de tolerância de a essas condições, que 

poderão ser utilizados em programas de melhoramento genético de espécies nativas ou exóticas, 

visando tolerância a estresses. 
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Caracterização molecular avançada 

Coordenação 

Eddy José Francisco de Oliveira 

CONSEPE 

026/2018 

Área Conhecimento CNPq 

GeoCiências 

 

Objetivos 

 Aprofundar os conhecimentos sobre os processos de biodegradação de óleos parafínicos e 

recuperação de áreas contaminadas através da aplicação de geomicrobiologia. 

Resumo 

 Este Programa tem o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre os processos de 

biodegradação de óleos parafínicos e recuperação de áreas contaminadas através da aplicação da 

geomicrobiologia. As pesquisas de geomicrobiologia visam minimizar os efeitos dos desastres 

ambientais causados pela indústria petrolífera durante as etapas de  produção, transporte e exploração. 

Essas pesquisas são focadas principalmente no melhoramento e no desenvolvimento de novos testes de 

remediação, detecção de microrganismos e enzimas com capacidade em degradar hidrocarbonetos do 

petróleo e desenvolvimento de bioprodutos que possam ser aplicados de forma eficaz e correta do ponto 

de vista econômico, ambiental e social.  

 Nos últimos anos, a inserção de técnicas moleculares tem sido crucial para compreensão das 

comunidades microbianas. Novas técnicas metagenômicas, associado ao NGS, torna possível a 

caracterização de comunidades microbianas e a elaboração de bibliotecas de referência sem a 

necessidade do cultivo prévio, isolamento das espécies ou clonagem. Essas novas técnicas 

revolucionaram a capacidade de prospecção de novos microrganismos de interesse que não eram 

identificados anteriormente. Além disso, a metagenômica funcional é capaz de agrupar os 

microrganismos em categorias segundo sua função no ambiente e revelar a presença de degradadores 

de hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, bem como um painel de enzimas associadas à degradação 

destes hidrocarbonetos. 

 O projeto tem a base central na Universidade Federal da Bahia e conta com o apoio da Base 

Local, Laboratório de Entomologia Molecular - UEFS, coordenado pelo professor Dr. Eddy José 

Francisco de Oliveira. 
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Instabilidade genômica e suas implicações na 
plasticidade fenotípica em resposta ao 
estresse ambiental em eucarioto 

Coordenação 

Edson Freitas de Araújo 

CONSEPE 

136/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Biologia Molecular 

 

Objetivos 

 Analisar a plasticidade morfológica, fisiológica e genômica de leveduras submetidas a 

diferentes pressões ambientais relacionadas ao bioma caatinga. 

Resumo 

 O processo de adaptação biológica corresponde a um dos aspectos mais instigantes da vida. Em 

ambientes áridos, típicos do nordeste brasileiro, uma série de microclimas pode ser observada, onde a 

seleção natural atua em diferentes níveis, interferindo na organização e funcionalidade do genoma, dos 

diversos sistemas biológicos ali encontrados. A variação fenotípica observada nessas populações 

naturais decorre, em parte, dos diferentes níveis de controle e da intensidade de expressão da atividade 

gênica. Um gradiente de impressões pode ser detectado no genoma, que vai desde a ocorrência de 

eventos sutis, como modulações epigenéticas, até grandes alterações na sua estrutura e organização. 

Neste contexto, a regulação e atividade dos elementos de transposição se apresentam como 

mecanismos importantes que interferem na estabilidade genômica, podendo gerar grande diversidade 

contribuindo, assim, com a evolução dos sistemas biológicos adaptados as condições locais.  

Dentre os eucariotos, as leveduras vêm sendo intensamente utilizadas como modelo biológico, cuja 

condição unicelular é potencialmente interessante para estudos básicos da interação célula/ambiente. 

 A superfície de membrana representa a interface célula- ambiente, onde importantes 

mecanismos moleculares estão relacionados ao controle do ciclo e homeostase das células. Desse modo, 

investigações envolvendo variantes genéticos em leveduras, quanto ao tamanho celular, associados a 

possíveis desorganizações genômicas permite discutir mecanismos relacionados aos processos de 

resposta ao estresse ambiental. O presente trabalho tem por objetivo analisar a plasticidade fenotípica 

e o padrão de resposta celular, frente a ação de diferentes agentes de estresse ambiental, e os possíveis 

efeitos na estrutura do genoma. Para tanto, a instabilidade do genoma será induzida de modo 
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controlado em laboratório, pela utilização de luz UV. Os variantes morfológicos decorrentes, testados 

estatisticamente pela ANOVA, quanto ao tamanho e forma celular, serão analisados quanto a pressões 

ambientais controladas, em condições simplificadas de laboratório, cuja plasticidade de resposta 

fenotípica será mensurada. Os isolados responsivos ao efeito de estressores de ambiente serão 

analisados em nível molecular, e sua estabilidade genômica será inferida, utilizando-se marcadores de 

amplificação randômica, bem como pela análise de sítios loco específicos amplificados por PCR, 

relacionados à estrutura de elementos de transposição. Estudos de diversidade natural serão realizados, 

em paralelo, por coletas de isolados em microambientes representativos da caatinga, levando-se em 

consideração parâmetros como pluviosidade e temperatura. Os isolados coletados em campo serão 

avaliados, nas mesmas condições de estresse que os variantes obtidos artificialmente em laboratório, 

sendo realizada a caracterização molecular e verificação da similaridade genética existente entre os 

isolados naturais, oriundos dos diferentes microambientes do bioma caatinga.  

 Dentre os resultados esperados temos: a identificação de organizações genômicas que afetem a 

capacidade de respostas do organismo frente a estressores ambientais; identificação de estirpes isoladas 

dos microambientes que apresentem potencialidade biotecnológica; verificação da atividade dos 

elementos de transposição na indução de variação adaptativa no modelo biológico estudado; 

isolamento e identificação de possíveis segmentos genômicos, diretamente relacionados com a resposta 

de células a estressores ambientais; identificação de isolados com melhor desempenho para os estresses 

alcoólico, térmico e/ou estresse osmótico. Portanto, tais ações podem resultar em avanços científicos, 

bem como em tecnologias que auxiliem o desenvolvimento regional. 
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Melhoramento Genético da Palma Forrageira 
para Aumentar a Qualidade e Produção para 
Consumo Animal e Humano 

Coordenação 

Adriana Rodrigues Passos 

CONSEPE 

116/2009 

Área Conhecimento CNPq 

Botânica 

 

Objetivos 

 Melhoramento genético visando aumentar a qualidade da forragem, elevando a quantidade de 

proteínas e diminuindo fibras. 

Resumo 

 A palma forrageira foi introduzida no Brasil no final do século XIX e tem como origem o 

México. Sua área de cultivo no Nordeste brasileiro é de mais de 400 mil hectares, sendo a maior parte 

em Pernambuco e Alagoas. No Nordeste são cultivadas, principalmente, duas espécies de palma 

Opuntia ficus – indica Mill, com as cultivares gigante e redonda e a Nopalea cochenillifera Salm - Dyck, 

cuja cultivar é a palma miúda ou doce. Essas cultivares tem contribuído significativamente para a 

alimentação do rebanho nos períodos de secas prolongadas e é considerada como um excelente 

alimento energético, já que possui 70 a 75% de nutrientes digestíveis totais (NDT).  

 O projeto tem como objetivo selecionar clones de Palma Forrageira visando aumentar a 

qualidade da forragem, elevando a quantidade de proteínas; e diminuindo fibras. Clones de Palma 

Forrageira serão coletadas em municípios baianos e serão implantados em unidades experimentais. Um 

ano após o plantio, será realizada a etapa de caracterização morfológica, onde serão avaliados os 

seguintes descritores: altura total da planta (AP), em cm; largura da planta (LP), em cm; número total 

de cladódios (NTC); comprimento dos cladódios (CC), em cm; largura dos cladódios (LC), em cm; 

diâmetro dos cladódios (DC), em mm; massa verde (MV), em g; peso seco (PS), em g; porcentagem de 

matéria seca (MS), através da expressão (PS/MV*100). A área de cada cladódio será determinada 

conforme descrito por Cortázar e Nobel (1991), através da seguinte expressão: AC = Comprimento x 

Largura x 0,632. A área fotossintética total da planta (AFT) será obtida pela multiplicação da área do 

cladódio pelo número de cladódios (OLIVEIRA Jr., 2009). As medidas das plantas e dos cladódios serão 

tomadas com o auxílio de fita métrica e paquímetro. Para obtenção das características bromatológicas, 
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serão utilizadas os descritores: proteína bruta (PB) pelo Método de Kjeldahl (AOAC, 1894); extrato 

etéreo (EE); fibra detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA). O teor de nutrientes 

digestíveis totais será estimado por meio da expressão %NDT = 87,84 – (0,70 x % FDA) e carboidratos 

não fibrosos pela expressão %CNF = 100 – (PB + EE + FDN + Cinzas). As variáveis avaliadas serão 

submetidas à análise de variância e covariância utilizando o aplicativo GENES (Cruz, 2001), aplicando-

se teste F, média e coeficiente de variação experimental.  

 A partir das análises de variância, serão estimados seus componentes e os parâmetros genéticos 

conforme Vencovsky e Barriga (1992). Serão estimados os seguintes parâmetros: variância fenotípica, 

variância genotípica, variância ambiental média; herdabilidade no sentido amplo, baseada na média das 

parcelas; coeficiente de variância genética. O ganho de seleção será calculado através da diferença entre 

os valores obtidos pelas populações após o primeiro ciclo de seleção e as populações originais, 

transformada em porcentagem. Espera-se com esse projeto obter clones de melhor qualidade 

nutricional e quantidade de proteínas. Os resultados obtidos servirão de base para subsidiar novos 

projetos visando a continuação do um programa de melhoramento de palma na Bahia; 
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Rede de pesquisa em bioprospecção e uso 
sustentável de espécies vegetais nativas do 
semiárido para produção de compostos 
bioativos 

Coordenação 

Lenaldo Muniz de Oliveira 

CONSEPE 

009/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Fisiologia de Plantas Cultivadas 

 

Objetivos 

 Investigar, de forma integrada, a composição química, a atividade biológica e possíveis sistemas 

de produção para as espécies selecionadas, pertencentes aos gêneros Hyptis (Lamiaceae) e Lippia 

(Verbenaceae) oriundas do semiárido da Bahia. 

Resumo 

 A região semiárida apresenta inúmeras espécies vegetais medicinais ou com potencial 

medicinal, ainda desconhecidas do ponto de vista químico e  farmacológico, a exemplo das pertencentes 

aos gêneros Hyptis (Lamiaceae) e Lippia (Verbenaceae). Essas espécies são importantes recursos 

genéticos para manutenção das populações que habitam esse bioma, embora sua exploração econômica 

ainda seja incipiente e baseada no extrativismo. Estudos recentes com espécies desses gêneros de planta 

têm revelado a presença de diversas micromoléculas, com atividades antimicrobiana, antifúngica, 

citotóxica, antiinflamatória, anti-HIV e inseticida. Muitas das espécies destas famílias são 

aromáticas com uso na medicina popular em tratamento de feridas, queimaduras de pele, infecções, 

contra asma, tosse e bronquite, entre outras. Considerando o valor dos princípios ativos oriundos 

destas plantas, torna-se importante estabelecer ações voltadas para a exploração sustentável desses 

recursos, com o desenvolvimento de técnicas de propagação, manejo e cultivo, aliados à avaliação 

fitoquímica e da atividade biológica, o que possibilitará o desenvolvimento de uma cadeia produtiva 

para essas espécies. Assim, objetiva-se investigar a composição química, a atividade biológica 

(toxicológica, antimicrobiana, antioxidante, antiinflamatória, antinociceptiva e sobre o SNC) e 

desenvolver sistemas de propagação e cultivo para as espécies selecionadas do gênero Lippia e Hyptis. 
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Formação de uma bacterioteca de linhagens 
isoladas de ambiente extremófilos produtoras 
de biopolímeros de interesse industrial 

Coordenação 

Elinalva Maciel Paulo 

CONSEPE 

191/2011 

Área Conhecimento CNPq 

Microbiologia 

 

Objetivos 

 Formar uma bacterioteca de linhagens provenientes de ambientes extremófilos produtores de 

biopolímeros extracelular de interesse industrial. 

Resumo 

 O desafio dos biotecnólogos é buscar novas variedades de micro-organismos que produzam 

metabólitos de interesse industrial e que a sua produção seja economicamente viável. Micro-

organismos produtores de biopolímeros se encaixam neste propósito. Os biopolímeros possuem grande 

interesse industrial por terem aplicações diversas, com um maior foco nas indústrias de alimentos e 

farmacêuticas. Os biopolímeros são metabólitos secundários produzidos pelos micro-organismos 

quando estão em condições não ótimas a sua sobrevivência e/ou multiplicação. As bactérias 

encontradas em condições inóspitas como em ambientes extremófilos possuem grande potencial de 

produzirem este tipo de metabólito. Assim, este trabalho objetiva a formação de uma bacterioteca de 

linhagens produtoras de biofilmes com finalidade industrial. As bactérias serão coletadas de ambientes 

extremófilos (fontes de água termal, água do mar, manguezal, rochas e solo do semi-árido, etc.). Os 

isolados produtores de biopolímeros serão otimizados quanto à produção deste metabólito, 

identificados pelo método fenotípico e molecular e preservados em forma congelada e liofilizada. Todas 

as informações referentes às linhagens identificadas serão cadastradas em um banco de dados em um 

programa informatizado. 
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Isolamento e caracterização de bactérias 
láticas, vizando a sua utilização como culturas 
starters na elaboração de produtos lácteos 
fermentados 

Coordenação 

Elinalva Maciel Paulo 

CONSEPE 

022/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Microbiologia Aplicada 

 

Objetivos 

 Obter bactérias láticas provenientes da biodiversidade microbiana da região do semiárido 

baiano com o intuito de serem utilizadas como cultura “starter” na elaboração de produtos fermentados 

derivados do leite. 

Resumo 

 Este projeto contempla a bioprospecção de linhagens de bactérias láticas selvagens, isoladas de 

substratos da região do semi-árido baiano, visando o desenvolvimento de culturas "starters", também 

designada de cultura inicadora ou fermento lácteo, para a elaboração de produtos lácteos fermentados. 

As bactérias láticas serão isoladas de substratos coletados na região do semi-árido baiano (região 

conhecida como ambiente extremófilo) e serão identificadas fenotipicamente e por técnicas de biologia 

molecular. Estas culturas serão comparadas com as culturas starter comerciais de origem importada 

quanto a sua funcionalidade na produção de produtos lácteos fermentados (iogurte, manteiga, leite 

acidófilos, queijo e creme de leite). Em cada produto será realizada análises físico-químicas e sensoriais. 

Será formada uma bacterioteca  com células liofilizadas e devidamente registradas em banco de dados 

contendo as linhagens de bactérias láticas. 
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Utilização de substratos agrícolas 
provenientes do semi-árido e outras regiões 
para produção de cogumeelos comestíveis 

Coordenação 

Hélio Mitoshi Kamida 

CONSEPE 

065/2011 

Área Conhecimento CNPq 

Microbiologia Aplicada 

 

Objetivos 

 Testar a eficiência de resíduos agrícolas do semi-árido e outras regiões como substrato na 

produção de cogumelos comestíveis do gênero Pleurotus. 

Resumo 

 No Brasil, estudos têm enfocado a utilização de cogumelos comestíveis em processos de 

bioconversão, e o emprego de resíduos agrícolas provenientes do semi-árido e outras regiões como 

substrato para produção de cogumelos tem se mostrado bastante promissor. Assim, o presente estudo 

tem como enfoque, testar a eficiência de resíduos como bagaço de cana, casca de mandioca, fibra de 

coco, casca de cevada, fibra de sisal e casca de licuri na produção de corpos de frutificação de Pleurotus 

ostreatus e Pleurotus sajor-caju, bem como verificar a atividade enzimática desses fungos, fazer 

avaliação nutricional dos cogumelos produzidos e elaborar cartilha para o treinamento de produtores 

rurais. 
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Hidrólise enzimática de resíduos 
lignocelulósicos: otimização da produção de 
celulases por actinobactérias e seu potencial 
biotecnológico 

Coordenação 

Hélio Mitoshi Kamida 

CONSEPE 

080/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Microbiologia Aplicada 

 

Objetivos 

 Selecionar e caracterizar actinobactérias produtoras de enzimas de interesse ambiental e 

industrial, visando aplicação no aproveitamento de resíduos agroindustriais para a produção de 

enzimas e biocombustível. 

Resumo 

 As actinobactérias habitam solos, água, compostos e outros ambientes e têm sido descritas 

como os principais micro-organismos produtores de compostos bioativos no solo, entre os quais se 

destacam os antibióticos e as enzimas de interesse industrial e ambiental, em especial as celulases. 

Anualmente, o uso da biomassa gera grandes quantidades de resíduos orgânicos, gerando uma 

variedade de problemas ambientais e sociais. Diante deste panorama este estudo visa buscar 

actinobactérias como potencial fonte de enzimas lignocelulolíticas que podem ser utilizadas na geração 

de açúcares fermentáveis para a produção de etanol a partir de substratos como bagaço de cana-de-

açúcar, milhocina e outros substratos lignocelulósicos gerados pela agro-indústria. Assim sendo, o 

presente projeto tem por finalidade estudar diferentes condições, através do planejamento fatorial, para 

o melhoramento da produção de lignocelulases por actinobactérias e geração de açúcares através da 

hidrólise enzimática de resíduos lignocelulósicos. Os açúcares liberados por hidrólise enzimática 

poderão ser utilizados como fonte de carbono para fermentação alcoólica, produzindo etanol. Contudo, 

a utilização de enzimas comerciais apresenta limitações, com relação a perfil de pH e temperatura, 

estabilidade a temperatura e pH, valores de atividades. Desta forma, a bioprospecção de novas fontes 

microbianas, em especial os actinobactérias, produtoras de celulases de ambientes brasileiros pode 

provir de enzimas com características bioquímicas mais favoráveis a aplicações em processos de 

fermentação e sacarificação. 
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Eficácia da fotossensibilização letal com o uso 
da fenotiazina associada ao led vermelho 
(À632nmt2nm) e ao laser vermelho (À660nm) 
em staphylococcus áureos (ATCC25923) 

Coordenação 

Juliana Santos de Carvalho Monteiro 

CONSEPE 

113/2014 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências da Saúde 

 

Objetivos 

 Avaliar em duas fases, o efeito bactericida de fotossensibilização letal associando um composto 

fenotiazinico (Azul de Metileno e Azul de Toluidina O) ao LED Vermelho (λ632nm±2nm) e ao Laser 

Vermelho (λ660nm,40mW) sobre populações da Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

Resumo 

 Staphylococcus aureus é o agente mais comum em infecções, que podem se localizar na pele ou 

em regiões mais profundas, é também conhecido pela sua elevada capacidade de desenvolver resistência 

aos fármacos de eleição. Algumas terapias como a fotossensibilização letal com Laser ou LED associada 

ao composto fenotiazinico têm demonstrado efeito bactericida e de cicatrização do tecido infectado. O 

objetivo deste estudo será o de avaliar, em duas fases, o efeito bactericida da fotossensibilização letal 

associando um composto fenotiazínico (Azul de Metileno e Azul de Toluidina O) ao LED Vermelho 

(λ632nm±2nm) e ao Laser Vermelho (λ660nm,40mW) sobre populações de Staphylococcus aureus 

(ATCC 25923).  

 Serão 30 grupos do Laser Vermelho e 30 grupos do LED Vermelho, serão testada quatro 

concentrações do composto e cinco doses de cada luz e os controles positivo e negativo, essa fase do 

estudo será in vitro. Em uma segunda etapa do experimento in vivo serão usados nos grupos a melhor 

concentração do composto fenotiazinico, a dose que menos estimulou a proliferação UFCs da luz Laser 

e LED e será utilizado a melhor combinação que apresentou a maior inibição do crescimento das UFCs. 

Serão utilizados 35 ratos Wistar albinus machos igualmente divididos em sete grupos, cinco em cada. 

G1- Controle Negativo, G2- Controle Positivo, G3- Fenotiazinico será usada a melhor concentração, 

G4- LED Vermelho dose que menos estimulou a proliferação UFCs, G5- FL-LED combinação que 
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apresentou a maior inibição do crescimento das UFCs, G6- Laser Vermelho dose que menos estimulou 

a proliferação UFCs, G7- FLL combinação que apresentou a maior inibição de crescimento das UFCs.  

 Após a anestesia geral, será realizado uma ferida no dorso do animal de 1cm2 de todos os 

animais e será infectada com S. aureus e tratados de acordo com o protocolo de cada grupo. Será feita 

uma coleta com um swab na secreção da ferida com 48h e nono dia após contaminação. Para a análise 

histológica os animais serão eutanasiados no oitavo dia pós-operatório, logo em seguida ao 

procedimento microbiológico, com uma overdose de anestésico geral, a seguir serão realizadas biópsias 

excisionais nas feridas. 
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Avaliação do potencial genotóxico de 
periodontite e gengivite 

Coordenação 

Maíza Alves Lopes 

CONSEPE 

023/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Mutagênese 

 

Objetivos 

 Analisar a ocorrência de danos genéticos e alterações nucleares indicativas apoptose em 

portadores de periodontite e gengivite. 

Resumo 

 A doença periodontal acomete em torno de 90% da população mundial, e entre 50 a 90% dos 

adultos possuem gengivite. Diversos fatores são associados ao desenvolvimento da periodontite, entre 

eles polimorfismos genéticos. Associação entre doença periodontal e risco de câncer também é relatado 

por alguns autores. Assim, avaliar os possíveis danos genéticos ocasionados durante o processo 

inflamatório nas lesões bucais, incluindo periodontite, é importante, uma vez que o câncer é uma 

doença genética decorrente de alterações em genes relacionados com o controle da proliferação celular, 

com o reparo a danos no DNA e apoptose.  

 Neste contexto, o desenvolvimento deste projeto objetiva identificar a ocorrência de danos 

genéticos e alterações nucleares degenerativas, com uso do Teste de Micronúcleo em células esfoliadas 

da mucosa oral, em portadores de periodontite e gengivite no município Feira de Santana/BA e avaliar 

a potencial influência de polimorfismos genéticos na indução de danos genéticos traduzidos em 

micronúcleos. A amostra será de noventa indivíduos distribuídos em três grupos: (1) sem lesão oral, (2) 

portadores de peridontite crônica, (3) portadores de gengivite. Células da mucosa oral serão coletadas, 

fixadas em metanol/acido acético (3:1), coradas com Schiff/Fast Green e analisadas, no mínimo de duas 

mil por indivíduo, sob microscopia óptica. O DNA será isolado das células do epitélio bucal e os 

polimorfismos serão determinados por meio das técnicas de PCR e PCR-RFLP. Os resultados deste 

estudo, expressos em relatórios e artigos científicos, poderão subsidiar órgãos competentes da 

administração pública e profissionais da área de odontologia e medicina na adoção de medidas 

preventivas de saúde. 
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Investigação de inovações educacionais em 
ensino de evolução e genética com abordagem 
ciências/tecnologia/sociedade/ambiente 

Coordenação 

Claudia de Alencar Serra e Sepúlveda 

CONSEPE 

142/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Educação 

 

Objetivos 

 Investigar as características de sequências didáticas que tornem acessível aos estudantes o 

conhecimento produzido nos campos da evolução, genética e história das ciências, promovam o 

letramento científico e os habilitem a tomar decisões socialmente responsáveis. 

Resumo 

 Este projeto pretende investigar as características de intervenções pedagógicas, na forma de 

sequências didáticas para o ensino médio e superior de Biologia, construídas para o propósito de tornar 

acessível aos estudantes o conhecimento produzido nos campos da evolução, genética e história das 

ciências, que os habilite a desenvolver uma compreensão crítica das relações entre Ciência, Tecnologia 

e Sociedade (C/T/S) e a tomar decisões socialmente responsáveis. Propõe-se uma abordagem 

interdisciplinar na construção e investigação destas sequências didáticas, por meio de estudos baseados 

na abordagem metodológica da design research e da colaboração entre pesquisadores em ciências 

biológicas, em educação científica, estudantes de graduação e pós-graduação destas áreas e professores 

da educação básica.   

 A interdisciplinaridade justifica-se a partir da noção de que todo processo de construção do 

conhecimento escolar demanda uma dupla legitimação, epistemológica e social. A hipótese é a de que 

o diálogo com a pesquisa em ciências biológicas e história das ciências permite a prática do exercício 

da “vigilância epistemológica”, tal como proposto por Chevallard, a qual assegura que o conhecimento 

escolar não se distancie demasiadamente do conhecimento de referência, banalizando-o a ponto de 

minar o projeto social de tornar acessível aos estudantes o conhecimento das ciências e sobre as 

ciências. Por outro lado, o diálogo com o conhecimento produzido pela pesquisa em ensino e 

aprendizagem de ciências e com o saber experiencial dos professores, assegura que a seleção e a 

mediação do conhecimento científico respondam a um projeto político de formação do estudante e 
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cumpra as exigências didáticas do conhecimento escolar, atacando as dificuldades de aprendizagem 

identificadas.  

 Serão investigadas intervenções educacionais desenvolvidas em torno de três temas: (1) 

Mecanismos de transmissão das características hereditárias, complexidade da relação entre fatores 

genéticos e ambientais na expressão de caracteres fenotípicos e as implicações sociais no uso de 

marcadores moleculares do câncer; (2) Aplicações da teoria darwinista de evolução por seleção natural 

na tomada de decisão socialmente responsável; (3) Racismo científico do século XIX e Práticas de 

Alterização Científica. Para avaliar os resultados das seqüências didáticas em relação aos seus objetivos 

educacionais e às expectativas postas pelos princípios de design inicialmente propostos serão usados, 

como ferramentas de coleta e análise de dados, a aplicação de pré- e pós-teste e a análise de interações 

discursivas em sala de aula, registradas através de filmagens. 
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Comida de quilombo no Brasil: saberes, 
práticas alimentares e experiências em 
contextos do sul, centro-oeste e norte 

Coordenação 

Eraldo Medeiros Costa Neto 

CONSEPE 

080/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Humanas 

 

Objetivos 

 Estudar as estratégias alimentares de povos quilombolas em perspectiva comparada em 

diferentes contextos socioculturais, ambientais e de luta pelo território, uma vez que estes agentes 

sociais dependem da existência do território e suas territorialidades para acessarem os recursos 

fundamentais à soberania e segurança alimentar e nutricional para a construção do bem viver. 

Resumo 

 O projeto se insere na discussão da soberania e segurança alimentar e nutricional em contexto 

de povos e comunidades tradicionais em situação de ameaças aos seus territórios e sistemas 

alimentares. Tem como objetivo mapear saberes e práticas alimentares junto a 3 comunidades 

quilombolas em contextos socioculturais distintos, envolvendo estudos de caso no Rio Grande do Sul, 

Mato Grosso e Pará. A proposta valoriza o exercício da interdisciplinaridade e do diálogo de saberes 

como instrumentos mobilizadores de um estudo em escala nacional (3 regiões do Brasil) e plural, com 

questões ora comuns, ora específicas. Em razão dessa diversidade, a equipe pretende valorizar 

metodologias diversificadas, que surgem tanto das áreas das ciências humanas e sociais, como das 

ciências agrárias e da saúde, as quais compreendem as entrevistas estruturadas e semiestruturadas, 

avaliação do estado nutricional dos membros das comunidades, observação participante, grupos focais, 

cartografia, dentre outros. Os sítios selecionados são aqueles cujas equipes locais já mantêm projetos 

de pesquisa, ação pública e diálogo. Com relação à ética em pesquisa, o procedimento será encaminhado 

tendo como base a Resolução Nº 510/2016 de ética em pesquisa em ciências sociais e humanas. Espera-

se com este empreendimento reverberar os saberes e as práticas alimentares dos agentes sociais 

enquanto um patrimônio local e nacional, mas, sobretudo, contribuir para a melhoria de vida dos atores 

com vistas ao bem viver, considerando a alimentação como um direito humano. 
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Pesquisa de fatores associados à incidência de 
toxocaríase e toxoplasmose humana em 
comunidade rural 

Coordenação 

Aristeu Vieira da Silva 

CONSEPE 

078/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Medicina Veterinária Preventiva 

 

Objetivos 

 Caracterizar os fatores associados à manutenção da infecção pelo Toxocara e Toxoplasmose 

em ambiente rural. 

Resumo 

 A toxocaríase humana é um complexo de manifestações patológicas, que pode variar de uma 

forma assintomática a quadros oculares e neurológicos, frequentemente subdiagnosticada, 

constituindo-se de uma enfermidade parasitária negligenciada. Os cães e gatos, hospedeiros dos 

parasitos do gênero Toxocara, eliminam ovos para o ambiente, os quais podem ficar viáveis por longos 

períodos, contaminando o solo, água e vegetais. A ingestão destes ovos pelo homem e outros animais 

pode levar a infecção e eventuais formas clínicas de variada gravidade. A epidemiologia da infecção 

humana e animal está melhor estabelecida em ambientes urbanos, mas o ambiente rural reúne uma série 

de características que permite acreditar em elevadas taxas de infecção nas diferentes populações. Em 

trabalho anterior, nossa equipe detectou a presença de anticorpos anti-Toxocara em cerca de 90% de 

frangos criados extensivamente em propriedades rurais, demonstrando uma provável contaminação 

elevada do solo, e consequentemente, um risco elevado de infecção para outros animais e para o ser 

humano.  

 Outra enfermidade de natureza parasitária, a toxoplasmose, também pode causar casos graves 

de doença ocular ou neurológica no ser humano, bem como abortamentos e sérias manifestações 

neonatais. Apesar de ter no gato seu hospedeiro definitivo, cães e aves criadas extensivamente também 

podem ser afetados, participando do ciclo de transmissão do agente, podendo ser indicadores da 

contaminação ambiental pelo parasito e do risco de infecção do ser humano. Desta forma, este trabalho 

pretende investigar a presença de anticorpos anti-Toxocara e anti-Toxoplasma em humanos, cães e 

frangos em propriedades rurais, bem como a presença de ovos de Toxocara em fezes de cães e no solo, 
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realizando coletas quadrimestrais durante um período de pelo menos 24 meses. Os humanos serão 

triados pelo ELISA para detecção de anticorpos anti-Toxocara e anti-Toxoplasma, e formados dois 

grupos, sendo um inicialmente soropositivo e outro de soronegativos. Estes individuos terão soro 

sanguineo coletado a cada quatro meses durante o projeto. Da mesma forma serão coletados os soros de 

todos os cães e de pelo menos 10% dos frangos da propriedade. Amostras de solo serão coletadas para 

recuperação de ovos de Toxocara, e também para determinação de suas propriedades físicoquímicas. 

 Dos cães serão recuperadas as fezes para detecção de ovos de Toxocara spp. Dados 

epidemiológicos de humanos, cães e aves serão recuperados em questionários estruturados específicos, 

a cada quatro meses, de forma a estabelecer associações entre estes dados e as taxas de prevalência para 

cães, frangos e humanos, bem como para a taxa de incidência em humanos. A influência das 

características do solo e da cobertura vegetal sobre a recuperação de ovos de Toxocara também será 

investigada. Os ovos de Toxocara spp recuperados do solo e das fezes de cães terão seu DNA extraído 

e avaliado pela técnica de high resolution melting - realtime PCR para discriminação da espécie de 

Toxocara. Ainda em humanos e cães serão realizados o hemograma para verificar-se a contagem 

diferencial de leucócitos, avaliando-se a eosinofilia como um marcador acessório das infecções 

parasitárias. Esperamos determinar neste trabalho quais são as características biológicas, ambientais e 

epidemiológicas relacionadas a incidência da toxocaríase humana e a prevalência da toxocaríase canina 

e aviária nas propriedades rurais avaliadas. 
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Agentes zoonóticos em animais silvestres e 
vetores associados no estado da Bahia 

Coordenação 

Aristeu Vieira da Silva 

CONSEPE 

003/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Medicina Veterinária Preventiva 

 

Objetivos 

 Detectar e caracterizar, em nível molecular, os seguintes parasitos: toxoplasma gondii, 

Leishmania, Trypanosoma cruzi, Giardia, Cryptosporidium e Toxocara em animais silvestres no estado 

da Bahia e, identificar os carrapatos que estão associados com esses animais e as espécies de Ricketisia 

que estejam nesses ectoparasitos. 

Resumo 

 O desenvolvimento desordenado do agronegócio e do turismo ecológico são exemplos típicos 

que colocam as regiões, antes intactas e integras do ponto de vista do equilíbrio ecológico, como foco 

para o surgimento de doenças parasitárias emergentes e re-emergentes, pois alteram as taxas de 

infestações/infecções por parasitos e sua virulência. No Estado da Bahia esta situação não é diferente, 

sendo o estado o segundo colocado no ranking de deflorestamento da Mata Atlântica. Uma crescente 

relação entre o homem, animais domésticos e a fauna silvestre nativa, potencializando sobremaneira o 

intercâmbio de seus parasitos e de agentes patogênicos transmitidos por eles (AYRES et al., 2005; 

ALHO,  2012).  

 Segundo Corrêa; Passos (2001), este contato tornou-se o principal fator na difusão de agentes 

infecciosos e parasitários para hospedeiros e ambientes silvestres, expandindo novas relações 

ecológicas na complexa cadeia de transmissão das doenças.  Entre as doenças infeciosas e parasitárias, 

as zoonoses podem ser consideradas o fator isolado mais impactante para a saúde humana e a qualidade 

de vida. Das 1461 doenças infecciosas reconhecidas pela Academia Nacional de Ciências dos Estados 

Unidos, cerca de 60% são causadas por patógenos com múltiplos hospedeiros, caracterizadas pelo seu 

movimento entre espécies.  

 Registros dos sistemas de saúde americanos computam na casa de centenas de bilhões de 

dólares os custos das zoonoses emergentes nos últimos 20 anos, com cerca de um bilhão de casos de 

doenças em humanos e milhões de mortes a cada ano.  Entre as doenças parasitárias em que animais 
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selvagens podem estar envolvidos ganham destaque a leishmaniose, tripanossomíase, criptosporidiose, 

giardíase, toxoplasmose e a toxocaríase (larva migrans visceral), entre outras, sendo todas estas 

relatadas ocorrendo em animais selvagens ou domésticos no Brasil. O fluxo de patógenos entre animais 

selvagens, animais domésticos e pessoas, como registrado nas infecções por Giardia, Leishmania e 

Trypanosoma cruzi, podem ser influenciados ou mesmo precipitados por uma série de fatores: 

alterações na utilização das áreas agrícolas, colonização ou migrações, invasão do habitat natural pelos 

seres humanos, urbanização ou suburbanização, alterações climáticas, translocações de animais 

selvagens e alterações na distribuição de patógenos e vetores. 

 No mundo todo, no Brasil, e no Estado da Bahia de um modo especial, o estudo de zoonoses 

parasitárias em animais selvagens ainda é restrito. Nas últimas duas décadas, as técnicas baseadas na 

detecção e caracterização de ácidos nucléicos tem trazido um grande impacto no reconhecimento das 

infecções zoonóticas e no estabelecimento das cadeias epidemiológicas e ecológicas destas infecções. 

Desta forma, a pesquisa de agentes zoonóticos, principalmente os parasitários, entre animais selvagens 

em diferentes biomas no Estado da Bahia, por métodos moleculares, é importante e urgente.  

 Objetiva-se com a realização deste projeto detectar e caracterizar, em nível molecular, os 

seguintes parasitos: Toxoplasma gondii, Leishmania, Trypanosoma cruzi, Giardia, Cryptosporidium e 

Toxocara em animais silvestres no estado da Bahia e, identificar os carrapatos que estão associados com 

esses animais e as espécies de Ricketisia que estejam nesses ectoparasitos. A pesquisa se concentrará 

na mesorregião Sul Baiano e na mesorregião do Recôncavo Baiano (Serra da Jibóia), onde num período 

de 18 meses serão coletados animais e carrapatos associados.  

 Os animais serão coletados em armadilhas, sofrerão eutanásia e amostras de sangue e tecidos 

serão coletadas. No caso dos quirópteros, os mesmos serão capturados, terão eventuais carrapatos 

coletados, terão os dados biométricos registrados e serão então liberados. Após a taxidermia dos 

animais coletados, os mesmos serão depositados nas coleções da Universidade Estadual de Feira de 

Santana e da Universidade Estadual de Santa Cruz. Os carrapatos coletados serão identificados até o 

táxon espécie e no DNA extraído destes animais será realizada a pesquisa de riquétsias. Dos animais 

vertebrados serão coletados encefálo e coração, fígado e baço, e o contéudo gastro-intestinal. Todas as 

amostras serão adequadamente conservadas até a realização dos exames para detecção de 

enteroparasitos ou parasitos teciduais.   

 As amostras de conteúdo intestinal serão submetidas aos métodos de Willis e Faust para 

detecção de enteroparasitos. Das amostras de sangue será obtido o soro, do qual se realizará a detecção 

de anticorpos anti-Toxoplasma pelo método de aglutinação direta. Dos tecidos e do contéudo intestinal 

será extraído o DNA total, utilizando-se kits comerciais apropriados para cada tipo de amostra. DNA 

de Toxoplasma gondii será pesquisado pela técnica de Nested-PCR para o gene B1, seguido de PCR 

quantitativo em tempo real para determinação da carga parasitária na amostra. No caso de Toxoplasma 

gondii, as amostras de tecido serão também processadas para bioprova em camundongos, e as cepas 

isoladas serão genotipadas utilizando-se a nested-PCR seguida de RFLP para 12 marcadores genéticos. 
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A pesquisa de DNA de Leishmania, Trypanosoma e Toxocara serão realizadas no DNA das amostras de 

tecido, utilizando-se a PCR em tempo real para os genes descritos na literatura para cada um dos 

agentes, enquanto que nas amostras de DNA extraídas do contéudo intestinal, Cryptosporidium e 

Giardia serão pesquisados também pela PCR em tempo real para os genes descritos na literatura para 

cada um dos agentes.  

 As amostras positivas serão purificadas com Exo-SAP-IT ou similares e submetidas ao 

sequenciamento através do Big Dye Terminator Cycle Sequencing Kit em sequenciador automático de 

DNA. As sequências obtidas serão editadas no programa BIOEDIT (Hall, 1999), sendo os trechos de 

baixa qualidade excluídos da análise ou refeitos com primers adicionais de correção. Posteriormente, 

será realizado o alinhamento das sequências utilizando o algoritmo de alinhamento múltiplo no 

programa MUSCLE (Edgar, 2004). As sequências obtidas serão depositadas no GenBank.  

 O número de sítios variáveis, conservados e parcimoniosamente informativos, assim como a 

composição de nucleotídeo para cada matriz de dados alinhada das diferentes regiões utilizadas no 

estudo foi obtido através do programa MEGA6 (Tamura et al., 2013). As relações filogenéticas 

reconstruídas sob o critério ótimo de Máxima Parcimônia (MP); Neighbor-Joining (NJ); e Máxima 

Verossimilhança (MV) serão realizadas no programa PAUP* 4.0b10 (Swofford, 2002), enquanto que 

análises sob o critério Bayesian-likelihood (BL) serão realizadas no programa MrBayes 3.01 (Ronquist 

& Huelsenbeck, 2003), considerando Cadeias de Markov Monte Carlo, geradas pelo algoritmo 

Metropolis-Hastings. A seleção do melhor modelo de evolução será realizada utilizando o Critério de 

Informação Akaike (AIC), com auxílio do programa jModelTest v.0.1.1 (Posada, 2008). As matrizes 

serão concatenadas no programa Mesquite, v.2.75 (Maddison & Maddison, 2011). Para a análise 

bayesiana particionada serão utilizados modelos de evolução independentes para cada um dos genes 

estudados. 
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Fatores de virulência das amostras de 
Escherichia coli isoladas de bezerros com 
diarréia na Bahia 

Coordenação 

Claudio Roberto Nobrega Amorim 

CONSEPE 

182/2011 

Área Conhecimento CNPq 

Bioquímica dos Microorganismos 

 

Objetivos 

 Fazer o levantamento epidemiológico da colibacilose bovina na região de Feira de Santana e 

investigar, isolar e purificar os fatores de virulência associados à patogenicidade de E. coli isolada de 

bezerros com diarréia através de métodos biológicos, moleculares e sorológicos. 

Resumo 

 Escherichia coli é a bactéria gram-negativa mais comumente isolada de infecções intra e 

extraintestinais, tanto no homem quanto em animais.Três grupos distintos de E. coli podem ser 

diferenciados pelo tipo de toxina que produzem. O primeiro grupo classificados compreende E. coli 

enterotoxigênica (ETEC), que produz dois tipos de toxinas: termo-lábil (LT-I e LT-II) e termo-estável 

(STa e STb) que juntas são responsáveis por 30% a 50% dos casos de diarréia em humanos. E o segundo 

grupo de E. coli compreende as VTEC ou verocitotoxigênicas, que produzem dois tipos de 

verocitotoxinas (VT1 e VT2) causando um efeito citotóxico em células Vero. O terceiro grupo de E. coli 

é representado pela E. coli produtoras de Fator Necrozante Citotóxico (CNF) e produtoras de uma 

Toxina Citoletal Distensora (CLDT), ambas causando alterações celulares em células do tipo Vero, 

HeLa e CHO. Outro fator de virulência de E. coli é a presença de antígenos de aderência, muitas vezes 

estruturas do tipo fímbria, que permitem a ligação da bactéria às células do hospedeiro. Os principais 

são K88, K99, F41, F42, 987P, F17 e F18. Destes, os mais frequentemente encontrados em bovinos são 

K99, F17 e F41. Como não há registros epidemiológicos sobre colibaciloses no Estado da Bahia, este 

estudo visa avaliar a presença de E. coli em casos de diarréia em bezerros, identificar, isolar e purificar 

os fatores de virulência presentes nas amostras isoladas. 
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Do Girino à Vocalização: Anuros da Caatinga 
e Mata Atlântica 

Coordenação 

Flora Acunã Juncá 

CONSEPE 

039/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Biológicas 

 

Objetivos 

 Registrar e estudar a vocalização dos anuros e sua propagação em diferentes condições de 

vegetação e altitude e diferentes micro-habitats encontrados na Mata Atlântica e Caatinga. 

Resumo 

 Atualmente, estudos da vocalização e das larvas de anuros incluem taxonomia, filogenia, 

biogeografia, comportamento, fisiologia e ecologia. Neste último contexto, embora menos estudada, a 

relação da vocalização versus características ambientais, morfológicas e comportamentais podem 

determinar o grau de degradação do som e fidelidade de transmissão do canto e, por conseqüência, estar 

associada ao grau de restrição ambiental de uma determinada espécie. Estas relações podem explicar, 

por exemplo, mudanças morfológicas, comportamentais e de estrutura de vocalização em populações 

distintas de uma mesma espécie. Inclui-se aí o entendimento de quais características acústicas podem 

apresentar plasticidade e como podem ser utilizadas no entendimento das relações filogenéticas. No 

mesmo sentido, estudos com os girinos das diferentes espécies podem trazer informações importantes 

e novas perspectivas para as filogenias atualmente estabelecidas. Por outro lado, o reconhecimento da 

fase larval e suas relações com as características ambientais podem auxiliar no monitoramento das 

espécies, incluindo aquelas ameaçadas. A presente proposta tem como principais metas: a) o 

incremento das pesquisas desenvolvidas no Divisão de Anfíbios e Répteis /MZFS, através dos estudos 

da morfologia e ecologia dos girinos e da vocalização dos anuros, concomitantes à formação de alunos 

de graduação e pós-graduação e b) o aumento dos acervos das coleções de registros sonoros, a Sonoteca 

da Universidade Estadual de Feira de Santana (SUEFS) e de anfíbios (adultos e girinos) do Museu de 

Zoologia da UEFS.  
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Sistemática de Arthropoda: com enfoque 
filogenético para o problema das relações 
genealógicas entre os táxons supra específicos 
recentes e fosséis 

Coordenação 

Freddy Ruben Bravo Quijano 

CONSEPE 

033/1998 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Biológicas 

 

Objetivos 

 Testar o monofiletismo de Arthropoda e a relação entre os grupos de Arthropoda, em 

difererntes níveis de universalidade. Realizar estudos filogenéticos de táxons supra-específicos de 

Arthropoda para obter um sistema de referência geral de Arthropoda, e pesquisar o lugar de Arthropoda 

entre os Pan-arthropoda. Estudar as relações filogenéticas intragenéricas de Psychodidae. Inventariar 

a entomofauna da Bahia, porém esta empresa requer de vários anos para ser executada, pelo que 

inicialmente começaremos por coletas na área do Centro-Leste bahiano. 

Resumo 

 O táxon Arthropoda é o filo mais abundante do Reino Animal (=Metazoa). São numerosos os 

trabalhos nos quais se descrevem táxons novos, e, por outro lado, em ptoporção muito menor, os que 

tratam da sistemática dos grupos de Arthropoda em qualquer nível de generalidade. Com o 

desenvolvimento das técnicas de biologia molecular e a sua utilização para resolver as relações 

filogenéticas dos seres vivos, os sistemátas tiveram um crescente interesse para rever as hipóteses de 

relacionamento filogenético propostas com base em caracteres morfológicos. Neste projeto pretende-

se testar as diferentes hipóteses sobre a filogenia dos grupos recentes de Arthropoda, utilizando as 

descrições morfológicas das espécies obtidas principalmente da literatura existente. Pretende-se testar 

também as hipóteses sobre a relação de Arthropoda com os outros Metazoa, trabalho em que serão 

incluídos os táxons fósseis da linhagem tronco de Arthropoda. Para alcançar esses objetivos, serão 

realizados dois tios de abordagem: 1) teste das hipóteses acima mencionadas usando apenas os dados 

disponíveis na literatura, e 2) coleta de espécimes de Arthropoda para estudo em laboratório, os quais 

serão usados para análises filogenéticas. 
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Abelhas em áreas antropizadas na Bahia: 
áreas urbanas e áreas rurais 

Coordenação 

Miriam Gimenes 

CONSEPE 

035/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 Realizar uma análise das comunidades de abelhas e plantas visitadas em diferentes áreas 

antropizadas de vários ambientes na Bahia, especialmente a caatinga, tendo em vista a importância 

ecológicas destes ambientes para a sobrevivência dos organismos nativos. 

Resumo 

 Tendo em vista a importância dos insetos polinizadores em áreas urbanas e agrícolas, e a 

ausência de estudos sobre este tema, este projeto tem como objetivo obter conhecimento sobre o grupo 

principal de polinizadores, as abelhas, que vivem em ambientes antropizados (urbanos e agrícolas) com 

enfoque na diversidade destes insetos, suas interações com o ambiente e com as plantas que servem de 

alimento e local para nidificação. Temos como questões importantes neste projeto: Quantas e quais as 

espécies de abelhas nativas sobrevivem em ambientes alterados pelo homem como o urbano e o rural, e 

em que condições? Quais são os recursos alimentares que essas abelhas estão utilizando nestes 

ambientes? Onde estas abelhas nidificam? Além disso, este estudo poderá fornecer informações 

importantes aos pesquisadores locais acerca da fenologia das plantas utilizadas na arborização das ruas 

e praças públicas ainda pouco conhecidas e sua utilização como fontes de alimento por abelhas nativas. 

Inicialmente, será proposto o estudo em duas áreas antropizadas, o Campus da UEFS e a Chácara 

Bocaiuva. O projeto terá duração de cinco anos, sendo propostas novas áreas de coleta como Praças 

Públicas em Feira de Santana, no decorrer do estudo. As coletas das abelhas nas flores serão realizadas 

bimestralmente com início em 2016, das 7:00 às 17:00 h, por 2 dias, nas áreas selecionadas para o estudo. 

O coletor percorrerá  aleatoriamente a área, permanecendo cerca de 5 a 10 minutos em cada planta com 

flor. A partir dos dados obtidos com a coleta de abelhas nas flores, serão feitos cálculos de frequência e 

constância e também análises estatísticas sobre a amplitude do nicho trófico de cada uma das espécies 

de abelha e sobreposição de nicho trófico. Também será realizada a correlação entre as atividades das 

abelhas e os fatores climáticos (temperatura, umidade relativa e intensidade luminosa), para verificar a 

influência destes fatores.  
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INCT dos hymenoptera parasitoides 

Coordenação 

Sergio Ricardo Andena 

CONSEPE 

028/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Zoologia Aplicada 

 

Objetivos 

 Contribuir para o conhecimento da fauna himenópteros parasitoides da caatinga, com ênfase 

em Ichneumonoidea, através da coleta e identificação de material coletado em Unidades de 

Conservação do bioma caatinga e em áreas agrícolas adjacentes. 

Resumo 

 A Caatinga é o único exclusivamente brasileiro, estendendo‐se por uma área de 

aproximadamente 844.453 km2, cerca de 10% do território nacional quase em sua totalidade na região 

Nordeste, exceto por uma pequena área no norte de Minas Gerais. Inclui os estados do Ceará (100%), 

Bahia (54%), Paraíba (92%), Pernambuco (83%), Piauí (63%), Rio Grande do Norte (95%), Alagoas 

(48%), Sergipe (49%), e pequenas áreas em Minas Gerais (2%) e Maranhão (1%) (IBGE, 2003). De 

forma geral, a caatinga pode ser caracterizada como florestas arbóreas ou arbustivas, compreendendo 

principalmente árvores e arbustos baixos, muitos dos quais apresentam espinhos, microfilia e algumas 

características xerofíticas, sendo o ecossistema brasileiro mais árido, com precipitação anual média 

entre 240 e 1500 mm e um alto poder de evapotranspiração, sendo que metade da região recebe menos 

de 750 mm.  

 Apesar dos recentes esforços e do reconhecimento da importância da caatinga à  biodiversidade 

brasileira, os baixos investimentos em pesquisa e a relativa escassez de conhecimento evidenciam a 

negligência com que este bioma é tratado. A fauna de Hymenoptera, assim como outras ordens de 

insetos da Caatinga é pobremente conhecida de modo geral e, apesar dos estudos já feitos, há 

necessidade de um esforço maior para se ampliar o conhecimento da distribuição do grupo nessa área. 

Os Hymenoptera parasitoides correspondem ao grupo de maior riqueza de espécies dentro da Ordem, 

com diversidade tão grande que a necessidade de coletas básicas tem precedido às observações 

ecológicas. Considera‐se inseto parasitoide aquele, cuja larva se desenvolve alimentando‐se dentro ou 

junto a um hospedeiro artrópodo que, na maioria das vezes, é morto com o desenvolvimento da larva 

parasitoide. Os Ichneumonoidea estão entre as superfamílias neotropicais mais diversas, com mais de 

40.000 espécies distribuídas em 694 gêneros e junto com os Chalcidoidea correspondem a 48% de 
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todos Hymenoptera neotropicais. Para a região neotropical os Ichneumonoidea incluem 27% dos 

gêneros e 52% das espécies descritos. Recentemente Shibori et al. (2014) publicaram lista das espécies 

de Icheneumonidae e Braconidae coletadas na região semiárida obtendo 82 gêneros de Braconidae e 17 

de Ichneumonidae. Destes, 62 e 14, respectivamente, são novos registros para a região, o que demonstra 

que, mesmo com poucas coletas, a amostragem ainda é baixa. 

  O objetivo do projeto é contribuir para o conhecimento da fauna de himenópteros parasitoides 

da caatinga, com ênfase em Ichneumonoidea, através da coleta e identificação de material coletado em 

Unidades de Conservação do bioma caatinga e em áreas agrícolas adjacentes. Modificações no projeto 

original alteram as áreas de coleta para Santo Estevão e Serra da Jibóia. Para a coleta dos 

Icheneumonoidea será aplicado um protocolo padronizado nas áreas que serão estudadas, o qual 

consiste de duas metodologias: armadilha Malaise e armadilha luminosa. Inicialmente o material 

coletado será fixado em álcool absoluto, para preservar o DNA/RNA para futuras análises moleculares. 

Duplicatas serão preservadas a seco, em alfinetes entomológicos. Todo o material obtido será 

incorporado à coleção entomológica do Depto. de Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade 

Federal de São Carlos (DCBU), Coleção Entomológica da Embrapa Meio‐Norte e Coleção 

Entomológica Johann Becker (Museu de Zoologia da UEFS).  

 O material obtido será identificado utilizando chaves disponíveis na literatura e ilustrado sob 

microscópio e estereomicroscópio com câmara clara, fotografias digitais e fotografias em Microscópio 

Eletrônico de Varredura. Dados referentes à biologia das espécies serão obtidos através de coletas de 

eventuais hospedeiros e acompanhamento do seu desenvolvimento em laboratório. Para o 

entendimento da comunidade de vespas parasitoides, nas áreas estudadas utilizaremos os clássicos 

índices de diversidade, como a rarefação para estimar a riqueza de espécies, a equitabilidade de Pielou 

(PIELOU, 1969), e os índices de Shannon (H´) (SHANNON & WEAVER, 1949) e Simpson (D) como 

parâmetros da diversidade de espécies. Para verificarmos o grau de similaridade faunística entre as áreas 

adotadas aplicaremos os coeficientes de Bray‐Curtis e de Morisita‐Horn. Um banco de dados incluindo 

imagens e dados taxonômicos, de biologia e distribuição será montado e disponibilizado em provedor 

da UFSCAR, junto ao sitio do INCT dos Hymenoptera Parasitoides. 
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Evidência total da relação entre espécies de 
Polistes (Aphanilopterus) Meunier 
(Hymenoptera: Polistinae) 

Coordenação 

Sergio Ricardo Andena 

CONSEPE 

030/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Zoologia Aplicada 

 

Objetivos 

 Análise filogenética das espécies do Polistes (Aphanilopterus) utilizando dados morfológicos, 

moleculares e de ninho (quando disponível); Elaborar uma chave de identificação para as espécies do 

Novo Mundo de Polistes (Aphanilopterus); Descrever as genitálias dos machos disponíveis. 

Resumo 

 Polistini é representado por apenas um gênero cosmopolita (exceto Nova Zelândia), Polistes, 

com 204 espéciesdescritas e grande diversidade nos trópicos. Destas, 38 ocorrem no Brasil. O táxon é 

caracterizado por vespasrobustas, de tamanho geralmente grande (20 a 30 mm)tendo o primeiro 

segmento metassomal subséssil euniformemente cônico em vista dorsal; o orifício propodeal é agudo 

na parte dorsal e o pronoto com uma carenaposterior lateralmente à fóvea.  

 Os primeiros trabalhos sobre a filogenia de Polistes utilizaram apenas caracteresmorfológicos  

e  muitas  espécies  não  tiveram  suas  relações  filogenéticas  resolvidas  (Carpenter,  

1996b).Posteriormente, dados moleculares combinados à morfológicos e comportamentais resultaram 

em uma melhorresolução entre as espécies (Pickett & Wenzel, 2004; Arévalo, 2004; Pickett et al., 

2006).  

 Apesar da contribuiçãodesses trabalhos, o foco não era a relação entre as espécies de 

Aphanilopterus. Esses trabalhos utilizaramapenas 33 caracteres morfológicos, que se mostraram 

insuficientes para compreender as relações entre asespécies. Além disso, apenas 36, das 93 espécies 

conhecidas foram utilizadas nas análises moleculares(Arévalo et al. 2004; Pickett & Wenzel, 2004; 

Pickett et al., 2006), o que torna necessário este trabalho paraelucidar as relações entre as espécies de 

Aphanilopterus.  
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 Objetivos :O projeto tem como principais objetivos:a) Análise filogenética das espécies do 

Polistes (Aphanilopterus) utilizando dados morfológicos, moleculares ede ninho (quando 

disponível);b) Redescrever as espécies do Novo Mundo desse subgênero cujas descrições antigas não 

permitem umaidentificação adequada;c) Elaborar uma chave de identificação para as espécies do Novo 

Mundo de Polistes (Aphanilopterus);d) Descrever as genitálias dos machos disponíveis 
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Filogenia das espécies de vespas sociais 
neotropicais do Gênero Agelaia Lepeletier 
1836 

Coordenação 

Sergio Ricardo Andena 

CONSEPE 

060/2011 

Área Conhecimento CNPq 

Zoologia Aplicada 

 

Objetivos 

 Propor a filogenia das espécies do gênero Agelaia que possui 31 espécies. 

Resumo 

 Vespidae foi subdividida por Carpenter (1993) em seis subfamílias: Euparagiinae + (Masarinae 

+ (Eumeninae + (Stenogastrinae + (Polistinae + Vespinae)))). Polistinae é uma das subfamílias que 

apresentam alta diversidade na região Neotropical, incluindo suas quatro tribos: Polistini, 

Mischocyttarini, Ropalidiini e Epiponini. Nos Epiponini, 19 gêneros são reconhecidos e são muito 

diversos nos trópicos. No Brasil 103 espécies são endêmicas. Os Epiponini apresentam uma variada 

arquitetura de ninho, fundação por enxameio e poliginia (múltiplas rainhas funcionais) (Richards & 

Richards, 1951). Atualmente quatro filogenias são conhecidas para os Polistinae (Carpenter, 1991; 

Wenzel, 1993; Wenzel and Carpenter;1994; Arévalo, 2004) e uma exclusiva para os Epiponini (Noll 

and Wenzel, 2008). Análises filogenéticas das espécies de Epiponini têm sido realizadas recentemente 

(Andena, 2007a, b, c; Pickett and Wenzel, 2007; Andena, 2009a, b e c).  Os objetivos desse projeto são 

a análise filogenética das espécies do gênero Agelaia, a descrição das novas espécies (incluindo os 

taxons não publicados por O.W. Richards), além da formação de um banco de dados para as espécies 

de Epiponini.  
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Fósseis do cretáceo da Bacia do Recôncavo, 
Bahia, Brasil 

Coordenação 

Téo Veiga de Oliveira 

CONSEPE 

073/2017 

Data 

Mon Jul 17 2017 00:00:00 GMT-0300 (ART) 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Biológicas 

 

Objetivos 

 Aumentar o conhecimento sobre a diversidade de organismos fósseis conhecidos para os 

depósitos de idade cretácica na Bacia do Recôncavo, no Estado da Bahia. 

Resumo 

 O projeto aqui proposto visa ampliar os esforços dedicados à prospecção por fósseis nas rochas 

cretácicas da Bacia do Recôncavo, no estado da Bahia, Nordeste do Brasil. Mesmo que uma diversidade 

razoável de táxons já seja conhecida para esta importante bacia sedimentar, as pesquisas ali realizadas 

se mostram bastante inclinadas à indústria de petróleo, com menos atenção sendo dada aos 

macrofósseis animais e vegetais e mesmo a microfósseis de pouco interesse nesta indústria. A Bacia do 

Recôncavo é uma ampla área associada à ruptura do Gondwana, particularmente à separação da 

América do Sul e África, cuja sedimentação pode ser dividida em três fases: pré-rifte, sin-rifte e pós-

rifte. Na fase sin-rifte encontram-se os depósitos mais ricos em macrofósseis, inclusive a Formação 

Maracangalha, reconhecidamente fonte de importantes fósseis de vertebrados. Além da coleta de novos 

espécimes e de um aumento no conhecimento atual que se tem sobre as faunas e floras do Cretáceo 

desta Bacia, serão realizados, também, esforços para que um mínimo de educação patrimonial seja 

oferecida aos moradores dos locais prospectados, visando a proteção dos afloramentos fossilíferos 

distribuídos ao longo desta Bacia. 

 

  



 

  82 

Biodiversidade de macroinvertebrados 
bentônicos do Litoral do Estado da Bahia 

Coordenação 

Walter Ramos Pinto Cerqueira 

CONSEPE 

162/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Taxonomia dos Grupos Recentes 

 

Objetivos 

 Conhecer a biodiversidade da macrofauna bentônica de manguezais, praias arenosas e 

ambientes recifais de diferentes localidades do litoral do estado da Bahia. 

Resumo 

 A presente proposta tem por finalidade conhecer a biodiversidade da macrofauna bentônica de 

manguezais, praias arenosas e ambientes recifais de diferentes localidades do litoral do estado da Bahia, 

bem como enriquecer o acervo da Divisão de Invertebrados Aquáticos (DIA) do Museu de Zoologia da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (MZFS). Serão realizadas duas expedições a campo, sendo 

uma na “estação seca” e outra na “estação chuvosa” em 8 pontos ao longo da costa da Bahia, 

contemplando o Litoral Norte, Baía de Todos-os-Santos, Costa do Dendê e Litoral Centro-Sul. A coleta 

dos macroinvertebrados bentônicos em cada localidade será de caráter qualitativo e seguindo todos os 

critérios da Instrução Normativa IBAMA n° 154 e do Comitê de Ética do Uso de Animais (CEUA) da 

UEFS. A identificação será realizada através dos procedimentos usuais em taxonomia e o material será 

posteriormente tombado no acervo da DIA-MZFS. A realização desta pesquisa contribuirá com o 

enriquecimento dos acervos do MZFS, que tem como meta tornar-se um centro de referência da 

biodiversidade da região Nordeste. 
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Riqueza de espécies, nichos tróficos e rede de 
interações abelha-planta em parcelas fixas no 
sítio PELD Chapada Diamantina 

Coordenação 

Cândida Maria Lima Aguiar 

CONSEPE 

004/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Zoologia 

 

Objetivos 

 Estudar as flutuações na riqueza e abundância de abelhas em uma parcela fixa na Chapada 

Diamantina e caracterizar o uso de recursos alimentares por estas espécies, bem como a rede de 

interações planta-polinizador local, visando subsidiar conservação destes ecossistemas. 

Resumo 

 Raramente estudos de monitoramento a longo prazo de populações de abelhas solitárias tem 

sido realizados no mundo, mas alguns declínios importantes nas populações de polinizadores tem sido 

documentados na Costa Rica e EUA. Neste estudo, propusemos investigar ao longo do tempo um 

conjunto de aspectos ecológicos da comunidade de abelhas (riqueza, abundância, sobreposição dos 

nichos tróficos e o efeito da participação de uma espécie invasora, Apis mellifera, nesta rede de 

interações abelha-planta) em parcela fixa em uma área (Chapada Diamantina, BA) com alta 

biodiversidade de abelhas (Apoidea) e com importância estratégica para a conservação da 

biodiversidade. Os objetivos do trabalho são: (1) Monitorar a riqueza e a abundância de espécies de 

abelhas selecionadas (abelhas coletoras de óleo e euglossíneas) ao longo do tempo, (2) Relacionar as 

espécies vegetais utilizadas como fontes de recursos alimentares pelas abelhas e investigar a relação 

entre abundância de plantas-chave (Byrsonima spp) e a riqueza / abundancia local de abelhas coletoras 

de óleo, (3) Analisar a amplitude e a sobreposição de nichos tróficos e temporais das abelhas mais 

abundantes nas áreas de estudo. (4) Avaliar o efeito de uma espécie exótica invasora (Apis mellifera) 

na estrutura da rede de interações planta-abelhas nativas. A coleta de abelhas com redes entomológicas 

e de material fértil das plantas visitadas, assim como a coleta de machos de Euglossini com iscas odores 

serão empregadas como métodos de amostragem. Adicionalmente, quantificaremos a disponibilidade 

de óleos florais providos por duas espécies de Byrsonima (Malpighiaceae), que são plantas-chave para 

a manutenção da guilda de abelhas coletoras de óleos. Para analisar estes dados, utilizaremos a 

abordagem de modelos nulos e ferramentas de redes de interação, além das análises ecológicas usuais.   
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Diversidade de espécies, biologia reprodutiva 
e variabilidade genética de populações de 
abelhas (Apoidea, Hymenoptera) na Chapada 
Diamantina (Bahia, Brasil) 

Coordenação 

Cândida Maria Lima Aguiar 

CONSEPE 

116/2005 

Área Conhecimento CNPq 

Zoologia 

 

Objetivos 

 Aumentar o conhecimento sobre a diversidade taxonômica e genética do grupo Apoidea 

(Insecta, Hymenoptera) e fornecer subsídios para a conservação e manejo de espécies com potencial 

para utilização em agro-ecossistemas. 

Resumo 

 Este projeto propõe o estudo da diversidade de espécies de abelhas na Chapada Diamantina, da 

biologia reprodutiva e da variabilidade genética de quatro espécies (Xylocopa spp e Centris spp), as 

quais polinizam plantas de interesse econômico (caju, acerola, maracujá). O interesse em utilizar os 

serviços de polinização das abelhas nativas em agro-ecossistemas enfrenta desafios como o 

desenvolvimento de técnicas de produção massal de populações, o que só será possível com maior 

conhecimento sobre biologia reprodutiva. Estudos de genética de populações são fundamentais para a 

avaliação da viabilidade das populações e para o desenvolvimento de estratégias de manejo, visando a 

conservação e utilização sustentável de polinizadores.  

 No Brasil, as pesquisas sobre a diversidade genética de abelhas restringem-se a Apis mellifera 

e poucos meliponíneos (Plebeia  spp e Melipona spp), e praticamente não existem informações sobre a 

estrutura genética de populações para as espécies não-eussociais brasileiras. Em outros países tem sido 

investigada a variabilidade populacional, a dinâmica de fluxo gênico e as relações de parentesco entre 

fêmeas de espécies com hábitos de nidificação comunais. O subprojeto Diversidade de abelhas e 

biologia reprodutiva de Centris e Xylocopa tem como objetivos: (1) Ampliar o conhecimento sobre a 

diversidade de espécies de abelhas da Chapada Diamantina e sobre a ocupação de habitats. (2) Realizar 

investigações sobre a biologia reprodutiva de espécies da região, através da análise da flutuação na 

abundância de ninhos, prole viável, taxas de mortalidade e parasitismo. O subprojeto Análise da 
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variabilidade genética de espécies de Apoidea (Centris aenea, C. tarsata, Xylocopa frontalis e X. 

grisescens), tem como objetivo analisar a variabilidade genética intra e interpopulacional destas 

espécies, através de eletroforese de alozimas e de sequenciamento de DNA mitocondrial.  

 Para cada espécie serão analisadas pelo menos cinco populações, e calculados parâmetros 

genéticos que possam ser utilizados na elaboração de planos de manejo. Será realizada eletroforese de 

alozimas em gel de amido. Os parâmetros de variabilidade genética serão calculados utilizando o 

programa BIOSYS-1. A partição da variabilidade genética entre populações conspecíficas e o coeficiente 

de endogamia serão calculados pela estatística F de Wright. Para sequenciamento regiões do DNA 

mitocondrial, o DNA total será extraído usando o protocolo fenol-clorofórmio modificado de Azeredo-

Espin et al. (1991). A purificação será realizada em colunas de adsorção de sílica (QIAQuick ou 

Concert), precipitações com Acetato de Sódio/Etanol, ou Fenol-Clorofórmio, de acordo com o nível de 

impurezas e necessidades. PCR padrão será utilizado para amplificar fragmentos de DNA mitocondrial.   

 O levantamento da diversidade de espécies de abelhas abrangerá áreas de campo rupestre, 

caatinga e cerrado, em Morro do Chapéu, Mucugê, Lençóis e Palmeiras.  As abelhas serão capturadas 

em flores com redes entomológicas e com armadilhas de odores (euglossíneos). Para o estudo da 

biologia reprodutiva das abelhas serão disponibilizados ninhos-armadilha, para obtenção de ninhos 

que serão acompanhados em laboratório, e serão realizados estudos de comportamento em uma 

agregação de ninhos de Centris aenea previamente localizada. 
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Biologia de nidificação de polinizadores 
(Apidae, Centridini), Taxas de polinização e 
avaliação da produtividade de pomares de 
aceroleira (Malpighia Emarginata, 
Malpighiaceae) em sistemas de agricultura 
familiar na Região do Semi-árido Nordestino 

Coordenação 

Cândida Maria Lima Aguiar 

CONSEPE 

005/2009 

Área Conhecimento CNPq 

Zoologia 

 

Objetivos 

 Investigar aspectos da biologia de nidificação dos polinizadores de aceroleira em áreas 

cultivadas, com enfoque nas espécies de Centris que nidificam em cavidades pré-existentes, determinar 

quais os recursos alimentares necessários à manutenção destes polinizadores nestes agrossistemas e 

qual a relação entre a abundância das espécies de Centris e a produção de frutos em pequenos cultivos 

de aceroleira no semi-árido baiano. 

Resumo 

 O cultivo da acerola é realizado no semiárido, em pequenas propriedades (agricultura familiar) 

e em áreas maiores destinadas à indústria alimentícia. Esta fruteira depende exclusivamente de abelhas 

para a polinização e o déficit de polinização é uma das causas da baixa produtividade. Há grandes 

lacunas no conhecimento científico necessário para o manejo de abelhas para a polinização desta 

cultura. Este projeto tem como objetivos: (1) identificar as espécies de abelhas visitantes da aceroleira 

e os polinizadores importantes na microrregião de Feira de Santana, (2) investigar a relação entre 

abundância das espécies de Centris e a produção de frutos, (3) identificar fontes de recursos 

alimentares importantes para a manutenção das populações destes polinizadores em agrossistemas, (4) 

investigar aspectos da biologia de nidificação das abelhas em pomares (aceitação de cavidades, 

abundância mensal de ninhos, razão sexual, mortalidade, parasitismo), (5) Avaliar o efeito 

(mortalidade, abandono) e a viabilidade da translocação de ninhos entre pomares.  
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 Os métodos empregados neste estudo envolvem coleta de abelhas nas flores, censo de 

abundância de visitantes, coleta das plantas visitadas e análise palinológica do resíduo polínico 

depositado em ninhos-armadilha, utilização de ninhos-armadilha para estudo da nidificação das 

abelhas e dos efeitos da translocação de ninhos. Os resultados da pesquisa são fundamentais para o 

desenvolvimento de sistema de manejo dos polinizadores desta cultura, sendo portanto aplicáveis ao 

setor de agricultura familiar, com impacto econômico na produtividade da cultura estudada. 
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Biologia de nidificação e recursos alimentares 
para abelhas (Cetridini) polinizadoras da 
aceloreira: subsídios para o manejo de abelhas 
nativas para a polinização de culturas no 
seminário baiano 

Coordenação 

Cândida Maria Lima Aguiar 

CONSEPE 

084/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Zoologia 

Objetivos 

 Investigar aspectos da biologia de nidificação dos polinizadores de aceroleira em áreas 

cultivadas, com enfoque nas espécies de Centris que nidificam em cavidades pré-existentes, determinar 

quais as fontes de recursos alimentares mais importantes para a manutenção destes polinizadores 

nestes agrossistemas e qual a relação entre a abundância das espécies de Centris e a produção de frutos 

em pequenos cultivos de aceroleira no semi-árido baiano. 

Resumo 

 A aceroleira é uma fruteira que depende exclusivamente de abelhas para a polinização, que 

apresenta déficit de polinização e baixa produtividade. Há grandes lacunas no conhecimento científico 

necessário para o manejo de abelhas para a polinização desta cultura. Este projeto tem como objetivos: 

(1) identificar as espécies de abelhas visitantes da aceroleira e os polinizadores importantes (Feira de 

Santana), (2) investigar a relação entre abundância das espécies de Centris e a produção de frutos, (3) 

identificar fontes de recursos alimentares importantes para a manutenção das populações destes 

polinizadores em agrossistemas, (4) investigar aspectos da biologia de nidificação das abelhas em 

pomares (aceitação de cavidades, abundância mensal de ninhos, razão sexual, mortalidade, 

parasitismo), (5) Avaliar o efeito (mortalidade, abandono) e a viabilidade da translocação de ninhos 

entre pomares. Os métodos empregados neste estudo envolvem coleta de abelhas nas flores, censo de 

abundância de visitantes, coleta das plantas visitadas e análise palinológica do resíduo polínico 

depositado em ninhos-armadilha, utilização de ninhos-armadilha para estudo da nidificação das 

abelhas e dos efeitos da translocação de ninhos. Os resultados da pesquisa são fundamentais para o 

delineamento de sistema de manejo dos polinizadores desta cultura, sendo, portanto, aplicáveis ao setor 

de agricultura familiar, com impacto econômico na produtividade da cultura estudada.  
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Novos parceiros para a agricultura nacional: 
abelhas solitárias e suas atividades 
polinizadoras 

Coordenação 

Cândida Maria Lima Aguiar 

CONSEPE 

027/2011 

Área Conhecimento CNPq 

Zoologia 

 

Objetivos 

Identificar as fontes de recursos florais utilizadas por adubos e imaturos de C. analis; Verificar 

seu potencial uso como polinizador de acerola em cultivos orgânicos em municípios nos estados de São 

Paulo (Indaiatuba) e Bahia (Feira de Santana e Juazeiro); Analisar a relação entre comprimento do NA 

e a performance reprodutiva das fêmeas. 

Resumo 

O projeto visa identificar as fontes de recursos florais utilizadas por abelhas, em especial C. 

analis; verificar o potencial uso de C. analis como polinizador de acerola em cultivos orgânicos em 

municípios nos estados de São Paulo (Indaiatuba) e Bahia (Feira de Santana, e Juazeiro); 3. analisar a 

relação entre comprimento do NA e a performance reprodutiva das fêmeas; 4. verificar a taxa de 

mortalidade de fêmeas nidificantes pelo parasitismo por conopídeos; 5. determinar a estrutura 

sociogenética das progênies obtidas nos ninhos amostrados, isto é, averiguar o grau de parentesco 

genético intranidal; 6. investigar a genética das populações das espécies amostradas nas diferentes 

áreas.  
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Formação territorial da Bahia: subsídios para 
a construção de um atlas histórico da Bahia 
colonial (sécs.XVI-XVIII) 

Coordenação 

Caio Figueiredo Fernandes Adan 

CONSEPE 

056/2011 

Área Conhecimento CNPq 

História Regional do Brasil 

 

Objetivos 

 Compreender o processo de formação do território baiano utilizando-se de recursos literários 

e visuais. 

Resumo 

 Trata-se de projeto de pesquisa de caráter interinstitucional e multidisciplinar, que pretende 

compreender o processo de formação do território baiano no período colonial, a fim de levantar 

subsídios para o desenvolvimento de um "Atlas Histórico da Bahia Colonial", obra de referência 

destinada a sistematizar elementos de informação relativos ao processo de conquista e ocupação do 

território baiano no período, utilizando-se para tanto de recursos literários e visuais (sobretudo 

cartográficos), a fim de enfatizar o processo de formação territorial da Bahia e a inseparabilidade das 

experiências histórica e espacial. Para tanto, será de fundamental importância a cooperação acadêmica 

entre os pesquisadores da área de História Colonial e de Geoprocessamento, com vistas a desenvolver 

instrumentais capazes de representar, com o auxílio das geotecnologias, a dinâmica de conquista e 

colonização do território baiano. O projeto prevê ainda o desenvolvimento de um produto final a ser 

disponibilizado digitalmente via internet, em formato de livro eletrônico, garantindo sua ampla 

acessibilidade, dotado também de elementos que permitam aos usuários interagir com a obra, fazer dela 

um instrumento de informação e também uma ferramenta de ensino-aprendizagem a ser utilizada pela 

comunidade docente e discente, nos níveis fundamental, médio e superior de ensino. 
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Escravidão, cultura sexual e mestiçagem. 
Bahia, séculos XVII-XIX 

Coordenação 

Adriana Dantas Reis Alves 

CONSEPE 

013/2013 

Área Conhecimento CNPq 

História 

 

Objetivos 

 Revisitar os discursos produzidos no período colonial e século XIX sobre as mulheres “negras”, 

mestiçagem e sexualidade. 

Resumo 

 No calor das discussões políticas e acadêmicas contemporâneas sobre ações afirmativas, cotas 

e racismo no Brasil, uma das principais referências tem sido a histórica exploração sexual das mulheres 

negras, vitimas de preconceito e exclusão social, econômica e afetiva. A minha proposta é historicizar 

esse processo. Por isso, este projeto de pesquisa pretende discutir a relação entre gênero, sexualidade e 

raça/cor/mestiçagem no Brasil, com ênfase na Bahia, entre séculos XVII e XIX. Através de revisão 

bibliográfica serão repensados os paradigmas mestiçagem e erotização/sexualidade, que se tornaram 

referências fundamentais para pensar a cultura e a identidade da nação brasileira. Os principais 

documentos serão as obras clássicas, e os debates sobre a construção do Estado nacional durante o 

século XIX. Além desses, os registros de reconhecimento de paternidade, devassas e visitações da 

Inquisição, e processos de dispensa de matrimônio, ajudarão a aprofundar as experiências vivenciadas 

por homens e mulheres em contextos e períodos distintos. Os principais instrumentos teóricos e 

metodológicos de análise serão a micro-história, o conceito de gênero, e as referências de cor, origem, 

condição e geração, sem perder de vista a historicidade dos conceitos. O Projeto terá como sede o 

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Feira de Santana.  

Palavras-chave: gênero, cultura sexual, mestiçagem, escravidão. 
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Nomisma, riqueza e valor: um estudo sobre o 
pensamento econômico de Aristóteles 

Coordenação 

Adriana Santos Tabosa 

CONSEPE 

036/2014 

Área Conhecimento CNPq 

Filosofia 

 

Objetivos 

 Investigar quais as implicações em dissociar a Metafísica e a Ética na interpretação dos escritos 

econômicos de Aristóteles. 

Resumo 

 Muito se tem discutido se podemos ou não falar de uma análise precisamente econômica em 

Aristóteles. Na Antiguidade, numerosas observações sobre os fenômenos econômicos foram coligidas e 

expressas em forma de teorias, leis ou conselhos. Contudo, somente em Aristóteles se admitem os 

rudimentos de uma análise econômica. No século XIX diversas obras foram publicadas defendendo a 

tese da inaplicabilidade ao mundo antigo de uma análise centrada no mercado. Essa tese foi defendida 

principalmente por Max Weber e por seu discípulo Johannes Hasebroek. Entretanto, alguns autores, 

como por exemplo, Jean-Baptiste Say em Traité d’économie politique (1803), incorreram no erro de 

aplicar termos e conceitos da economia de sua época à Grécia Clássica . Esse mesmo erro foi perpetrado 

por grande parte dos autores que se propuseram a investigar ou criticar o sentido da economia em 

Aristóteles. Alguns autores contemporâneos empregaram o nome “econômica” para designar a 

“economia” de Aristóteles. Preferiram utilizar esse termo para evitar a ambiguidade da palavra 

economia, que pode indicar tanto a ciência quanto seu objeto, ou também para evitar neologismo .  

 A partir das discussões em torno do “problema da análise econômica” em Aristóteles, nós 

investigaremos numa perspectiva comparativa, os textos da Política I, 9, onde são examinados quatro 

tipos de aquisição por troca, e da Ética a Nicômaco V, 5, onde é abordada a questão da troca justa e 

necessária cujo limite é a comunidade. Procuramos definir a diferença entre a troca natural, ou aquisição 

natural, pertencente à economia, com a troca antinatural, ou aquisição artificial, pertencente à 

crematística. A distinção entre economia e crematística, relacionada aos conceitos de práxis e poiêsis, 

permitem explicar em que consiste a verdadeira riqueza, que é conforme a natureza, por oposição à 

falsa riqueza, que é antinatural. 
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O diálogo das escolas filosóficas do II século e 
a influência dos movimentos helenizantes no 
médio crescente, a partir da literatura 
apocalíptica veterotestamentária 

Coordenação 

Ágabo Borges de Sousa 

CONSEPE 

192/2011 

Área Conhecimento CNPq 

Filosofia 

 

Objetivos 

 Compreender o movimento Apocalíptico de Daniel em seu contexto histórico, identificando 

seus fundamentos filosóficos no contexto da influência helÊnica no Médio Crescente século II a.C. 

Resumo 

 Considerando o encontro dos movimentos helenísticos com a cultura do Médio Crescente, que 

trazia uma compreensão de mundo diversa, mas era afetado pela compreensão de mundo que 

encontrava, esta pesquisa busca compreender o movimento Apocalíptico de Daniel em seu contexto 

histórico, identificando seus fundamentos filosóficos no contexto da influência helênica 

no Médio Crescente século II a.C. 
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O movimento apocalíptico de Daniel: estudo 
dos movimentos helenizantes no médio 
crescente no II sec. a.C., a partir da literatura 
apocalíptica veterotestamentária 

Coordenação 

Ágabo Borges de Sousa 

CONSEPE 

149/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Filosofia 

 

Objetivos 

 Compreender o movimento Apocalíptico de Daniel em seu contexto histórico, identificando 

seus fundamentos filosóficos no contexto da influência helênica no Médio Crescente do século II a.C. 

Resumo 

 Considerando o encontro dos movimentos helenísticos com a cultura do Médio Crescente, que 

trazia uma compreensão de mundo diversa, mas era afetado pela compreensão de mundo que 

encontrava, esta pesquisa busca compreender o movimento Apocalíptico de Daniel em seu contexto 

histórico, identificando seus fundamentos filosóficos no contexto da influência helênica no Médio 

Crescente do século II a.C. 
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As artes da princesa: cultura artística e 
identidade em Feira de Santana no século XX 

Coordenação 

Aldo José Moraes Silva 

CONSEPE 

042/2014 

Área Conhecimento CNPq 

História Regional do Brasil 

 

Objetivos 

 Compor um quadro analítico inicial acerca de contribuições das diferentes linguagens 

artísticas para a produção dos referenciais identitários feirenses no século XX, através de múltiplas e 

sucessivas aproximações com as experiências concretas dos sujeitos e instituições responsáveis por este 

campo da cultura na cidade. 

Resumo 

 Este projeto tem por finalidade investigar como as diferentes linguagens artísticas e seus 

protagonistas se articularam, em seu campo específico, para promover ou contestar os projetos 

hegemônicos de modernização e afirmação identitária em Feira de Santana, no decurso do século XX. 

O objetivo então é compor um quadro analítico inicial acerca da contribuição das diferentes linguagens 

artísticas para a produção dos referenciais identitários feirenses no período em questão, através de 

múltiplas e sucessivas aproximações com as experiências concretas dos sujeitos e instituições 

responsáveis por este campo da cultura na cidade. 
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Povos indígenas do Brasil: os olhares de 
Freyre e Caio Prado Júnior 

Coordenação 

Zeneide Rios de Jesus 

CONSEPE 

062/2011 

Área Conhecimento CNPq 

História do Brasil 

 

Objetivos 

 Analisar as obras Casa Grande e Senzala e Formação do Brasil Contemporâneo visando 

identificar a forma como os seus autores construíram interpretações acerca dos povos indígenas. 

Resumo 

 Este projeto tem como objetivo investigar as imagens que foram e são construídas acerca dos 

povos indígenas buscando perceber até que ponto as mesmas, apesar de pertencerem a contextos 

diversos da história do Brasil, influenciam ainda hoje as maneiras de ver, de pensar e de tratar esses 

povos. Partimos da idéia de que as imagens das populações autóctones do espaço que hoje 

denominamos Brasil são apresentadas numa perspectiva simplificada e estereotipada em diversos 

espaços e meios de formação e comunicação. Acreditamos que a historiografia brasileira e as políticas 

indigenistas desenvolvidas ao longo de séculos contribuíram largamente para essa construção 

discursiva e imagética. Assim, elegemos as obras Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre e Formação 

do Brasil Contemporâneo para investigarmos de que forma esses autores trabalharam a questão 

indígena identificando que imagens resultaram desses estudos. 
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A sexualidade juvenil soteropolitana (1970-
1990): as representações sobre a violência e o 
lúdico da prática sexual 

Coordenação 

Andréa da Rocha Rodrigues 

CONSEPE 

131/2009 

Área Conhecimento CNPq 

História 

 

Objetivos 

 Pesquisar praticas sexuais dos jovens soteropolitanos e as representações que se estabeleciam 

sobre estas práticas na Cidade do Salvador, entre 1970 a 1990. Analisar os crimes sexuais que 

envolveram adolescentes do sexo feminino a partir das perspectivas de gênero e classe. Investigas as 

vivencias sexuais de homens e mulheres que viveram a adolescência no período da pesquisa; traçar o 

perfil social, étnico e etário das pessoas envolvidas nas práticas sexuais estudadas. 

Resumo 

 Pesquisar praticas sexuais dos jovens soteropolitanos e as representações que se estabeleciam 

sobre estas práticas na Cidade do Salvador, entre 1970 a 1990. Analisar os crimes sexuais que 

envolveram adolescentes do sexo feminino a partir das perspectivas de gênero e classe. Investigas as 

vivencias sexuais de homens e mulheres que viveram a adolescência no período da pesquisa; traçar o 

perfil social, étnico e etário das pessoas envolvidas nas práticas sexuais estudadas 
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Região oeste da Bahia: As suas novas formas 
de organização do espaço agrário 

Coordenação 

Clóvis Caribe Menezes dos Santos 

CONSEPE 

125/2008 

Área Conhecimento CNPq 

Sociologia do Desenvolvimento 

 

Objetivos 

 Investigar e compreender os processos que permitiu a configuração da atual estrutura fundiária 

presente hoje no Oeste da Bahia, bem como as suas relações com os novos grupos e/ou classes sociais 

que se formaram a partir do processo de modernização da sua agricultura desde o final da década de 

1970 e os grupos sociais remanescentes. 

Resumo 

 Região Oeste da Bahia: As suas novas formas de organização do espaço agrário 

A Região Oeste a partir do final da década de 1970, começa a apresentar um processo de diferenciação 

interna das outras regiões do Estado da Bahia. Suas estruturas sociais e políticas modificam-se, novos 

arranjos, novas formas de relações sociais se apresentam. Por se tratar de uma das regiões mais atingidas 

pelo processo de modernização conservadora da agricultura brasileira passou a ser um dos principais 

destinos de fluxos migratoriais originários tanto das áreas menos atingidas pela capitalização do 

estado, quanto de espaços de territórios das regiões Nordeste, Sul e Sudeste do país.  

 Os seus espaços de cerrados, como consequências dessa dinâmica - que sempre foram 

utilizados como áreas de pastagens naturais - a partir da modernização da agricultura brasileira, com o 

levantamento realizado por instituições científicas dos recursos naturais e a crescente demanda por 

áreas que pudessem produzir alimentos, teve o seu perfil de utilização totalmente modificado: passou 

a ser ocupada a partir de então pela agricultura de grãos e cereais, como soja, trigo, milho e arroz, com 

utilização intensiva de técnicas modernas, produzindo assim, nos seus espaços territoriais “uma nova 

geografia feita de belts modernos e de novos fronts no Brasil” (Santos e Silveira, 2001). 

 Trata-se de uma das regiões do Estado, com vinte e três (23) municípios, que se transformou 

em curto espaço de tempo em uma das poucas áreas de reprodução do capital na agricultura, com 

grandes perspectivas de crescimento e desenvolvimento econômico, entretanto, com características de 

ocupação de sua malha fundiária bastante conservadora, apoiadas no histórico monopólio das grandes 
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propriedades. Por suas dualidades, é a parte do território baiano que mais desafios tem colocado à 

compreensão da interrelação dinâmica dos fatores sociais, políticos, econômicos e territoriais do 

processo de crescimento desencadeado a partir do início da década de 1980 no Estado.  

 O objeto da pesquisa se inscreve na análise da desorganização e a da criação de nova estrutura 

fundiária na Região Oeste do Estado da Bahia, causadas pela moderna agricultura viabilizada nos 

cerrados da região a partir do início da década de 1980. Neste sentido, esta pesquisa tem como objetivo 

analisar a dinâmica fundiária ocorrida em uma base territorial e sócio-ambiental da Região Oeste do 

Estado da Bahia, na perspectiva de compreender como se desenvolveram os processos construtores do 

espaço geográfico que engloba Territórios de Identidade Oeste Baiano e Bacia do Rio Corrente. 

 Os estudos a serem desenvolvidos poderão contribuir, também, para o maior conhecimento 

sobre esses territórios, servindo como banco de dados para futuras pesquisas nas diversas instituições 

e órgãos de ensino e pesquisa, como subsídio para o desenvolvimento de políticas públicas, nas 

intervenções governamentais, na gestão territorial, como uma tentativa de colaborar para a melhoria da 

qualidade de vida da população local residente nos seus diversos municípios, na medida em que os seus 

resultados poderão ser utilizados como instrumento para propor alternativas e soluções. 
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Política territorial e desenvolvimento rural: a 
ação do Estado e dos movimentos sociais 

Coordenação 

Edinusia Moreira Carneiro Santos 

CONSEPE 

133/2017 

Data 

Fri Dec 08 2017 00:00:00 GMT-0300 (ART) 

Área Conhecimento CNPq 

Geografia Humana 

 

Objetivos 

 Analisar a interação entre o Estado e os movimentos sociais na elaboração de políticas públicas 

que tenham impacto no desenvolvimento rural no Estado da Bahia a partir de ações executadas no 

contexto da política territorial. 

Resumo 

 Partimos do princípio de que o ordenamento territorial pode desencadear um processo de 

desenvolvimento rural. Assim, nosso objetivo é analisar a interação entre o Estado e os movimentos 

sociais na elaboração de políticas públicas que tenham impacto no desenvolvimento rural no Estado da 

Bahia, a partir de ações executadas no contexto de políticas de ordenamento territorial. A pesquisa 

pretende focar nas estratégias utilizadas pelos movimentos sociais para fazer valer suas demandas junto 

ao poder público. Na Bahia já existe uma política territorial que foca porções específicas do espaço com 

objetivo explícito de promover desenvolvimento. O que pretendemos desvelar são as ações derivadas 

de demandas diretas de entidades dos movimentos sociais como associações, cooperativas, coletivos 

organizados em rede, etc, e quais processos estão envolvidos na tomada de decisão e execução das ações 

que atenderam essas demandas. 
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Os juízos de valor e a motivação das decisões 
judiciais: entre o realismo e a pragmática 
jurídica 

Coordenação 

Eduardo Chagas Oliveira 

CONSEPE 

206/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Direito 

 

Objetivos 

 Analisar a motivação das decisões judiciais à luz do realismo jurídico norte-americano e das 

teorias pragmáticas da argumentação jurídica. Mostrar como a Lógica do Razoável de Luis Recasens 

Siches amplia os limites da lógica formal contemporânea e permite sustentar uma Lógica dos Juízos de 

valor. Resgatar as bases do realismo jurídico de Jerome Frank, apresentados originalmente em “Law 

and the modern mind”. Identificar o entendimento de Chaim Perelman acerca das motivações das 

decisões judiciais independente da norma. 

Resumo 

 As decisões judiciais são legitimadas por um ideal de razão que se conforma ao sentimento de 

justiça compartilhado pelos indivíduos. Entretanto, o problema da justificação do direito não está 

associado ao justo ou ao injusto. Trata-se de uma questão mais fluida, a saber: perceber se uma decisão 

judicial decorre, necessariamente, da aplicação de uma norma. Entendemos que, sendo o juiz detentor 

de um poder, o regime democrático exige a prestação de contas do modo como o exerce. Esse 

procedimento se opera pela motivação das decisões judiciais que, no ordenamento jurídico pátrio, 

encontra-se amparada pelo princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões, disposto no 

art. 93, IX da Constituição Federal.  

 A referida fundamentação é um exercício da razão prática, ante o desejo de que corresponda a 

uma operação lógica rigorosa, orientada pela imparcialidade dos juízos e alicerçada em deduções 

constringentes. A fórmula ideal que prevê a adoção do procedimento dedutivo nas decisões judiciais 

promove um sentimento de segurança e certeza. Ocorre, entretanto, que as decisões em conformidade 

com o “silogismo judiciário” tendem a oferecer algo que está além das premissas que se lhe concedem 

suporte. Em outras palavras, podemos dizer que existem componentes exteriores às premissas que 

servem, igualmente, ao juiz na motivação das suas decisões.  Trata-se dos juízos de valor, que 
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habitualmente estão associados ao relativismo e à arbitrariedade das escolhas. 

 As teorias pragmáticas da argumentação jurídica, contudo, esboçaram a possibilidade de 

criação de uma Lógica dos Juízos de Valor, capaz de motivar as decisões. Conforme essa perspectiva, 

ao adotar um posicionamento – uma decisão – seria possível apoiar a escolha com base em um critério 

racional e não-arbitrário. Neste sentido, estaríamos diante do critério da razoabilidade, tal como 

esboçado nas ideias de Luís Recaséns Siches. Para este, a insuficiência ou inadequação da Lógica formal 

(matemática) ao tratar de problemas práticos, como os da interpretação do Direito, exigia o 

desenvolvimento de outra Lógica capaz de fornecer ferramentas para tratar de problemas de natureza 

prática O fato de que nos problemas jurídicos, impregnados de conteúdos axiológicos, não se consiga 

utilizar a lógica formal não implicaria uma “ilogicidade”, tampouco uma “irracionalidade”.  

 A ineficiência dos “silogismos judiciários”, conforme o modelo sugerido pela vertente positiva 

do direito, traduziria a necessidade de utilização de uma lógica distinta: a lógica do razoável, que é uma 

lógica dos conteúdos. O razoável é uma noção de conteúdo variável ou mesmo um valor função deve ser 

entendida em sentido abrangente: abarcando o campo histórico, social e contemplando um sentido 

lógico, visto que aquilo a que se considera razoável está condicionado por circunstâncias espaciais e 

temporais (sentido histórico), bem como depende do campo em que se aplique a noção (sentido lógico), 

uma vez que há de se entender por razoável aquilo que, em cada caso, existe em função da aplicação do 

conceito. 
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Discriminação e caracterização fenológica da 
cobertura vegetal a partir de séries temporais 
do sensor MODIS no Polo de Desertificação 
de Jeremoabo BA 

Coordenação 

Elane Fiúza Borges 

CONSEPE 

029/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Geografia Física 

 

Objetivos 

 Utilizar séries temporais de dados de sensoriamento remoto do polo de Jeremoabo, no período 

de 2001-2014, para mapear classes de uso e cobertura vegetal, bem como caracterizar a fenologia de tais 

classes por meio de métricas fenológicas derivadas de séries temporais de EVI da plataforma Terra 

MODIS. 

Resumo 

 Esse projeto é uma proposta de investigação científica no polo de Jeremoabo, localizado na 

região norte da Bahia, composto por treze municípios, e considerado como o mais vulnerável à 

desertificação na região semiárida baiana. O objetivo principal dessa pesquisa consiste em utilizar 

imagens de satélites para extrair assinaturas temporais dos alvos representativos da área de estudo e 

com base nestas gerar mapa de uso e cobertura vegetal, bem como analisar o comportamento fenológico 

através da extração das seguintes métricas: início, fim, amplitude e comprimento do período de 

crescimento vegetativo; taxas de aumento (rebrota) e diminuição (senescência) do vigor vegetativo, e 

produtividade total (integral maior) e produtividade sazonal (integral menor).  

 A metodologia a ser empregada traz um viés inovador por utilizar técnicas de extração de 

parâmetros fenológicos através de imagens de satélites, o que permite realizar estudos sinópticos e de 

forma relativamente rápida, quando comparados com os métodos utilizados in loco, representando, por 

tanto, uma economia de custos em trabalhos de campo, além de proporcionar a análise com maior 

abrangência espacial (escala geográfica) do objeto de estudo.  
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 Nessa perspectiva é de fundamental importância que esse estudo seja realizado no polo de 

Jeremoabo, devido as suas características peculiares dentro do bioma caatinga e pelo fato da área de 

estudo estar vulnerável à degradação ambiental devido a falta de conhecimento de como as ações 

antrópicas nele implementadas podem repercutir negativamente, caso as particularidades biofísicas da 

paisagem não sejam consideradas. Desta forma, a proposta aqui apresentada consiste em um estudo que 

proporcionará melhor compreensão do comportamento fenológico das diferentes fitofisionomias 

representativas na área de estudo. 
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Catalogação e digitalização dos livros de 
notas do tabelionato do 1º Ofício da Comarca 
de Feira de Santana (1830-1930) 

Coordenação 

Elciene Rizzato Azevedo 

CONSEPE 

080/2011 

Área Conhecimento CNPq 

História do Brasil 

 

Objetivos 

 Preservação e disponibilização dos registros de notas cartoriais de Feira de Santana e região, 

referentes ao período de 1827 a 1930. Consolidar e incentivar grupos de pesquisa com especial interesse 

na área social, econômica e cultural do semiárido baiano durante o século XIX e no pós abolição. 

Resumo 

 Este projeto tem como objetivo o mapeamento, a catalogação, a  digitalização dos livros dos 

cartórios de notas da cidade de Feira de Santana e região, visando tornar pública e manejável uma série 

documental em estado avançado de deteriorização, embora de fundamental importância para a 

construção da história social, econômica e cultural do semi-árido baiano. O trabalho terá como foco o 

acervo do Tabelionato do 1o. Ofício de Notas de Feira de Santana, sob a guarda da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, por meio do convênio estabelecido entre esta instituição de ensino e o 

Tribunal de Justiça da Bahia, em maio de 2004. A preocupação com a preservação e democratização do 

acesso aos registros cartoriais vem acompanhada, nessa proposta de trabalho, com a necessidade de 

criar condições e fomentar o interesse de pesquisadores e estudantes de história para temas e objetos 

que possam resgatar aspectos diversos da história dessa região da Bahia – e concorrer, assim, para 

consolidar um campo de estudo. Em um primeiro momento faremos a complementação da digitalização 

dos documentos dos livros já catalogados e identificados -- total de 14 livros e fragmentos de livros, 

referentes aos anos de 1830 a 1888. Em um segundo momento, daremos continuidade à identificação, 

catalogação e digitalização dos Livros de Notas da Primeira República do mesmo tabelionato -- total 

de 12 livros.  

Palavras-chave: registros de notas; fontes; semi-árido; catálogo  
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Um rio de lutas-história e memória dos 
movimentos sociais no Submédio São 
Francisco (1968-1994) 

Coordenação 

Eurelino Teixeira Coelho Neto 

CONSEPE 

020/2015 

Área Conhecimento CNPq 

História do Brasil República 

 

Objetivos 

 Conhecer a história e preservar a memória das lutas sociais desencadeadas no Submédio São 

Francisco entre 1968 e 1994. 

Resumo 

 Este projeto propõe um objetivo duplo: investigar a história e registrar a memória das lutas 

sociais protagonizadas por diferentes grupos de sujeitos pertencentes às classes trabalhadoras na 

região do Submédio São Francisco entre 1968 e 1994. A história daqueles personagens e das lutas que 

travaram compõe o outro lado, ainda pouco conhecido, da história social da região dominada, até o 

presente, por narrativas estruturadas sobre os temas do progresso e do desenvolvimento. Ainda são 

limitados os conhecimentos disponíveis sobre quem eram esses sujeitos e como suas vidas foram 

atingidas pelas grandes obras na calha do Rio São Francisco. Conhecemos ainda menos a história de 

como eles responderam às mudanças e o que resultou de suas ações – e são essas as questões que 

orientam a presente proposta de pesquisa. Ao atacá-las, damos encaminhamento ao primeiro aspecto 

do nosso duplo objetivo, ou seja, a produção de conhecimento histórico sobre as experiências de luta 

desencadeadas na região por aqueles personagens que, por seus próprios esforços, se tornaram 

protagonistas relevantes na cena histórica.  

 Reconhecer e demonstrar a importância daquelas experiências, no entanto, leva 

necessariamente a questionar a hegemonia de uma memória que, sem maiores riscos, pode ser 

denominada de oficial. As lutas concretas travadas no passado por aqueles homens e mulheres se 

prolongam, no presente, como luta simbólica e política em torno da memória, isto é, dos sentidos de 

que se recobrem os acontecimentos do passado quando lembrados hoje. Aqui aparece a segunda 

dimensão do nosso objetivo, o registro da memória das lutas a partir de acervos documentais e da 
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memória oral dos protagonistas. Na verdade, este projeto deve sua existência à iniciativa de alguns que, 

tendo vencido os perigos de ontem, dispõem-se agora a lutar contra o esquecimento. 

 A região do Submédio São Francisco é constituída por municípios da Bahia e de Pernambuco 

localizados na bacia sanfranciscana entre o lago de Sobradinho e a Cachoeira de Paulo Afonso. Trata-

se da área afetada mais direta e intensamente pelas intervenções realizadas em sequência na calha do 

Rio São Francisco a partir da década de 50. A pesquisa, no entanto, não recobre cada município 

individualmente, mas retraça e segue o roteiro das lutas sociais que se desenvolveram e se articularam 

a partir de diferentes pontos daquele território. A rigor o território coberto pela pesquisa ultrapassa, 

por pequena margem, a definição técnica do Submédio São Francisco. Estão incluídas as localidades da 

usina de Xingó, situada já no Baixo São Francisco entre Alagoas, Bahia e Sergipe, apesar de distante 

poucos quilômetros de Paulo Afonso, e as porções mais ocidentais do lago de Sobradinho, que 

pertencem ao Médio São Francisco. Mesmo assim mantivemos o termo que serve, melhor que qualquer 

outro, para localizar num rio com mais de 2.800 quilômetros de extensão o trecho em que ocorreram os 

episódios cuja história queremos estudar.  

 O marco inicial do período coberto pela investigação é 1968. Naquele ano era inaugurada a 

segunda usina em Paulo Afonso, enquanto eram tomadas as primeiras providências para expulsar os 

moradores da cidade de Glória, que seria inundada pela barragem de Moxotó. Foi também naquele ano, 

no auge da ditadura militar, que um vigário recém-chegado a Paulo Afonso começou a se envolver com 

o problema daqueles moradores, abrindo caminho para muito do que veio depois.  A pesquisa se estende 

até 1994, ano de inauguração da Usina de Xingó, a última a ser construída naquele trecho do rio. Foi 

também um ano cheio de acontecimentos políticos que, por seu caráter mobilizador e sua abrangência, 

permitem a observação do ponto a que chegaram os personagens dessa história, não apenas no 

desenvolvimento de movimentos sociais e organizações com impacto em sua região, mas também como 

protagonistas da luta de classes em escala nacional. 
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História e memória da esquerda e das lutas 
sociais: Bahia, Brasil, séc. XX 

Coordenação 

Eurelino Teixeira Coelho Neto 

CONSEPE 

153/2006 

Área Conhecimento CNPq 

História do Brasil República 

 

Objetivos 

 Investigar a história, registrar e preservar a memória e das organizações de esquerda e das lutas 

sociais no século XX, com ênfase para a Bahia. 

Resumo 

 A pesquisa tem por objeto a história das lutas sociais e das organizações políticas de esquerda 

no século XX. Neste sentido, ela tem o caráter de eixo articulatório das demais pesquisas desenvolvidas 

no âmbito do Laboratório de História e Memória da Esquerda e das Lutas Sociais. As formas 

construídas pelas lutas que povoaram o século XX são extremamente diversificadas. Dentre elas as mais 

freqüentes foram os partidos, organizações sindicais, associações, movimentos comunitários e 

religiosos, movimentos de rebeldia popular espontânea, círculos ou grupos culturais e recreativos, 

coletivos envolvidos na publicação de periódicos, disputas de caráter teórico e político envolvendo 

intelectuais. Os cenários dos embates foram igualmente diversos: o local de trabalho, acampamentos e 

ocupações de terra, manifestações e atos em praças e vias públicas, intervenções nas esferas legislativa, 

judiciária e executiva da sociedade política, publicações alternativas, universidades e meios 

intelectuais. Algumas iniciativas tiveram articulação e repercussão nacional, outras operavam somente 

no plano local. Na prática, o estudo das lutas coincide com a investigação dessas formas históricas 

através das quais elas se manifestaram. Em sua primeira etapa, a pesquisa priorizará o registro da 

memória e a produção de fontes para a história das lutas sociais. 
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Ser tão forte: desenvolvimento territorial 
sustentável 

Coordenação 

Acácia Batista Dias 

CONSEPE 

106/2014 

Área Conhecimento CNPq 

Sociologia 

 

Objetivos 

 Combater a pobreza e a desiguladade de gênero, através de ações emancipatórias, fortalecendo 

a identidade territorial, a organização, a articulação e a institucionalidade, numa perspectiva de 

consolidar uma visão de futuro embasada na construção do desenvolvimento territorial sustentável. 

Resumo 

 Este projeto pretende ser um instrumento de consolidação e fortalecimento da experiência já 

desenvolvida pelos sujeitos locais, com os apoios recebidos nesses dez anos de caminhada em busca das 

políticas públicas e do desenvolvimento sustentável, que venham gerar qualidade de vida para a 

população; assim, proporcionará, além de ações de apoio a dinamização e gestão dos colegiados, o 

monitoramento do plano safra tendo como foco a inclusão produtiva e ações transversais envolvendo 

as políticas pública voltadas para as mulheres, constituindo-se num efetivo instrumento de apoio às 

iniciativas de combate à pobreza (rural e urbana), buscando a eficientização dos projetos 

socioprodutivos, de agricultura familiar e de infraestrutura, além da dinamização dos grupos e 

movimentos de mulheres que buscam a emancipação econômica e a equidade de gênero.  

 São três os eixos temáticos que nortearão todo processo de trabalho:  

a) extensão, caracterizada pelo conjunto de atividades que será empreendido, nos múltiplos níveis da 

instância territorial (colegiados, diretoria, grupos de trabalho/câmara técnicas, grupos/movimentos de 

mulheres, lideranças comunitárias, organizações sociais participantes, agentes públicos), capitaneadas 

pelo Núcleo de Extensão Territorial que, aliás, terá o papel de monitorar e avaliar todo processo de 

trabalho;  

b) pesquisa, a partir do levantamento de dados sobre a situação atual dos territórios, mapeamento dos 

grupos de mulheres e o acesso às políticas públicas, o registro e a sistematização das ações, 

constituindo-se num rico processo de geração de dados e informações para a produção científica, com 

alimentação do Sistema de Gestão Estratégica (SGE) da SDT;  
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Museu Casa do Sertão 

c) gestão do conhecimento, com o diálogo permanente entre o saber acadêmico e o saber popular, aliada 

à experiência acumulada dos colegiados, fortalecendo e ampliando o aprendizado e o universo de 

conhecimento dos pesquisadores, técnicos e agentes locais, através da troca de experiência, o que se 

constituirá em um importante fator de contribuição ao processo de desenvolvimento sustentável em 

construção. 
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Escolarização e formação profissional em 
Feira de Santana-1910/1960-os grupos 
escolares, a Escola Normal da Feira e o 
Ginásio Santanopólis 

Coordenação 

Ione Celeste Jesus de Sousa 

CONSEPE 

066/2010 

Área Conhecimento CNPq 

História do Brasil 

 

Objetivos 

 Identificar e investigar registros sobre três instituições escolares urbanas em Feira de Santana, 

entre 1910 e 1960-o Grupo Escolar José Joaquim Seabra, a Escola Normal de Feira de Santana e o Colégio 

Santanopólis-e trata-los enquanto fontes para uma História e uma Memória da escolarização e da 

preparação profissional, via instituições escolares, nesta cidade. 

Resumo 

 Este projeto objetiva investigar instituições escolares de Feira de Santana como os Grupos 

Escolares, as Escolas Reunidas, a Escola Normal, e o Ginásio Santanopólis, entre 1925 a 1960, com as 

atividades propostas de execução da identificação, tratamento, catalogação e elaboração de guias de 

pesquisa sobre os registros históricos, além de propor Planos de Trabalho específicos que concorram a 

bolsas de  Iniciação Cientifica oferecidas pela UEFS e Agências de Fomento.  Problematiza que a criação 

destas instituições enquanto Escolarização foi parte das estratégias de Modernização, Progresso e 

Disciplina Controle Social do projeto/processo de escolarização republicano, instituídos e 

implementados desde a implantação deste regime, em 1891, até o período militar da década de 1960. 

Suas proposições metodológicas são incorporações das perspectivas teórico-metodológicas da História 

Cultural da Educação ao abordar os processos e instituições escolares como objetos de uma cultura 

escolar, em processos sócio-históricos específicos, mas também vinculados a análises comparativas com 

outras configurações escolares no Brasil, priorizando os pontos de encontros, assim como as 

descontinuidades/ e peculiaridades. 
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O conceito de sinthoma em Lacan e suas 
consequências clínicas 

Coordenação 

Ivone Maria de Melo 

CONSEPE 

067/2017 

Área Conhecimento CNPq 

História, Teorias e Sistemas em Psicologia 

 

Objetivos 

 Investigar o conceito de sinthoma na obra de Jacques Lacan e suas consequências para a clínica 

contemporânea. 

Resumo 

 Nosso objetivo conjunto é pesquisar o conceito de sinthoma, investigar sua importância teórica 

no último período do ensino de Lacan e suas implicações para a clínica contemporânea. Para isso, 

examinaremos os cortes epistemológicos efetuados por Lacan em seu ensino, do inconsciente 

estruturado como uma linguagem ao inconsciente real, que figura como resposta de Lacan à invenção 

freudiana. A clínica do sinthoma e a orientação ao real, incluindo a topologia dos Nós. As consequências 

clínicas dessa orientação ao abordar os chamados sintomas contemporâneos, as urgências subjetivas e 

as respostas que tem sido formuladas a partir da psicanálise. O problema de pesquisa assim fica 

formulado: Quais as consequências do conceito de sinthoma e da orientação ao real para a teoria da 

clínica psicanalítica contemporânea? (Projeto sem financiamento) 
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Urbanização e produção de cidades na Bahia 

Coordenação 

Janio Laurentino de Jesus Santos 

CONSEPE 

027/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Humanas 

 

Objetivos 

 Investigar os condicionantes que, ao longo da história, permitiram que o sistema de cidades 

médias e pequenas da Bahia tivesse as características que possuem atualmente, junto a uma análise dos 

padrões de segregação socioespacial existente nessas, bem como do caráter das propostas de 

planejamento e gestão que, nas últimas décadas, foram adotadas, em tese, para superar problemas que 

entravam a promoção de justiça social e de melhoria de vida. 

Resumo 

 O objetivo desta Proposta de Pesquisa é investigar os condicionantes que, na história, 

permitiram que o sistema de cidades médias e pequenas da Bahia tivesse as características que possuem 

atualmente, junto com análise dos padrões de segregação socioespacial existentes, bem como do caráter 

das propostas de planejamento e gestão que, nas últimas décadas, foram adotadas, em tese, para superar 

os problemas que entravam a promoção de justiça social e de melhoria da qualidade de vida. A 

metodologia está pautada em leituras bibliográficas; pesquisa documental, em órgãos estatais, bancos 

de dados oficiais e junto às prefeituras municipais; e elaboração de mapas temáticos. Por meio dos três 

eixos de discussão (urbanização baiana, segregação socioespacial e planejamento e gestão urbanos), 

pretende-se, com os resultados previstos: conceder subsídios às pesquisas que versem sobre a história 

das cidades e da urbanização da Bahia; proporcionar o acesso à comunidade, de dentro e fora da 

academia, a informações sobre aspectos demográficos e econômicos das cidades baianas; no âmbito do 

desenvolvimento de políticas públicas, dar subsídios aos gestores dos municípios, aos técnicos 

vinculados ao planejamento e à sociedade civil para implementar projetos que visem superar problemas 

vinculados à segregação socioespacial; e, no que diz respeito ao desenvolvimento de políticas públicas, 

serão oferecidas diretrizes para nortear a revisão ou elaboração das propostas de planejamento e gestão. 
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Análise ambiental no semi-árido baiano como 
subsídio ao ordenamento territorial: a 
vulnerabilidade à desertificação no pólo de 
Jeremoabo 

Coordenação 

Jocimara Souza Britto Lobão 

CONSEPE 

137/2011 

Área Conhecimento CNPq 

Geocartografia 

 

Objetivos 

 Analisar a vulnerabilidade ambiental no pólo de Jeremoabo (Canudos, Uauá, Rodelas, 

Chorrochó, Paulo Afonso, Glória, Santa Brígida, Pedro Alexandre, Coronel São João de Sá, Novo Trunfo, 

Antas e Jeremoabo) identificado anteriormente como um dos mais degradados do semi-árido da Bahia, 

visando caracterizar as áreas mais susceptíveis a desertificação. 

Resumo 

 Para o semiárido brasileiro a desertificação se constitui num dos mais graves problemas 

socioambientais. Por isso os estados que possuem terras localizadas na Área Suscetível a Desertificação 

(ASD) no Brasil definida pelo Ministério do Meio Ambiente estão desenvolvendo estudos sobre a 

vulnerabilidade à desertificação com o principal objetivo de construir o Plano de Ação Estadual de 

Combate a Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca PAE.  

 Na Bahia, em junho de 2007 foi assinado o Decreto Estadual n. 11.573/09 que instituiu o 

Programa Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. Este programa é 

coordenado pelo Instituto de Gestão das Águas e Clima (INGÁ) e entre as suas atividades está o 

diagnóstico da qualidade ambiental das Áreas Suscetíveis a Desertificação no Estado, que ocorre em 

parceria com diferentes instituições, como a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e 

Instituto do Meio Ambiente Bahia (IMA/BA).  

 As áreas designadas para as investigações totalizam-se em quatro núcleos, definidos como pólo 

regionais de Guanambi, Irecê, Jeremoabo e Juazeiro, que integram os mencionados municípios e 

adjacentes (BAHIA, 2009). Neste estudo preliminar identificou-se o polo de Jeremoabo como uma das 

áreas mais críticas do estado da Bahia.  
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Centro Xavante 

 Este projeto visa mapear a vulnerabilidade ambiental do pólo de Jeremoabo considerando seus 

aspectos físicos e biológicos com a finalidade de subsidiar o ordenamento territorial na região, 

utilizando-se de geotecnologias para mapear o uso e ocupação modelar o relevo e integrar os resultados 

por meio de lógica fuzzy. Para isso o projeto conta com uma equipe multidisciplinar composta por 

professores da UEFS e alunos de graduação e pós-graduação. 
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Mapbiomas Árida 

Coordenação 

Jocimara Souza Britto Lobão 

CONSEPE 

053/2019 

Área Conhecimento CNPq 

GeoCiências 

 

Objetivos 

 Desenvolvimento de um sistema de detecção e monitoramento biofísico de áreas degradadas e 

com risco de desertificação no Semiárido Brasileiro tendo como piloto a área foco do Projeto 

BRA/14/G32, as ASD – SE e a região do Alto Sergipano, onde estão sendo realizadas intervenções de 

campo (implantações de quatro URADs nos assentamentos Florestan Fernandes, João Pedro Teixeira 

e Modelo localizados no Município de Canindé do São Francisco, Assentamento Flor da Serra/ 

Quilombo Serra da Guia, localizado no Município Poço Redondo). 

Resumo 

 

 O Projeto MapBiomas – Arida é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, financiado 

pelo GEF (Global Environment Facility) e PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

desenvolvimento) com o objetivo de criar um sistema de monitoramento das áreas degradadas no 

nordeste brasileiro, bem como monitorar as áreas de intervenções que visam mitigar os processos de 

desertificação realizadas nas URAD – Unidades de Recuperação de Áreas Degradadas e Redução da 

Vulnerabilidade Climática na Região Semiárida Brasileira, com base em Sensoriamento Remoto. 

 A Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS é responsável pela execução do Projeto e 

a Associação Plantas do Nordeste – APNE pela execução financeira. O sistema desenvolvido visa apoiar 

gestores e a comunidade local a fim de que possam acompanhar a evolução no tempo dos processos 

biofísicos que desencadeiam a desertificação bem como as ações desenvolvidas nas URAD, visando a 

Degradação Neutra das Terras – LDN, que é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, 

estabelecido pela Organização das Nações Unidas – ONU. 

 Em anexo a carta acordo assinada pelo PNUD e a APNE que é a gestora financeira do Projeto.  

O MapBiomas  Arida disponibilizará uma plataforma web de suporte técnico e social para auxiliar a 

comunidade, gestores e técnicos no monitoramento de áreas em processo de recuperação por meio da 

iniciativa de implantação de URAD. 
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 Nesta plataforma tem-se: Os seguintes dados biofísicos anuais de 2000 a 2018 derivados de 

produtos de sensoriamento remoto (Projeto Mapbiomas). 

 • Mapas anuais de Cobertura e Uso do Solo. 

 • Mapas anuais de Índice de Vegetação — NDVI. 

 • Mapas anuais de CO2Flux. 

 • Mapas anuais de espelhos d’água. 

 • Mapas anuais de matrizes de transição. 

 Para especialistas serão desenvolvidos: 

 • Workspace, ou seja, um ambiente online interativo, onde os gestores e especialistas podem 

acompanhar a evolução das áreas imageadas por diversos sensores (Landsat 7 e 8; Modis e Sentinel) em 

cada pixel das imagens. 

 • Os dados desta plataforma serão acompanhados por técnicos e gestores locais e processados 

em uma arquitetura de nuvem de computadores. 

 • Modelo de identificação de áreas prioritárias para implantação de URAD. É um modelo 

espacial que integra variáveis ambientais visando mapear a vulnerabilidade à degradação a fim de 

identificar as áreas prioritárias para implantação de URAD. 

 • Webcollect (Arida Collect) para cadastramento das atividades da URAD.  É um aplicativo, 

possível se ser instalado em qualquer celular com Android, que registra a coordenada das ações 

implementadas nas URAD, bem como um banco de dados que o alimentará com informações. 
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Revolução metodológica e revolução científica 
do séc. XVII: o advento do método e dos 
ensaios científicos de Descartes 

Coordenação 

José Portugal dos Santos Ramos 

CONSEPE 

039/2016 

Área Conhecimento CNPq 

História da Filosofia 

 

Objetivos 

 Examinar o modo como diversas concepções de método foram laboradas ao longo do século 

XVI, sobretudo, aquela que é estabelecida no Proêmio do Livro dos Físicos do Curso de Conimbricense 

da Companhia de Jesus (1592-1606), com propósito de averiguar o estatuto do marco epistemológico 

estabelecido nos Ensaios científicos de Descartes publicados no início da modernidade, mais 

precisamente em 1637. 

Resumo 

 Pesquisa tem por objetivo inicialmente investigar as seguintes diferentes concepções acerca da 

constituição da ciência moderna e suas possíveis origens estabelecida na filosofia medieval: (i) a 

revolução metodológica do séc. XIII, a qual é proposta por Crombie e defende há uma evolução contínua 

da ciência entre o medievo e a modernidade e (ii) a revolução científica do século XVII sustentada por 

Koyré, com o propósito de examinar se as referidas concepções são compatíveis com o marco da 

constituição do método de Descartes e de seus resultados publicados nos Ensaios científicos de 1637. 

 Para Koyré o estudo da evolução e das revoluções das ideias científicas evidenciam verdadeiras 

mutações do intelecto humano: transformações em virtude das quais algumas noções, a custo 

inventadas pelos maiores gênios, se tornaram não apenas acessíveis, mas até fáceis e claras para os 

estudiosos das ciências. Ele sustenta também que tal mutação foi a revolução científica do século XVII: 

profunda transformação intelectual de que a física moderna, ou mais exatamente a clássica, foi 

simultaneamente a expressão e o fruto.  

 Como se sabe, diversos historiadores da filosofia cartesiana consideram que o método 

anunciado por Descartes em 1637 constitui-se como um dos marcos de revolução científica na 

investigação filosófica exercida na modernidade. No entanto havia pelo menos um século que debates 

e comentários acerca do método preocupava de maneira peculiar o pensamento desenvolvido na 
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Escolástica Tardia, visto que conceitos latinos como methodus, ordo e via aparecem constantemente 

em títulos de publicações renascentistas. Pretendemos, assim, averiguar se há marcadamente uma 

continuidade entre o pensamento medieval tardio e a formação da modernidade, especificamente, em 

Descartes ou se há uma revolução científica e qual o estatuto epistemológico desta. 
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Método e ciência em Descartes 

Coordenação 

José Portugal dos Santos Ramos 

CONSEPE 

098/2012 

Área Conhecimento CNPq 

História da Filosofia 

 

Objetivos 

 Investigar o método cartesiano por meio da lógica matemática que o opera e o instrumentaliza 

na prática científica de René Descartes, sobretudo, nas obras publicadas em 1637, a saber, o Discurso 

do método e os ensaios que o segue: A Geometria, A Dióptrica e os Meteoros. 

Resumo 

 A pesquisa tem por objetivo explicar o método cartesiano por meio da lógica matemática que 

o opera e o instrumentaliza na prática científica. Na pesquisa partimos do pressuposto de que a partir 

dessa explicação do método, Descartes encontra demonstrações geométricas que viabilizam a 

orientação de suas experimentações científicas. As experimentações científicas são iniciadas, então, 

quando Descartes encontra previamente uma determinada demonstração geométrica e visa justificá-la 

por meio da reconstrução de um fenômeno físico. No entanto, tal reconstrução requer uma metodologia 

experimental, pois, neste momento trata-se da investigação de objetos que compõem um fenômeno 

físico. A metodologia experimental de Descartes prescreve dois procedimentos de investigação, a saber, 

os procedimentos de redução e composição. Sustentar-se-á na pesquisa que essa metodologia requer 

objetos manipuláveis que possibilitem a justificação experimental dos objetos compostos (ou seja, do 

fenômeno físico investigado) por meio do uso de hipóteses e analogias. As obras de Descartes utilizadas 

nesta pesquisa são o Discurso do método e Ensaios complementares: A Geometria, a Dióptrica, os 

Meteoros e como complementação as Regras para direção do espírito. 
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História da história: crônica, memória e 
história na elaboração historiográfica 

Coordenação 

Rinaldo César Nascimento Leite 

CONSEPE 

088/2012 

Área Conhecimento CNPq 

História 

 

Objetivos 

 Sistematizar e avaliar interpretações do Brasil, prioritariamente da Bahia, de uma das suas 

regiões ou localidades, de recortes temáticos, obras autorais e estudos historiográficos específicos, 

desde as crônicas coloniais aos paradigmas analíticos modernos e contemporâneos, com abordagens 

das tipologias de escrita da história, suas fundamentações filosóficas, visões historiográficas, 

circunstâncias das produções intelectuais, situação dos autores nas respectivas conjunturas da 

elaboração, características essenciais dos seus estilos literários e suas tendências e perspectivas. 

Resumo 

 Este projeto articula propostas de pesquisas historiográficas individuais sobre temas, regiões, 

épocas, autores ou obras, para roteirizar o estudo da historiografia brasileira, preferencialmente sobre 

a Bahia, em múltiplos aspectos, num amplo programa de investigação. Ele dá continuidade ao projeto 

anterior, “HISTÓRIA DA HISTÓRIA DO BRASIL: um estudo de historiografia brasileira”, aprovado 

pela resolução CONSEPE Nº 028/2006, com aditivo apresentado à PPPG em 27 de julho de 2009 e 

relatório final em agosto de 2011. Com ele se propõe, através da pesquisa bibliográfica, esboçar um 

amplo painel dos conteúdos de crônicas, memórias e estudos históricos, primordialmente sobre a Bahia, 

com abordagens de diferentes recortes temáticos, temporais e espaciais. 

 A historiografia consiste na interpretação da escrita sobre vivências humanas, apoiada em 

documentos e elaborada a partir de recortes espaciais (continentais, nacionais, regionais, locais), 

teóricos (weberiano, marxista), metodológicos (estudo comparativo, análise discursiva, serialização), 

temáticos (gênero, regime de trabalho, cultura, poder) e temporais (Colônia, Império, Primeira 

República, Pós-1930, Contemporâneo). O perfil teórico-metodológico da historiografia acadêmica da 

atualidade desenvolveu-se durante a “conjuntura crítica privilegiada da história europeia” de 1848 a 

1870.  Entretanto, no Brasil, somente foi praticada a partir da década de 1940, quando se instituíram 

os cursos de história nas faculdades de filosofia e passou-se a exercitar a investigação e a escrita da 
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história com novas metodologias. A pesquisa historiográfica desenvolve-se em escala crescente na 

atualidade. Contudo, ainda carece de estudos, tanto na perspectiva teórica geral quanto nos seus 

múltiplos recortes e facetas. Pretende-se com esta proposta de investigação coletiva, desdobrada em 

planos individuais de trabalho, sistematizar reflexões sobre discussões teóricas e metodológicas da 

historiografia e analisar discursos escritos sobre o passado sócio-cultural e político-econômico do 

Brasil, em particular da Bahia em suas diversas fases históricas, a partir de um tema específico, de 

determinado autor ou obra, numa tentativa de situar os produtos historiográficos e as ideias neles 

contidas nas respectivas conjunturas de elaboração e devir histórico.  

 Desse modo, propõe-se expor os conteúdos das obras selecionadas com análise das 

circunstâncias e objetivos das suas escritas; identificar as  formações profissionais, inserções sociais e 

produções bibliográficas dos respectivos autores; caracterizar e analisar formas de abordagem 

historiográfica; conteúdos narrativos, perspectivas interpretativas, embasamentos metodológicos, 

fundamentações teóricas e principais argumentos; averiguar suas contribuições para o conhecimento 

do tema; a repercussão acadêmica e social do estudo no seu tempo sua elaboração; e sua atualidade 

científica. Como produto final, aspira-se a elaboração de estudos monográficos ou artigos analíticos 

sobre uma obra ou a produção de determinado autor, recortes temáticos, temporais ou espaciais, de 

livre opção de cada componente da equipe. 
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A botânica na Bahia Atlântica colonial: 
políticas científicas, naturalistas e instituições 
(1768-1808) 

Coordenação 

Rodrigo Osório Pereira 

CONSEPE 

101/2017 

Área Conhecimento CNPq 

História das Ciências 

 

Objetivos 

 Analisar o papel desempenhado pela botânica na formulação de políticas coloniais para a Bahia 

Atlântica entre os anos de 1768 a 1808. 

Resumo 

 Este projeto de pesquisa objetiva estudar a relação da botânica colonial com as políticas da 

Coroa portuguesa para a flora da Bahia Atlântica, na transição do século XVIII para o XIX. Entendendo 

a ciência moderna como um instrumento de dominação colonial, verificamos que ela assumiu um papel 

central no mundo Ultramarino português setecentista. Mas, se por um lado, a botânica serviu para 

potencializar a exploração dos recursos naturais no horizonte colonial, por outro, foi assimilada pelos 

diferentes contextos locais, sendo reelaborada com características singulares que complexizaram as 

relações entre o centro português e as periferias.  

 Para tanto, pretende estabelecer uma discussão acerca das relações imperiais entre Portugal e 

a Bahia Colonial a partir da botânica, mostrando seu processo de institucionalização em curso no Reino 

e os fatores atrativos para sua consolidação na Bahia, evidenciando os funcionários naturalistas que ali 

atuaram e destacando as instituições científicas que, tanto em Lisboa quanto Coimbra, organizaram 

uma extensa rede do naturalismo português. Do outro lado do Atlântico, focalizamos uma porção do 

território da Capitania da Bahia, denominada Bahia Atlântica, considerado um território estratégico 

nas conexões com o Império e um centro botânico.  

 Nessa região, muitos funcionários-naturalistas desenvolveram suas funções como agentes da 

Coroa e como botânicos. Eram: o Governador da Capitania da Bahia, Dom Fernando José de Portugal; 

o Ouvidor da Comarca de Ilhéus, Francisco Nunes da Costa; o naturalista Manoel Ferreira da Câmara 

Bittencourt e Sá; o Capitão de Infantaria, Domingo Alves Branco Muniz Barreto; o Juiz Conservador da 

Matas, Baltasar da Silva Lisboa;  o Juiz de Fora da Vila de Cachoeira, Joaquim de Amorim Castro; o 
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filósofo José de Sá Bittencourt e Accioli e; o Diretor do Jardim Botânico da Bahia, Inácio Ferreira da 

Câmara Bittencourt.  

 Como frentes de manifestação direta, a botânica subsidiou a construção de políticas para as 

madeiras-de-lei, culturas agrícolas e ervas na Bahia Atlântica. No que diz respeito às madeiras-de-lei, 

discutiremos como a botânica subsidiou um olhar de conservação dos bosques que resultou em ricos 

levantamentos de espécies, variados estudos e um processo de regulamentação dos Reais cortes de 

madeira. Quanto às culturas agrícolas, destacaremos a estimulação botânica na criação de políticas de 

diversificação do potencial agrícola da região, sendo o algodão sua principal alternativa econômica. Por 

fim, focalizaremos a política para as ervas na Bahia Atlântica a partir da experiência do Jardim Botânico 

da Bahia, instituição inserida numa rede imperial de circulação de ervas.    
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Uma crítica à linguagem segundo as 
“investigações filosóficas” de Ludwig 
Wittgestein 

Coordenação 

Tatiane Pereira Boechat 

CONSEPE 

194/2012 

Área Conhecimento CNPq 

História da Filosofia 

 

Objetivos 

 Discutir e analisar sobre o modo como se deu o engano, ou melhor, sobre a natureza do erro de 

interpretação da noção de significação para o homem ao longo de sua história. 

Resumo 

 Esta pesquisa tem como propósito investigar a crítica que Wittgenstein em sua obra, 

“Investigações Filosóficas”, dirige a certa concepção da essência da linguagem humana. O ponto central 

da investigação se debruça sobre a ligação entre treinamento e ensino ostensivo e a relação que eles 

guardam com a definição ostensiva da linguagem. Parece-nos que a forma primitiva de ensino ostensivo 

das palavras precederia a definição ostensiva na ordem da aprendizagem. No entanto, este limite, entre 

estes dois modos de aquisiçãoda linguagem, é apenas vagamente delimitado na obra. Propomo-nos, 

então, a investigar essa questão, tendo em mente a possível retomada da posição do ensino ostensivo 

como um âmbito pré-operatório da significação, o âmbito de nascimento do sentido. Supondo, para 

tanto, que o engano dirigido à concepção de linguagem advindo da tradição filosófica não seja algo que 

se deu exteriormente à própria tendência da alma humana.  

Palavras-Chave: ensino ostensivo; definição ostensiva; significado; uso das palavras. 
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O antipsicologismo e a certeza de 
Wittgenstein 

Coordenação 

Wagner Teles de Oliveira 

CONSEPE 

083/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Filosofia 

 

Objetivos 

 Desenvolver pesquisa sobre a reflexão tardia de Wittgenstein sobre a certeza e sobre a 

gramática dos conceitos psicológicos, relevando, sobretudo, aqueles aspectos que nos permitiriam 

compreender a sua investigação sobre a filosofia da psicologia como essencialmente vinculada à noção 

de certeza elaborada em Da Certeza e em linha de continuidade com a perspectiva anti-psicologista do 

Tractatus. 

Resumo 

 Ao analisar expressões linguisticas que travam uma relação direta com estados mentais, no MS 

169, Wittgenstein afirma que a certeza não pode ser pensada como um tipo de sentimento ou coisa 

semelhante. A certeza, diz ele, deve ser compreendida como um modo de agir e não como a inflexão de 

voz que alguém usa ao falar. Assim, a certeza seria compreendida como resultante das práticas com as 

quais se entremescla no mesmo sentido que não pode ser compreendida como um ponto idealizado do 

qual as coisas ora se aproximam, ora se distanciam. Aparentemente, essa noção de certeza teria como 

conseqüência imediata a desimportância dos estados mentais na dinâmica dos jogos de linguagem. 

Afinal de contas, a certeza constitui interesse filosófico na medida em que pode ser compreendida como 

resultado da aplicação de critérios de objetividade que garantem a compreensão lingüística. Talvez por 

essa razão a maneira como Wittgenstein a compreende vincula-se tão facilmente à afirmação de 

desimportância dos estados mentais ao funcionamento dos jogos de linguagem.  

 De um lado, teríamos a tese de irrelevância dos estados mentais; de outro, a tese segundo a qual 

a certeza corresponderia a um estado mental. Nesse caso, como em muitos outros, Wittgenstein deve 

recusar tanto uma quanto outra. Em sendo assim, mais do que enfatizar a irrelevância dos estados 

mentais, a investigação trata de desvendar as relações internas dos atos psicológicos a partir da 

gramática mesma segundo a qual esses atos são ditos, mesmo porque à lógica deve interessar apenas o 

que seja observável, ou seja, o que pertence ao tecido dos jogos de linguagem. Em razão disso, 



 

  128 

Wittgenstein trata de combater aquela noção de certeza psicologista, que a pensa articulada em um 

cenário mental a partir do qual se passaria a atribuir necessidade às nossas ações. Alia-se, portanto, a 

essa noção de certeza, a reivindicação de que a sua investigação situe-se no campo da lógica, recusando 

veementemente que suas considerações constituam um apanhado psicológico da certeza. É exatamente 

nesse ponto que Da Certeza e os textos que tratam de analisar a gramática dos conceitos psicológicos 

se irmanam. Mais do que isso, os MSS 169, 170, 171 e 174 comungam a estratégia teórica e, além disso, 

mobilizam os mesmos exemplos dos textos sobre a certeza. Por essa perspectiva, cumpre analisar em 

que medida a leitura de Da Certeza pode beneficiar-se da proximidade com os textos sobre a filosofia 

da psicologia.  

 Mais especificamente, valendo-se dos pontos de contato entre o trabalho sobre a certeza e as 

investigações sobre a filosofia da psicologia, pretendemos esclarecer a articulação conceitual por meio 

da qual a gramática da certeza se estabelece na obra de Wittgenstein. A essa perspectiva interessa, 

sobretudo, dois pontos, a saber: em primeiro lugar, a apresentação de razões por que julgar que o tema 

da certeza não se restringe aos manuscritos editados em Da Certeza: em segundo, a ideia de que a 

conexão entre o trabalho sobre a certeza e as investigações sobre a filosofia da psicologia é um 

testemunho inequívoco do quanto os manuscritos editados em Da Certeza se estabelecem em 

continuidade com as Investigações. 
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O Brasil na cooperação Sul-Sul: América de 
Sul, África e BRICS 

Coordenação 

Clóvis Caribe Menezes dos Santos 

CONSEPE 

121/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Relações Internacionais, Bilaterais e Multilaterais 

 

Objetivos 

 Analisar, com ênfase na atuação do Brasil, os sentidos, dinâmicas, alcances e limites da 

Cooperação Sul-Sul, nos âmbitos dos processos de integração regional, da cooperação economia, 

tecnológica e em políticas sociais entre Estados do Sul Global, e da cooperação política entre atores do 

Sul Global em organizações internacionais. 

Resumo 

 Pesquisa em rede com pesquisadores de três universidades: UFBa-UCSAL-UNEB e com três 

coordenadores institucionais, sob a coordenação central na UFBA.  O campo das relações 

internacionais tem sido marcado, desde seu advento, pela dualidade cooperação versus conflito. A 

questão de fundo que acompanha essa área de estudo pode ser sintetizada na seguinte pergunta: dadas 

as condições específicas do ambiente internacional, marcado pela ausência de um Estado e de um 

governo comum, em que medida os Estados podem cooperar? O interesse deste estudo está voltado 

especificamente para a posição do Brasil nesse cenário, isto porque há uma lacuna no conhecimento a 

respeito do crescimento das atividades de cooperação brasileira no exterior, o que tem apontado para 

a necessidade de maior sistematização e reflexão acerca do tema no país.  

 Diferente daquela cooperação praticada pelos países do Norte, sob a regulamentação da OCDE, 

existem ainda no Brasil lacunas quanto orientações políticas oficiais acerca dos objetivos, prioridades 

e critérios de distribuição (temática, geográfica ou temporal) dos recursos para a cooperação para o 

desenvolvimento internacional.  Sabe-se que uma característica da cooperação brasileira é a natureza 

segmentada do quadro institucional. A cooperação brasileira desenvolveu-se ao longo do tempo de 

forma descentralizada, com mais de uma centena de instituições brasileiras do governo federal, 

operando e disponibilizando expertise em setores diversos, de acordo com as demandas de países em 

desenvolvimento.  
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 Tendo em vista responder à complexidade temática e territorial deste estudo, o projeto está 

concebido a partir de quatro eixos: (1) Contempla estudos sobre relações de cooperação na América do 

Sul. Visa analisar a inserção da América Latina no contexto das transformações da política 

internacional pós-1990; (2) Trata das relações de cooperação do Brasil com a África. Propõe estudar 

diversas políticas da diplomacia brasileira nas últimas décadas sobre a relação do país com aquele 

continente. (3) Contempla as relações Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul - BRICS, visando a 

produzir conhecimentos sobre uma articulação geopolítica de relevância crescente, tendo por foco a 

educação; (4) Contempla o estudo da atuação dos países emergentes em organizações internacionais, 

especialmente a Organização das Nações Unidas. Propõe pesquisar as negociações, deliberações e 

agendas da ONU no plano multilateral das temáticas dos direitos humanos e meio ambiente. Os quatro 

eixos permitem uma integração teórica e metodológica para construir um conhecimento mais 

sistemático e analítico sobre a capacidade de interação do Brasil com atores internacionais tão diversos.  
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Sexualidades encarnadas: a genealogia da 
subjetividade de Foucault, da experiência da 
carne à patologização da sexualidade. 

Coordenação 

Malcom Guimarães Rodrigues 

CONSEPE 

005/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Humanas 

 

Objetivos 

 O objetivo geral pressupõe a consolidação de três etapas que, por mera convenção, chamaremos 

de “teórica”, “prática” e “prático-teórica”. 

Resumo 

 O presente Projeto problematiza a produção da sexualidade contemporânea a partir da 

genealogia da subjetividade de Foucault que, como pretendemos mostrar, encontra seu ponto de 

inflexão na experiência da carne. À medida que a análise desta experiência nos encaminha em direção 

à produção de identidades sexuais patologizadas, os resultados de nossa pesquisa deverão ter como 

horizonte as ciências sexuais que, de um modo ou de outro, se deparam com tal patologização. Assim, 

a segunda etapa do Projeto, após a análise de As confissões da carne, dar-se-á pelo confronto entre os 

resultados da pesquisa e a experiência, a terminologia e o conhecimento clínico da medicina do 

psiquismo que tem como ponto de partida, ou de chegada, a verdade do sexo. Nesta etapa, nosso 

objetivo não será uma análise das ciências sexuais, mas a assimilação de seu background ao redor da 

sexualidade.  

 Para atingir este objetivo, realizaremos uma série de reuniões científicas, com a participação de 

psiquiatras, psicanalistas, psicólogos clínicos e outros convidados, a fim de discutir e coletar dados a 

serem confrontados com os resultados da primeira etapa do Projeto (vide os itens “objetivos” e 

“metodologia” do anexo). A terceira e última etapa se consolidará com a confecção de um relatório final, 

a apresentação dos resultados em palestras e sua publicação em formatos científicos, como artigos em 

revistas qualificadas. 
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Maquiavel e Espinosa entre desejo e política 

Coordenação 

Luiz Carlos Montans Braga 

CONSEPE 

035/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Humanas 

 

Objetivos 

 O conceito do homem como desejo em Espinosa. Implicações da teoria dos afetos para a 

construção das teses políticas de Espinosa. O conceito do homem como desejo em Maquiavel. A 

ausência do conceito explicito de afetos alegres em Maquiavel como possível ponto de diferença 

significativa entre suas concepções de homem (CHAUI, 2003a, p. 325). As implicações do conceito de 

homem como ser desejante, em Maquiavel, para suas teses políticas. 

Resumo 

 Espinosa cita Maquiavel em dois momentos do Tratado político. E o faz de maneira elogiosa, 

chamando-o agudíssimo [acutissimus]. Comentadores de peso estabelecem pontes possíveis entre 

ambos. Esse o pano de fundo. O problema que se quer investigar tem dois momentos. O primeiro é o da 

proximidade, ou não, entre os conceitos espinosano e maquiaveliano de desejo, bem como de outros 

afetos. Caso se aproximem, mas não se igualem, em que medida se distanciam? Este tema teve início de 

investigação no pós-doutorado, mas, em função do curto prazo de pesquisa, não foi esgotado. O 

segundo momento da pesquisa é o da proximidade, ou distância, entre ambos, quanto às soluções 

políticas que propõem, levando-se em conta, sempre, o conceito de desejo (e demais afetos) que 

formulam.  

 No doutorado, defendeu-se a tese de que a sustentação da filosofia política de Espinosa 

demanda a teoria dos afetos, a qual, por sua vez, demanda a fina construção ontológica do autor. 

Aconteceria o mesmo com Maquiavel, isto é, sua filosofia política demandaria seus conceitos de 

humores/desejo, bem como dos afetos amor, ódio, entre outros? A hipótese inicial, que se depreende da 

análise de excertos das obras de Espinosa e Maquiavel, e de comentadores, é a de que há semelhanças 

consideráveis entre os conceitos de desejo em ambos, bem como entre as soluções e construções da 

filosofia política que elaboram. Quanto ao tema das soluções políticas que propõem, não houve tempo 

hábil, no pós-doutorado, para iniciar a investigação da questão. O objetivo é tratar também deste tema 

na presente pesquisa, que é um desdobramento e um aprofundamento da pesquisa de pós-doutorado, 

bem como da investigação empreendida no doutorado. As hipóteses serão confirmadas, entretanto, 
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apenas ao final de um caminho de análise em minúcia das fontes primárias, bem como com o auxílio de 

comentadores que tratam dos temas - do desejo, dos demais afetos, da política e da intersecção desses 

conceitos - em ambos e em cada um dos autores. O grau, por assim dizer, das semelhanças, ao final, 

poderá ser verificado usando-se também a métrica das diferenças conceituais. 
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Estratégias de enfrentamento para a síndrome 
da tensão pré-mesntrual 

Coordenação 

Magno Oliveira Macambira 

CONSEPE 

028/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Psicologia do Trabalho e Organizacional 

 

Objetivos 

 Identificar quais as estratégias utilizadas por trabalhadoras para enfrentar os sintomas da 

síndrome pré-menstrual no contexto do trabalho. 

Resumo 

 O estudo pretende compreender quais as estratégias de enfrentamento utilizadas por 

trabalhadoras para lidar com os sintomas da síndrome pré-menstrual no contexto laboral. Para tanto, 

serão realizados três estudos. O primeiro pretende validar uma escala de sintomas da síndrome pré-

menstrual. O segundo estudo, pretende relacionar a intensidade da síndrome pré-menstrual e o nível 

de resiliência das trabalhadoras. O terceiro busca compreender quais as estratégias utilizadas para o 

enfrentamento dos sintomas da referida síndrome no ambiente laboral. A pesquisa se justifica pela 

ausência, na literatura nacional, de estudos que tenham como alvo a temática, apesar significativa 

inserção da mulher no mercado de trabalho. Como critério de participação, serão inseridas na coleta de 

dados, mulheres que estejam trabalhando e se encontrem no período de vida fértil, após a devida 

apresentação do termo de consentimento livre e esclarecido. Para execução da pesquisa, ela será 

desmembrada em três estudos consecutivos de distintas naturezas metodológicas, respeitando o 

objetivo específico de cada uma, a saber: Estudo 1 – caracterizado por um conjunto de estratégias 

estatísticas de validação de instrumentos de mensuração, fundamentados pela teoria clássica dos testes; 

Estudo 2 – utilização de técnicas de correlação e análise de dispersão entre síndrome pré-menstrual e 

resiliência em trabalhadoras; e Estudo 3 – utilização de grupos focais para identificação de estratégias 

de enfrentamento em trabalhadoras com alto nível de síndrome pré-menstrual. Espera-se que o 

resultado desse projeto de pesquisa lance luz sobre os impactos da síndrome pré-menstrual nas 

trabalhadoras, viabilizando estratégias de gestão que levem em conta variáveis de natureza 

exclusivamente femininas e que ainda não são atendidas, a pesar dos possíveis impactos no desempenho 

e qualidade das relações de trabalho. 



 

  135 

Filosofia da representatividade poética e suas 
tecnologias: um projeto de definição da arte 

Coordenação 

Charliston Pablo do Nascimento 

CONSEPE 

030/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Filosofia 

 

Objetivos 

 Defender a plausibilidade da definição da arte como tecnologias poéticas. 

Resumo 

 Com esta pesquisa ambiciona-se apresentar a ideia de representatividade poética como 

condição necessária para o conceito de arte. Trata-se, deste modo, de inserir ao debate estético e 

filosófico da arte uma nova formulação do conceito de arte e fundamentar a sua plausibilidade nas 

discussões correntes em torno da questão ‘o que é arte?’. Tendo em vista esse objetivo, o Projeto 

percorrerá cinco passos fundamentais: 1) apresentar o papel da definição e identificação das obras de 

arte como elemento necessário para uma filosofia da arte de caráter essencialista; 2) Inserir o nosso 

projeto no debate contemporâneo da definição da arte, discutindo as deficiências das principais teses 

de definição, notadamente; 3) Identificar, a partir de obras-chave ao longo da história da arte e dos 

artefatos arqueológicos e suas multiculturas, a presença de uma característica experimental e de 

significado representativo no emprego das linguagens e técnicas, ao que compreenderemos afirmação 

de uma poética; 4) Valermo-nos da identificação multicultural das experimentações poéticas e o caráter 

de significação representativa que elas alcançaram, principalmente ao fundarem narrativas de uma 

concepção poética perante as tecnologias, como alicerce para a definição de algo como obra de arte e, 

consequentemente, das atribuições sociais que tais objetos passam a constituir em suas respectivas 

culturas enquanto paradigmas artísticos; e, por fim, 5) Defender a tese de que acima dos alicerces 

institucionais da arte, das concepções e atribuições de valores estéticos aos artefatos artísticos, ou das 

definições históricas da arte, que é no princípio de uma caracterização da representatividade poética se 

encontra a condição transfiguradora de objetos em obras de arte.  

Palavras-Chave:  arte; definição; poética; representação; tecnologia. 
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  137 

Gestão social sustentável e as políticas de 
apoio à família e a paternidade no Brasil no 
período de 2014 a 2018 

Coordenação 

Ana Barreiros de Carvalho 

CONSEPE 

036/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Administração Pública 

 

Objetivos 

 Entender, qualitativamente, como as políticas de apoio à família e à paternidade podem se 

constituir em uma estratégia de gestão social sustentável. 

Resumo 

 A sociedade contemporânea vem passando por diversas crises, tanto por forças da poluição do 

meio ambiente quanto por força da crise de valores, que nos levam a repensar as nossas instituições 

sociais quanto à existência da corrupção na esfera da gestão pública e a consequente degradação do 

nosso planeta e casa comum. O modelo de desenvolvimento social baseado apenas em fatores 

econômicos, não mais responde às demandas provocadas por essas crises e, um modelo de 

desenvolvimento social sustentável é necessário para que as futuras gerações tenham asseguradas o seu 

direito à vida e a uma existência saudável.  Nesse contexto, a família, vem passando por profundas 

mudanças em sua estrutura e dinâmica de convivência e necessita ser repensada e apoiada, uma vez que 

representa importante suporte para o enfrentamento da pobreza, fome e violência. De tal modo, é 

necessária uma análise das atuais políticas a ela relacionadas, pois o seu entendimento poderá 

representar uma contribuição para a esfera da gestão estratégica de pessoas e para o desenvolvimento 

social sustentável. 

 Assim como o capital físico e o capital humano podem aumentar a produtividade, o contrato 

social também aumenta a produtividade de indivíduos e grupos. Segundo Putnam (2000), o capital 

físico refere-se a objetos, o capital humano refere-se às propriedades dos indivíduos e o capital social se 

refere às conexões entre os indivíduos, redes e normas socais de reciprocidade e confiança que se 

desenvolvem entre eles. Nesse sentido, para o citado autor, o capital social se aproxima do que 

chamamos de virtudes cívicas. A diferença é o fato de que a virtude cívica é mais poderosa quando 

inserida numa densa rede de relações sociais recíprocas. Uma sociedade de muitos indivíduos virtuosos, 
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porém isolados, não é necessariamente rica em capital social. Uma vez que a gestão estratégica de 

pessoas visa o desenvolvimento social e de pessoas a longo prazo, o que implica em sustentabilidade, 

notou-se a pertinente relação entre a gestão estratégica de pessoas, o desenvolvimento de capital social 

e o desenvolvimento sustentável e, por esse motivo o presente projeto de pesquisa visa aprofundar 

estudos nessa abordagem. O principal objetivo desta pesquisa é entender, qualitativamente, como as 

políticas de apoio à família e à paternidade podem se constituir em uma estratégia de gestão social 

sustentável, procurar-se-á: a) criar e atualizar uma base de dados de estudos relevantes sobre políticas 

relativas à família e à paternidade; b) identificar as causas fundamentais que levam ao desenvolvimento 

social sustentável; c) avaliar a eficácia das políticas relativas à família e à paternidade e sua contribuição 

para a gestão social sustentável; d) aprender, aperfeiçoar e utilizar as técnicas de Administração 

Estratégica de Pessoas e das Teorias da Administração Geral visando contribuir com a construção da 

teoria da Gestão Social Sustentável ; e) levar a discussão do estado da arte do tema para a sala de aula, 

nas disciplinas Administração de Recursos Humanos I e II e Gestão Estratégica,  que são lecionadas 

pela proponente. 

 A abordagem metodológica dessa pesquisa será a qualitativa que, segundo Roesh (1996), é 

também chamada de exploratória interpretativa. O método que será utilizado será o levantamento 

bibliográfico exploratório e para a execução deste trabalho será feito, em primeiro lugar, uma revisão 

ampla e cuidadosa da literatura sobre o tema. Recorrer-se-á a análises históricas, teóricas e empíricas. 

Concomitante a esta revisão da literatura, que será feita em praticamente todas as etapas da pesquisa, 

será construída uma base de dados com os principais indicadores das políticas para a família e para a 

paternidade no Brasil, no período de 2014 a 2018. Essa base de dados será atualizada periodicamente e 

conterá as seguintes variáveis: taxas de desenvolvimento social (vários indicadores), pobreza, 

indicadores de nível de atividade social (associações), nível educacional.      

 Esses dados são publicamente disponíveis nos sítios governamentais nacionais e 

internacionais, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada, da Organização das Nações Unidas e outros organismos não governamentais. Alguns dados 

coletados em sua forma bruta deverão ser tratados com os procedimentos adequados. A partir de então, 

análises do conteúdo, acessado através do levantamento bibliográfico exploratório, será efetuada com 

base na metodologia de análise de conteúdo de Bardin, que, segundo Marcone & Lakatos (2002), tem 

por finalidade descrever, sistematicamente, o conteúdo das comunicações e abrande três fases 

principais: (a) Estabelecer unidades de análise; (b) determinar categorias de análise e (c) selecionar a 

amostra do material de análise. Seminários de Pesquisa em andamento serão realizados para que os 

resultados parciais da pesquisa sejam socializados com a comunidade acadêmica interessada.  
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Organizações da sociedade civil de interesse 
público (OSCIP): estudo quanto ao perfil das 
entidades do estado da Bahia 

Coordenação 

Kelly Cristina Ribeiro Marques Cardoso 

CONSEPE 

198/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Contábeis 

 

Objetivos 

 Traçar um perfil da qualidade das informações contábeis apresentadas ao CNES pelas 

entidades qualificadas com OSCIP, localizadas no Estado da Bahia. 

Resumo 

 O recente processo de proliferação das OSCIPs no Brasil, sobretudo no estado da Bahia 

demonstra que entidades desta natureza são necessárias para a sociedade além de concretizar a 

participação de pessoas interessadas em prestar serviços à comunidade. A contabilidade desempenha 

um papel particular e significativo para a subsistência destas entidades do terceiro setor, sobretudo 

pelas regras específicas inerentes à gestão de recursos.  

 O objetivo geral deste trabalho é de traçar um perfil da qualidade das informações contábeis 

apresentadas ao CNES (Cadastro Nacional de Economia Solidária) pelas entidades qualificadas com 

OSCIP, localizadas no Estado da Bahia. Com isso, será possível identificar meios de que a ciência 

contábil possa prestar os serviços mais adequados as respectivas necessidades. Especificamente, busca-

se identificar a utilização de itens de controle contábil que viabilizem a qualidade das informações 

contábeis geradas (prestação de contas); analisar o fluxo da receita anual, participação de receita de 

origem pública, bem como a relação das receitas com o resultado gerado; mapear os tipos de 

colaboradores: funcionários; estagiários remunerados e não remunerados; voluntários permanentes e 

eventuais; e analisar o patrimônio e dos benefícios fiscais assim como mecanismos contábeis de controle 

dos mesmos.  

 Para realizar este estudo descritivo,além da pesquisa bibliográfica será realizada uma pesquisa 

empírica com os dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça através do Cadastro Nacional de 

Economia Solidária (CNEs) nos períodos de 2009 à 2011. Os dados serão tabulados e apresentados por 

meio de estatística descritiva, utilizando o software Microsoft Excel. Espera-se gerar proposta de 
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modelo para divulgação das informações econômicas e financeiras que permita acesso público a 

qualquer usuário por meio de redes sociais e de prestação contas adequada às amplas necessidades dos 

usuários das informações contábeis das OSCIPS. Também espera-se realização de seminários voltado 

ao público formado por interessados no assunto; criação de um site de referência para divulgação das 

informações das OSCIPS baianas bem como as melhores práticas de divulgação; quadro de referência 

das OSCIPS em operação situadas no estado da Bahia estabelecido por meio de aferição dos melhores 

resultados relacionados à transparência; e por fim originar diagnóstico quanto ao nível de informações 

econômicas e financeiras apresentadas ao CNES para contribuir com a prestação de contas adequada 

mantendo o fluxo de recursos e a continuidade da entidade na prestação de serviços sociais. 
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Diferenças estruturais produtivas entre os 
pequenos, médios e grandes estabelecimentos 
agropecuários baianos 

Coordenação 

Paulo Nazareno Alves Almeida 

CONSEPE 

071/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos 

 

Objetivos 

 Estudar as diferenças estruturais entre os estratos de área da agropecuária baiana. 

Resumo 

 A dualidade da agropecuária brasileira (isto é, a existência de grande número de pequenos 

produtores detendo pouca área versus pequeno número de grandes produtores detendo muita área) 

torna o ambiente produtivo bastante heterogêneo, no qual os médios e grandes produtores 

(normalmente agrupados como agropecuária patronal) convivem de forma desigual com os pequenos 

estabelecimentos (que muitas vezes usam, predominantemente, a mão de obra familiar), sendo que 

aqueles dispõem de nível tecnológico mais elevado, melhores condições de acesso ao crédito e aos 

mercados, enquanto que parte significativa dos pequenos estabelecimentos não possuem essas mesmas 

prerrogativas.  

 Em decorrência dessa realidade, torna-se necessário o estudo das condições estruturais de 

produção da agropecuária baiana. Enfatizar-se-á, o estrato do pequeno estabelecimento agropecuário, 

visto que este é o mais carente em estrutura produtiva e em condições socioeconômicas. Desta forma, a 

análise da produção agropecuária, segmentando-as em três estratos de área pode gerar informações 

úteis para a implantação de políticas públicas específicas ao atendimento dos pequenos produtores. 

 Em virtude da característica da dualidade da agropecuária nacional e baiana, objetiva-se no 

presente trabalho estudar as diferenças estruturais entre os estratos de área da agropecuária baiana. Os 

objetivos específicos consistem na estimativa das funções de produção para a agropecuária baiana nos 

estratos de área do pequeno, médio e grandes estabelecimentos.  

 Assumem-se as formas funcionais Cobb-Douglas (CD) e Transcendental Logarítmica 

(Translog) na estimativa das funções de produção. Serão feitos testes de estabilidade estrutural por 

meio do teste de Chow para verificar se uma única função de produção pode expressar a tecnologia de 
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Horto Florestal 

produção agropecuária aplicada no estado da Bahia, ou se as tecnologias de produção empregadas em 

cada estrato de área são diferentes. Serão realizadas análises tabulares para identificar diversos aspectos 

estruturais entre os estratos, tais como os níveis de trabalho, área e capital empregados nos estratos de 

área do pequeno, médio e grande estabelecimentos agropecuários. 
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Teorias do crescimento econômico: aplicações 
para economia brasileira 

Coordenação 

Rosembergue Valverde de Jesus 

CONSEPE 

034/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Crescimento e Desenvolvimento Econômico 

 

Objetivos 

 Produzir um manual intermediário de Teorias do Crescimento Econômico com Aplicações para 

a Economia Brasileira. 

Resumo 

 O objetivo da pesquisa é produzir um manual intermediário das principais Teorias do 

Crescimento Econômico com Aplicações para a Economia Brasileira. O conteúdo do trabalho cobrirá 

de forma exaustiva todo conteúdo recomendado para os cursos de Teorias do Crescimento Econômico 

ao nível de Graduação em Economia. A organização do trabalho seguirá a evolução histórica dos 

modelos de crescimento econômico. Primeiro, trata dos Modelos de Crescimento com Tecnologia 

Exógena. Segundo, revela os Modelos de Crescimento Endógeno de primeira geração, os quais retratam 

as externalidades como fator de retroalimentação do crescimento econômico. Terceiro, aborda os 

modelos de crescimento Endógeno de segunda geração, n os quais a tecnologia é um fator de produção 

resultante dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. 
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Feira livre e itinerante como elemento central 
para o processo de desenvolvimento, 
reaplicação, aperfeiçoamento e avaliação de 
tecnologias sociais. 

Coordenação 

José Raimundo Oliveira Lima 

CONSEPE 

006/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

Objetivos 

 Este projeto propõe-se a promover um processo de incubação da Feira Livre da UEFS Saberes 

e Sabores na Incubadora de Iniciativas de Economia Popular e Solidária da UEFS, como elemento 

central para o processo de desenvolvimento, reaplicação, aperfeiçoamento e avaliação de tecnologias 

sociais articuladas a economia popular e solidária, visando proporcionar o desenvolvimento de 

produtos, serviços, habilidades e de responsabilidades relevantes para os sujeitos envolvidos nos 

demais projetos de extensão em processo de Incubação na IEPS-UEFS. 

Resumo 

 Este projeto objetiva promover um processo de incubação da Feira Livre e Itinerante Saberes e 

Sabores na Incubadora de Iniciativas de Economia Popular e Solidária da UEFS (IEPS-UEFS), como 

elemento central para o processo de desenvolvimento, reaplicação, aperfeiçoamento e avaliação de 

tecnologias sociais articuladas à economia popular e solidária, visando a proporcionar o 

desenvolvimento de habilidades e de responsabilidades relevantes para os sujeitos envolvidos nos 

projetos de extensão da IEPS-UEFS. Os resultados desse trabalho estão consubstanciados na vivência 

de experiências protagonizadas em ações da IEPS-UEFS e em suas parcerias internas 

(interdepartamentais/interdisciplinares) e externas (Associações, Cooperativas, IFBA, UFMT) 

durante seus 10 anos de existência com projetos desenvolvidos e em desenvolvimento com uma 

participação efetiva de sujeitos envolvidos.  

 A compreensão das principais diferenças entre as tecnologias convencionais e as Tecnologias 

Sociais será nesta pesquisa um ponto de partida oportuno. As primeiras maximizam a produtividade 

em relação à força de trabalho, considerando mais produtiva uma iniciativa que consegue reduzir 

trabalho em uma proporção maior de fatores que compõem a produção. Nesse aspecto, a tecnologia 
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convencional é elemento chave nas discussões em torno das causas do desemprego estrutural. Seu ritmo 

de produção, dado pelas máquinas, não permite a manutenção nem o controle direto do trabalhador, 

que não utiliza sua capacidade criativa de forma integral, além de ser uma tecnologia, não raro 

monopolizada pelas grandes organizações dos países ricos, proporcionando desigualdades quando se 

analisam os avanços tecnológicos que beneficiam o acúmulo de capital para os mais favorecidos, bem 

como diferenças tecnológicas entre economias que promovem hierarquias para baixo desenvolvimento 

ou subdesenvolvimento.  

 Em contraposição ao modelo da tecnologia convencional têm-se as Tecnologias Sociais, que são 

baseadas na disseminação de soluções para problemas voltados às demandas de alimentação, recursos 

hídricos, educação, habitação, saúde, meio ambiente, renda, trabalho, cultura, dentre outras áreas. 

Podem ainda aliar saber popular com conhecimento técnico-científico, sendo libertadoras de potencial 

físico e financeiro, bem como da inventividade do produtor direto – o trabalhador –, não promovendo 

desigualdades ou diferenças entre patrões e empregados e agregando capacidade de viabilizar 

economicamente as iniciativas autogestionárias, assumidas por trabalhadores, bem como o 

empoderamento coletivo e comunitário noutra lógica de desenvolvimento, o desenvolvimento local. 
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Tributação ecológica como instrumento de 
política urbana em matéria de Imposto sobre 
a Propriedade Predial e Territorial e Urbana 
(IPTU) - aplicação para municípios brasileiros. 

Coordenação 

Tânia Cristina Azevedo 

CONSEPE 

037/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

Objetivos 

 O objetivo geral da pesquisa é demonstrar aplicação da Tributação Ecológica em matéria de 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial e Urbana (IPTU), mediante emprego de práticas de 

sustentabilidade coadunada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), integradas aos 

instrumentos de política urbana, com vistas à adoção nas capitais brasileiras e municípios com mais de 

500.000 habitantes. 

Resumo 

 O objetivo geral da pesquisa é demonstrar aplicação da Tributação Ecológica em matéria de 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial e Urbana (IPTU), mediante emprego de práticas de 

sustentabilidade coadunada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), integradas aos 

instrumentos de política urbana, com vistas à adoção nas capitais brasileiras e municípios com mais de 

500.000 habitantes. Especificamente, pretende-se discutir à adoção de tributação ecológica como 

instrumento de política urbana municipal; analisar os critérios e benéficos decorrentes acerca da 

adoção da tributação ecológica nas capitais brasileiras e demais localidades com mais de 500.000 

habitantes; demonstrar aplicação da tributação ecológica, mediante adoção de práticas de 

sustentabilidade que estejam em consonância com os ODS.  

 Trata-se pesquisa aplicada quanto à sua natureza, devido utilizar-se de conteúdos existentes 

para fins de aplicação prática. Quanto ao alcance dos objetivos, a presente pesquisa classifica-se como 

de natureza descritivo-explicativa, pois descreverá os diferentes tipos de tributos ecológicos adotados 

em municípios brasileiros, e explicativa, além disto, visa compreender os critérios e benefícios 

estabelecidos nas legislações local, e qualitativa em sua abordagem. Como estratégia de condução da 

pesquisa, será adotada a pesquisa de campo, mediante técnicas de pesquisa documental, análise de 
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conteúdo e complementarmente se necessário, será realizado visitas presenciais nas repartições 

públicas envolvidas locais envolvidas com as normatizações tributárias em matéria de IPTU. Para tanto, 

revisão de literatura acerca do assunto servirá de construção de uma plataforma teórica para o 

aprofundamento sobre tributação ecológica, com ênfase no IPTU sob a ótica da política urbana.  Desta 

maneira, a amostra a ser pesquisada corresponde as capitais brasileiras e demais municípios com mais 

de 500.000 habites do país. Este quantitativo será obtido, mediante coleta de dados no Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A partir disto, será adotado análise de conteúdo para 

descrever a aplicação da legislação e regulamentações vigente para o assunto. 

 Portanto, ao concluir este projeto pretende-se contribuir com instrumentos teóricos e práticos 

para o avanço e solução de lacunas relativas a tributação ecológica que atue como instrumento de 

política urbana.  Ademais, o projeto poderá incentivar a capacitação dos profissionais deste setor, 

abrindo frente para outros estudos de interesse, como por exemplo, no âmbito do planejamento urbano 

integrado com medidas tributárias sustentáveis e seus efeitos práticos 
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As instituições econômicas e sociais e a 
discriminação contra os afrobrasileiros 

Coordenação 

Nilo Rosa dos Santos 

CONSEPE 

061/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Crescimento e Desenvolvimento Econômico 

 

Objetivos 

 Este projeto tem como objetivo geral investigar o papel das políticas institucionais no campo 

socioeconômico no combate as injustiças sociais que atingem discriminadamente a população 

afrodescendente da Região Metropolitana de Feira de Santana. 

Resumo 

 O Projeto tem com objetivo pesquisar as instituições das cidades que compõem a região 

metropolitana de Feira de Santana. Sendo uma região de população maioritariamente afrobrasileira 

dispõe de baixos índice de desenvolvimento humano. O potencial econômico da região a destaca de 

outras regiões. Mas este potencial, não é distribuído de acordo com critérios econômicos. 
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Departamento de 
Educação - DEDU  
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Observatório de juventudes rurais na região 
sisaleira da Bahia 

Coordenação 

Alessandra Alexandre Freixo 

CONSEPE 

062/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Educação 

 

Objetivos 

 Analisar a experiência desenvolvida pela Escola Família Agrícola de Valente na formação dos 

sujeitos do campo, com o intuito de apreender alguns dos desdobramentos que as experiências 

formativas proporcionadas pela pedagogia da alternância produzem sobre as trajetórias sócio-

profisionais de jovens egressos, como estratégia de pertencimento desses jovens a seu território de 

identidade. 

Resumo 

 O objetivo desse projeto é fortalecer o enraizamento de comunidades no território do sisal, em 

especial no município de Valente, tomando como ponto de partida as trajetórias sócio-profissionais de 

jovens egressos da Escola Família Agrícola de Valente (EFA-Valente). Este projeto será desenvolvido a 

partir de um viés essencialmente qualitativo, no qual faremos uso, principalmente, dos fundamentos 

téorico-metodológicos da pesquisa-ação, em associação com os princípios da pesquisa em memória 

social. Para se ter acesso às trajetórias de jovens rurais egressos da EFA, recorreremos, numa primeira 

etapa do projeto, ao uso de entrevistas semi-estruturadas, que terão como foco a historia de vida e 

trajetórias estudantis e socioprofissionais dos egressos, de modo a perceber os sentidos conferidos por 

estes sujeitos a sua formação na EFA.  

 A adoção da pesquisa-ação como enfoque metodológico, numa segunda etapa do projeto, 

pretende instrumentalizar a comunidade escolar para a atividade de pesquisa assegurando que esta 

comunidade possa ter autonomia para intervir reflexivamente na formação dos sujeitos do campo, 

enquanto produtora de conhecimentos metodologicamente sistematizados, apropriando-se dos 

processos e produtos resultantes da metodologia implementada ao longo desta pesquisa. Desta forma, 

o recurso amplamente difundido neste projeto será o grupo focal, um recurso de coleta de informações 

que demanda uma discussão coletiva sobre um tema especificado e mediado por um animador ou 

entrevistador. Este grupo focal se debruçará inicialmente na análise e discussão das trajetórias 



 

  151 

socioprofissionais dos egressos entrevistados, por meio de oficina de estudos de trajetórias da 

juventude rural, que culminarão na construção de distintas categorias de percursos formativos, a partir 

das quais serão mapeadas as demandas, expectativas e necessidades formativas dos egressos, tomadas 

como elementos balizadores para uma reflexão em torno da formação dos sujeitos do campo. Será 

construído coletivamente no grupo focal um questionário que verse sobre questões gerais de formação 

socioprofissional e dados socioeconômicos, direcionados ao total dos egressos da EFA. A partir das 

respostas aos questionários, serão selecionados de 10 a 20 jovens, que serão convidados a dar seu 

depoimento a cerca de uma das questões já suscitadas nas entrevistas realizadas na primeira etapa da 

pesquisa, elencadas e re-elaboradas a partir do trabalho conjunto do grupo focal, que se empenhará, 

nesta etapa, da realização das entrevistas, que serão gravadas em meio áudio-visual e posteriormente 

editadas e selecionadas para compor um vídeo-documentário sobre as trajetórias dos egressos da EFA. 
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Tal formação, tal ensino? Uma (re)leitura das 
políticas de sentido de ensino de professores-
formadores, como atos de currículo que 
podem qualificar a formação do licenciado e 
suas práticas docentes em sala de aula 

Coordenação 

Ana Verena Freitas Paim 

CONSEPE 

076/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Humanas 

 

Objetivos 

 Compreender como as políticas de sentido do ensino de professores formadores, enquanto atos 

de currículo podem qualificar a formação do licenciado em sua prática docente. 

Resumo 

 O projeto “Tal formação, tal ensino? Uma (re)leitura das políticas de sentido do ensino de 

professores-formadores, como atos de currículo que podem qualificar a formação do licenciado e suas 

práticas docentes em sala de aula” é uma proposta investigativa que visa analisar a relação entre a 

formação e ensino na prática dos licenciados, ou seja, pesquisar como os licenciados em suas práticas 

docentes em sala de aula qualificam ou não os atos de currículo dos professores-formadores produzidos 

em seu processo formativo.  

 A pesquisa possui caráter interinstitucional e se estende a Grupos de Pesquisa vinculados a 

quatro universidades, a saber: Grupo de Estudo e Pesquisa em Currículo e Formação do Ser em 

Aprendizagens – FORMARSER, do Departamento de Educação, onde se localiza a Proponente 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e a Coordenação Geral da investigação Professora 

Dra. Ana Verena Freitas Paim; o Grupo de Pesquisa sobre Currículo e Formação – FORMACCE, da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA),  sob a coordenação do Professor Dr. 

Roberto Sidnei Macedo,  o Grupo de Pesquisa Geografia, Diversas Linguagens e Narrativas de  

Professores – GEO(BIO)GRAFAR, da Universidade do Estado da Bahia  UNEB /Campus XI – Serrinha, 

sob a coordenação da Professora Dra. Jussara Fraga Portugal e o Grupo de Pesquisa sobre Política e 

Prática Pedagógica da Universidade Estadual de Santa Cruz(UESC) tendo como membro a professora 
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Dra. Alba Lúcia Gonçalves do Departamento de Educação da UESC. Trata-se de uma pesquisa de 

abordagem qualitativa (LÜDKE, 1986), pautada nos aspectos da Etnopesquisa Crítica e 

Multirreferencial e da Etnossociologia como aportes interpretativo-compreensivos do fenômeno 

investigado, respeitando-se princípios da etnografia (André, 2002).  

 Optarmos por utilizar um modo de pesquisa que, por sua natureza, permite aos sujeitos falarem 

por si e sobre si, posto que compreendemos que os atores sociais produzem não apenas 

inteligibilidades, etnométodos que lhes são próprios, mas principalmente conhecimento socialmente 

referenciado. É assim que, por meio desta pesquisa, pretendemos ir ao encontro destas inteligibilidades 

e, por conseguinte, deste conhecimento, a fim de interpretá-lo visando desvelar os atos de currículo que 

(re)significam o ensino, tanto de professores-formadores quanto de licenciados. Nesse sentido, 

utilizaremos a entre-vista, a observação, o grupo focal e a própria narrativa da história de vida 

profissional, como dispositivos de recolhimento das informações, necessárias à compreensão do objeto 

de pesquisa. O locus da pesquisa abrange o ensino de professores-formadores de cursos de licenciatura 

de quatro universidades públicas do Estado da Bahia (Universidade Estadual de Feira de Santana - 

UEFS, Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, e 

Universidade Federal da Bahia - UFBA) e as práticas de ensino de licenciados egressos, recentemente, 

que se encontrem em atuação na rede pública da educação básica. 
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Questões epistemológicas e metodológicas da 
produção acadêmica em políticas 
educacionais no Brasil (2000-2010) 

Coordenação 

Antonia Almeida Silva 

CONSEPE 

013/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Educação 

 

Objetivos 

 Analisar as características epistemológicas e metodológicas de teses e dissertações sobre 

políticas educacionais produzidas no período de 2000 a 2010 nos programas de pós-graduação em 

educação e identificar as principais tendências dessa produção, indicando possíveis contribuições e 

lacunas em relação às perspectivas de constituição do campo de estudo em políticas educacionais. 

Resumo 

 Este projeto tem como objetivo analisar as características epistemológicas e metodológicas de 

teses e dissertações sobre políticas educacionais produzidas no período de 2000 a 2010 nos programas 

de pós-graduação em educação e identificar as principais tendências dessa produção, indicando 

possíveis contribuições e lacunas em relação às perspectivas de constituição do campo de estudo em 

políticas educacionais.  

 O projeto terá por base pesquisa anterior realizada sobre a produção acadêmica em políticas 

educacionais que resultou na organização de um banco de dados com 1.283teses e dissertações 

coletadas no Banco de Teses da CAPES. Esse banco foi utilizado para a análise de diversas 

características gerais dessa produção, tais como: titulação dos trabalhos por ano de defesa e Instituição 

de Ensino Superior (IES), número de teses e dissertações por eixo e por natureza (mestrado e 

doutorado), produção das IES por eixo, número de linhas de pesquisa por IES, relação linhas de 

pesquisas versus número de trabalhos produzidos, relação linhas de pesquisa/instituição, relação de 

orientadores com 10 (dez) ou mais orientações por IES e eixo, número de trabalhos por país e estado 

estudados.  

 Além da análise das características gerais foram realizados estudos sobre questões teóricas e 

metodológicas dos trabalhos de alguns eixos, sendo necessárias para isso análises mais qualitativas dos 

resumos. A pesquisa ora proposta é de natureza qualitativa, com foco na base teórica e nos 
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procedimentos metodológicos dos trabalhos coletados. A opção feita por um estudo qualitativo deve-

se à possibilidade de produzir descrições mais densas e profundas do objeto de estudo. Também serão 

analisados os resultados das pesquisas apresentadas e a qualidade dos resumos, tendo como referência 

critérios preestabelecidos pelo grupo de pesquisadoras.  

 Para ampliar as análises relacionadas aos aspectos teóricos e metodológicos da produção 

acadêmica brasileira será feita análise do texto integral de 22 teses e dissertações produzidas entre os 

anos de 2000 e 2010 que pertencem ao conjunto geral do banco construído, ou seja, fazem parte dos 

1.283trabalhos selecionados, mas apresentam uma peculiaridade importante: tiveram, assim como este 

projeto, como objeto de estudo as abordagens teórico-metodológicas das pesquisas em políticas 

educacionais e daí a razão de se propor aqui um estudo ampliado desse conjunto. Ao somar os 

conhecimentos produzidos por esses trabalhos visa-se ampliar a compreensão sobre as características 

e os contornos que a produção acadêmica em políticas educacionais vem assumindo nas últimas 

décadas, no Brasil. 

 Para a análise desses 22 trabalhos na íntegra será construído um protocolo específico que 

possibilite a extração de dados relevantes sobre os seguintes aspectos: base teórica, posicionamento e 

perspectiva epistemológica, procedimentos metodológicos e articulação teórico-metodológica. Isso 

possibilitará sistematizar as principais contribuições desses trabalhos sobre abordagens teórico-

metodológicas das pesquisas em políticas educacionais. A proposta pretende contribuir para a 

elucidação das principais características epistemológicas e metodológicas de pesquisas de mestrado e 

doutorado sobre políticas educacionais, com vistas à construção desse campo de estudo, podendo 

constituir-se como uma referência para novas pesquisas sobre a temática. 
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O projeto modernizador e a publicação da 
educação na Bahia: trajetórias e ações dos 
sujeitos sociais e das instituições no período 
1940-2010 

Coordenação 

Antonia Almeida Silva 

CONSEPE 

030/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Educação 

 

Objetivos 

 Distinguir linhas e metas de continuidade e de rupturas na estratégia e na ação dos sujeitos 

sociais e das instituições (Estado) na formalização e implementação de políticas públicas para a 

educação entre 1940 e 2010, procurando apreender a existência (ou não) de um projeto comum de 

publicização da educação na Bahia. 

Resumo 

 O estudo tematiza a publicização da educação na Bahia, no período 1940-2010, e procura 

identificar e qualificar as ações empreendidas por diferentes agentes das políticas públicas para 

educação e seus desdobramentos para a edificação dos sistemas de educação e a promoção do acesso, 

permanência e sucesso escolar. O período escolhido remonta ao processo de enfrentamento do chamado 

“enigma baiano”, no final da década de 1940 e passa pelos períodos de reformas educacionais mais 

recentes, procurando perquirir a concepção de modernização que embalou as ações do Estado nesse 

período, suas contradições e desdobramentos na formulação e implementação de políticas públicas 

para a educação. Trata-se de uma incursão histórica, que além de análise conceitual dos princípios 

educacionais enunciados, volta-se para questões como a compatibilidade entre os princípios 

estabelecidos e as ações engendradas, assim como para as diferentes formas de atuação dos sujeitos 

sociais implicados (governo, sociedade civil e personalidades públicas ou, até então, desconhecidas nos 

veículos acadêmicos e de comunicação). A metodologia da pesquisa, de natureza qualitativa, está 

pautada nos pressupostos da análise de conteúdo. 
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Necessidades Educacionais de alunos com 
doenças crônicas: implicações na prática 
docente 

Coordenação 

Antonilma Santos Almeida Castro 

CONSEPE 

072/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Educação Especial 

 

Objetivos 

 Analisar as necessidades educacionais especiais dos alunos com doenças crônicas no processo 

de escolarização e as implicações que tais necessidades acarretam à prática docente. 

Resumo 

 O Projeto de Pesquisa, intitulado Necessidades educacionais de alunos acometidos com 

doenças crônicas: implicações na prática docente surgiu como um desdobramento do curso de extensão  

intitulado “As salas de recursos multifuncionais: entrecruzando olhares em uma perspectiva 

colaborativa entre profissionais da UEFS/ escola básica em Feira de Santana Resolução Consepe 

096/2013 no qual os docentes enfatizaram que uma das principais dificuldades dos professores da escola 

básica em relação ao processo de escolarização dos alunos com deficiência e com doença crônica é a 

ausência de informações sobre o processo de adoecimento e as implicações da cronicidade no ambiente 

escolar. Os referidos professores ratificam ainda que o diabetes, o câncer infantil e a obesidade são 

doenças crônicas presentes nas escolas.  

 Este projeto surgiu também da leitura e discussão a respeito dos princípios expostos no 

Programa Saúde na Escola (PSE, Brasil 2007) o qual propõe uma política intersetorial de prevenção, 

promoção e atenção à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino básico público (educação 

infantil, ensino fundamental e médio, educação de jovens e adultos e educação tecnológica), no âmbito 

das escolas e/ou das unidades básicas de saúde.  Pretende-se realizar uma pesquisa que promova uma 

ampliação do diálogo escola básica e universidade na perspectiva de possibilitar um 

redimensionamento na práticas educativas no que se refere ao processo de inclusão escolar e 

permanência do aluno que convive com a doença crônica (DC). Considera-se, para tal iniciativa, os 

impactos causados pelas condições crônicas de saúde no processo de escolarização do referido aluno, 

destacando-se entre esses impactos as situações que envolvem a aprendizagem. Assim,o projeto tem 
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como objetivo geral analisar as necessidades educacionais dos alunos com doenças crônicas no 

contexto escolar e as implicações que tais necessidades acarretam à prática docente.  

 Nessa direção configuram-se como objetivos específicos: identificar nas escolas municipais das 

cidades de Feira de Santana, Itaberaba e Conceição de Coité as principais doenças crônicas que 

acometem os alunos; Detectar as implicações das doenças crônicas no processo de escolarização do 

aluno; problematizar as dificuldades dos professores, das escolas investigadas, que atendem alunos com 

condições crônicas de saúde; construir, de forma mediada, um plano de atendimento pedagógico 

direcionado aos alunos que convivem com a doença crônica; subsidiar os professores de conhecimentos 

teóricos a respeito das especificidades, alusivas às doenças crônicas, encontradas nas escolas.  Serão 

sujeitos da pesquisa professores de escolas públicas municipais e pais ou responsáveis dos alunos com 

DC. A pesquisa terá como recorte teórico-metodológico o estudo qualitativo e dar-se-á por meio de 

uma proposta de ação colaborativa entre a Universidade e a escola básica abrangendo três etapas: na 

primeira etapa serão coletados os dados de identificação dos sujeitos e das implicações das doenças 

crônicas no contexto escolar junto às secretarias, as escolas/professores e pais ou familiares, caso os 

pais por algum motivo estejam ausentes.  

 Na segunda etapa será feito a sistematização e análise dos dados e na terceira será proposto um 

curso de extensão para professores e pais ou familiares dos alunos com DC. Serão utilizados como 

técnicas de pesquisa o questionário, a entrevista individual e o grupo focal.  Espera-se que os resultados 

da pesquisa se direcionem para o redimensionamento das práticas inclusivas nas escolas focalizadas na 

pesquisa e que estas se transformem em locus de referência para outras unidades educacionais. Os 

resultados serão posteriormente apresentados em eventos acadêmicos científicos publicados e 

divulgados em periódicos. 

Palavras-Chave: doença crônica na escola; educação inclusiva, prática docente.                              
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Rousseau: exclusão, reconhecimento e 
Educação 

Coordenação 

Antônio Cesar Ferreira da Silva 

CONSEPE 

139/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Humanas 

 

Objetivos 

 Refletir sobre as raízes da exclusão do indivíduo na sociedade moderna, e como, através da 

formação a exclusão pode ser supereada. 

Resumo 

 O projeto em questão procura apresentar o processo que gerou a exclusão do indivíduo, 

sobretudo o moderno, da dinâmica da vida social. Um dos pilares desta discussão é sem dúvida alguma 

o filósofo genebrino Jean-Jacques Rousseau. A partir dele, pode-se mergulhar nas raízes da 

desigualdade e da exclusão social que se forjou com o iluminismo. Este processo de exclusão é contrário 

à busca do indivíduo por realização. Desde os primórdios da reflexão filosófica, encontra-se a 

preocupação com a possibilidade de realização do homem, e assim, de sua integração às estruturas 

essenciais para a sua existência. Desta forma, a reflexão em torno da questão da exclusão do indivíduo 

moderno, exige a abordagem em torno de outro tema, que é o do reconhecimento. Em toda e qualquer 

sociedade, o que os seus indivíduos almejam é o reconhecimento de sua condição como membro 

construtor da própria sociedade. Mas, a dinâmica que rejeitará a exclusão social, que se efetiva a partir 

do reconhecimento, só poderá se estruturar com um longo e profundo processo formativo, onde as 

individualidades serão respeitadas em suas condições.  

 

  



 

  160 

Investigação colaborativa sobre materiais 
curriculares educativos para as relações 
étinico-raciais baseados na história do racismo 
científico 

Coordenação 

Claudia de Alencar Serra e Sepulveda 

CONSEPE 

096/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Educação 

 

Objetivos 

 Avalias em que medida os elementos do acervo da exposição respondem às demandas da 

educação das relações étinico raciais de acordo com especialistas da área, ativistas de movimentos 

sociais e professores de educação básica. 

Resumo 

 Este projeto busca sistematizar a colaboração entre pesquisadores e estudantes de graduação 

e pós-graduação de duas universidades públicas e professores-pesquisadores da educação básica no 

desenvolvimento e na investigação de inovações voltadas para a educação das relações étnico-raciais. 

Esta colaboração teve início a partir da itinerância da exposição “Ciência, Raça e Literatura” que, desde 

2013, tem abordado o desenvolvimento histórico do conceito de raça, com o intuito de promover uma 

reflexão a respeito das implicações sociais do racismo científico, ou seja, do envolvimento das 

biociências e suas tecnologias em processos de alterização relacionados a categorias raciais. Ao longo 

da itinerância por museus, instituições do ensino superior e escolas da educação básica, a exposição 

tem sido alimentada por estudos da história do racismo cientifico nos séculos XIX e XX. Os resultados 

desses estudos e fontes têm sido recontextualizados didaticamente em novas temáticas, objetos e 

artefatos interativos que passam a compor o acervo da exposição. Por sua vez, as temáticas abordadas 

na exposição têm sido apropriadas por comunidades escolares que a visitam, dando origem ou 

incorporando-se a projetos pedagógicos e intervenções educacionais voltados para relações étnico-

raciais e de gênero.  

 Tendo em vista estes desdobramentos da exposição e o trabalho colaborativo entre 

universidades e escolas instaurado, decidimos investir nos seguintes objetivos de pesquisa no presente 

projeto:  (1) avaliar em que medida os elementos do acervo da exposição respondem às demandas da 
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educação das relações étnico-raciais de acordo com especialistas da área, ativistas de movimentos 

sociais e professores da educação básica; (2) mapear e analisar processos de alterização relacionados à 

raça em que as ciências biomédicas estão envolvidas, por meio de estudos da história das ciências do 

passado e do presente; (3) investigar apropriação e recontextualização didática que os professores de 

uma comunidade escolar têm feito dos temas, objetos, artefatos e textos da exposição.  

 Por meio da articulação destas investigações, espera-se gerar uma base de conhecimento para 

o desenvolvimento colaborativo de Materiais Curriculares Educativos, de modo a atingirmos o objetivo 

central deste projeto, o de investigar quais características – em especial, os elementos educativos - os 

Materiais Curriculares Educativos devem apresentar para servir como ferramentas cognitivas que 

apoiem os professores em práticas voltadas para educação das relações étnico-raciais. Este objetivo 

principal será alcançado através de estudos orientados pelos marcos teórico-metodológicos da pesquisa 

colaborativa e de estudos de desenvolvimento no âmbito da pesquisa de design educacional. Como um 

produto de popularização da ciência, pretendemos criar uma plataforma de colaboração online para 

documentação e disseminação dos Materiais Curriculares Educativos em desenvolvimento.  
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As cidades (des)enquadradas em imagens: 
experimentações (atra)versando o conceito de 
signo 

Coordenação 

Elenise Cristina Pires de Andrade 

CONSEPE 

041/2014 

Área Conhecimento CNPq 

Tópicos Específicos de Educação 

 

Objetivos 

 Interrogar a política da representação que percorre os encontros com imagens nos âmbitos 

diversos da produção científica ou a ela relacionados (educação divulgação e produção do 

conhecimento), razão pela qual propõem-se, neste projeto, outras ressonâncias, atravessadas pela 

experimentação e pelos sentidos emitidos pelos signos, o que implica uma outra postura estético-

política para a visualidade em todos os campos onde ela se faça presente e necessária. 

Resumo 

 Este projeto refere-se a estágio de pesquisa no exterior, a ser desenvolvido no Departamento de 

Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, junto à supervisão da Professora Doutora 

Paula Guerra, estudiosa dos movimentos das cenas underground do punk português e das culturas 

urbanas em geral, nos possibilitando outros caminhares e olhares pelas ruas da cidade do Porto. Nele, 

buscam-se aproximações entre educação e as teorizações de Gilles Deleuze e demais filósofos pela via 

das visualidades. Neste projeto pretende-se uma extensão do que já foi realizado em Ichu, no sertão 

baiano: oficinas com alunos de escolas públicas, equacionamentos entre o fotografar e a pós-produção 

das imagens; entre as entrevistas e(m) encontros pelas ruas da cidade junto às expressões de artistas 

de rua.  

 Em um borramento entre ficção e realidade a cidade se nos apresenta como uma paisagem-

sonho a ser per-corrida sem pressa, ex-pressão a pulsar em cotidianos múltiplos, efêmeros, intensivos. 

Cidades que escapam, se contorcem, desmoronam de uma representatividade e que nos provocam a 

questão de pesquisa desse projeto: Que linhas-fios (des)escrevem as cidades pelas ruas-diagramas? 

Gestos-signos que nos inspiraram a uma metodologia da pesquisa com experimentações. Espaços-

tempos para pensar as imagens produzidas pelos grupos participantes durante Oficinas – momentos 

de encontros em fazer/pensar imagens – e não procedimentos analíticos pretendendo identificar o que 
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Vista aérea do Prédio da Administração Central 

‘elas representam’, ‘o que elas querem dizer’, ‘o que explicam e registram’. As Oficinas se apresentam 

como exercício de criação por meio de uma aproximação com o campo da arte no intuito de provocar o 

campo da educação, buscando uma a desestabilização de uma política da representação para olhar, 

sentir, explorar, inventar, conhecer cidades, ruas, escolas, vidas. 
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A utilização do conhecimento Etnobiológico 
no Processo Ensino Aprendizagem em 
Biologia: um estudo de caso em uma Escola 
Pública Estadual do Município de Coração de 
Maria-Bahia 

Coordenação 

Geilsa Costa Santos Baptista 

CONSEPE 

048/2004 

Área Conhecimento CNPq 

Ensino-Aprendizagem 

 

Objetivos 

 Investigar em que medida a Etnobiologia, enquanto campo de pesquisa que busca evidenciar 

os conhecimentos das diferentes sociedades e suas culturas a respeito da natureza a partir da descrição, 

pode contribuir para o ensino de Ciências em comunidades tradicionais, no caso específico para o 

ensino de Ciências Biológicas do Colégio Estadual D. Pedro II, no município de Coração de Maria, 

Bahia. Mapear, com base no método de pesquisa em atnobiologia e técnicas etnográficas, os 

conhecimentos biológicos dos estudantes ligados à atividade agrícola por eles desenvolvida; descrever 

os conteúdos trabalhados no ensino de biologia. Comparar os conhecimentos tradicionais dos alunos, 

com base nos conteúdos trabalhados no ensino de Biologia, com conhecimentos científicos no campo 

da Biologia; descrever e analisar a percepção dos alunos em relação a utilização dos seus conhecimentos 

tradicionais no momento de ensino de Biologia em sala de aula. 

Resumo 

 Uma investigação prévia realizada por uma professora, autora do projeto, em uma escola 

pública do município de Coração de Maria-Ba demonstrou que o os alunos possuem um conhecimento 

amplo sobre a biologia das plantas cultivadas no município. O reconhecimento e a inclusão do 

conhecimento etnobiológico dos alunos na sala de aula permitiu estabelecer um diálogo entre saberes, 

o que motivou os alunos, favorecendo seu engajamento nas atividades de aprendizagem. Com o objetivo 

principal de entender como a Etnobiologia pode contribuir para o ensino e a aprendizagem de Ciências 

em comunidades tradicionais, o presente projeto de pesquisa pretende investigar quais os 

conhecimentos tradicionais dos estudantes do Ensino Médio do referido município com relação à 
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Biologia; descrever os conteúdos trabalhados no ensino de Biologia; comparar os conhecimentos 

tradicionais dos alunos com os conhecimentos científicos que são trabalhados no ensino de Biologia; 

mapear a percepção dos alunos em relação a utilização dos seus conhecimentos tradicionais em sala de 

aula e Investigar de que maneira os conhecimentos tradicionais dos alunos podem influenciar no 

processo de ensino e aprendizagem em Biologia.  

 O trabalho de campo será efetuado nos espaços agrícolas, onde os dados serão coletados 

mediante a aplicação de entrevistas semi-estruturadas com os estudantes participantes da pesquisa. 

Dar-se-á importância aos conhecimentos tradicionais voltados para a biologia das plantas cultivadas, 

os quais servirão de base para a construção de uma tabela com comparação entre o conhecimento 

tradicional estudantil e o conhecimento científico próprio do ensino de Biologia da referida escola. Por 

último, descrição e análise sobre a percepção dos alunos em relação à utilização, por parte dos 

professores de Biologia, dos seus conhecimentos tradicionais e uma proposta de intervenção no ensino 

de Biologia utilizando os conhecimentos dos alunos ligados à agricultura local a fim de Investigar de 

que maneira os conhecimentos tradicionais dos alunos podem influenciar no processo de ensino e 

aprendizagem em Biologia. 
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Estado da arte da educação infantil no Brasil 
de 1990-2003 

Coordenação 

Lílian Miranda Bastos Pacheco 

CONSEPE 

153/2005 

Área Conhecimento CNPq 

Educação Pré-Escolar 

 

Objetivos 

 A pesquisa tem por objetivo catalogar e analisar a produção acadêmica no campo da Educação 

Infantil, publicada em periódicos científicos, no período de 1990 a 2003, além de estabelecer relações 

entre a produção acadêmica na área, considerando-se alguns critérios tais como temáticas abordadas, 

enfoques teóricos e metodológicos. 

Resumo 

 O presente projeto de pesquisa visa catalogar e analisar a produção acadêmica no campo da 

Educação Infantil, publicada em periódicos científicos, a fim de identificar, no período de 1990-2003 ou 

2004 a 2013, aspectos, dimensões, formas em que a mesma tem se realizado, bem como apontar 

perspectivas para novas pesquisas. A metodologia do estudo é do tipo “estado do conhecimento”. Este 

tipo de estudo se justifica pela necessidade de se dar conta do crescimento e da atualização da produção 

científica, de suas características e lacunas, além de socializar o conhecimento produzido através das 

pesquisas. A análise feita no referencial teórico indica que há uma diversidade de temas, suporte textual 

e abordagens teórico-metológicas. 

 

  



 

  167 

Educação infantil na zona rural: 
caracterização e análise do cenário de 
impelmentação das políticas de educação do 
campo no município de Feira de Santana 

Coordenação 

Leomárcia Caffe de Oliveira Uzêda 

CONSEPE 

034/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Política Educacional 

 

Objetivos 

 Analisas como as políticas de educação do campo têm sido incorporadas nas instituições de 

educação infantil dos distritos do município de Feira de Santana na Bahia (2011-2012). 

Resumo 

 Este estudo visa adentrar no debate da implementação das políticas de educação do campo em 

seu cruzamento com as políticas de educação infantil, tentando preservar as especificidades dos temas 

em um conjunto de dados que possam nos convidar à maior clareza da análise do que possa ser 

compreendido como educação infantil do campo, não a desvinculando do cenário ampliado emoldurado 

na relação educação e sociedade. No século XX, estudos na área de educação apontam para um 

momento diferenciado das análises sobre a infância e a importância da mesma na sociedade ocidental 

moderna. À medida que se concebe a criança sob uma lógica diferenciada da comumente versão do 

adulto por vir, a categoria infância alcança um nível diferenciado de análise sócio cultural que terá 

notória influencia nas pesquisas educacionais, nas políticas públicas e nas concepções de educação de 

infantil da sociedade contemporânea. Discutir as políticas de educação infantil voltadas para os 

cotidianos rurais, implica em revisitar a perspectiva sociocultural da infância no rural: os modos de 

vida, produção e significado da educação para seus sujeitos e suas instituições. È dentro desta 

perspectiva que a proposta a seguir tem como intenção investigativa, analisar como a política de 

educação do campo tem sido incorporada nos distritos do município de Feira de Santana na Bahia. Para 

tanto, a pesquisa qualitativa deflagra como universo de análise, a educação infantil, tendo como objeto 

de estudo a interface da Educação Infantil com as políticas de educação do campo em contextos do 

rural baiano. 
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Violência escolar: discriminação, bullying e 
responsabilidade 

Coordenação 

Lucimêre Rodrigues de Souza 

CONSEPE 

100/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Educação 

 

Objetivos 

 Verificar a violência escolar pelo bullying, pelo preconceito e por outras formas de 

discriminação dos alunos, entre esses, os considerados em situação de inclusão; especialmente será 

verificado se há relações entre os praticantes e as vítimas dessa forma de violência e: desempenho 

escolar, autoritarismo e autonomia frente à autoridade. 

Resumo 

 A violência tem sua origem, conforme Horkheimer e Adorno (1985) no processo de 

Esclarecimento, que devido à sua contradição imanente possibilitou as condições materiais para a 

emancipação da humanidade da miséria e assim a existência de uma sociedade racional, justa, 

igualitária e não opressiva, ao mesmo tempo que limitou a consciência dos homens acerca dessa 

possibilidade. Se não é possível avançar socialmente, há a regressão à barbárie, que se expressa em 

diversas formas de violência; paradoxalmente, a violência é incentivada em indivíduos e grupos que não 

podendo se formar e fazer parte da cultura se voltam contra ela; o ressentimento é sua base. Adorno 

(1995a, 2004) indicou o fracasso da formação e da educação, incluindo a escolar, tendo em vista que 

mesmo indivíduos que poderiam ser considerados como bem formados foram coniventes com práticas 

de tortura existentes ao longo do Nacional-Socialismo, e, principalmente porque membros de uma 

cultura altamente desenvolvida desenvolveram uma forma de violência ‘requintada’: a mais alta 

tecnologia a serviço do extermínio de multidões.  

 Nesse sentido, a barbárie se expressa quer em atos grosseiros, primitivos, aparentemente 

imediatos, quer em medidas sociais aparentemente neutras, mas violentas. A educação escolar, segundo 

o referido autor, entre outras formas de educação, deveria ter como princípio fundamental evitar que os 

indivíduos desenvolvessem a insensibilidade própria à sustentação de uma sociedade que para se 

manter suscita a violência oficial e não oficial entre esses indivíduos. Dessa forma, há de se supor que a 

escola reproduza a violência provinda fora de seus muros por meio de mecanismos próprios e mediante 
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os que são desenvolvidos na formação mais ampla pela cultura. Desse modo, ao se estudar a violência 

existente na escola, em diversas de suas expressões, pode-se pensar quer a diferenciação entre essas 

formas de expressão, quer formas de poder evitá-las. A violência escolar também se apresenta na 

discriminação aos alunos considerados em situação de inclusão e no bullying; assim, os que estavam 

fora da escola podem continuar a ser discriminados, e os que estão dentro também, indicando que a 

força de segregação não ocorre somente com os que vêm de fora, mas na tentativa de estabelecer 

hierarquias internas entre os que submetem e os que serão submetidos.  

 O objetivo geral deste projeto é verificar a violência escolar pelo bullying, pelo preconceito e 

por outras formas de discriminação dos alunos, entre esses, os considerados em situação de inclusão; 

especificamente será verificado se há relação entre os praticantes e as vítimas dessas formas de violência 

e: desempenho escolar, autoritarismo e autonomia frente à autoridade. Serão aplicadas a Escala do 

Fascismo criada por Adorno et. al. (1950) e outras cinco escalas elaboradas e testadas em aplicações 

anteriores: Auto avaliação da Violência Escolar, Identificação da Violência Escolar, Identificação das 

Hierarquias Escolares; Autonomia frente à autoridade escolar; Manifestação do preconceito, além de 

um conjunto de questões que caracterizem motivações e sentimentos em relação à violência escolar em 

aproximadamente 120 alunos do nono ano do ensino fundamental de quatro escolas públicas da rede 

estadual. Será realizada 01 entrevista com 12 professores das 04 escolas, que lecionam as disciplinas de 

Educação Física, Língua Portuguesa e Artes, e 01 formulário para os gestores das 04 escolas.  

 

Palavras-Chave: Violência Escolar; Discriminação; Bullying; Educação Inclusiva. 
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Estágio supervisionado e pesquisa: 
possibilidades de produção de conhecimento 
na Licenciatura em Geografia da UEFS 

Coordenação 

Maria Cleonice Barbosa Braga 

CONSEPE 

061/2008 

Área Conhecimento CNPq 

Ensino-Aprendizagem 

 

Objetivos 

 Contribuir para o desenvolvimento e a aprendizagem da pesquisa na formação de futuros 

professores de Geografia da UEFS. 

Resumo 

 O modelo de Estágio Supervisionado empregado nas licenciaturas já não mais atende às 

exigências para a formação docente. A inserção da pesquisa vem dinamizar este processo. Partindo da 

concepção de professor reflexivo pretende-se produzir, identificar, sistematizar e divulgar os 

conhecimentos adquiridos por professores e alunos através de pesquisas desenvolvidas no componente 

curricular Estágio Supervisionado da Licenciatura em Geografia da UEFS. Na perspectiva da pesquisa-

ação, espera-se contribuir para a formação de um professor-pesquisador, melhor preparado para 

enfrentar a dinâmica escolar e as transformações sociais. 
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Ações afirmativas-acesso e permanência-no 
ensino superior: um estudo sobre as 
universidades estaduais baiana 

Coordenação 

Sandra Nivia Soares de Oliveira 

CONSEPE 

190/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Educação 

 

Objetivos 

 Pesquisar as transformações ocorridas no âmbito das universidades estaduais baianas a partir 

do advento das ações afirmativas em seus aspectos legal, físico, de gestão, cultural e formativo no 

sentido de promover equidade no que se refere ao acesso e a permanência estudantil. 

Resumo 

 O projeto de Pesquisa AÇÕES AFIRMATIVAS – ACESSO E PERMANÊNCIA –   NO ENSINO 

SUPERIOR: UM ESTUDO SOBRE AS UNIVERSIDADES ESTADUAIS BAIANAS destina-se a 

investigar as mudanças ocorridas no interior das universidades estaduais baianas (Universidade 

Estadual de Feira de Santana-UEFS, Universidade do Estado da Bahia-UNEB, Universidade Estadual 

de Santa Cruz-UESC e Universidade Estadual do Sudoeste Baiano-UESB), a partir do advento das 

ações afirmativas, tendo como problema de pesquisa a seguinte questão: As universidades estaduais 

baianas tornaram-se mais democráticas a partir do sistema de cotas e tem promovido maior equidade 

para seus alunos na garantia do acesso, da permanência e do êxito escolar? Optou por uma abordagem 

metodológica quali-quanti. Quantitativa, em virtude do volume de dados estatísticos a ser analisados e 

posteriormente gerados e qualitativa principalmente pela “perspectiva interpretativa de condução da 

pesquisa” (KAPLAN & DUCHON apud DIAS, 2000) em que o estudo de caso coletivo é o método 

escolhido segundo a perspectiva de Stake. Espera-se ao final do trabalho contribuir para a discussão 

em torno do acesso, permanência e êxito acadêmico de alunos oriundos de programas de ações 

afirmativas no ensino superior, ao tempo em que contribui para a discussão da própria universidade. 
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Concepções e características da gestão escolar 
nos municípios do território do Portal do 
Sertão 

Coordenação 

Solange Mary Moreira Santos 

CONSEPE 

065/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Educação 

 

Objetivos 

 Analisar os fundamentos norteadores acerca da gestão escolar no Território de Identidade do 

portal do Sertão, através da incursão pelos vários documentos, no período de 1990 a 2015. 

Resumo 

 A gestão escolar, vista como uma estratégia fundamental para garantir o sucesso escolar, se 

fundamenta  em princípios de participação e democracia, com a criação de espaços colegiados, que 

promovem a emancipação humana e social. Para tanto, o gestor assume papel de mediador entre 

exigências externas, nos campos social, cultural e educacional e os processos decisórios que acontecem 

no interior da escola. Nesse sentido, esta pesquisa propõe  investigar  a  gestão  escolar,  no  que  diz  

respeito  a  sua  regulamentação  nos  municípios  do  Território  de Identidade do Portal do Sertão 

(TIPS), a partir da análise dos documentos oficiais produzidos no âmbito nacional e dos municípios, 

editados nos anos de 1990 a 2015. Os documentos selecionados serão fundamentais para análise dos 

elementos contidos que incidem diretamente na gestão da educação e da escola. Pretende-se com essa 

investigação discutir a concepção de gestão adotada nas escolas municipais, a partir do corpus 

documental de cada município.  
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Outras Bahias: imagens do sertão na História 
e na Literatura 

Coordenação 

Valter Guimarães Soares 

CONSEPE 

154/2006 

Área Conhecimento CNPq 

História do Brasil República 

 

Objetivos 

 Identificar, interpretar e analisar a construção discursiva do sertão na narrativa histórica e na 

produção literária dos autores que constituem o corpus. 

Resumo 

 Neste trabalho de investigação pretendo estudar e problematizar as representações do sertão 

enquanto geografia e paisagem social em parcela do arquivo de textos de Walfrido Morais, Wilson Lins 

e Herbeto Sales. Produções de natureza histórica e narrativas literárias são nesta tarefa de investigação 

tomados como discurso. A pretensão é enfatizar na análise as condições históricas de produção, os 

lugares de memória e de identidade que se pretende preservar ou instaurar. A partir do diálogo que os 

autores estabelecem com o repertório-sertão pré-construído, atentando para as ênfases e omissões, 

reiterações e deslocamentos que ali são postos, como também para as formas como eles recortam, 

localizam, delimitam, aprisionam, classificam, hierarquizam, definem, enquadram, e excluem/incluem 

o sertão na história, procuro flagrar os mitos e estereótipos, estigmas e imagens que vão emergindo na 

configuração, procurando perceber que filiações ideológicas elas insinuam e que mecanismos de poder 

se apresentam. Pressuponho que no empenho de instituir e dar visibilidade a lugares-sertão baianos 

insinua-se o desejo de recompor territórios identitários e de poder, desejo que se expressa na disputa 

em torno da memória histórica de recortes regionais da Bahia. Nessa luta de representações, 

sintomatizada pelo esforço de fazer emergir paisagens e identidades sertanejas, grosso modo, elege-se 

como alteridade a Bahia do Recôncavo, visualizando a partir dessa oposição outras dimensões da 

cultura baiana. 
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Estudos de revisão em educação: tipologias e 
tendências metodológicas (2000-2016). 

Coordenação 

Antônia Almeida Silva 

CONSEPE 

007/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Educação 

 

Objetivos 

 O objetivo da pesquisa é caracterizar os trabalhos que pesquisam a produção acadêmica 

(estudos de revisão), a partir de um conjunto específico de trabalhos selecionados, identificando e 

analisando as diferentes denominações e enfoques metodológicos, suas apropriações ou 

ressignificações e indicar as tendências, as potencialidades e os desafios que se apresentam à área de 

educação, frente a esse tipo de pesquisa. 

Resumo 

 A consolidação de uma área ou campo de conhecimento requer atenção constante dos 

pesquisadores sobre sua produção científico-acadêmica. Nesse sentido, estudos de revisão são 

importantes fontes de informação sobre o estado do conhecimento, das tendências de pesquisas, suas 

contribuições para os avanços da área, como também suas possíveis fragilidades. Os estudos de revisão 

englobam todo tipo de pesquisa que tem como objeto a produção acadêmica de uma área, um campo de 

conhecimento ou uma temática específica, dentro de um recorte temporal e espacial. Um número 

significativo de pesquisas sobre a produção acadêmica em educação tem sido realizado nos últimos 

anos, contudo, ainda são poucas as investigações sobre as características dos estudos de revisão nesta 

área e os modos como eles vêm sendo apropriados ou até mesmo ressignificado.  

 São diversas as denominações atribuídas as esses estudos: estado da arte, estado do 

conhecimento, revisão bibliografica, revisão de literatura, levantamento bibliográfico, revisão de 

produção acadêmica, revisão sistemática, metanálise, metapesquisa, estudo bibliométrico etc. Também 

em relação à abordagem metodológica os estudos dessa natureza guardam semelhanças e 

especificidades. Todavia, não dispomos de análisis sistemáticas, resultantes de investigação, que 

informem  quais  abordagens e procedimentos têm caracterizado esse tipo de estudo em educação e que 

contribuições tem trazido para o campo. Face a isto, este projeto elegeu como objeto de pesquisa 

estudos de revisão na área de educação, no período de 2000-2016. Para o seu desenvolvimento foi 
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definido como corpus a produção publicada em formato de livro, artigos das revistas de educação 

nacionais registradas no scielo e a Série Estado do Conhecimento do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Anício Teixeira (INEP).  

 O objetivo da pesquisa é estudar os trabalhos que pesquisam a produção acadêmica (estudos 

de revisão), a partir de um conjunto específico de trabalhos selecionados, identificando e analisando as 

diferentes denominações e enfoques metodológicos, suas apropriações ou ressignificações e indicar as 

tendências, as potencialidades e os desafios que se apresentam à área de educação, frente a esse tipo de 

pesquisa. Para tal, será realizada uma revisão sistemática, com foco na abordagem metodológica, 

elemento essencial para caracterizar os diversos tipos de estudos de revisão, assim como na 

contribuição dos trabalhos sobre a produção acadêmica. Pretende-se, ao final da pesquisa, ter 

construído um panorama sobre os estudos de revisão, com a apresentação dos diferentes tipos de 

pesquisa, os aspectos metodológicos que os caracteriza e o que os diferencia entre si, de forma a indicar 

as potencialidades e os desafios que se apresentam para esse tipo de pesquisa na área de educação. 
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Relação professor e estudante na 
Universidade. 

Coordenação 

Marinalva Lopes Ribeiro 

CONSEPE 

020/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Educação 

 

Objetivos 

 Compreender como se configura a relação em professores estudantes no âmbito da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, a partir das representações que estudantes e professores 

constroem das relações interpessoais no contexto da docência universitária. 

Resumo 

 Este projeto de pesquisa busca investigar como se configura a relação entre professores e 

estudantes no âmbito da Universidade Estadual de Feira de Santana, a partir das representações que 

estudantes e professores constroem a partir das ações relacionais e interpessoais no contexto da 

docência universitária. O interesse nesta pesquisa nasceu da necessidade de compreensão de como se 

estruturam as relações entre professores e estudantes no âmbito da universidade, com vistas a 

contribuir para a melhoria do ambiente acadêmico e, consequentemente, a aprendizagem dos 

estudantes.  

 A partir disso, a pesquisa pretende analisar o perfil dos docentes e dos estudantes e como esses 

perfis se estruturam na relação interpessoal que demande o desenvolvimento profissional docente para 

os professores, bem como possibilite o conhecimento das necessidades dos estudantes no campo da 

leitura, escrita, operações lógico-matemáticas mediante suas representações sobre as práticas 

educativas de seus professores. Este estudo foi construído a partir de métodos mistos, no sentido 

exposto por Moscoso (2017), em que dados quantitativos e qualitativos serão usados de forma 

complementar. A pesquisa envolverá duas dimensões: uma que atenderá o levantamento quantitativo 

das informações acerca do perfil socioprofissional dos docentes e do perfil sociocultural dos discentes 

realizados através de um questionário; e a outra consistirá na análise das reflexões que estes sujeitos 

produzem em relatos quando abordam a relação entre a docência e a discência.  

 Os colaboradores da pesquisa serão os docentes que atuam em diferentes cursos e áreas de 

formação universitária na UEFS, bem como os estudantes que são ou foram alunos dos professores 
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colaboradores. A duração da pesquisa será de trinta e seis meses, considerando as seguintes etapas: 1) 

Estudo exploratório (mapeamento inicial dos sujeitos colaboradores); 2) Plano piloto – discussão e 

elaboração de técnica de pesquisa (questionários); 3) Aplicação de questionários aos sujeitos 

participantes (alunos e professores); 6)Análise dos dados quantitativos; 4) Constituição de banco de 

dados, digitação e categorização das respostas; 5) Realização da segunda etapa com foco nas análises 

qualitativas dos relatos 6) Produção/Levantamento de material bibliográfico acerca das categorias que 

emergiram das análises dos dados; 7)Escrita de relatórios parciais e final com vistas a produção de 

artigos e capítulos de livros; 7) Publicação e Publicização dos resultados; Espera-se que esta pesquisa 

possa apresentar indicadores importantes sobre a relação entre estudantes e professores, com vistas a 

promover discussões sobre práticas educativas que demandem a potencialização do trabalho com a 

leitura, escrita, com a motivação dos estudantes, operações lógicas, entre outras. Pretendemos ainda 

consolidar uma rede de pesquisa e formação colaborativa envolvendo Universidades nacionais (UEFS 

e UNEB), parceiras nesta pesquisa.   
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Processos de ingresso no ensino superior: 
transições, suportes e arranjos entre jovens de 
universidades públicas da Bahia 

Coordenação 

Mirela Figueiredo Iriart 

CONSEPE 

050/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Educação 

 

Objetivos 

 Analisar os processos de transição e adaptação ao ensino superior entre jovens estudantes de 

cursos de graduação da UEFS e da UFRB durante os primeiros semestres de ingresso. 

Resumo 

 O presente projeto de pesquisa tem como objetivo analisar os processos de transição e 

adaptação ao ensino superior entre jovens estudantes de oito cursos de graduação da UEFS e da UFRB, 

durante os três primeiros semestres de ingresso. O desafio da permanência estudantil, tendo em vista 

as renitentes taxas de evasão altamente concentradas em algumas áreas disciplinares, a perda de 

importância de algumas áreas - ilustradas pela baixa procura dos cursos de licenciatura, por exemplo -

, além de questões como empregabilidade e formação profissional, são algumas tensões que atravessam 

nosso campo de preocupações na constituição dessa proposta de investigação.  

 Partimos de algumas ideias de Perrenoud (1995) e Coulon (2012) sobre o “ofício de estudante”, 

considerando que é uma construção que se dá em três tempos: da passagem, da adaptação e da afiliação 

propriamente dita. Especialmente nos primeiros momentos de ingresso no ensino superior, as tensões 

relativas à adaptação tendem a ser mais intensas, considerando o conjunto de desafios intelectuais, 

institucionais e sociais que os estudantes recém chegados à universidade têm que enfrentar.  

 Considerando, que é na juventude que se encontra parte expressiva dos sujeitos que ingressam 

no ensino superior, há que se considerar ainda que vivenciam alguns problemas “típicos” dessa fase da 

vida, como arranjar um emprego, enfrentar o vestibular, escolher uma profissão, envolvimento e 

consumo de drogas, relação com a família, sexualidade e gênero; respeitando-se a diversidade e as 

diferenças. Entendemos, assim, que a relevância do atual projeto está em produzir tanto dados 

quantitativos mais sistematizados e panorâmicos acerca desse público (perfil socioeconômico; perfil 

psicossocial; motivações; rotinas escolares), quanto produzir dados qualitativos sensíveis ao que se 
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refere aos aspectos subjetivos (desejos, dificuldades, suportes, adaptações), na construção do ofício de 

estudante. Tal transição envolve rupturas e a emergência de novos códigos e novas capacidades, tais 

como: expressão oral e escrita; mobilização de inteligência prática para construir uma nova rotina; 

capacidade de leitura e abstração; ampliação das redes sociais; mudanças geográficas, dentre outras, 

que estão longe de serem simples e óbvias.  

 Embora alguns dos desafios citados sejam comuns ao conjunto de jovens ingressantes no ensino 

superior, a natureza do curso escolhido pode implicar uma série de questões específicas às experiências 

acadêmicas e pessoais. A grande área de conhecimento (Ciências Humanas, Exatas, Biológicas, da 

Saúde, Tecnológicas ou Artísticas), o bacharelado ou a licenciatura, a cultura institucional, profissional 

e pedagógica dos cursos (a organização curricular, as formas e critérios de avaliação, perfil de formação 

dos docentes etc.), o perfil socioeconômico e cultural dos colegas de turma ou as notas exigidas para o 

ingresso podem proporcionar vivências radicalmente distintas.  

 A ausência ou a fragilidade de mecanismos de acompanhamento da vida estudantil, sobretudo 

de ingressantes, pode tornar essas transições ainda mais desafiadoras e solitárias, enquanto a presença 

de suportes institucionais e acesso a informações pode facilitar a adaptação e afiliação à cultura 

estudantil universitária, e por consequência, trajetórias exitosas. Compreendemos, pois, que uma 

discussão mais aprofundada sobre as atuais transições para o ensino superior deve reconhecer, de um 

lado, a mudança do perfil estudantil na última década, frente aos novos ingressantes, com origem nos 

setores populares e de outro, a atual conjuntura de crise da universidade pública, no que se refere ao 

seu financiamento, com cortes drásticos no financiamento de suas atividades.  

 Enfim, diante de uma conjuntura complexa no plano político e econômico, os desafios se 

apresentam duplamente, no plano externo e interno à universidade, levando a pôr em causa sua 

legitimidade social e sua capacidade de fornecer pistas e propostas para o seu enfrentamento. Trata-se 

de um estudo de natureza quanti-quali, a ser desenvolvido em duas universidades públicas baiana 

(Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - 

UFRB), que utilizará diferentes estratégias metodológicas, que vão da sistematização e análise 

estatística do banco de dados pertencentes às universidades sobre o perfil socioeconômico dos 

ingressantes, até a aplicação de questionários sobre a vida estudantil e a realização de grupos focais. Os 

sujeitos serão estudantes de cursos com diferentes perfis (licenciaturas, bacharelados, com alto ou 

baixo prestígio social, em diferentes áreas de conhecimento, que apresentem diferentes taxas de 

concorrência e evasão): licenciaturas em Física, Pedagogia, Ciências Sociais e História e os cursos de 

Bacharelado em Direito, Medicina, Cinema e Agronomia.  
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 Conhecer e problematizar o ingresso de jovens no ensino superior tem relevância tanto para os 

estudos sobre juventude, já que inclui uma etapa de transição significativa nas trajetórias de vida; assim 

como assume importância para os estudos sobre a universidade por possibilitar uma aproximação com 

as expectativas, obstáculos e resultados do ingresso no mundo acadêmico. A partir dos resultados 

produzidos pretende-se criar um banco de dados sobre o perfil dos ingressantes, construir indicadores 

relativos às dificuldades de adaptação à vida acadêmica como fatores potenciais de evasão, 

possibilitando oferecer insumo para a construção de programas e políticas estudantis para melhor 

acolhimento, adaptação e permanência do jovem neste universo. 
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Ensino de matemática na educação básica: uso 
e (des)uso dos resultados das políticas 
públicas em avaliação educacional no 
contexto escolar 

Coordenação 

Maria de Lourdes Haywanon Santos Aráujo 

CONSEPE 

120/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Educação 

 

Objetivos 

 Traçar um panorama dos conhecimentos dos professores de matemática e gestores escolares 

municipais e estaduais, inicialmente do Ensino Fundamental, acerca das politicas de avaliação, bem 

como quais os usos dados aos resultados e índices educacionais que a escola participa, estabelecendo 

como prioridade todos os índices e dados que compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb) e os resultados das provas de Matemática das Avaliações a serem definidas. 

Resumo 

 Na expectativa de preencher lacunas no campo de Avaliação Educacional e 

Educação Matemática, a presente pesquisa consiste em investigar quais os usos dados aos 

resultados, especificamente no Ensino de Matemática, das avaliações educacionais de escolas 

municipais e estaduais de Feira de Santana. Investigaremos como se dá essa participação, quais as 

concepções de professores de matemática e gestores quanto as avaliações e quais as discussões, 

análise e ações a partir dessa participação e posteriormente de seus resultados, no âmbito da gestão 

escolar, entendendo-se essa gestão participativa que envolve, professores, coordenadores, direção. 

Estabeleceremos a partir da investigação, um mapeamento do uso dos resultados das avaliações 

educacionais, seu impacto na tomada de decisão para melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem, principalmente em Matemática, assim como, as estratégias e limitações encontradas 

por gestores e professores de matemática na compreensão e uso dos resultados apresentados. 

Nossas análises se apoiarão nas discussões atuais de Políticas Educacionais, Avaliação 

Educacional e Educação Matemática. A expectativa é de que os resultados tragam a possibilidade 

de se gerar conhecimento não apenas sobre o assunto, mas também sobre os modos de se conhecer 

o assunto.  
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Projeto residente: observatório das relações 
entre jovens, história e política na América 
Latina. 

Coordenação 

Valter Guimarães Soares 

CONSEPE 

068/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Teoria e Filosofia da História 

 

Objetivos 

 Gerar diagnósticos, abordagens panorâmicas e análises comparativas sobre o ensino e 

aprendizagem de História nos países da América Latina, sustentados numa base de dados ampla a ser 

construída pelos participantes da pesquisa. 

Resumo 

 O projeto Residente dá continuidade a um ciclo interinstitucional e internacional de pesquisa 

sobre cultura, aprendizagem e consciência históricas e cultura política que vem sendo desenvolvido 

desde 2007, sob liderança do proponente. Trata-se de uma pesquisa que responde a demandas da Teoria 

da História no sentido de que produz informação sobre como os jovens pensam e representam o 

passado, a identidade pessoal e coletiva e como projetam futuros, bem como permite mapear alguns 

elementos da circulação social de conhecimentos históricos, tanto nas esferas formais e escolares 

quanto nas esferas não formais e extra-escolares.  

 Em termos de fundamentos teóricos, a pesquisa sustenta-se nos conceitos de consciência 

histórica e cultura histórica discutidos por historiadores e teóricos da história alemães do grupo de J. 

Rüsen, K. Bergmann e K. Jeissman, mas a análise dos dados produzidos abre-se a diferentes vertentes 

das ciências humanas e sociais, o que facilita a colaboração e a participação ativa de pesquisadores 

formados em diferentes perspectivas. Como exemplo, os dados podem ser analisados por softwares 

como o Evoc2000, construído a partir da Teoria das Representações Sociais e do conceito de Núcleo 

Central das representações sociais, que é uma perspectiva distinta daquela da consciência histórica.  

 A pesquisa objetiva levantar dados a partir de questionários quantitativos amplos que 

permitam estabelecer panoramas do pensamento dos jovens estudantes do ensino médio e de seus 

professores sobre os temas estabelecidos, que possam, uma vez analisados por diferentes métodos, 
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estabelecer contribuições relevante para as políticas públicas quanto ao ensino e à divulgação científica 

em História, bem como subsidiar professores e autores em seu trabalho destinado aos estudantes e ao 

público não-especialista. A pesquisa e filia à família de métodos quantitativos, e registra-se o esforço de 

construção coletiva e colaborativa em todas as suas fases.  

 A partir da formação de uma equipe extensa e espalhada pelo território nacional e por outros 

países da América Latina, foram elaborados e aperfeiçoados dialogicamente os instrumentos de coleta 

de dados, e no momento em que se submete esse projeto, está sendo preparada a coleta de dados junto 

aos respondentes, a partir de um desenho amostral também construído a partir do diálogo entre os 

pesquisadores participantes, dentro de suas possibilidades pessoais e institucionais. Espera-se 

construir uma amostra não probabilística, mas com extensa base geográfica e grande quantidade de 

casos, em torno de 5 mil questionários de estudantes e 500 questionários de professores no Brasil e mais 

6 países da América Latina.  

 A etapa seguinte, para a qual se solicita o financiamento, é a consolidação da base de dados e a 

análise dos mesmos, novamente de modo coletivo e colaborativo, com planos de análises envolvendo os 

pesquisadores que se envolveram na aplicação dos questionários, enfocando por diferentes perspectivas 

a extensa quantidade de informações a ser obtidas. Aqui, diversos métodos de análise poderão ser 

empregados, desde a análise estatística descritiva até a análise estatística inferencial, por exemplo 

desagregando os dados em suas variáveis, cruzando informações e estabelecendo correlações entre 

distintos fenômenos constatados. Coteja-se ainda as análises quantitativas com outros estudos 

quantitativos e qualitativos, bem como com a literatura produzida no âmbito da historiografia, da teoria 

e do ensino da História.  

 A metodologia proposta se completa com a disseminação dos resultados por meio de artigos e 

comunicações científicas, mas também outros meios de divulgação para o público interessado, docentes 

e gestores públicos, como um sítio na rede mundial de computadores, vídeos e publicações em meios 

de divulgação ampla. 
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A formação docente e o ensino intercultural 
de ciências como contributo para o 
empoderamento científico e tomada de 
decisões: estudo de caso. 

Coordenação 

Geilsa Costa Santos Baptista 

CONSEPE 

097/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Ensino-Aprendizagem 

 

Objetivos 

 Descrever e fomentar a formação docente eensino intercultural de ciências naturais e biologia 

como forma de contribuir para o empoderamento científico e a tomada de decisões por parte dos 

estudantes, no caso em específico dos estudantes agricultores do colégio estadual Dom Pedro II, 

localizado no município de Coração de Maria (BA). 

Resumo 

 A presente pesquisa, que tem natureza qualitativa e o interacionismo simbólico como 

abordagem central, objetiva descrever e fomentar a formação docente e ensino intercultural de ciências 

naturais e biologia como forma de contribuir para o empoderamento científico e a tomada de decisões 

por parte dos estudantes, especificamente agricultores de uma escola pública localizada na cidade de 

Coração de Maria (BA).  

 Os procedimentos metodológicos têm amparo na pesquisa ação e consistirá de dois momentos: 

1. Diagnóstico, com a realização de entrevistas semiestruturadas com professores de ciências naturais e 

biologia bem como com estudantes agricultores dos níveis Fundamental e Médio a fim de conhecer as 

suas realidades, expectativas e interesses no que tange ao diálogo intercultural e empoderamento 

científico; elaborar e avaliar programas de cursos de formação de professores de ciências e biologia para 

o diálogo intercultural, empoderamento científico e tomada de decisões pelos estudantes e 2. Aplicação 

de um curso de formação continuada envolvendo aspectos teóricos (da etnobiologia, da história e da 

filosofia da ciência) e práticos (da etnobiologia e do ensino de ciências) com investigação de saberes 

tradicionais, elaboração e aplicações em salas de aula de recursos e sequências didáticas e montagem 

de um laboratório de etnobiologia agrícola na escola.  
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 Serão realizadas entrevistas semiestruturadas com os professores de ciências naturais e 

biologia do colégio sob estudo antes e após as suas participações nos referidos cursos a fim de avaliar o 

impacto nas suas formações e aprendizagens dos estudantes agricultores. Os registros serão gravados 

e anotados em diários de campo e as análises serão sobre os conteúdos, com geração de categorias 

temáticas e em diálogos com a literatura da área de ensino de ciências e da etnobiologia. 
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Processos de ingresso no ensino superior: 
transições, suportes e arranjos entre jovens 
universitários. 

Coordenação 

Mirela Figueiredo Santos Iriart 

CONSEPE 

096/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Sociologia da Educação 

 

Objetivos 

 Analisar como tem se dado os processos de transição e adaptação ao ensino superior entre 

jovens estudantes de cursos de licenciatura da UEFS ao longo do primeiro ano. 

Resumo 

 O presente projeto de pesquisa tem como objetivo analisar os processos de transição e 

adaptação ao ensino superior entre jovens estudantes de cursos de licenciatura da UEFS ao longo do 

primeiro ano. Fundamenta-se teoricamente nos estudos sociológicos e psicossociais sobre juventude, 

inserção e transições sociais e vida universitária. Trata-se de um estudo de natureza quanti-quali, que 

utilizará diferentes estratégias metodológicas, que vão da sistematização e análise estatística do banco 

de dados da universidade sobre perfil socioeconômico dos ingressantes, até a aplicação de questionários 

sobre a vida estudantil e a realização de grupos focais. Os sujeitos serão estudantes do primeiro ano de 

cinco licenciaturas com diferentes perfis (áreas de conhecimento, concorrência, evasão). A partir dos 

dados produzidos e analisados pretende-se criar um banco de dados sobre o perfil dos ingressantes, 

construir indicadores relativos às dificuldades de adaptação à vida acadêmica como fatores potenciais 

de evasão, oferecendo insumos para a construção de programas de apoio aos ingressantes e à adaptação 

dos estudantes ao longo do curso. 
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Departamento de 
Ciências Exatas - 

DEXA  
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Investigações sobre emergência de 
representações em agentes robóticos 

Coordenação 

Ângelo Conrado Loula 

CONSEPE 

067/2014 

Área Conhecimento CNPq 

Metodologia e Técnicas da Computação 

 

Objetivos 

 Realizar experimentos, envolvendo agentes robóticos, para investigar as condições necessárias, 

processos relacionados e dinâmica de emergência de processos de representação. 

Resumo 

 Estudos sobre representação em agentes artificiais é um tema de longa data em Inteligência 

Artificial  e  permanece  como  um  tópico  em  aberto  até  hoje.  Particularmente,  ainda  não  há resposta  

para  como  algo  pode  representar  uma  outra  coisa  para  um  sistema  artificial.  Este projeto  então  

irá  se  dedicar  a  estudar  o  problema  de  como  representações  podem  ser adquiridas,  interpretadas  

e  produzidas  por  agentes  artificiais,  articularmente  agentes robóticos.  Este  é  um  problema  

científico  na  área  de  Inteligência  Artificial  com  possíveis desdobramentos  tecnológicos,  com  o  

avanço  da  tecnologia  computacional  que  permita sistemas  artificiais  se  aproximarem das  

competências  cognitivas  humanas  e outros  sistemas naturais.  A  metodologia  proposta  envolve  a  

identificação  de  requisitos  formais  teóricos  e inspirações biológicas, que poderão guiar a construção 

de experimentos de síntese de criaturas artificiais com competências básicas, mas que por meio de 

interações com outros agentes e com  o  ambiente  passem  por  processos  de  adaptação  que  conduzam  

a  emergência  do processo de interesse.  

 

  



 

  189 

Desenvolvimento de jogos eletrônicos 
educativos para ensino e aprendizagem em 
evolução e ecologia 

Coordenação 

Ângelo Conrado Loula 

CONSEPE 

141/2006 

Área Conhecimento CNPq 

Metodologia e Técnicas da Computação 

 

Objetivos 

 Produzir e disseminar um pacote de jogos eletrônicos educacionais integrados entre si e 

apoiados em propostas de ensino e aprendizagem claramente definida, a teoria da aprendizagem 

significativa, de Ausubel e colaboradores. O pacote será dirigido ao ensino de biologia, no nível médio 

de escolaridade, enfocando conceitos centrais de ecologia e evolução. A proposta é que os jogos sejam, 

ao mesmo tempo, atraentes e motivantes, promovendo o engajamento cognitivo dos estudantes, e criem 

condições favoráveis à aprendizagem de conceitos centrais nas áreas de evolução e ecologia. 

Resumo 

 O pacote de jogos proposto deverá ser uma ferramenta tecnológica ao mesmo tempo lúdica e 

eficaz para a promoção da aprendizagem de conceitos centrais de evolução e ecologia. Para seu 

desenvolvimento, utilizaremos como modelo os jogos eletrônicos de simulação (simgames). Este 

modelo de jogos tem um potencial educacional ainda por ser plenamente explorado, sendo esta a 

principal razão pela qual optamos por ele no presente projeto. Propomos elaborar um jogo de simulação 

de condições observadas em um caso real capaz de mobilizar conhecimentos prévios e habilidades 

cognitivas de modo a promover a aprendizagem sobre ecologia e evolução. Outro ponto essencial na 

elaboração do jogo é o emprego de teorias da aprendizagem que forneçam uma fundamentação 

apropriada para o desenvolvimento do pacote de jogos. 
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Análise de implementação da metodologia de 
aprendizagem baseada em problemas e 
projetos no curso de Engenharia da 
Computação da UEFS 

Coordenação 

Carlos Alberto Rodrigues 

CONSEPE 

068/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 Analisar a implementação da metodologia PBL no curso de Engenharia de Computação da 

UEFS. 

Resumo 

 O curso de Engenharia de Computação da UEFS adota, desde o início de suas atividades em 

2003, a metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas e Projetos (do inglês Problem Based 

Learning - PBL) como a metodologia principal do processo de ensino e aprendizagem em algumas das 

disciplinas obrigatórias da presente estrutura curricular. Há cinco anos, a Comissão de Avaliação da 

Metodologia PBL, integrada por professores efetivos do curso, acompanha e avalia a aplicação desta 

metodologia e tenta auxiliar professores e estudantes a superar alguns de seus desafios. Este projeto de 

pesquisa, além de formalizar algumas das atividades já realizadas por esta comissão, gpf, através de 

mecanismos de avaliação quantitativa e qualitativa, os aspectos positivos e negativos desta 

metodologia, o impacto da metodologia nas  competências desenvolvidas pelos estudantes e na prática 

pedagógica dos professores. 
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Educação centrada no sentido: uma 
intervenção pedagógica com um grupo de 
pré-adolescentes da periferia de Salvador 

Coordenação 

David Moises Barreto dos Santos 

CONSEPE 

004/2017 

 

 

Objetivos 

 Desenvolver e avaliar uma intervenção educativa centrada no sentido e nos valores para um 

grupo pré-adolescente da periferia soteropolitana. 

Resumo 

 Diversas pesquisas e diretrizes do currículo de Computação têm focado, como não deixaria de 

ser, a formação técnica do educando, o que é extremamente importante. Poderíamos traduzir tal 

formação nos pilares aprender a conhecer e aprender a fazer. Por outro lado, infelizmente, outros dois 

pilares, aprender a conviver e aprender a ser, não raro recebem pouca ênfase — ou uma ênfase indireta 

— ao longo do curso. Neste sentido, o objetivo deste projeto é desenvolver estratégias educacionais que 

contribuam para a formação humanística do educando de Engenharia da Computação da UEFS. 

Podemos dizer que esta temática é muito relevante na medida em que cada vez mais as vidas e as 

relações humanas, mesmo de forma inconsciente e/ou involuntária, vão sendo pautadas segundo 

princípios da lógica consumista dos mercados.  
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Projeto automático de sistemas Fuzzy 
Evolutivos multiobjetivo para grandes bases 
de dados 

Coordenação 

Matheus Giovanni Pires 

CONSEPE 

027/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Metodologia e Técnicas da Computação 

 

Objetivos 

 Estudo do aprendizado da base de conhecimento de um SBRF, para resolução de problemas de 

classificação ou regressão, por meio de algoritmos evolutivos muitiobjetivo, mantendo o balanceamento 

entre a interpretabilidade e a precisão do sistema. Além disso, a questão da escalabilidade também será 

considerada durante o projeto automático do SBRF. 

Resumo 

 Os Sistemas Baseados em Regras Fuzzy têm sido amplamente usados para a resolução de 

diversos tipos de problemas, como por exemplo, problemas de controle, modelagem, classificação e 

diagnóstico médico. O sucesso dos Sistemas Baseados em Regras Fuzzy deve-se à habilidade para 

representar o conhecimento incerto e a facilidade de expressar o comportamento do sistema em uma 

linguagem facilmente interpretável pelos seres humanos. A aquisição do conhecimento da maioria 

destes sistemas é realizada a partir de bases de dados, que representam amostras ou exemplos do 

problema.  

 A Computação Evolutiva, em particular os Algoritmos Genéticos, e mais recentemente os 

Algoritmos Genéticos Multiobjetivo, vêm demonstrando ser uma poderosa ferramenta no projeto 

automático de SBRF. No entanto, este processo é fortemente influenciado pela quantidade de 

instâncias e características presentes nas bases de dados, que afetam o tamanho do espaço de busca e o 

tempo computacional. O tamanho do espaço de busca aumenta de acordo com a quantidade de variáveis 

de entrada, causando demora e possivelmente dificuldades no processo de convergência dos algoritmos 

evolutivos, e o tempo computacional aumenta linearmente com o número de instâncias da base de 

dados. 

 Sendo assim, o principal foco deste projeto é a investigação de abordagens para a redução do 
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grande volume de dados utilizados na construção automática de Sistemas Fuzzy, aplicados a problemas 

de classificação ou regressão, através de Algoritmos Genéticos Multiobjetivo para a geração da base de 

regras e otimização dos conjuntos fuzzy que compõem a Base de Conhecimento. A combinação de 

Sistemas Baseados em Regras Fuzzy e Computação Evolutiva, em especial os Algoritmos Genéticos 

Multiobjetivo, conhecida como Sistemas Fuzzy Evolutivos Multiobjetivo, tem grande aceitação na 

comunidade científica, uma vez que estes sistemas são robustos e capazes de encontrar boas soluções 

em espaços complexos e irregulares. 
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Odontoradiosis: ferramenta computacional de 
auxílio à área Odontológica na realização da 
análise facial e do traçado cefalómétrico 
obtido a partir da detecção semi-automática 
dos pontos Cefalométricos 

Coordenação 

Michele Fúlvia Angelo 

CONSEPE 

082/2008 

Área Conhecimento CNPq 

Radiologia Odontológica 

 

Objetivos 

 Desenvolvimento de uma ferramenta computacional modular, sendo que alguns destes 

módulos serão baseados em código aberto, voltada para a realização de análises faciais e cefalométricas. 

Resumo 

 O projeto propõe o desenvolvimento uma ferramenta computacional, baseada em Software 

Livre, dividida em módulos capazes de operar de forma independete ou integrada que visa atender às 

necessidades dos profissionais em odontologia responsáveis por realizar os exames de Análise Facial e 

Traçado Cefalométrico. Acoplada a esta ferramenta será desenvolvido um módulo complementar que 

auxiliará no controle administrativo e de agendamento das clínicas e consultorios.   

Embora já existam no mercado ferramentas com este propósito, este projeto inova ao propor que a 

detecção dos pontos cefalométricos, necessários ao traçado cefalométrico sejam identificados de forma 

semi-automática, permitindo uma sensivel otmização do tempo e consequentemente do desgaste 

envolvido no processo de realização dos exames. 
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Modelagem computacional de materiais 
semicondutores IV-VI (Bulk e 
Heteroestruturas) através da Teoria do 
Funcional Densidade 

Coordenação 

Nilton Souza Dantas 

CONSEPE 

130/2008 

Área Conhecimento CNPq 

Estados Eletrônicos 

 

Objetivos 

 Contribuir para a pesquisa na UEFS; Contribuir para a consolidação da Universidade no 

contexto científico brasileiro e internacional propondo temas de pesquisa relevantes, de interesse 

científico e tecnológico atuais que possam futuramente atrair recursos financeiros, materiais e humanos 

para a instituição; Estreitar as colaborações de pesquisa com outros centros importantes no Brasil. 

Resumo 

 Este projeto trata do estudo teórico de propriedades eletrônicas, magnéticas e óticas de 

heteroestruturas semicondutoras da família IV-VI. Este estudo será desenvolvido através de 

modelagem computacional usando métodos baseados em Teoria do Funcional Densidade (DFT). 

Pretende-se usar modelos de sólidos monocristalinos para estudar materiais binários e suas 

heteroestruturas. Estes materiais são utilizados na fabricação de dispositivos de alta tecnologia, muitos 

dos quais já fazem parte do nosso cotidiano, tais como: sensores de infravermelho, lasers, câmeras de 

visão noturna, células solares, etc. A metodologia baseada em modelagem computacional, usa pacotes 

computacionais onde foram implementadas soluções numéricas baseadas na DFT. 
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PET-Colabora-Disseminando a colaboração 
apoiada por computador 

Coordenação 

Roberto Almeida Bittencourt 

CONSEPE 

049/2014 

Área Conhecimento CNPq 

Sistemas de Informação 

 

Objetivos 

 Fomentar uma cultura baseada em colaboração na UEFS e nas comunidades urbanas no 

entorno da região de Feira de Santana através da colaboração apoiada por computador, com impactos 

nas áreas de educação e saúde destas comunidades. 

Resumo 

 A ausência de mecanismos sistemáticos de colaboração em nossa sociedade dificulta a melhoria 

dos processos de aprendizagem e da produtividade no trabalho. A colaboração apoiada por computador 

pode ser um mecanismo importante para promover amplas mudanças neste contexto, aproveitando a 

elevada informatização da sociedade e a ampliação do acesso à Internet. Este projeto de grupo PET 

pretende fomentar uma cultura baseada em colaboração na Universidade Estadual de Feira de Santana 

e nas comunidades urbanas da região de Feira de Santana através da colaboração apoiada por 

computador, com impactos nas áreas de educação e saúde destas comunidades, gerando ainda 

inovações tecnológicas e sociais a partir de teorias, tecnologias e práticas de sistemas colaborativos. A 

concretização destes objetivos será obtida através de atividades integradas de ensino-aprendizagem, 

pesquisa, extensão e inovação na área de sistemas colaborativos realizadas pelos participantes do 

projeto. 
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Aprendizagem ativa com suporte de 
ambientes computacionais lúdicos 

Coordenação 

Roberto Almeida Bittencourt 

CONSEPE 

135/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Metodologia e Técnicas da Computação 

 

Objetivos 

 Conceber, aplicar e avaliar uma metodologia de aprendizagem ativa apoiada por computador, 

baseada em ferramentas colaborativas, ambientes computacionais lúdicos de programação, jogos 

educativos e em aprendizagem baseada em problemas e projetos em escolas públicas da educação 

básica da região de Feira de Santana. 

Resumo 

 Este projeto propõe uma metodologia de aprendizagem ativa apoiada por computador baseada 

em ferramentas colaborativas, ambientes computacionais lúdicos e em uma abordagem de 

aprendizagem baseada em problemas e projetos. Além disso, propõe ainda o desenvolvimento de dois 

jogos educativos embasados na realidade local: um ligado à história regional e outro ligado a cidadania, 

transporte e meio ambiente. A metodologia de aprendizagem será avaliada através de técnicas de 

pesquisa qualitativa exploratória, utilizando instrumentos da etnografia e de estudos de caso. Os jogos 

desenvolvidos serão disponibilizados para a comunidade e serão avaliados através de técnicas de 

usabilidade e por estudos de caso. As inovações educacionais propostas serão aplicadas inicialmente 

em uma escola estadual de ensino médio e em uma escola municipal de ensino fundamental. Espera-se, 

com os resultados, obter lições importantes para estender as inovações propostas para outras escolas. 
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Aprendizagem de programação de 
computadores em ambientes lúdicos 

Coordenação 

Roberto Almeida Bittencourt 

CONSEPE 

183/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Linguagens de Programação 

 

Objetivos 

 Conceber, aplicar e avaliar um metodologia de aprendizagem de programação de computadores 

alicerçada em atividades lúdicas que permita despertar vocações para a Engenharia de Computação e 

reduzir a evasão nos anos iniciais de cursos de Engenharia de Computação. 

Resumo 

 Dificuldades de aprendizagem em programação de computadores em cursos de Engenharia de 

Computação contribuem para a evasão e o abandono precoce destes cursos. Estes problemas podem 

ser causados pela complexidade dos conceitos a serem aprendidos em um curto período de tempo e 

pela falta de motivação com metodologias de aprendizagem tradicionais centradas no professor e 

baseadas em um ambiente excessivamente formal. Este projeto propõe uma solução para enfrentar estas 

dificuldades através da formação precoce em programação realizada na escola básica, do uso de 

metodologias centradas no aluno e da utilização de ambientes lúdicos para a aprendizagem de 

programação. Pretende-se conceber, aplicar e avaliar uma metodologia de aprendizagem ativa, baseada 

em problemas e projetos, centrada no estudante, a ser aplicada paralelamente em uma escola estadual 

de ensino médio e nos primeiros semestres de um curso de Engenharia de Computação. 
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Modelos, técnicas e ferramentas para 
evolução se software 

Coordenação 

Roberto Almeida Bittencourt 

CONSEPE 

040/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Engenharia de Software 

 

Objetivos 

 Melhorar nossa compreensão sobre a natureza do software e seus processos de evolução-e 

resultados obtidos-modelos, técnicas e ferramentas para ajudar a integrar atividades de evolução no 

ciclo de vida do software -, refinando metas e definido novas atividades. 

Resumo 

 A demanda crescente por sistemas de software complexos, em todos os setores de uma 

Sociedade em constante mudança, impõe diversos desafios para a comunidade de Engenharia de 

Software. Na pesquisa relacionada a Evolução de Software, há três principais desafios: análise da 

evolução, compreensão da evolução e controle (ou gerência) da evolução de software. Tais desafios 

requerem o desenvolvimento de modelos, técnicas, processos e ferramentas para dar suporte a 

diferentes atividades relacionadas a compreensão e controle da evolução de software, incluindo a 

realização de estudos empíricos e análises estatísticas para caracterizar e avaliar a evolução de software. 

 A partir de nossa experiência, definimos a principal meta deste projeto: desenvolver modelos, 

técnicas e ferramentas de auxílio à análise, compreensão e controle da evolução de software. Nesse 

contexto, o pilar do projeto será a atividade de desenvolver infraestrutura para a mineração e avaliação 

de repositórios de projetos de software que permita realizar análise da evolução de tais projetos, 

caracterizando e modelando estatisticamente a evolução de sistemas complexos, em termos de relações 

e interações entre os componentes do software e entre as pessoas envolvidas. Tal infraestrutura 

localizará funcionalidades para apoiar obter informação a partir de diversas fontes (código fonte, 

relatórios de bugs, histórico de mudanças, características e interação entre desenvolvedores) e a 

investigação sobre o fenômeno da evolução de software em atividades relacionadas à compreensão da 

evolução e controle da evolução.  
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 Ao final do projeto, espera-se disponibilizar a infraestrutura definida para apoiar estudos 

relacionados à evolução de software, bem como outros resultados associados às demais atividades 

previstas.  
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Fusão de dados e aprendizado de máquina 
para recuperação da informação 

Coordenação 

Rodrigo Tripodi Calumby 

CONSEPE 

085/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Banco de Dados 

 

Objetivos 

 Aplicação, comparação, melhoria e proposição de técnicas para recuperação inteligente de 

dados multimídia. 

Resumo 

 Os avanços tecnológicos para captura, armazenamento, processamento e compartilhamento de 

dados tornaram possível a construção de grandes bases de dados, em especial grandes repositórios de 

dados multimídia. Estes dados são utilizados nos mais diversos contextos, como por exemplo, 

educação, medicina, segurança biométrica, redes sociais, entretenimento, notícias, sensoriamento 

remoto, etc. Dado o grande volume de dados, prover meios para acesso eficiente é fundamental. Este 

projeto propõe a utilização da técnica de realimentação de relevância associada a técnicas de 

aprendizado de máquina para recuperação de dados multimídia. Estas técnicas têm sido aplicadas com 

sucesso em sistemas de recuperação por conteúdo e demonstram grande potencial para redução do gap 

semântico no processo de recuperação de dados multimídia, em especial por permitir a adaptação do 

sistema aos diferentes usuários. 
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Variabilidade de software aplicada-rumo ao 
desenvolvimento de softwares para domínios 
específicos 

Coordenação 

Victor Travassos Sarinho 

CONSEPE 

048/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Engenharia de Software 

 

Objetivos 

 Aplicar conceitos e técnicas de variabilidade de software na produção de softwares para 

domínios específicos; Definir novas técnicas e abordagens de modelagem e construção de SPLs baseadas 

em features; e Construir ferramentas de apoio a variabilidade de software na configuração final de 

software de domínios específicos. 

Resumo 

 O papel principal da Variabilidade de Software [Gurp, Svahnberg e Bosch, 2001] é estudar a 

habilidade de um sistema ou artefato de software ser mudado, customizado ou configurado para uso 

em um contexto particular.  

 Isto requer metodologias estabelecidas e ferramentas de suporte capazes de viabilizar a gestão 

e configuração dos vários pontos de variação que caracterizam as funcionalidades de um software em 

si, os quais existem desde sua concepção até a configuração final do produto desejado. Todo esse ciclo 

de vida deve ser amparado por técnicas de engenharia de software bem conhecidas [Sommerville, 2002], 

[Pressman, 2003], [PMBOK, 2003] e outras novas que precisam ser adaptadas e especializadas para 

esse tipo de desenvolvimento.  

 Este trabalho propõe a aplicação de conceitos e técnicas de variabilidade de software na 

produção de softwares para domínios específicos. A definição de novas técnicas de construção de SPLs 

baseadas em features também serão desenvolvidas, de modo a apoiar a produção final de software de 

domínios específicos. 

 Como resultado final, espera-se obter não só a produção de novas SPLs para domínios de 

software específicos, como também a definição de novas técnicas e ferramental de apoio para a 

representação da variabilidade de software em termos de features. Em outras palavras, espera-se obter 
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estratégias completas de gerenciamento da variabilidade de software, capazes de definir SPLs de 

domínios específicos bem como configurar novos sistemas a partir da seleção de features modeladas.  

 Trata-se de um trabalho de grande importância para a UEFS, tanto pelo seu pioneirismo em 

nível estadual e nacional como também pela importância da atividade em si, uma vez que o 

desenvolvimento de software é uma tarefa crítica para o progresso de qualquer cidade, estado ou nação.  
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Potencializando métodos de reconhecimento 
de padrões para identificação de espécies de 
plantas. 

Coordenação 

Rodrigo Tripodi Calumby 

CONSEPE 

062/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Banco de Dados 

 

Objetivos 

 Desenvolvimento de modelos eficazes e eficientes para o reconhecimento de espécies de plantas 

a partir de imagens. 

Resumo 

 O conhecimento da biodiversidade de uma região é fundamental para o desenvolvimento de 

processos produtivos eficazes aliados à minimização dos danos ao ambiente. Ao mesmo tempo, 

conhecer as caracterı́sticas das espécies permite a definição de polı́ticas de preservação adequadas, 

sendo a identificação e reconhecimento de espécies da flora uma tarefa muito importante nas atividades 

de diversos setores da sociedade.  

 Considerando a flora mundial, especificamente angiospermas, estimativas atuais apontam para 

a existência de cerca de 420.000 espécies. Devido às especificidades das espécies e suas variações 

fenotı́picas, a identificação de espécies é considerada uma tarefa muito difı́cil para o cidadão comum 

e até mesmo para especialistas em botânica. Esta dificuldade está associada, por exemplo, ao conceito 

de gap taxonômico que representa a relação entre o número de espécies já identificadas e o número de 

espécies ainda não identificadas. Quando consideramos a grande biodiversidade mundial e sua riqueza 

visual, os desafios enfrentados no desenvolvimento de métodos eficazes para reconhecimento de 

espécies são ainda maiores. 

 Apesar da sua grande importância, a tarefa de reconhecimento de espécies está muitas vezes 

limitada a grandes especialistas que frequentemente executam processos longos e complexos de 

identificação. O processo de reconhecimento da espécie de um indivı́duo coletado pode exigir diversos 

passos desde a coleta do material, seu tratamento fı́sico e/ou quı́mico e até mesmo análises 

genéticas. Estes procedimentos são de extrema importância inclusive no processo de descoberta de 
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novas espécies e estão sujeitos a erros de interpretação. Além disso, especialistas são considerados 

profissionais escassos, em parte devido ao custo e ao tempo de formação demandados. 

 A partir da evolução das tecnologias computacionais para captura e armazenamento de 

imagens, a exploração de métodos de visão computacional e aprendizado de máquina para 

reconhecimento de padrões tem sido utilizada em diversas aplicações, incluindo no auxı́lio ao 

reconhecimento automático ou semiautomático de espécies. Devido à sua importância econômica e 

social, o reconhecimento de espécies tem se tornado uma atividade de grande interesse não apenas da 

comunidade cientı́fica, mas também de indústrias e governos. Apesar disso, ainda não existem 

ferramentas robustas, eficazes e eficientes que auxiliem este processo e permitam o reconhecimento 

visual de espécies de modo prático e rápido a partir de imagens coletadas em campo. 

 Para atenuar as dificuldades, sistemas de identificação automática ou semiautomática de 

espécies da flora têm sido propostos utilizando métodos de visão computacional e aprendizado de 

máquina. Entretanto, dadas as caracterı ́sticas das espécies e levando em consideração a semelhança 

visual entre indivı́duos de diferentes espécies, resultados experimentais reportam baixa eficácia de 

identificação. Além disso, indivı́duos de uma mesma espécie podem apresentar caracterı́sticas 

fenotı́picas distintas dependendo de aspectos, como seu estado de maturação, localização geográfica, 

caracterı ́sticas do solo ou, até mesmo, perı́odo do dia.  

 Neste contexto, diversas iniciativas têm promovido atividades relacionadas ao reconhecimento 

de espécies da flora por meio de imagens de diferentes órgãos das plantas, como folhas, frutos e flores. 

Desse modo, grandes avanços foram alcançados nas últimas décadas, principalmente associados à 

viabilização de sistemas baseados em aprendizado profundo (do inglês deep learning). Apesar dos 

avanços tecnológicos de reconhecimento de padrões, os métodos atualmente propostos para 

reconhecimento de espécies da flora ainda alcançam nı́veis insatisfatórios de acurácia. 

Consequentemente, o estudo e aplicação de técnicas modernas de representação de caracterı́sticas e 

construção de modelos de reconhecimento são necessários para que ferramentas de auxı́lio sejam 

viabilizadas.  

 É importante destacar que a construção de modelos eficazes de reconhecimento demandam 

grandes quantidades de dados, muitas vezes em escala superior àquela disponı ́vel. Em aplicações 

baseadas em imagens, soluções modernas baseiam-se na utilização de grandes coleções com até milhões 

de imagens. Por outro lado, para que estes sistemas possam ser implantados de modo efetivo, e.g., em 

sistemas de computação móvel (smartphones, robôs terrestres, drones, etc.) é necessário o desenvol-

vimento de algoritmos que sejam eficazes em termos de capacidade de reconhecimento e, ao mesmo 

tempo, eficientes em relação aos requisitos computacionais necessários.  

 Alinhado ao interesse mundial, este projeto visa contribuir com as atividades de 

reconhecimento da flora desenvolvendo métodos mais eficazes e eficientes. Esta tarefa demanda a 

agregação de conhecimentos de diferentes áreas da ciência. Assim, a cooperação de especialistas em 

sistemas inteligentes e em reconhecimento da flora torna-se necessária. Por isso, este projeto visa o 
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fortalecimento de grupo de pesquisa multidisciplinar e multi-institucional, fomentado o 

desenvolvimento tecnológico e inovação a partir da interação entre especialistas em Computação e em 

Botânica. 

 Diante do cenário apresentado e dos desafios existentes no processo de reconhecimento visual 

de espécies da flora, este projeto visa o estudo, proposição e validação experimental de métodos de 

potencialização de sistemas de reconhecimento de padrões para espécies de plantas, baseando-se 

em técnicas de aumento de dados, aprendizado profundo e fusão de classificadores. Para isso, foi 

formada uma equipe multidisciplinar de pesquisadores para o desenvolvimento e validação 

experimental de novos métodos com foco em eficácia e eficiência. Objetiva-se que estes novos métodos 

permitam o reconhecimento de espécies com acurácia satisfatória e com custo computacional aceitável, 

tornando-os suficientemente aptos a serem aplicados em equipamentos e atividades profissionais e 

educacionais. 
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Tecendo o processo histórico de 
profissionalização docente, no âmbito da 
matemática, nos seus diferentes níveis de 
formação da bahia, de 1925 a década de 1980 

Coordenação 

Eliene Barbosa Lima 

CONSEPE 

095/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Humanas 

 

Objetivos 

 Investigar historicamente as rupturas, as diacronias e sincronias dos processos de 

institucionalização, circulação e profissionalização do professor que ensina matemática, considerando 

os aspectos conceituais e metodológicos como as dimensões culturais e sociais da matemática e do seu 

ensino nos diferentes níveis escolares na Bahia-primário, secundário e superior, hoje, ensino 

fundamental, médio e superior -, mais especificamente, os saberes matemáticos envolvidos tanto na 

formação como na prática docente, no período de 1925 a década de 1980, em diálogo estreito com a 

produção nacional sobre essa temática. 

Resumo 

 Este projeto tem como objetivo investigar historicamente as rupturas, as diacronias e 

sincronias dos processos de institucionalização, circulação e profissionalização do professor que ensina 

matemática, considerando tanto os aspectos conceituais e metodológicos como as dimensões culturais 

e sociais da matemática e do seu ensino nos diferentes níveis escolares na Bahia – primário, secundário 

e superior, hoje, ensino fundamental, médio e superior –, mais especificamente, os saberes matemáticos 

envolvidos tanto na formação como na prática docente, no período de 1925 a década de 1980, em diálogo 

estreito com a produção nacional sobre essa temática.  

 Tal recorte temporal tem como início o ano da instituição da reforma educacional de Anísio 

Teixeira enquanto Inspetor Geral do Ensino da Bahia, instigada pela necessidade da expansão escolar 

para combater o analfabetismo e por novos métodos, novas disciplinas e programas de ensino, em 

especial, para o ensino de matemática, consubstanciada por uma preocupação com a formação do 

professor primário, diferentemente das outras reformas que existiram até aquele momento e, como 



 

  208 

término, a década em que foram consolidados no interior da Bahia cursos específicos para o ensino de 

matemática em instituições públicas de nível superior.  

 Este projeto foi estruturado, por um lado, a partir da experiência vivenciada com o 

desenvolvimento do projeto, intitulado “As teorias modernas da matemática nos livros didáticos das 

instituições educacionais superiores e secundárias brasileiras e baianas”, apoiado pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa da Bahia (FABESB) e que teve o envolvimento de quatro universidades baianas. E, 

por outro, pela reaproximação com o Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática 

(GHEMAT), coordenado pelo Prof. Dr. Wagner Rodrigues Valente. Sob esse contexto, a pesquisa será 

norteada pela seguinte questão: Como foram sendo constituídos os saberes matemáticos envolvidos na 

formação de professores e nos ensinos desse saber no período 1925-1980? 
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As teorias modernas da matemática nos livros 
didáticos das instituições educacionais 
superiores e secundárias brasileiras e baianas 

Coordenação 

Eliene Barbosa Lima 

CONSEPE 

130/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Humanas 

 

Objetivos 

 Investigar anatomicamente, numa perspectiva histórica, as teorias modernas da matemática 

nos livros didáticos apropriados, produzidos e difundidos no âmbito do ensino superior e secundário 

brasileiro, em especial na Universidade de São Paulo (USP) e na Bahia (1934- 1976). 

Resumo 

 O propósito deste projeto é investigar anatomicamente, numa perspectiva histórica, as teorias 

modernas da matemática nos livros didáticos apropriados, produzidos e difundidos no âmbito do 

ensino superior e secundário brasileiro, em especial na Universidade de São Paulo (USP) e na Bahia, no 

período que se inicia em 1934, com a criação da USP e de sua Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

quando então houve a inserção sistematizada das teorias modernas da matemática no ensino superior, 

até aproximadamente 1976, quando no Brasil se acentuaram as críticas a inserção da matemática 

moderna no ensino secundário, com uma significativa retração desta inserção.  

 Para tanto, estamos utilizando o termo anatomicamente, no sentido de dissecar as teorias 

modernas da matemática, contemplando o seu processo de constituição, institucionalização, 

concepções de matemática e de seu ensino, embates de abordagens (geométricas e algébricas) e as 

transformações ao longo do desenvolvimento de sua história, tendo repercussões ainda hoje no ensino 

de matemática superior e das escolas básicas brasileiras.  

 O livro didático, muito recentemente, passou a ser um dos domínios de investigação de algumas 

pesquisas que têm como foco central a escolarização do ensino moderno de matemática. Há, no entanto, 

uma lacuna na literatura vigente de uma análise anatômica das teorias modernas da matemática 

presentes nos livros didáticos no contexto do ensino secundário e, principalmente, no ensino superior 

brasileiro.   
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 Dessa forma, apropriando-nos dos novos debates teóricos, metodológicos e epistemológicos do 

campo da história, o livro didático será investigado levando-se em consideração todo o seu contexto de 

produção e não ocupando uma posição marginalizada, como um mero estereótipo da produção do 

conhecimento científico, e, portanto, considerado uma literatura menor em relação a outras fontes 

secularmente vigentes no arcabouço das pesquisas históricas, tais como os documentos de arquivos, 

jornais e revistas especializadas. Assim, ponderamos que este projeto ganha relevância na medida em 

que segue o caminho aberto pela produção historiográfica dos últimos vinte anos sobre as ciências  em 

particular a matemática - no Brasil e na América Latina, baseada em novas abordagens e métodos que 

valorizaram temas e objetos anteriormente ignorados ou desconsiderados pela historiografia. 
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O sentido do teorema da incompletude de 
Gödel para licenciados em Matemática da 
Universidade Estadual de Feira de Santana 

Coordenação 

Rosimeire de Fátima Batistela 

CONSEPE 

114/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Teoria dos Números 

 

Objetivos 

 Realizar uma investigação sobre como a visão de mund de matemática incompleta que é trazida 

pelo teorema da incompletude de Gödel (TIG) pode interferir nas concepções dos licenciados da UEFS 

comumente inseridos em discussões da atmosfera que compreende a Matemática como soberana sobre 

o conhecimento matemático em particular sobre a Educação Matemática. 

Resumo 

 Nessa pesquisa objetivamos investigar como a visão de mundo de matemática incompleta que 

é trazida pelo teorema da incompletude de Gödel pode interferir nas concepções dos licenciandos da 

Universidade Estadual de Feira de Santana comumente inseridos em discussões de atmosfera que 

compreende a Matemática como soberana sobre o conhecimento matemático em particular sobre a 

Educação Matemática.  

 Para esta investigação elaboraremos uma proposta de ensino (de 20h) que trate do teorema da 

incompletude de Gödel, oferecê-la-emos para ser realizada por estudantes do curso de licenciatura em 

Matemática matriculados na disciplina Evolução da Matemática, do oitavo semestre do curso do 

semestre 2017.2, desta universidade e desenvolvê-la-emos com estes estudantes. Na investigação toda, 

desde a elaboração da proposta do curso que antecede a pesquisa sobre o sentido da incompletude para 

os estudantes até a constituição e a análise dos dados, prezaremos pelos princípios da escola 

fenomenológica.  

 Os dados serão constituídos pela descrição das experiências vivenciadas pela pesquisadora 

durante o desenvolvimento do curso e pelas expressões espontâneas dos estudantes, bem como os 

questionamentos dos estudantes durante o curso e as rodas de conversa ao final de cada aula, os quais 

serão tomados como feedback dos alunos ante às atividades e discussões realizadas durante o curso.  
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 A análise desses dados, segundo a fenomenologia, se processa em dois momentos, sendo o 

primeiro caracterizado pela busca das passagens significativas, à luz da pergunta norteadora, na 

descrição realizada. E a segunda, pela interpretação dessas unidades destacadas, buscando as 

convergências e o que elas expressam segundo nossa percepção. Neste processo esperamos 

compreender qual é a visão de Matemática que estes estudantes da Universidade Estadual de Feira de 

Santana desenvolveram durante o curso de licenciatura em realização. 
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Formação para prática interdisciplinar 
docente: construção de tarefas por mediação 
tecnológica e conteúdos para web no ensino 
de matemática e química. 

Coordenação 

Eliane Santana de Souza 

CONSEPE 

036/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Tecnologia Educacional 

 

Objetivos 

 Investigar se a experimentação de um modelo didático de referência para formação docente, 

mediado por tecnologias na construção de material curricular promove modificações na praxeologias 

didáticas e do conhecimento específico dos professores, diante de situação de ensino em contextos 

codisciplinares, e de que forma esse processo ocorre. 

Resumo 

 Por meio desse projeto busca-se investigar, a partir de uma proposta de formação docente 

interdisciplinar do professor de Matemática e de Química, se a experimentação de um modelo didático 

de referência mediado por tecnologias para formação docente na construção de material curricular, 

promove modificações nas suas praxeologias didáticas e dos conhecimentos específicos, diante de 

situações matemáticas em contextos codisciplinares.  

 Visando assim, a construção de tarefas com mediação tecnológica, o alcance do referido 

dispositivo de formação, o que figura no campo dos sistemas antropológicos didáticos, como uma 

problemática possibilística, ou seja, investigar se nesses moldes uma proposta de formação promove e 

de que forma isso ocorre, alguma modificação nas praxeologias matemáticas, químicas e didáticas dos 

professores participantes.  

 A abordagem metodológica desse estudo está pautada na pesquisa-ação, de modo mais 

particular numa de suas modalidades, constituindo-se numa engenharia didática de formação. A 

construção de dados dar-se-á de modo que se perceba também um víeis de pesquisa colaborativa, a 

medida em que as análises a priori bem como a posteriori serão discutidas pelo grupo composto por 

participantes da formação e da investigação. Dentre as etapas do referido projeto, destaca-se o processo 

de formação como ferramenta de pesquisa, colocando-se os participantes em situações de 
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aprendizagem para reconstrução praxeológica com uso de tecnologias digitais e produção de materiais 

curriculares.  

 Como produtos desse estudo, pretende-se um modelo praxeológico de referência de formação 

docente analisado a luz da Antropologia do Didático, publicações em periódicos da área da Educação 

Matemática e um livro organizado pelo proponente, membros da equipe e participantes da formação 

com as discussões dos resultados e proposição de outras sequências para o ensino de saberes 

matemáticos e químicos sob mediação tecnológicas. 

Palavras-chave: Formação docente, tecnologias digitais, produção de material curricular, antropologia 

do didático. 
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Novas distribuições de probabilidade 
aplicadas à analise de sobrevivência 

Coordenação 

Ana Carla Percontini da Paixão 

CONSEPE 

034/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Teoria Geral e Fundamentos da Probabilidade 

 

Objetivos 

 Construir novos modelos de distribuição de probabilidade, considerando um dos geradores já 

citados na introdução, ou outro que não tenha sido lá especificado. 

Resumo 

 Ao adicionar um ou mais parâmetros a uma distribuição a tornamos mais rica e mais flexível. 

Há um interesse crescente no desenvolvimento de classes de distribuições generalizadas, as G-classes, 

por introdução de um ou mais parâmetros. Além das chamadas G-classes, existem algumas 

distribuições bastante populares tais como a distribuição Weibull, a distribuição gama, a distribuição 

beta, as distribuições exponencializadas, etc... A proposta deste projeto e construir novas extensões 

destas distribuições e novas classes de distribuições, aplicando-as à dados de sobrevivência e 

determinando algumas de suas propriedades matemáticas, como entropias, expansões, momentos, 

confiabilidade, entre outras. 
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Desenvolvimento de uma ferramenta 
computacional para análise de dados 
categóricos 

Coordenação 

Maurício Santana Lordelo 

CONSEPE 

029/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Probabilidade e Estatística Aplicadas 

 

Objetivos 

 Desenvolvimento de uma ferramenta computacional para a análise de dados categóricos, 

visando disponibilizar e difundir conhecimento para a pesquisa e o ensino em diversas áreas do 

conhecimento. 

Resumo 

 A busca da sociedade por novos produtos, processos e tecnologias, cada vez melhores e 

avançadas, reflete a necessidade da aplicação de técnicas mais objetivas e eficientes para se alcançar 

estes desafios. Este projeto objetiva o desenvolvimento de uma ferramenta computacional para análise 

de dados categóricos. A pesquisa visa contemplar as seguintes etapas: (i) revisão e descrição dos 

conceitos relativos às técnicas de análise de dados categóricos; (ii) investigação e identificação de 

sistemas computacionais para análise de dados; (iv) desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional para o auxílio à análise de dados; (v) avaliação da ferramenta desenvolvida, através de 

estudos de casos; (vi) conclusões relacionadas ao trabalho desenvolvido.  

 A abordagem metodológica adotada neste projeto consiste de uma pesquisa aplicada, do tipo 

exploratória e métodos experimentais, pois as análises serão feitas com base em informações 

quantificáveis e tratadas estatisticamente, detalhando separadamente os aspectos do planejamento, 

execução e análise dos estudos de casos. A elaboração e posterior avaliação da ferramenta multimeios 

permitirá estabelecer as funcionalidades e potencialidades como um meio instrucional para análise de 

dados categóricos em diversas áreas do conhecimento.  
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Curadoria digital de dados de saúde como 
fonte de produção de conhecimento para o 
avanço científico. 

Coordenação 

Carlos Antonio de Souza Teles Santos 

CONSEPE 

063/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Coletiva 

 

Objetivos 

 O presente estudo tem como objetivos espqcíficos: 1. Definir processos de gestão dos 

metadados; 2. Implementar os processos de solicitação e recebimento de bases; 3. Aperfeiçoar os termos 

de recebimento e promoção de sigilo para a utilização de dados identificados. 

Resumo 

 Muitas pesquisas só se tornaram realizáveis, pelo fato da preservação de dados científicos, a 

exemplo da gripe espanhola datada em 19161. Em muitas dessas ocasiões, os dados são únicos e não 

podem ser substituídos caso venha ser destruídos ou perdidos. Desta forma pode-se questionar o que 

ocorrerá com as bases de dados de saúde atuais armazenadas em meio digital? Estarão disponíveis no 

futuro para acesso ou reutilização em novas pesquisas?  Pelo fato de hoje se gera imenso volume de 

dados, com grande velocidade, valor e complexidade.  

 Diante disso, torna-se necessário o surgimento de um novo campo que permitrá a não 

obsolência dos dados produzidos e registrados tanto administrativos (ex:Datasus). Por essas razões 

emerge a necessidade da construção e consolidação da curradoria digital, o que  vem ocorrendo, 

mediante o surgimento de varias inicativas. 

 Após esta breve descrição dessas iniciativas, que tem o objetivo de aplicar procedimentos de 

curadoria digital em base de dados, o presente projeto irá seguir essas boas práticas, desenvolvidas no 

ambiente do CIDACS, com o intuito de consolidar e implementar a cultural de criação de metadados, 

bem como difundir esses procedimentos entre seus parceiros, sejam instituições governamentais ou 

pesquisadores. Outros objetivos são propor a utilização de ferramentas que aperfeiçoem a construção 

dos metadados e seu armarzanamento e a utlização da Curadoria Digital de dados administrativos de 

saúde como fonte de produção de conhecimento para o avanço cientifico no Brasil.  
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Integração de dados dos aspectos do meio 
ambiente físico do Município de Feira de 
Santana, BA 

Coordenação 

Gracinete Bastos de Souza 

CONSEPE 

105/2007 

Área Conhecimento CNPq 

Geotécnica 

 

Objetivos 

 O projeto tem por objetivo desenvolver uma base de dados sobre os aspectos do meio físico do 

Município de Feira de Santana, para que estas informações estejam mais organizadas e de fácil acesso 

aos profissionais interessados, principalmente os planejadores urbanos. Com essa pesquisa pretende-

se investigar os aspectos do meio físico (geologia, relevo, água e clima), será necessário então buscar 

novas informações e desenvolver um projeto de banco de dados para armazenar tais informações. 

Resumo 

 Com essa pesquisa pretende-se investigar os aspectos do meio fisco (geologia, relevo, água e 

clima) e os recursos naturais do município de Feira de Santana. As informações encontradas serão 

colocadas na forma digital, desenvolvendo assim, uma base de dados georreferenciada. Para tanto, será 

necessário verificar as informações existentes no município, buscar novas informações e desenvolver 

um projeto de banco de dados para armazenar tais informações. As informações levantadas serão as 

cartas, os mapas, os ensaios de campo e os de laboratórios, os relatórios e textos de 

trabalhos anteriores. Tais informações serão armazenadas e organizadas com o auxílio de sistemas de 

gerenciamento de banco de dados (SGBD) e sistemas informação geográfica (SIG). Sabe-se da 

existência de projetos de pesquisa sobre os aspectos do meio físico e recursos naturais de Feira de 

Santana, porém com este trabalho pensa-se em organizar tais informações existentes em uma base 

dados única, logo, uma integração de dados (mapas e dados descritivos), e que essas fiquem mais 

facilmente disponíveis para estudos posteriores. Assim, pessoas interessadas no assunto, terão acesso 

aos resultados mais rápido, e, que essas informações também auxiliem na tomada de decisão de 

profissionais interligados com o tema. 
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Avaliação da contribuição geoquímica do 
complexo industrial Subaé no Rio Subaé-BA-
Brasil, através das análises matrizes: biota, 
água e sedimento 

Coordenação 

Taíse Bomfim de Jesus 

CONSEPE 

127/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 Avaliar as concentrações de elementos-traços (Ba, Mn, Zn, Cd, Cr, Cu, Pb) nas matrizes: água, 

sedimento e biota coletados nas nascentes, no trecho médio e na foz do rio Subaé, buscando 

compreender a participação do Complexo Industrial do Subaé na contaminação do rio Subaé por 

elementos-traços. 

Resumo 

 A Bacia Hidrográfica do rio Subaé encontra-se localizada no Recôncavo Norte, numa área de 

655 Km². O principal curso d’água desta bacia, o rio Subaé, tem o seu ponto de nascente na chamada 

Lagoa do Subaé (bairro Subaé e Loteamento Parque do Subaé), no perímetro urbano de Feira de 

Santana, a sudoeste de sua sede no setor B do Centro Industrial do Subaé – CIS, servindo como corpo 

receptor de efluentes industriais do CIS e esgotos domésticos provenientes de vários bairros adjacentes. 

 As interferências humanas na bacia do rio datam de vários anos e em Feira de Santana tomou 

corpo com o processo de urbanização e industrialização que o município baiano vem passando nos 

últimos tempos, causando o aumento da poluição ambiental o que tem contribuído para alterar a 

qualidade de vida da população. E isso se torna cada vez mais preocupante, principalmente no tocante 

aos recursos hídricos uma vez que é notória a necessidade constante da água para o consumo próprio 

bem como para o desenvolvimento do setor produtivo.  

 A presença de elementos-traços em ambientes aquáticos resulta notadamente de duas fontes 

de contaminação: deposição natural e atividades antrópicas. Alguns elementos-traços são elementos 

químicos que ocorrem na natureza geralmente em pequenas concentrações e são indispensáveis à vida 

animal; esses metais são denominados elementos traço. A importância de se estudar as concentrações 

dos elementos-traços em ambientes costeiros e estuarinos devem ao fato de que estes são muito 
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utilizados pelo homem nas diversas atividades do seu dia-a-dia (fontes antropogênicas) e são 

potencialmente tóxicos para os organismos aquáticos. Serão escolhidos pontos de amostragem das 

matrizes, água, sedimento e biota em áreas estratégicas da nascente do rio Subaé (dentro do Complexo 

Industrial do Subaé) e em todo o curso do rio, levando em consideração a presença de influências 

industriais, rurais e urbanas da região.  

 As amostras coletadas serão devidamente acondicionadas e encaminhadas para o Laboratório 

de Geoquímica, localizado na Universidade Estadual de Feira de Santana para acondicionamento e 

posterior análise. A escolha dos metais levou em consideração atividades antrópicas (industriais, rurais 

e urbanas) no entorno da área do CIS e estudos anteriores realizados na região. As quantificações dos 

metais (Ba, Cd, Pb, Cr, Cu e Zn) presentes nas matrizes (água, sedimento e biota) serão realizadas com 

o equipamento ICP-AES (Varian Liberty II) com acessório de vapor a frio.  

 A partir dos resultados de quantificação dos metais presentes nas diferentes matrizes do rio 

Subaé-BA espera-se conhecer a contribuição do Complexo Industrial do Subaé na contaminação do rio 

além de auxiliar na produção junto a comunidade urbana do CIS ações atenuadoras à contaminação da 

nascente do rio Subaé-BA. Além disso, o Grupo de Geoquímica Ambiental da UEFS estará dando início, 

com este trabalho, ao desenvolvimento de um monitoramento da nascente do rio Subaé, com o intuito 

de contribuir com estudos científicos que permitam auxiliar ação de recuperação ambiental nessa 

estratégica região industrial do Estado da Bahia. 
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Transformações de Bäcklund e de Ribaucour 
na esfera S3 e no espaço hiperbólico H3 

Coordenação 

Claudiano Goulart 

CONSEPE 

046/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 Construir a transformação de Bäcklund geométrica de uma dada superfície linear-Weingarten 

hiperbólica imersa em S3 ou H3 e obter os teoremas de integrabilidade e permutabilidade para tais 

transformações. 

Resumo 

 A partir de uma superfície linear-Weingarten hiperbólica imersa em M^(3)(k) com curvaturas 

média H e Gaussiana K satisfazendo 1+2H+(K-k) = 0, podemos obter famílias a 4-parâmetros deste 

mesmo tipo e com as mesmas constantes; usando dois métodos distintos, a saber, a transformação de 

Ribaucour e a composição de transformações de Bäcklund. Neste trabalho, pretendemos estabelecer 

uma relação entre as famílias de superfícies obtidas por estes dois métodos. Para atingir este objetivo, 

será necessário estabelecermos a transformação de Bäcklund para tais superfícies, os teoremas de 

integrabilidade e permutabilidade para tais transformações e suas interpretações analíticas fornecidas 

pela correspondência biunívoca entre tais superfícies e as equações de sine-Gordon. 
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Finitude de configurações centrais no 
problema dos n-corpos 

Coordenação 

Jean Fernandes Barros 

CONSEPE 

059/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 Contribuir para a demonstração da Conjetura de Chazy-Wintner-Smale; desenvolver métodos 

eficazes para tratar a conjetura, buscando ampliá-los para alcançar outros campos da Matemática e de 

áreas afins. 

Resumo 

 Estudaremos a finitude de configurações centrais no problema dos n-corpos. Mais 

precisamente, pretendemos contribuir para a demonstração da conjetura de Chazy-Wintner-Smale.  
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Sigma-invariantes de grupos de Artin 

Coordenação 

Kisnney Emiliano de Almeida 

CONSEPE 

131/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 Em primeiro momento, descrever completamente os Sigma-invariante unidimensionais de 

grupos de Artin de posto 1 e 2. Posteriormente, analisaremos tanto a possibilidade de descrever o 

mesmo invariante para outras classes de grupos de Artin quanto a calcular os Sigma-invariantes 

homotópicos e homológicos de dimensão maior ou igaul a 2 para os grupos de Artin de posto 1 e 2. 

Resumo 

 Sigma-invariantes são subconjuntos específicos da esfera de caracteres de 

um dado grupo, utilizados para determinar se os subgrupos acima do comutador do grupo carregam as 

propriedades de finitude Fm e FPm do grupo, que generalizam, de maneira homotópica e homológica, 

respectivamente, o conceito de grupo finitamente gerado. Grupos de Artin formam uma grande classe 

de grupos, com uma definição combinatorial simples, mas cujos Sigma-invariantes ainda estão 

distantes de ser calculados.  

 Pretendemos aperfeiçoar o trabalho de Meier, Meinert e VanWyk, que encontraram uma 

descrição parcial do Sigma-invariante unidimensional de grupos de Artin – uma condição necessária e 

uma suficiente para um caractere dado pertencer ao invariante. Conjectura-se que a condição suficiente 

também seja necessária.  

 Definimos o posto de um grupo de Artin G baseado em um grafo conexo A como o posto (como 

grupo livre) do grupo fundamental de A. Meier provou a validade da conjectura para grupos de Artin 

de posto 0. Já temos alguns resultados provados, publicados na tese de doutorado do coordenador 

(ainda não publicados em periódicos), dentre os quais a validade da conjectura para grupos de Artin de 

posto 1. Pretendemos desenvolver o método para provar a validade da conjectura no caso de grupos de 

Artin de posto 2 e avaliar o mesmo para outras classes de grupos de Artin. 
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Estimativas do índice de Morse para 
hipersuperfícies CMC compactas pelo 
segundo número de Betti. 

Coordenação 

Darlan Ferreira de Oliveira 

CONSEPE 

154/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Geometria Diferêncial 

 

Objetivos 

 Adaptar a técnica utilizada no caso de superfícies para hipersuperfícies de dimensões maiores. 

Resumo 

  Neste projeto de pesquisa daremos continuidade ao estudo de estimativas do índice de Morse 

pelos números de Betti tratados durante a elaboração do nosso trabalho de tese. O intuito agora é 

adaptar a técnica utilizada durante a tese, a qual possibilitou estimar o índice de Morse pelo primeiro 

número de Betti, para conseguirmos estimativas pelo segundo número de Betti da hipersuperfície. 

Focaremos nosso estudo nas hipersuperfícies CMC compactas imersas em espaços de curvatura 

seccional constante não negativa. 
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Conservação e uso sustentável da 
biodiversidade microbiana brasileira na 
descoberta de compostos anticâncer 

Coordenação 

Angélica Maria Lucchese 

CONSEPE 

020/2014 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 Conhecer, conservar e explorar de forma sustentável a biodiversidade so Brasil; Isolar, 

identificar e preservar fungos endofíticos (terrestes) e marinhos (associados a sedimentos e organismos 

vivos); selecionar fundos produtores de compostos com atividade antitumoral (preparação e screening 

de extratos fungicos); Realizar processos desreplicação eficientes que resultem no isolamentos e 

identificação de compostos bioativos e/ou novos. 

 

Resumo 

 Os microrganismos desempenham um papel importante em todos os ecossistemas terrestres e 

são essenciais para a sustentabilidade e biodiversidade destes. Além disso, os microrganismos são 

considerados uma fonte inestimável de produtos naturais bioativos e estruturalmente diversificados. 

Estima--se que somente uma parcela muito pequena da biodiversidade microbiana é conhecida, e 

milhões de espécies ainda necessitam ser descobertas.  

 O estudo da diversidade microbiana é limitado pela capacidade de cultivo da maioria dos 

microrganismos. Apesar disso, os representantes cultiváveis (estima-‐se 1-10%) estudados até o 

momento são responsáveis pela produção de mais de 10 mil novos compostos. Estudos de genoma 

microbiano mostram que esses organismos tem potencial para produzir um número muito maior de 

compostos do que tem sido isolado até o momento. Esses estudos sugerem que a maioria dos genes 

envolvidos na biossíntese dos metabólitos secundários é silenciada ou pouco expressada quando o 

microrganismo é cultivado no laboratório.  
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 Assim, o presente projeto tem como objetivos principais conhecer, conservar e explorar de 

forma sustentável o potencial antitumoral da biodiversidade microbiana do Brasil. O referido projeto 

envolverá a cooperação com o Prof. Dr. A. A. Leslie Gunatilaka (SCNPRC - Universidade do Arizona, 

Tucson - AZ, EUA), na condição de pesquisador visitante especial (PVE - Ciência Sem Fronteira) no 

Brasil, o qual tem destacada produção científica e tecnológica nas áreas de Biodiversidade e 

Bioprospecção, Biotecnologia e Fármacos (áreas contempladas no Programa Ciência Sem Fronteiras). 

 

  



 

  227 

Estudo da composição química de plantas do 
Estado da Bahia 

Coordenação 

Angélica Maria Lucchese 

CONSEPE 

71/2002 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 Este projeto tem como objetivo geral investigar a composição química de plantas do estado da 

Bahia, com ênfase na região do semi-árido, monitorando os processos de extração e purificação por 

bioensaios e/ou ensaios químicos com o propósito de determinar as substâncias ou misturas de 

substâncias responsáveis pela atividade alvo. Serão realizados testes preliminares de toxicidade, de 

inibição e/ou estímulo de germinação, de atividade moluscicida, inseticida, antimicrobiana e 

antioxidante das frações e substâncias puras obtidas. 

Resumo 

 Este projeto tem como objetivo geral investigar a composição química de plantas do estado da 

Bahia, com ênfase na região do semi-árido, monitorando os processos de extração e purificação por 

bioensaios e/ou ensaios químicos com o propósito de determinar as substâncias ou misturas de 

substâncias responsáveis pela atividade alvo. Serão realizados testes preliminares de 

toxicidade, de inibição e/ou estímulo de germinação, de atividade moluscicida, inseticida, 

antimicrobiana, antioxidante, anticolinesterásica e antiglicante entre outras, das frações e substâncias 

puras obtidas. Derivados das moléculas naturais isoladas também serão preparados por métodos de 

síntese clássica ou biocatálise. 
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Caracterização química e avaliação in silico da 
atividade ansiolítica de passiflora SPP 

Coordenação 

Clayton Queiroz Alves 

CONSEPE 

021/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Química dos Produtos Naturais 

 

Objetivos 

 Caracterizar os metabólitos secundários produzidos por espécies de Passiflora através de 

técnicas de isolamento e identificação, bem como análise em fingerprint por CLAE-DAD, e avaliar a 

atividade in silico a ação ansiolítica dos compostos isolados destas espécies. 

Resumo 

 O uso de plantas medicinais é uma das formas mais antigas para tratamento, cura e prevenção 

de doenças. O gênero Passiflora é composto por cerca de 500 espécies, sendo que no banco de 

germoplasma da Embrapa tem-se conhecimento de 57 espécies não caracterizadas quimicamente. 

Dessa maneira, o presente trabalho como tema “Caracterizar quimicamente e avaliar in silico a 

atividade ansiolítca de Passiflora spp, e possui como objetivo principal “Caracterizar de forma química, 

através de técnicas de isolamento e identificação, espécies de Passiflora spp, e avaliar a atividade in 

silico a ação ansiolítica de Passiflora sp.” Para tanto serão fornecidas pela Embrapa folhas das espécies 

coletadas de acordo com sua sazonalidade.  

 Serão realizados estudos fitoquímicos completos de pelo menos uma espécie coletada 

objetivando isolar e identificar os metabólitos secundários da mesma. As técnicas de separação a serem 

utilizadas incluem cromatografia em coluna, cromatografia em camada delgada preparativa, 

cromatografia por exclusão e para identificação as técnicas espectroscópicas e espectrométricas como 

RMN, IV, UV e EM. Para as demais espécies coletadas, serão realizadas análises por CLAE-DAD para 

caracterização dos extratos através de fingerprint dos mesmos. Os compostos isolados e/ou os já 

descritos na literatura serão analisados quanto à ação ansiolítica in silico. Essa ação será verificada 

através da similaridade dos compostos com os já disponíveis em bancos de dados do Chembl, utilizando 

dessa forma a modelagem molecular como ferramenta de análise.  
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Estudo fitoquímico e avaliação biológica das 
partes aéreas de dioclea vigata (Rish.) Amsh 

Coordenação 

Clayton Queiroz Alves 

CONSEPE 

016/2014 

Área Conhecimento CNPq 

Química dos Produtos Naturais 

 

Objetivos 

 Isolar, identificar e determinar a estrutura dos metabólitos presentes nas folhas e caulede 

Dioclea virgata (Rish.) Amsh bem como avaliar a atividade biológica dos extratos e das substâncias 

puras e/ou misturas isoladas, através de testes de atividade biológica. 

Resumo 

 Desde os primórdios dos tempos a humanidade tem usufruído dos efeitos benéficos dos 

vegetais, tanto para alimentação e construção quanto para o uso terapêutico (Schenkel, 2003). No 

Brasil, um país rico em diversidade vegetal, as plantas sempre tiveram um papel importante na 

sociedade, sendo utilizadas pelos indígenas não só como remédio para seus males, como também 

venenos empregados tanto nas guerras quanto na caça, além de alucinógenos e como em rituais festivos 

(Carvalho, 2004).   

 Através da busca por melhor qualidade de vida, e com o advento de novas doenças, surge a 

necessidade da busca por novos medicamentos ou drogas que sejam mais seguras ou que possuam 

menor efeito colateral. Entretanto, para que estes medicamentos sejam disponibilizados, várias etapas 

que comprovem a real atividade biológica destas substâncias se fazem necessárias. Os testes de 

atividade in vitro surgiram como uma alternativa usual e extremamente necessárias na seleção inicial 

de substâncias que possam ser utilizadas como fármacos ou modelos de fármacos, auxiliando os 

pesquisadores na avaliação da atividade de substâncias isoladas de produtos naturais, bem como 

obtidas de fontes sintéticas (Alves et al., 2010).  

 As espécies do gênero Dioclea são empregadas na medicina popular no tratamento de diversas 

doenças e, além disso, diversas substâncias com propriedades farmacológicas foram isoladas de espécies 

deste gênero (Oladosu et al., 2010; Batista et al., 1995; Barreiros et al., 2000).  Muitas espécies de Dioclea 

têm sido estudadas através da análise de proteínas, onde foram isoladas das sementes de espécies deste 

gênero lectinas com atividade anticancerígena (Pinto et al., 2010).  
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 Entretanto, até o presente momento apenas D. grandiflora, D. lasiophylla e D. violacea foram 

estudadas do ponto de vista fitoquímico. Dioclea virgata (Rich.) Amsh (sinonímia D. lasiocarpa Benth.), 

é uma trepadeira lenhosa e extremamente pilosa, popularmente conhecida como “cipó de anauerá” ou 

“mucunã” (Silva, 2004), sendo utilizado na medicina popular no tratamento de febre e malária (Agra et 

al., 2007). Estudos preliminares com extrato clorofórmico das folhas de D. virgata demonstraram 

possuir atividade antinociceptiva in vivo (Mota et al., 2011).  

 O presente projeto tem como proposta o isolamento e identificação dos metabólitos especiais 

produzidos por D. virgata através de técnicas cromatográficas e espectrométricas, bem como a 

realização de testes de atividade in vitro com os extratos e substâncias isoladas. 
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Biotransformação de propenilbenzenos 
catalisada por peroxidadeses vegetais livres e 
imobilizadas 

Coordenação 

Heiddy Márquez Alvarez 

CONSEPE 

185/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 Estudar a biotransformação de propenilbenzenos (isossafrol, anetol e isoeugenol) tendo como 

produtos alvo os respectivos epóxidos e aldeídos destes propenilbenzenos, utilizando-se peroxidases 

vegetais livres e imobilizadas (POD) como catalisadores. 

Resumo 

 O presente Projeto de Cooperação Acadêmica entre o Programa de Pós-Graduação em 

Biotecnologia Industrial da UNIT, o Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da UEFS e o 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFRJ busca um intercambio na área de 

biotransformação de propenilbenzenos, purificação, imobilização de enzimas e estudos estruturais de 

proteínas. Para justificar este projeto ressaltam-se:  

a) A utilização de biocatalisadores em processos químicos constitui-se numa das alternativas viáveis 

de tecnologia limpa (green technology) para industrias químicas.  

b) Os substratos utilizados: isossafrol, anetol, eugenol e isoeugenol são amplamente produzidos no 

Brasil, sendo de baixo custo.  

c) As substâncias - alvo, respectivos aldeídos e epoxidos, são matérias-primas com valor de mercado 

muito mais alto que os substratos, sendo usadas nas indústrias de alimentos e farmacêuticas. 

d) As condições de processo visando oxidações alílicas ou epoxidações poderão ser generalizadas, o que 

se constituirá na introdução de novos processos de oxidação (com tecnologia limpa), livres dos 

inconvenientes dos processos tradicionais.  

e) O desenvolvimento deste projeto propiciara aos Programas de Pós-Graduação envolvidos a 

consolidação das linhas de pesquisa dos programas no âmbito de biotransformação, purificação e 

imobilização de enzimas e estudos estruturais de proteínas. Alem da apropriação pela sociedade 

brasileira dos resultados do presente projeto, o Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 
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Industrial da UNIT terá acesso a tecnologia que envolve os estudos estruturais de proteínas e estrutura 

laboratorial da UFRJ. O Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da UEFS alem de ter acesso as 

instalações das demais instituições envolvidas também disponibilizara sua estrutura laboratorial. Cabe 

salientar também a qualificação dos pesquisadores da UNIT envolvidos neste projeto na área 

biotecnológica na consecução de experimentos de biotransformação, imobilização e purificação de 

enzimas. 

f) Durante o decorrer do presente projeto esta previsto o desenvolvimento de seis dissertações de 

mestrado, duas em cada instituição envolvida, o que enfatiza o forte caráter de formação de recursos 

humanos contido no presente projeto. Cabe também ressaltar que já existem colaborações entre os 

grupos de pesquisa através da participação em projetos de pesquisa (parceria UNIT-UEFS e UNIT-

UFRJ e UEFS-UFRJ). 

g) Toda tecnologia de trabalho com imobilização e purificação de enzimas, biotransformação e estudos 

estruturais de proteínas, incluindo o desenvolvimento e a operacionalização de reatores estará 

disponível ao final do projeto. Ressalta-se, alem da atualidade e relevância do tema proposto no 

presente projeto, que as três instituições envolvidas encontram-se em diferentes estágios de 

envolvimento com as atividades de Pós-Graduação: o Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas da UFRJ e credenciado pela CAPES em nível de mestrado desde 1981 e para o doutorado 

desde 2009 e com a proposta em questão tem como objetivo, alem da consolidação de novas linhas de 

pesquisa, o aumento do numero de discentes e a atração de pesquisadores para a realização de Pós-

Doutoramento na Instituição.  

 No caso do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da UEFS, os cursos de mestrado e 

doutorado iniciaram juntos em 2005 e estão em processo de consolidação. O Programa de Pós-

Graduação em Biotecnologia Industrial da UNIT terá sua primeira turma de mestres formados ate 

marco de 2013 e pretende consolidar o programa, e acredita que este projeto de parceria com a UEFS e 

UFRJ acelerara este objetivo, pois proporcionara melhores condições na formação de recursos humanos 

e na cooperação e produção acadêmica, alem do aprofundamento dos projetos de pesquisa 

desenvolvidos pelo programa. Levando em consideração estes aspectos, o presente projeto insere-se 

completamente no âmbito deste Edital e a expectativa e de que este possa contribuir para que as 

diferentes metas das instituições sejam alcançadas. 
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Cultivando águas do Paraguaçu para um 
futuro sustentável 

Coordenação 

Humberto Talma da Cunha 

CONSEPE 

064/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 Elaborar diagnóstico ambiental da Bacia Hidrográfica do Paraguaçu e apontar mecanismos e 

soluções para os problemas. 

Resumo 

 Os desafios emblemáticos e urgentes para a gestão sustentável dos recursos hídricos estão 

ancorados em função de demandas crescentes para o abastecimento humano e para a conservação da 

qualidade ambiental, fatores fundamentais para a saúde e a qualidade de vida de populações urbanas e 

rurais. Neste contexto, algumas ações, como o uso inadequado dos solos, o  

desmatamento irracional e o uso indiscriminado de fertilizantes, corretivos agrícolas e agrotóxicos, vêm 

confirmando a previsão da ONU (2004), que destaca os distúrbios ambientais acelerados em áreas de 

nascentes e ao longo de cursos d’água, fatores que agravam a preocupação com relação à  conservação  

desse  recurso,  tornando-se  essencial  o  planejamento  e  a  ordenação  do  uso  dos recursos hídricos, 

no contexto da bacia hidrográfica. 

 O presente trabalho tem como objetivo elaborar diagnóstico ambiental da Bacia Hidrográfica 

do Paraguaçu e apontar mecanismos e soluções para os problemas, através da avaliação e interpretação 

dos fatores físicos, químicos e biológicos que interferem nas características das águas dessa Bacia 

Hidrográfica, que abrange diversos municípios da Bahia.  Será avaliada a qualidade físico-química e 

microbiológica da água do Paraguaçu.  Parâmetros, tais como, coliformes termotolerantes, pH, 

condutividade, variação de temperatura, turbidez, fósforo total, metais pesados e oxigênio dissolvido, 

entre outros, serão determinados.  Os resultados obtidos serão discutidos com base nos padrões de 

qualidade de água definidos na literatura, tais como CONAMA  357/2005.  O período de oletas das 

amostras estará  relacionado  à  sazonalidade  e  a temporalidade. 
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Gerenciamento de resíduos químicos em 
laboratórios de graduação e pesquisa da 
Universidade Estadual de Feira de Santana 

Coordenação 

Vânia Rastelly de Sousa 

CONSEPE 

008/2008 

Área Conhecimento CNPq 

Química 

 

Objetivos 

 Gerenciar os resíduos químicos dos laboratórios da UEFS oriundos das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão visando à redução/eliminação e disposição ambientalmente correta. 

Resumo 

 Laboratórios de ensino e pesquisa de instituições de ensino geram resíduos químicos que 

podem causar efeitos nocivos à saúde e ao meio ambiente quando descartados não adequadamente. 

Essas substâncias podem sofrer degradação natural após seu lançamento no ambiente, e serem 

absorvidas pelos seres vivos num processo geralmente não imediato. Em outros centros universitários 

e mesmo em indústrias, já vem sendo desenvolvidos programas que visam à minimização e/ou 

tratamento e recuperação dos rejeitos, dentro do contexto da “química limpa”. O complexo laboratorial 

da UEFS consta de 92 laboratórios de ensino/pesquisa. Nestes laboratórios é considerável a quantidade 

de resíduos gerados, que atualmente não são adequadamente descartados e/ou tratados. Visando 

reverter esse quadro de incoerência dentro da nossa universidade, é que se pretende através da 

reformulação de práticas, substituição de reagentes, redução de escala, reaproveitamento de soluções 

em outras práticas, tratamento e armazenamento dos rejeitos, viabilizar a gestão ambientalmente 

correta dos resíduos dos laboratórios.  
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Estratégias Analíticas para a especiação e 
determinação de metais e metaloides em 
matrizes ambientais empregando imagens 
digitais. 

Coordenação 

Ivanice Ferreira dos Santos 

CONSEPE 

155/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Análise de Traços e Química Ambiental 

 

Objetivos 

 Desenvolver estratégias analíticas para a especiação e determinação de metais e metaloides 

ambientais empregando análise de imagens digitais. 

Resumo 

 O trabalho propõe o desenvolvimento de novas metodologias para a especiação 

e quantificação de metais e metaloides empregando análise por imagens digitais em matrizes 

ambientais. O uso de imagens digitais tem demonstrado ser uma alternativa promissora para a química 

analítica, apresentando-se como uma nova técnica de detecção, permitindo a substituição de técnicas 

tradicionais acarretando em vantagens como, a redução dos custos iniciais com equipamentos e de 

manutenção. Apesar dos avanços, as pesquisas ainda são insipientes, em principal envolvendo a 

especiação de espécies metálicas.  

 Assim, como resultado espera-se obter sistemas de detecção simples, rápidos e de elevada 

sensibilidade para a especiação de metais em matrizes ambientais como água, solo e/ou material 

particulado. Proporcionando ainda, a minimização dos sistemas para o monitoramento in situ e em 

tempo real. Ferramentas quimiométricas serão utilizadas para o processamento das imagens, 

otimização das condições experimentais e para obtenção de modelos de calibração multivariados. O 

projeto proposto será desenvolvido numa parceria interinstitucional entre a UEFS – UFBA e UEFS-

UFRB, com grupos de pesquisas com vasta experiência na área de química analítica e que dispõem dos 

equipamentos necessários para a execução do projeto. 
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Desenvolvimento de materiais alternativos 
para remoção de poluentes em meio aquoso 

Coordenação 

Tereza Simonne Mascarenhas Santos 

CONSEPE 

019/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Química 

 

Objetivos 

 Gerar conhecimentos científicos, através do desenvolvimento de materiais alternativos para a 

aplicação como adsorventes ou catalisadores. 

Resumo 

 Considerando que as ações humanas sobre o meio ambiente, estão a cada dia, promovendo 

problemas dedimensões preocupantes, podendo ser observadas em alterações na qualidade do solo, do 

ar e da água. A proposta tem como objetivo gerar conhecimentos científicos, através do 

desenvolvimento de materiais alternativos para aplicação como adsorventes ou catalisadores.  

 Serão obtidos carvões ativos a partir de resíduos da agroindústria e do lodo do esgoto, com 

propriedades adequadas a diversos empregos tais como adsorventes, suporte catalítico ou 

catalisadores. Serão preparados também compósitos baseados em materiais carbonáceos e óxidos 

inorgânicos. Os diferentes materiais obtidos serão aplicados como adsorventes de poluentes, como 

catalisadores em reações de fotocatálise, na degradação de corantes por um mecanismo tipo Fenton 

Heterogêneo e na degradação do fenol pelo processo de oxidação úmida com peróxido de hidrogênio. 

 As amostras de carvão ativado, dos compósitos e dos catalisadores suportados serão 

caracterizadas por: (i) análise térmica diferencial e termogravimetria; (ii) espectrofotometria de 

absorção no infravermelho com transformada de Fourier, para obter informações sobre a presença de 

grupos funcionais; (iii) análise elementar, para determinar os teores de ferro; (iv) difração de raios X, 

paradetectar as estruturas formadas e; (v) medida de adsorção/dessorção de nitrogênio para estudar as 

propriedades texturais (área superficial específica e porosidade). 
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Departamento de 
Física - DFIS  
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Detritos espaciais e manobras com propulsão 
a plasma 

Coordenação 

Antônio Delson Conceição de Jesus 

CONSEPE 

087/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Engenharia Aeroespacial 

 

Objetivos 

 Estudar a dinâmica de missões espaciais em ambiente de DE com manobras realizadas com 

propulsão a plasma. 

Resumo 

 Neste projeto pretendemos estudar a dinâmica de missões espaciais em ambiente de 

crescimento e evolução de Detritos Espaciais, considerando a possibilidade de manobras evasivas de 

objetos espaciais frente a colisões iminentes. Além disso, estudaremos as condições de viabilidade 

destas manobras em função da eficiência do sistema de propulsão utilizado. Para isto, estudaremos a 

propulsão a plasma como sistema básico para a queima de arcos de transferência e de correção orbital. 

Associados a este problema, estudaremos processos estocásticos, fragmentação de objetos espaciais e 

difusão de partículas, na tentativa de estabelecer modelos físico-matemáticos para uma Dinâmica 

Orbital Estatística, visto a natureza probabilística da localização dos detritos espaciais. Pretendemos 

resolver o problema de colisão de partículas com veículos espaciais e também com outras partículas 

(reação em cadeia) dentro do ambiente de missões espaciais, estabelecendo as áreas proibitivas, janelas 

de operação e também as condições físico-tecnológicas que permitam a realização das missões. 
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Propriedades ópticas de semicondutores 
polares: formalismo termodinâmico e 
mecânico estatístico 

Coordenação 

Antônio Vieira de Andrade Neto 

CONSEPE 

081/2004 

Área Conhecimento CNPq 

Física Estatística e Termodinâmica 

 

Objetivos 

 Estudo pormenorizado das propriedades ópticas e de transporte dos III-Nitretos, 

particularmente do GaN. 

Resumo 

 Atualmente, os semicondutores de gap largo vêm despertando enorme interesse na 

comunidade de físicos do estado sólido. Entre esses materiais destacam-se especialmente os III-nitretos 

(GaN, AlN e InN) e seus compostos ternários (AlxGa1-xN, AlxIn1-xN, etc). Tal interesse se deve, por 

um lado, à utilização desses compostos na fabricação de Diodos Emissores de Luz (LEDs) e lasers que 

emitem no azul e no ultravioleta, o que permite amplas aplicações tecnológicas. Além dos aspectos 

tecnológicos, estes materiais são fascinantes também do ponto de vista científico, onda há muito 

trabalho a ser realizado do ponto de vista teórico. É nesse sentido que se insere o presente projeto de 

pesquisa. 

 É nosso objetivo realizar um estudo pormenorizado das propriedades óticas e de transporte 

dos III-Nitretos (particularmente do GaN), inclusive sob a influência de campos elétricos moderados a 

fortes (da ordem de 100 kV/cm). Em particular queremos determinar o espectro Raman desses 

materiais, que fornece informações valiosas das excitações elementares do sistema, tanto de partículas 

individuais quanto de oscilações coletivas. Para isso usaremos como ferramenta teórica o elegante 

formalismo das Funções de Green Termodinâmicas de Tempo Duplo, que tem-se revelado um método 

adequado no cálculo da propriedades microscópicas do sistema de muitos corpos, quantidades 

microscópicas, como a vida média de excitações elementares, bem como no cálculo de coeficientes de 

transporte. Em particular utilizaremos esse método para determinar a função dielétrica do sistema, a 

partir da qual podemos determinar suas propriedades óticas. 
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Fenômenos de emissão por campo e 
microscopia com resolução atômica 

Coordenação 

Antônio Vieira de Andrade Neto 

CONSEPE 

150/2008 

Área Conhecimento CNPq 

Superfícies e Interfaces; Películas e Filamentos 

 

Objetivos 

 Estudar e propor modelos teóricos para o cálculo de grandezas importantes para o 

entendimento de técnicas de microscopia capazes de fornecer resolução em escala atômica. 

Resumo 

 Existem variados processos de grande significado tecnológico que dependem do uso de 

superfícies sólidas. O objetivo deste trabalho é investigar alguns aspectos teóricos relativos à Física de 

Superfícies. Em particular algumas técnicas de microscopia que apresentam resolução atômica ou 

próxima a ela, cujo fenômeno físico básico é o tunelamento ou penetração de barreira, que consiste na 

possibilidade de uma partícula com energia E penetrar em uma região de energia potencial V, com V<E. 

Tal efeito é impossível em mecânica clássica. Pretendemos também investigar a variação do campo 

elétrico e do potencial na vizinhança de dispositivos. 
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Fases geométricas e defeitos topológicos em 
sistemas físicos de baixa dimensionalidade 

Coordenação 

Carlos Alberto de Lima Ribeiro 

CONSEPE 

074/2009 

Área Conhecimento CNPq 

Física Clássica e Física Quântica; Mecânica e Campos 

 

Objetivos 

 Consolidar a pesquisa científica sobre as fases geométricas e os sistemas presentes na física da 

matéria condensada de baixa dimensionalidade que apresentem defeitos topológicos, em consonância 

com integrantes do grupo de Defeitos Topológicos, Solitóns e Aspectos Geométricos da Física e do 

Grupo de Mecânica Estatística. Através das condições proporcionadas pela aprovação do projeto. 

Resumo 

 Vistos no passado apenas como modelos intermediários de Física em sistemas bidimensionais 

e unidimensionais, cada vez mais se tornam relevantes pela riqueza de propriedades, dentre elas 

destacamos aquelas descobertas graças à sua realização pelos experimentais em sistemas como o 

Grafeno, alvo de intensa pesquisa. Através das condições de contorno escolhidas adequadamente, esses 

sistemas formados por meio do grafeno podem tornar-se nanotubos de carbono, com uma física rica em 

novas propriedades. Sabemos, por sua vez, que a teoria elástica de defeitos em sólidos pode ser vista 

como uma teoria análoga de uma gravitação tridimensional através do formalismo geométrico. Dentro 

dessa premissa, os defeitos topológicos nos sólidos atuam como se fossem fontes de distorção do campo 

gravitacional, e esse campo por sua vez está relacionado com elementos não nulos no tensor de 

Riemann. Podemos utilizar esse formalismo no quais as condições de contornos impostas pelos defeitos 

em um meio elástico são consideradas através de métricas ditas não-euclidianas em sistemas físicos de 

baixa dimensionalidade. O estudo sobre as fases geométricas de Berry em meios contendo defeitos 

topológicos é bastante importante. Desejamos, em nosso projeto de pesquisa, estudar fases geométricas 

e defeitos topológicos em sistemas de baixa dimensionalidade, uma vez que a alteração da topologia do 

meio certamente influenciará nas propriedades de uma evolução quântica de um sistema físico. Dentre 

nossos objetivos pretendemos investigar o surgimento de fases geométricas na dinâmica de átomos 

neutros portadores de momentos de dipolo elétrico e/ou magnético interagindo com defeitos 

topológicos em meios de baixa dimensionalidade. 
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Fabricação e caracterização de nanopartículas 
para o estudo de interações entre 
biomoléculas e substratos sintéticos 

Coordenação 

Ernando Silva Ferreira 

CONSEPE 

117/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Prop.Óticas e Espectrosc.da Mat.Condens;Outras Inter.da Mat.Com Rad.e Part. 

 

Objetivos 

 Sintetizar nanopartículas metálicas e semicondutoras por diferentes métodos de fabricação 

citados na literatura (rotas químicas, micelas reversas, etc), visando controlar propriedades físicas e 

químicas, tais como tamanho, forma, carga superficial, estabilidade em solução, rendimento quântico 

de fluorescência, dentre outras que se mostrarem relevantes ao longo do uso do trabalho. 

Resumo 

 Nos últimos anos, a nanociência e a nanotecnologia têm estado presentes em praticamente 

todos os campos científicos e tecnológicos, no cenário nacional e internacional. Materiais 

nanoestruturados vêm sendo incorporados a nanointermediários, como revestimentos e chips 

dememória, que são utilizados na fabricação de produtos finais nanotecnológicos, que vão desde 

aeronaves a telefones celulares e até mesmo em métodos de diagnóstico médico.  

 Em particular, nanopartículas metálicas tais como ouro e prata têm atraído muita atenção pelas 

suas propriedades ópticas peculiares e afinidade com materiais biológicos, sendo estas utilizadas em 

estudos de tratamento de câncer, intensificação de fluorescência, sanitização de embalagens 

biossensores, entre outros. Apesar da vasta aplicação, o controle de suas propriedades físicas (forma, 

tamanho, dispersão do tamanho médio e reprodutibilidade do método) ainda não são bem dominadas, 

as quais são essenciais em aplicações biomédicas como: carreadores de drogas, nanopartículas 

magnéticas, marcadores fluorescentes, biossensores e terapia fotodinâmica).  

 Por outro lado, nanopartículas semicondutoras (pontos quânticos) de CdTe, CdSe e CdS 

apresentam propriedades peculiares com aplicações em lasers, fotodetectores, biodispositivos e 

marcadores celulares fluorescente. Entretanto, é importante dizer que os pontos quânticos não 

constituem marcadores específicos de estruturas celulares, necessitando de uma funcionalização dos 

mesmos. Esta funcionalização consiste em ligar moléculas orgânicas que servem de elo de ligação entre 
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os pontos quânticos e as estruturas às quais desejamos marcar. Outro fator primordial para tal processo 

é o fato de estarmos lidando com telúrio, cádmio e selênio, substâncias prejudiciais aos organismos a 

serem estudados. Portanto, isolar os nanocristais com uma capa estável e eficiente é um objetivo 

primordial de uma síntese de pontos quânticos para aplicações biológicas.  

 Neste ínterim, a presente proposta tem os seguintes objetivos: sintetizar nanopartículas 

metálicas e semicondutoras por diferentes métodos de fabricação, visando controlar suas propriedades 

físicas; caracterizar e aplicar as nanopartículas no estudo da interação entre material biológico e 

substratos sintéticos. Devo enfatizar que a combinação de nanopartículas metálicas e semicondutoras 

com materiais biológicos pode apresentar resultados interessantes para diversas áreas do conhecimento 

humano; implantar técnicas relativamente simples e baratas de crescimento de filmes finos (spin-

coating) e filmes nanoestruturados pela técnica de automontagem (layer-by-layer), dando suporte para 

o estudo de interações entre biomoléculas e substratos sintéticos; e para o desenvolvimento de 

protótipos de biodispositivos.  

 Além disso, esta proposta promoverá interações com outros departamentos desta e de outras 

instituições, com as quais o presente proponente mantém relações profissionais decorrentes de seus 

estudos ao longo de sua carreira acadêmica, como: DFM/USP-Ribeirão Preto e IFSC/USP de São 

Carlos/SP. 
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Eletrodinâmica quântica em cavidades: as 
flutuações da pressão de Casimir e as 
correções radiativas na massa e no momento 
magnético do elétron 

Coordenação 

Franz Peter Alves Farias 

CONSEPE 

040/1996 

Área Conhecimento CNPq 

Física das Partículas Elementares e Campos 

 

Objetivos 

 Implementar a área de Física de Partículas e Campos como uma área de pesquisa do 

Departamento de Ciências Exatas, estabelecer uma participação efetiva da Área de Física no grupo de 

Física de Partículas e Campos do IFUFBa, estudar de um ponto de vista global as modificações nas 

propriedades físicas do sistema E. D. Q. em presença de uma certa classe de vínculos macroscópicos. 

Resumo 

 Esta revisão que apresentamos do projeto de pesquisa intitulado "Eletrodinâmica Quântica em 

Cavidades: as Flutuações da Pressão de Casimir e as Correções Radiativas na Massa e no Momento 

Magnético Anômalo do Elétron", inaugura a 4ª fase do projeto denominada: Campos Quânticos em 

Cavidades e em Presença de Campos Externos. Nesta 4ª fase o estudo que pretendemos realizar foca a 

atenção na determinação do efeito Casimir em variedades de base outras além do plano, a exemplo da 

esfera (cujo estudo já foi iniciado com a 3ª fase do projeto), do cilindro e do cone, como também a 

investigação para outros campos quânticos além do eletromagnético, a exemplo do escalar, incluindo a 

possibilidade da massa. A meta primeira é a determinação do efeito Casimir para a geometria cilíndrica 

e seu caso limite dado pelo disco, usando a prescrição de dupla regularização no método global de soma 

de semifrequências. Possivelmente, também abordaremos o cálculo do efeito Casimir para o sistema de 

duas cascas esféricas próximas considerando o campo escalar. 
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Desenvolvimento de instrumentação para o 
Projeto Neutrinos-ANGRA 

Coordenação 

Germano Pinto Guedes 

CONSEPE 

115/2008 

Área Conhecimento CNPq 

Métodos Experimentais e Instrumentação para Partículas Elementares e Física Nuclear 

 

Objetivos 

 Instalar infra-estrutura necessária ao desenvolvimento e teste de dispositivos eletrônicos 

(instrumentação eletrônica) de alta-performance para o controle da eletrônica de front-end para o 

Projeto NEUTRINOS-ANGRA em condições próximas às reais. 

Resumo 

 Neste projeto apresentamos os conceitos básicos do Projeto Neutrinos Angra para a construção 

e instalação de um detector de antineutrinos para o monitoramento da atividade do reator nuclear de 

Angra dos Reis (Angra II). O projeto é desenvolvido por um grupo de pesquisadores de diversas 

instituições de pesquisa e ensino de todo o Brasil (http://lsd.cbpf.br/neutrinos/), cada um 

desenvolvendo tarefas específicas, respeitando suas idiossincrasias. Com este instrumento será possível 

determinar a potência instantânea gerada no reator além da composição e quantidade do combustível 

físsil, de maneira indireta. O nosso grupo de pesquisa se propôs a participar desta colaboração 

contribuindo no projeto do desenho do detector central e na montagem e testes das suas partes 

constituintes. Esta última envolvendo basicamente atividades de Instrumentação nuclear 

desenvolvidas localmente, como por exemplo: 

i) Montagem de um detector para medidas de fluxo de muons com recurso de veto direcional 

(telescópio) para seleção de muons verticais; 

ii) Testes com solução de gadolínio em água para a detecção dos nêutrons resultantes da reação 

do antineutrino com prótons do meio; 

iii) Projeto e testes de circuitos analógicos (basicamente, preamplificadores) para tratamento de 

pulsos rápidos dos tubos fotomultiplicadores (PMT); 

iv) Programação de rotinas para comunicação (protocolos USB, serial ou CAN) e controle, via 

computador, de módulos digitais (para bastidores NIM ou VME) para aquisição de dados. 

 O Projeto Neutrinos Angra obteve financiamento da FINEP no valor de R$ 942.843,60 (DOU, 
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No. 218, pág. 8, de 13/11/07) e esta inserido na Rede Nacional de Física de Altas Energias (REFAFAE), 

da qual a UEFS também participa como executora e, por este convênio, temos recebido equipamentos 

- basicamente módulos de instrumentação nuclear, bastidores e osciloscópios no valor total de 

R$130,334.15 – que viabilizam a montagem local de protótipos e testes. 
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Estudo da intensidade solar para 
dimensionamento de sistemas fotovoltaicos 

Coordenação 

Germano Pinto Guedes 

CONSEPE 

050/2009 

Área Conhecimento CNPq 

Metrologia, Técnicas Gerais de Laboratório, Sistema de Instrumentação 

 

Objetivos 

 Utilizar os dados de medidas de intensidade e qualidade da radiação solar em curso no 

Laboratório de Energia Solar (UEFS) para estudar o potencial fotovoltaico do semi-árido baiano e criar 

ferramentas e modelos para dimensionar projetos de geração fotovoltaica e sua possível integração à 

rede convencional. 

Resumo 

1_LINHAS DE PESQUISA 

 

1.1 – ESTUDO DE TRANSMISSÃO DA LUZ SOLAR NA ATMOSFERA 

 

 Vários modelos teóricos, como o LOWTRAN, o MODTRAN, SPECTRAL2 e o SMARTS2 

tentam reproduzir o espectro solar após a passagem da radiação pelas camadas da atmosfera terrestre. 

Denominado Espectro Padrão, esta curva de referência é usada na calibração e análise de performance 

de vários materiais e dispositivos usados na conversão térmica e fotovoltaica e sua definição parte se 

um espectro solar padrão (antes de passar na atmosfera terrestre) e considera condições e composição 

atmosféricas específicas.  Sabe-se também que cada molécula presente na atmosfera é responsável por 

linhas, ou mesmo bandas, de absorção que removem do feixe principal fótons com comprimentos de 

onda específicos e que resulta na atenuação da intensidade do espectro I(λ) registrado na terra.  

 O modelo de transmissão atmosférica SPCTRAL2 fornece como saída o espectro solar na 

superfície terrestre. Neste espectro são consideradas todas as possíveis absorções e espalhamentos que 

possam ocorrer decorrente da quantidade de vapor de água, aerossóis e ozônio na atmosfera. Por ser 

um modelo simples nos possibilita, a partir de dados de radiação direta, calcular as concentrações dos 

atenuadores da radiação tais como vapor de água, aerossóis e ozônio que estão presentes na atmosfera. 
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 Acreditamos que ao resolver o problema inverso, poderemos inferir sobre a composição 

atmosférica, ou seja, se medirmos o espectro solar com um espectrômetro calibrado e conhecendo-se o 

espectro solar padrão (extraterrestre) e os espectros de absorção para os componentes opticamente 

ativos mais relevantes, podemos inferir sobre a concentração de cada um deles na atmosfera. Isto 

permitiria monitorar a quantidade de gases da atmosfera, em especial aqueles que afetam diretamente 

a qualidade de vida na terra, como os gases do efeito estufa e ozônio.  

 Um dos principais objetivos desta pesquisa é utilizar técnicas experimentais de 

espectroscopia, associadas aos modelos de transmissão atmosférica e métodos numéricos, para resolver 

o problema inverso e, a partir do espectro solar medido na superfície da terra, poder inferir sobre a 

composição atmosférica. 

 

1.2 - DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA PARA O TRATAMENTO DE 

SINAIS 

  

 Como laboratório experimental interessado em realizar medidas de parâmetros físicos, o 

Laboratório de Instrumentação e Energia Solar (LABENSOL) utiliza sensores de diferentes naturezas 

e princípios de operação, com o piranômetros e pireliômertos, sensores de umidade, pressão e de  

temperatura, de corrente elétrica e de campo magnético, dentre outros. Cada um destes sensores 

necessita de um circuito eletrônico específico para operar e gerar um sinal elétrico proporcional à 

grandeza medida.  

 Depois da geração do sinal, que pode ser uma diferença de potencial, uma corrente ou até 

mesmo carga elétrica, este sinal precisa ser processado (basicamente filtrado) e transformado em uma 

diferença de potencial com valores limites bem definidos para que possam ser processados por outros 

circuitos, em geral, um sistema de aquisição de dados. Esta atividade prevê o investimento contínuo de 

esforços para o fortalecimento da pesquisa em instrumentação eletrônica buscando sempre criar e 

aperfeiçoar circuitos eletrônicos para o tratamento de sinais fornecidos pelos diversos sensores 

utilizados no monitoramento de parâmetros atmosféricos (pressão, temperatura, irradiância solar, etc.) 

e dos parâmetros da geração elétrica dos módulos fotovoltaicos (correntes, voltagens, etc.). Este 

processamento é baseado em circuitos analógicos lineares, basicamente amplificadores operacionais e 

amplificadores de instrumentação, com características de baixo ruído e baixo consumo para as 

condições ambientais extremas da região do Semiárido, onde serão instalados. 

 

1.3 -DESENVOLVIMENTO DE ELETRÔNICA EMBARCADA PARA AQUISIÇÃO DE DADOS 

  

 Toda atividade de monitoramento de qualquer grandeza necessita de sistemas adjuntos para a 

digitalização dos sinais analógicos dos sensores (conversão analógico-digital: A-D) e o armazenamento 

destes dados em meio digital. Este processo de digitalização envolve diferentes módulos de circuitos, 
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tais como unidade de processamento e memórias para programa e dados e pode conter recursos para 

tratamento local de dados (filtros digitais) e canais de comunicação para transmissão de dados para um 

computador, que pode ser uma porta (geralmente USB, internet, CAN ou Infravermelho) ou via um 

canal sem-fio (rádio, bluetooth, zigbee, etc.).  

 Controlando todo o funcionamento é necessário um programa que gerencie desde a conversão 

analógico-digital, o armazenamento dos dados e a comunicação deste módulo de aquisição com um 

computador com um protocolo específico para o canal de comunicação em uso. Nesta linha de 

atividade, buscaremos desenvolver estes módulos para aquisição digital de dados: os circuitos digitais 

e os programas completos para gerenciamento de todas as rotinas, desde a conversão A-D, 

armazenamento e os protocolos de comunicação do módulo com o computador e entre os módulos, 

permitindo-nos inclusive configurá-los como uma rede de sensores.  
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Modelagem e estudo de sistemas complexos 

Coordenação 

Gilney Figueira Zebende 

CONSEPE 

075/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Física Geral 

 

Objetivos 

 Formar pesquisadores capazes de estudar o processo interdisciplinar de modelagem e 

simulação computacional. 

Resumo 

 Trata-se de um projeto de cunho eminentemente interdisciplinar e multi-institucional, que 

será ancorado no Departamento de Física da UEFS (BA). Teremos as parcerias da Universidade Federal 

de Mato Grosso (MT), da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (RS), da Fundação Municipal de 

Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultural Egberto Tavares Costa (BA) e da Universidade 

de Évora (Portugal). Pretendemos aqui neste projeto desenvolver pesquisa e fazer a difusão do 

conhecimento em temas atuais, ligados por exemplo, a área de Física Estatística, de segurança pública, 

social, ambiental, biológica, entre outras. A base de nosso objetivo será o estudo 

dos sistemas complexos, que se caracterizam por ter uma forte componente interdisciplinar, tendo 

como ponto em comum o uso frequente de simulações computacionais. 
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Estudo de propriedades óptica, infravermelha 
e raios-X de sistemas binários de raio-X, 
variáveis e da associação estelar de ER Eridani 

Coordenação 

Marildo Geraldête Pereira 

CONSEPE 

144/2007 

Área Conhecimento CNPq 

Astrofísica Estelar 

 

Objetivos 

 Os principais objetivos traçados para este projeto, visando à criação de espaço para pesquisa 

científica, o apoio à formação de recursos humanos de alto nível, vinculado a projetos conjuntos de 

pesquisa de média e longa duração, são os seguintes: 

 

Objetivos Estratégicos: 

 Consolidar as linhas de pesquisa criadas em Astronomia; 

 Apoiar as ações da Especialização em Astronomia; 

 Atrair jovens pesquisadores astrônomos para o estado da Bahia; 

 Apoiar criação da Pós-Graduação Senso Estrito em Astronomia; 

 Formar e aperfeiçoar docentes e pesquisadores, bem como de estudantes de pós-

graduação; 

 Estreitar o relacionamento da UEFS com outras instituições de pesquisa em 

Astronomia desenvolvendo projetos conjuntos de cooperação científica; 

 Implantar um caráter inovador para as pesquisas astronômicas conduzidas na região 

Nordeste, sob o ponto de vista da astronomia óptica observacional; 

 Ajudar no desenvolvimento científico e tecnológico para a Região Nordeste; 

 Contribuir para a superação da desigualdade regional científica ; 

 Objetivos Técnicos: 

 Discutir possíveis adaptações que possam aumentar a “performance” observacional 

dos instrumentos disponíveis para as observações; 

 Pesquisar a longo prazo um sítio ótimo para alocar os telescópios; 

 Otimização das técnicas de processamento de dados astronômicos. 

 Objetivos Científicos: 

 Determinar propriedades físicas de estrelas variáveis; 

 Estudar propriedades estatísticas de séries temporais de fontes astrofísicas; 
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Resumo 

 As estrelas variáveis são objetos de constantes estudos tendo em vista que suas características 

de variabilidade estão invariavelmente associadas à propriedades físicas destes objetos. Estudar suas 

propriedades permite a inferência de parâmetros como massa, raio, processo de transferência de 

matéria, dentre outras inumeráveis quantidades. 

 Neste trabalho são propostos das propriedades astrofísicas de sistemas binários de raios-x 

(SBRX), variáveis cataclísmicas (VC), estrelas simbióticas (ES) e outros tipos de estrelas variáveis. Os 

projetos propostos são todos baseados em resultados de observações fotométricas e espectroscópicas 

nas bandas de raios-x, gama, óptico e infravermelho. Estudos nas bandas ópticas e infravermelho serão 

realizados a partir de observações ópticas feitas no Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA) e dados 

disponíveis em bancos de dados públicos. Fazem parte do banco de dados disponíveis na banda óptica 

observações de fotometria BVRI, no infravermelho fotometria nas bandas JHK. 

 O principal alvo de estudo será o SBRX GX1+4/V2116 Ophiuchi. Os resultados dessas 

observações se destinam a inferir propriedades físicas tais como o período orbital, período de pulsação 

da estrela de nêutrons ou anã branca, massa das estrelas, estrutura e comportamento do disco de 

acréscimo, natureza da contrapartida óptica e propriedades espectroscópicas. Resultados de 

observações no infravermelho serão também usados para identificação e caracterização das 

contrapartidas ópticas de sistemas estelares em regiões de alta absorção interestelar. As observações 

no infravermelho representam um dos primeiros resultados nesta região do espectro obtidos no Brasil. 

 As observações de fotometria JH no infravermelho foram direcionadas para a associação estelar 

na região próxima da estrela ER Eridani. Foram observados ~200 objetos pertencentes a esta associação. 

Além da caracterização fotométrica das fontes pertencentes a associação estelar, estão presentes no 

campo das imagens um grande número de galáxias e fontes estelares possivelmente não caracterizadas. 

Também estão disponíveis resultados de observações fotométricas de SBRX. e novas ópticas nas bandas 

JHK. 

 Outra fonte de informação a ser usada são os dados astronômicos nas bandas de raios-X e gama 

constantes nos bancos de dados públicos dos observatórios orbitais Rossi XTE, Compton GRO, 

ROSAT e Chandra. Estas observações em altas energias (raios-x e gama) são importantes na medida 

que elas fornecem informações sobre os processos físicos associados com a estrela compacta (estrela de 

nêutrons ou buraco negro) associada ao SBRX. 

 Será feito um levantamento de dados em bancos dos surveys SLOAN Digital Sky Survey, USNO 

e 2MASS.Serão realizadas também observações no visível em telescópios de pequeno porte, nas quais 

poderão ser obtidas series temporais fotométricas onde serão realizadas análises das propriedades 

estatísticas e temporais dos objetos observados. Dentre os resultados esperados espera-se o 

acompanhamento de transições de estados em sistemas variáveis, identificação de eclipses, detecção de 

erupções e levantamento de propriedades estatísticas de curvas de luz e classificação de objetos. 
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Estudo do efeito Casimir 

Coordenação 

Milton Souza Ribeiro 

CONSEPE 

148/2006 

Área Conhecimento CNPq 

Física das Partículas Elementares e Campos 

 

Objetivos 

 Consolidar a área de pesquisa em Física de Partículas e Campos do Departamento de Física; 

desenvolver estudos relacionados com o Efeito Casimir utilizando a prescrição para método da soma 

de modos; aplicar a prescrição proposta a problemas com simetrias distintas da esférica, bem como em 

situações com campo externo presente. 

Resumo 

 Um método para calcular a energia de Casimir eletromagnética em uma configuração esférica 

foi apresentado no trabalho Estudo do efeito Casimir eletromagnético esférico pelo método da dupla 

regularização. Nessa pesquisa pretendemos ampliar e desenvolver a prescrição proposta, aplicando-a 

em sistemas físicos com simetrias distintas da esférica e em outros campos quânticos. Além disso, 

pretendemos aplicá-la em situações com campos externos. O efeito Casimir é um tópico muito 

importante, de estudo, podendo ser aplicado em um número muito vasto de situações não só ao nível 

microscópico, mas ao nível cosmológico. Com o presente trabalho, pretendemos ampliar o raio de ação 

do grupo de Física de Partículas e Campos do Departamento de Física ao desenvolver estudos em 

simetrias mais adequadas à realidade física, bem como buscar interações com outros grupos pesquisa 

correlatos de outras instituições nacionais. Ademais, pretendemos ampliar o número de participantes 

no grupo de pesquisa do DFIS, atraindo estudantes e demais profissionais interessados no estudo em 

Teoria de Campos. 
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Uma análise quantitativa do crescimento e 
desenvolvimento sustentável da sociedade 
feirense ao longo das décadas de oitenta e 
noventa 

Coordenação 

Milton Souza Ribeiro 

CONSEPE 

108/2007 

Área Conhecimento CNPq 

Física Estatística e Termodinâmica 

 

Objetivos 

 O projeto tem como tema primordial investigar os principais determinantes do crescimento e 

desenvolvimento sustentável da Região de Feira de Santana ao longo das décadas de oitenta e noventa. 

Resumo 

 Este projeto de pesquisa tem como objetivo investigar as principais determinações do 

crescimento e desenvolvimento sustentável da região de Feira de Santana ao longo das décadas de 

oitenta e noventa. A investigação será realizada, do ponto de vista teórico, através da unificação (ou 

mistura) da NTCE – Nova Teoria do Crescimento Econômico – e da Teoria de “Clusters” – Economia 

da Aglomeração –, e do ponto de vista empírico, será utilizado metidos de Análise Estatística 

Multivariada e Métodos Econométricos para aferição das Teorias Econômicas. Nessa investigação 

serão utilizados técnicas e métodos avançados da Física, a exemplo da Equação de Fokker-Planck, ao 

considerar que os fenômenos econômicos apresentam flutuações dos sistemas que advêm de muitos 

distúrbios minúsculos, onde cada qual muda a variável do sistema de uma maneira imprevisível. 
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Estudo do uso das técnicas de comunicação 
na educação 

Coordenação 

Milton Souza Ribeiro 

CONSEPE 

088/2009 

Área Conhecimento CNPq 

Ensino-Aprendizagem 

 

Objetivos 

 Estudar à luz da Psicologia, Sociologia, História e Filosofia da Educação o uso do livro didático, 

do jornal, da televisão, do vídeo, do teatro e do cinema para uma formação global, crítica e atuante. 

Resumo 

 Este projeto de pesquisa tem como objetivo investigar o uso das principais técnicas da 

comunicação, aqui significando os meios de comunicação, na sala de aula. Ou seja, investigar como os 

conteúdos veiculados nos livros didáticos, nos jornais, na televisão, no vídeo, no cinema, no teatro 

podem ser utilizados no universo da sala de aula, levando em consideração que nesse espaço o princípio 

fundamental é a dimensão científica do conhecimento. 
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Potencial de controle de Diaphorina citri via 
ondas mecânicas e eletromagnéticas 

Coordenação 

Mirco Ragni 

CONSEPE 

097/2014 

Área Conhecimento CNPq 

Agronomia 

 

Objetivos 

 Determinar a resposta fisiológica e comportamental de Diaphorina citri quanto exposto a 

estímulos sonoros (ondas mecânicas) e luminosos (ondas eletromagnéticas), com a finalidade de 

construir um dispositivo protótipo para e controle de D. citri e proteção dos pomares cítricos. 

Resumo 

 A doença Huanglongbing (HLB, ex-greening), causada por bactérias de floema Candidatus 

liberibacter spp., é a maior ameaça aos pomares citrícolas do País. O HLB ainda não foi detectado no 

Estado da Bahia, porém, estima-se que os prejuízos decorrentes de sua introdução no Estado sejam 

superiores a R$ 1,837 bilhão nos próximos 20 anos se medidas de controle do vetor e erradicação não 

forem tomadas. Não existem métodos de controle curativos que possam ser usados em pomares 

comerciais. Frente ao exposto, no curto prazo, a estratégia mais segura de controle de HLB combina o 

uso de mudas sadias, a redução do inóculo (erradicação de plantas doentes) e a redução da transmissão 

pelo vetor, Diaphorina citri.  

 O controle químico de D. citri constitui hoje ferramenta indispensável para o manejo do HLB. 

Contudo, o número de pulverizações com inseticidas é crescente, levando a uma condição insustentável 

do ponto de vista ambiental e econômico, uma vez que acarreta em desequilíbrios diversos, aumento de 

custos e inviabilidade de adoção de certificações da qualidade da produção obtida. Fora do cinturão 

citrícola do Sudeste, as demais regiões produtoras não têm perspectiva de uso do controle químico 

preconizado em virtude do baixo poder aquisitivo e produtividade locais. Assim, alternativas de 

controle de D. citri são requeridas em caráter de urgência, principalmente em áreas indenes para o HLB, 

como é o Estado da Bahia.  

 Sendo assim, este projeto propõe-se a apresentar uma tecnologia - equipamento auxiliar de 

monitoramento e controle - que pode ser considerada inovadora para o manejo de D. citri. O maior 

conhecimento da resposta de D. citri à utilização de ondas mecânicas e eletromagnéticas (entre elas 



 

  257 

ultrassom) será fundamental para subsidiar a elaboração de instrumentos tecnológicos de apoio ao 

controle do inseto vetor. Assim sendo, o projeto tem como estratégia principal o controle de D. citri, 

transmissor da doença, por meio de ações físicas, com foco em testes preliminares para posterior 

extrapolação para os principais sistemas produtivos localizados em áreas produtoras de citros no 

Estado da Bahia.  

 Espera-se, por meio da estratégia adotada pelo projeto, contribuir de forma direta para a 

redução das taxas de infecções da doença HLB pelo controle de seu vetor, D. citri , ou minimizar os 

efeitos da infestação e erradicação de pomares, bem como auxiliar no controle da dispersão de D. citri 

das áreas indenes de HLB para outras áreas de cultivo, valendo-se de uma estratégia seletiva e bem 

menos impactante sobre o meio ambiente. Vale a pena ressaltar que a proposta conta com caráter 

multidisciplinar envolvendo as áreas de entomologia, física, estatística e defesa agropecuária e as 

principais instituições de pesquisa e ensino do Estado da Bahia como a Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UFRB, o IF-Baiano e a Universidade 

Estadual de Feira de Santana-UEFS. 
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Estudo teórico de moléculas tri- e tetra- 
atômicas e átomos confinados 

Coordenação 

Ana Carla Peixoto Bitencourt Ragni 

CONSEPE 

015/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Física Atômica e Molécular 

 

Objetivos 

 Consiste no estudo quântico de átomos e moléculas, usando metodologias independente do 

tempo baseada no Formalismo Variacional. Este projeto de pesquisa visa o uso e desenvolvimento de 

técnicas computacionais que possibilitam o estudo de vários processos que envolvem elétrons, átomos 

e moléculas na fase gasosa e/ou confinados espacilalmente. 

 

Resumo 

  

O projeto consiste no estudo de propriedades estruturais e energéticas de fenômenos que envolvem 

elétrons, átomos e moléculas livres e confinados. A compreensão teórica será realizada empregando 

métodos numéricos eficientes para resolver o problema eletrônico e, no caso de moléculas, para resolver 

também o problema dos núcleos sobre uma superfície de energia potencial.  

 O procedimento para o estudo da estrutura eletrônica usa métodos ab initio e a Teoria do 

Funcional Densidade, e diferentes funções de base. Por outro lado, a dinâmica dos núcleos usa 

algoritmos independentes do tempo como, por exemplo, o método do elemento finito e o algoritmo de 

hiperquantização. O tratamento de moléculas se inicia com a determinação de sistemas de coordenadas 

ortogonais locais e hiperesféricas que possibilitam simplificar a descrição das superfícies de energia 

potencial e do operador energia cinética dos núcleos, culminando com a determinação do espectro 

molecular ro-vibracional. 

 Um dos objetivos é avançar na utilização e aperfeiçoamento de metodologias já desenvolvidas 

e de novas metodologias para o estudo de problemas que estão na fronteira da área. Assim, este projeto 

pretende desenvolver alguns tópicos que tem como objeto de estudo processos e fenômenos distintos 

entre si, mas que apresentam semelhanças nos métodos numéricos a serem empregados. 
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 Os temas a serem afrontados estão relacionados com o estudo quântico de sistemas ligados com 

três e quatro átomos, bem como o estudo teórico de átomos de pontos quânticos (confinados). Em 

particular, para moléculas tetra-atômicas serão estudados os processos de mudança de quiralidade por 

torção e de inversão de configuração espacial, através da identificação do(s) grau(s) de liberdade 

envolvido(s) diretamente no processo. Para sistemas tri-atômicos pretende-se fazer o tratamento 

completo e para altos valores de momento angular. No caso de átomos confinados, o interesse reside no 

cálculo de propriedades eletrônicas de átomos ou íons confinados, com até dois elétrons, em plasma 

neutro. 
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Galáxias aneladas peculiares 

Coordenação 

Paulo César da Rocha Poppe 

CONSEPE 

047/2004 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 Este Projeto visa o levantamento e estudo de Galáxias Aneladas Peculiares do Hemisfério 

Celeste Sul. Contribui para o conhecimento global e individual dos diversos tipos morfológicos e suas 

propriedades cinemáticas, fotométricas e espectoscópicas, para a melhor compreensão de sua inserção 

no cenário geral de formação e evolução de galáxias e para determinar a importância da meteria escura 

na composição dos halos destes objetos. 

Resumo 

 A presente proposta de pesquisa concentra-se no estudo espectroscópico no óptico das 

chamadas “Galáxias Peculiares”, empregando o telescópio Perkin-Elmer de 1,60m e a instrumentação 

(espectrógrafo Boller-Chivens, redes de difração e filtros) disponíveis no OPD/LNA. Basicamente, 

estamos interessados em classificar e entender a natureza nuclear e extranuclear destes objetos, 

mediante o uso de diagramas de diagnósticos, no conhecimento da população estelar através do uso de 

códigos de síntese espectral, em aspectos cinemáticos e geométricos e também na simulação numérica 

destes objetos, como uma possibilidade para o conhecimento da morfologia ora observada.  

 Os objetos de estudo pertencem ao "Catálogo de Galáxias Peculiares e Associações do 

Hemisfério Sul", no qual apresenta 25 categorias morfológicas cujas origens podem ser explicadas por 

processos de "colisão", "fusões", ou resultados de "efeitos de maré" em passagens rasantes de duas ou 

mais galáxias. Em 2005, após um estágio de pós-doutoramento realizado no LNA/MCTI, foi iniciada 

uma cooperação científica para o estudo espectroscópico no óptico de tais objetos, cujo desdobramento 

permitiu a aprovação do projeto de longo prazo "Estudo Espectroscópico de Galáxias Peculiares e 

Associações (Origem: OP2012A-009)", no qual será re alizado durante o quadriênio 2012-2016 para as 

Categorias Morfológicas n o . 7 e 15, Galaxies with Jets” e "Galaxies with Tails, Loops of Material or 

Debris", respectivamente, com um total de 20 noites/ano, distribuídas em 4 missões (2 por semestre) 

de 5 noites cada.  

 Como continuidade, pedidos de tempo são então apresentados para dar sequência ao estudo 

das Categorias acima e também para a inserção/observação de outras. A idéia consiste em explorar 
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Observatório Astronômico Antares 

espectroscopicamente o máximo de objetos do Catálogo Arp&Madore, cuja a natureza é ainda 

desconhecida para a grande maioria dos objetos. Do exposto, o presente projeto de pesquisa objetiva 

dar continuidade às missões observacionais ao Observatório do Pico dos Dias (OPD/LNA-MCTI), cujos 

dados já foram reduzidos e estão sendo agrupados e analisados para publicações, envolvendo os 

pesquisadores deste projeto e estudantes da graduação (iniciação científica) em Física e da pós-

graduação (mestrado) em Ciências da Computação da UEFS. 
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Galáxias Peculiares: continuidade do projeto 
de longo prazo no Observatório do pico dos 
Dias (LNA/MCTI) 

Coordenação 

Paulo César da Rocha Poppe 

CONSEPE 

155/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 Assegurar as missões observacionais no OPD/LNA relacionadas ao projeto de longo prazo 

“Estudo Espectroscópico de Galáxias Peculiares e Associações (Origem: OP2012A-009)”, no qual será 

realizado durante o quadriênio 2012-2016 para a categoria Morfológica nº 15, “Debris, Loops of Material 

or Debris”. 

 

Resumo 

 

 A presente proposta de pesquisa concentra-se no estudo espectroscópico de “Galáxias 

Peculiares”, ou seja, no entendimento da natureza nuclear e extranuclear mediante o emprego de 

diagramas de diagnósticos para classificação quanto a atividade (ou não) nuclear e extranuclear, no 

conhecimento da população estelar presente através do uso de códigos de sínteses espectrais e na 

simulação numérica destes objetos.  

 Os objetos de estudo pertencem ao "Catálogo de Galáxias Peculiares e Associações do 

Hemisfério Sul" (Arp & Madore 1987), no qual apresenta 25 categorias morfológicas cujas origens 

podem ser explicadas por processos de "colisão", "fusões", ou resultados de "efeitos de maré" em 

passagens rasantes de duas ou mais galáxias. Em 2005, após um estágio de pós-doutoramento realizado 

no LNA/MCTI, foi iniciada uma cooperação científica para o estudo espectroscópico no óptico de tais 

objetos, cujo desdobramento permitiu a aprovação do projeto de longo prazo "Estudo Espectroscópico 

de Galáxias Peculiares e Associações (Origem: OP2012A-009)", no qual será realizado durante o 

quadriênio 2012-2016 para a Categoria Morfológica n o . 15, "Debris, Loops of Material or Debris". 
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Réplica do Foguete Saturno V - Observatório Antares 

 Do exposto, o presente projeto de pesquisa objetiva garantir as missões observacionais ao 

Observatório do Pico dos Dias (OPD/LNA), através de passagens e diárias, uma vez que todos os PI's já 

foram devidamente informados pela direção do LNA/MCTI sobre o contingenciamento 

orçamentário no qual atravessarão os projetos observacionais no OPD/LNA. O projeto foi aprovado pela 

CP/OPD para o quadriênio 2012-2016, com um total de 20 noites/ano, distribuídas em 4 missões (2 por 

semestre) de 5 noites cada. Pedidos de tempo adicionais serão sempre solicitados para dar continuidade 

ao presente estudo. 
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Galáxias interativas, contagens de galáxias e 
os parâmetros cosmológicos 

Coordenação 

Rainer Karl Madjsky 

CONSEPE 

011/1997 

Área Conhecimento CNPq 

Astrofísica Extragaláctica 

 

Objetivos 

 O objetivo deste projeto é estudar o fenômeno de interação gravitacional entre galáxias 

considerando vários aspectos. 

Resumo 

 Trata-se de um projeto de estudar o papel da interação gravitacional entre galáxias no contexto 

cosmológico.  

 O modelo cosmológico padrão é caracterizado por três parâmetros cosmológicos, a constante 

de Hubble, o parâmetro da densidade de matéria e a constante cosmológica. O parâmetro de densidade 

é determinado por vários métodos, um deles sendo a contagem de galáxias em função da  

magnitude aparente. Nessa contagem, deve ser considerada a evolução  

do número de galáxias devido à interação gravitacional e a subsequente coalescência das galáxias em 

interação.  
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Fotometria e espectroscopia de galáxias 
aneladas peculiares. Aquisição de softwares 
para controle e gerenciamento do Telescópio 
Cassegrain 0,5m, instrumentação e cúpula 

Coordenação 

Vera Aparecida Fernandes 

CONSEPE 

044/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 Alguns dos objetivos científicos propostos para a nossa amostra de galáxias são: fotometria-

construção de modelos bidimensionais; classificação morfológica; determinação de perfis de 

luminosidade e de parâmetro estruturais e determinação de massa e tamanho. Espectroscopia-

determinação de redshifts e velocidades radiais; classificação espectral segundo diagramas de 

diagnóstico; construção de curvas de rotação para estudar a dinâmica e cinemática e construção de 

simulações interagentes bidimensionais. 

Resumo 

 O telescópio CDK20 (Corrected Dall-Kirkham Astrograph telescope) de 50,8cm (f/6,8), foi 

adquirido com o propósito de fomentar o grupo de pesquisa em Astronomia da UEFS, através de 

observações fotométricas e espectroscópicas de objetos do Sistema Solar, estrelas, aglomerados, 

nebulosas e galáxias brilhantes a baixos redshifits. Para isso, estudos envolvendo as condições 

observacionais do atual sítio (Observatório Antares, localizado no centro de Feira de Santana) e de um 

futuro local, através de medidas do seeing e das condições atmosféricas, são elementos fundamentais 

em qualquer projeto de pesquisa e também fazem parte desta proposta científica. Portanto, através 

deste, estaremos interessados em complementar com fotometria UBVRI às observações 

espectroscópicas de galáxias peculiares brilhantes ora observadas no Observatório do Pico dos Dias 

(LNA/MCTIC-MG), dentro do projeto de longo prazo OPL-2012A, desenvolvido entre 2012 e 2015 com 

o espectrógrafo Cassegrain no telescópio 1,6m. 

 Dentre as galáxias peculiares, as aneladas peculiares (GAp) são as que vêm recebendo maior 

atenção ao longo das duas últimas décadas. Originam-se provavelmente de colisões, fusões e interações 

de maré. Modelos indicam que os anéis se formam quando uma galáxia-projétil colide quase que 
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frontalmente com outra galáxia (alvo), maior e possuidora de um disco. Além de serem um grupo pouco 

estudado no universo local (z < 0,1), as GAp são importantes ferramentas no estudo da formação estelar 

induzida em sistemas interagentes, uma vez que a perturbação no potencial gravitacional da galáxia-

alvo produz ondas de densidade que se expandem radialmente a partir do núcleo. Esta história, então, 

deve estar preservada tanto no gradiente de cor como nas diferenças espectrais das diversas regiões ao 

longo do anel, do projétil e do alvo, quando discerníveis. 

 Existem poucos dados sobre este tipo de galáxia na literatura. Com base em uma amostra de 

objetos do Hemisfério Sul (as mais brilhantes, presentes no catálogo de Arp & Madore [1]), este projeto 

de pesquisa observacional propõe o emprego das técnicas de fotometria e espectroscopia no telescópio 

Cassegrain de 0,50m do Observatório Astronômico Antares/UEFS. Para tal, com o objetivo de 

automatizar e corrigir diversos problemas/erros associados às observações ao longo das noites, estamos 

solicitando softwares de gerenciamento do telescópio, controle da instrumentação, cúpula e de 

aquisição de imagens astronômicas. O grupo de pesquisa está certificado na UEFS e no Diretório dos 

Grupos de Pesquisa do CNPq além de participar de um Grupo de Pesquisa em Galáxias Aneladas sob 

coordenação geral do Laboratório Nacional de Astrofísica/MCT. 

 

  



 

  267 

Estudo de propriedades óticas e de 
transportes em sistemas de muitos corpos em 
matéria condensada 

Coordenação 

Antônio Vieira de Andrade Neto 

CONSEPE 

027/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Física da Matéria Condensada 

 

Objetivos 

 Destacar a importância da luz e das suas aplicações tecnológicas em nossa sociedade, bem como 

realizar ações que possibilitem avanços globais em áreas como educação e saúde. 

Resumo 

 A investigação a ser realizada neste Projeto situa-se na subárea da física conhecida como Física 

da Matéria Condensada FMC, a qual, por sua grande amplitude de temas investigados, é considerada a 

mais ampla da Física. De um ponto de vista fundamental, o estudo dos fenômenos em Física da Matéria 

Condensada requer a utilização conjunta dos conceitos básicos de mecânica quântica, física estatística 

e eletromagnetismo. Adicionalmente, graças à grande diversidade de comportamentos observados nos 

sistemas condensados, se impõe um grande desafio teórico na sua descrição. Por outro lado, essa 

situação possibilita que esses sistemas sejam fontes de conhecimento fundamental, conforme atesta os 

vários prêmios Nobel de Física dados a pesquisadores da área. 

 De um ponto de vista prático, muitos dos avanços tecnológicos que fazem parte do nosso 

cotidiano tiveram origem nos estudos em pesquisa básica nessa área. Podemos citar como exemplos a 

invenção do transistor, do laser de estado sólido, aparelhos de DVD, telas de cristal líquido, dentre 

muitos outros. 

 Neste projeto queremos investigar as propriedades óticas e de transportes de sistemas de 

muitos corpos. O nosso objetivo principal é estudar e propor modelos teóricos que auxiliem no 

entendimento da interação radiação-matéria que acontece em sistemas condensados e sempre que 

possível realizar comparações com resultados experimentais disponíveis na literatura. Do ponto de 

vista teórico, pretendemos utilizar o poderoso e elegante método das funções de Green termodinâmicas 

de tempo duplo. 
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Departamento de 
Letras e Artes - DLA  
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Imagem da festa: o papel da linguagem visual 
na pesquisa social 

Coordenação 

Edson Dias Ferreira 

CONSEPE 

037/2006 

Área Conhecimento CNPq 

Fotografia 

 

Objetivos 

 Montar um banco de dados com imagens para confecção de um catálogo sobre cultura popular 

da Bahia-Salvador, Recôncavo e Feira de Santana-com o propósito de contribuir para a produção de 

material visual que estimule o reconhecimento e preservação de bens culturais das regiões supra 

citadas. 

Resumo 

 A discussão acerca da imagem, no nosso trabalho, tem sido uma presença constante, aí tem 

lugar um recurso privilegiado: a fotografia. Atuando como mediadora de questões que envolvem a 

relação com o outro – pessoas e grupos sociais –, este recurso permite várias possibilidades de aplicação. 

Neste sentido, a fotografia ganha importância pela capacidade de realizar registro de fatos e situações 

cuja investigação tenha relevância. 

 Pensando na possibilidade de atualizar informações e promover o necessário acompanhamento 

das transformações que caracterizam as manifestações culturais de caráter festivo realizadas nos 

municípios de Salvador, Feira de Santana, Santo Amaro e Cachoeira, nas quais se identifica o elemento 

fé, propõe-se, com a pesquisa, realizar duas tarefas: 1- levantamento de imagens fotográficas existentes 

sobre estas manifestações; 2- registro por meio digital para criação de um banco de imagens. Este 

material será disponibilizado em CD Room, Internet e, posteriormente, em catálogo impresso para uso 

dos núcleos de pesquisa e interessados, envolvidos com o estudo da temática. 
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Estudos interdisciplinares em desenho 

Coordenação 

Gláucia Maria Costa Trinchão 

CONSEPE 

041/2000 

Área Conhecimento CNPq 

Lingüística, Letras e Artes 

 

Objetivos 

 Subsidiar a prática e reflexão dos profissionais da área e contribuir para a formação de críticos 

e conhecedores do desenho e da arte, desenvolvendo e promovendo a iniciação científica no campo 

teórico e prático desta área de conhecimento e da investigação do conhecimento através das imagens 

visuais, contribuindo para a construção de uma “Teoria crítica do desenho”- o desenho enquanto 

transmissor de conhecimento. 

Resumo 

 O "Programa Integrado de Pesquisa: Estudos Interdisciplinars em Desenho", vinculado ao 

Núcleo de Desenho e Artes, busca através de uma rede de pesquisadores (discentes e docentes) 

construir uma teoria crítica do desenho, ou seja, um conjunto sistemático de opiniões e ideias novas 

sobre o desenho e possibilitar a formação de outras linhas de pesquisas que venham subsidiar o 

programa de Pós-Graduação que está sendo desenvolvido no referido Núcleo. 
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Novas perspectivas da Literatura e Arte na 
Espanha: Enrique Vila-Matas, Albert Vidal, 
Carles Santos e Marcel.Lí Antúnez 

Coordenação 

Jolanta Rekawek 

CONSEPE 

069/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Fundamentos e Crítica das Artes 

 

Objetivos 

 Articular um diálogo inter- e trans- cultural sobre a arte contemporânea a partir do estudo da 

criação artística em contextos diversos do mundo, destacando a contribuição das regiões da Espanha 

como Catalunha e Comunidade Valenciana para a cultura universal. 

Resumo 

 Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar as novas tendências da literatura e da arte 

contemporânea na Espanha manifestas na obra do escritor Enrique Vila-Matas, do ator Albert Vidal, 

do compositor Carles Santos e do perfomer Marcel.lí Antúnez. Os quatro artistas, oriundos das 

comunidades autônomas de Catalunha e do País Valenciano, são, neste momento, os maiores expoentes 

da arte articulada na Espanha que se tornou um referencial no panorama da arte contemporânea 

internacional. Esta pesquisa será focada na análise das novas formas de expressão artística que 

correspondem ao novo panorama social, político e cultural do mundo do século XXI.  

 O estudo vai contemplar as vias alternativas ao cânone ortodoxo da criação em literatura, teatro 

e música analisando a hibridação dos gêneros artísticos, a reformulação das relações entre o artista e o 

espectador / leitor, as relações entre a literatura e a performance, a música e o teatro, as novas funções 

do corpo em cena. Serão analisados neste estudo os principais elementos da literatura de Enrique Vila-

Matas, situada nas bordas da narrativa convencional, os fundamentos da arte de Albert Vidal, entendida 

como uma via de perfeição espiritual, os processos criativos de Carles Santos, que elabora espetáculos 

a partir da música, e o novo conceito do ator de Marceli.lí Antúnez que adota um particular método de 

criação chamado Sistematurgia e age em cena conectando o seu corpo à vários dispositivos. Através do 

método analítico serão estudados os fundamentos da criação em literatura e em cena dos quatro artistas 

que entendem a sua obra como uma indagação moral e filosófica a respeito das principais interrogações 

do ser humano reformuladas pelo pensamento moderno. 
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Núcleo de estudos da espetacularidade 

Coordenação 

Jolanta Rekawek 

CONSEPE 

040/2007 

Área Conhecimento CNPq 

Artes 

 

Objetivos 

 Implantar na UEFS uma linha de pesquisa no campo de artes cênicas desde a perspectiva trans 

e interdisciplinar da etnocenologia que opera com conceitos teóricos advindos de várias matrizes 

culturais, também extra-européias, e se coloca como uma vigorosa alternativa às perspectivas 

científicas tradicionais. 

Resumo 

 A implantação do Núcleo de Estudos da Espetacularidade (NESP) visa inserir a UEFS nas 

pesquisas pioneiras em busca de elaboração de novos paradigmas para a ciência na área das artes. As 

novas linhas de pesquisa no campo de artes cênicas desde a perspectiva trans- e interdisciplinares, 

como p. ex. a etnocenologia que opera com conceitos teóricos advindos de várias matrizes culturais 

também extra-européias, se coloca como uma vigorosa alternativa às perspectivas científicas 

tradicionais. O Núcleo de Estudos da Espetacularidade (NESP) e o Laboratório de Práticas 

Espetaculares Organizadas (LAPEO) criariam condições para aproveitar o talento dos artistas das 

regiões do semi-árido, recôncavo, etc., entre eles alunos da UEFS, é seria um passo prévio para 

consolidar as propostas para a posterior implantação na UEFS da Licenciatura em Interpretação e 

Direção de Teatro, Licenciatura em Artes Audiovisuais, Escola de Dança, e Bacharelato em Gestão 

Cultural. Por tanto o Núcleo de Estudos da Espetacularidade (NESP) e o Laboratório de Práticas 

Espetaculares Organizadas (LAPEO) se colocam como elementos fundamentais para a nova estratégia 

de crescimento da UEFS na área das artes.  
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Projeto de educação para a diversidade das 
culturas-linguas do mundo da Educação 
Infantil ao 5° ano da Educação Fundamental I 

Coordenação 

Éric Charles Brun 

CONSEPE 

115/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Línguas Estrangeiras Modernas 

 

Objetivos 

 Elaborar um plano de educação para a diversidade das culturas-línguas a partir de uma 

investigação comparativa das representações sobre culturas-línguas e ensini-aprendizagem de línguas 

estrangeiras modernas de professores da Educação Infantil ao 5° ano da Educação Fundamental I do 

Estado da Bahia. 

Resumo 

 Este Projeto de Educação para a Diversidade visa simultaneamente o preparo da criança à 

aprendizagem de uma Língua estrangeira moderna como definida na Leis e Diretrizes de Base 

(1996/2014) e nos PCNs (1998) assim como uma construção inovadora da sua competência alteritária. 

Essa inovação passa por uma atualização do conceito de Língua estrangeira moderna. Trata-se de 

colocar as culturas-línguas - desde a pré-escola - no centro das aprendizagens de forma transdisciplinar 

para uma educação cidadã global. Um projeto deste porte é idiossincrático já que ele necessita de 

parcerias entre comunidades escolares locais variadas pertencendo tanto às escolas públicas quanto às 

privadas e indígenas.  

 ‘O projeto se baseia principalmente na apresentação, em primeiro lugar, da variedade das 

culturas-línguas nacionais e, em segundo lugar, das culturas-línguas extra-nacionais próximas e mais 

longínquas. A aproximação da diversidade neste projeto inicia-se desde a Educação Infantil a partir da 

própria diversidade do grupo na sala de aula para - aos poucos - expandir-se até o 5º ano do Ensino 

Fundamental às outras culturas-línguas brasileiras e circunvizinhas assim como não nacionais. Ao 

abordar a diversidade com a criança, fala-se de um processo educativo de aprimoramento da alteridade 

através de uma abordagem explícita antidiscriminatória.  
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Centro Universitário de Cultura e Arte - CUCA 

 Este projeto funda-se na fase preparatória que passa pelo mapeamento das representações 

docentes sobre culturas-línguas estrangeiras e diversidade através de um questionário comparativo 

(Salvador/Feira de Santana; infantil/fundamental; escola pública/privada/rural) e longitudinal (da pré-

escola ao 5º. ano do fundamental I). O corpo docente envolvido neste projeto atua da Educação Infantil 

ao 5ª ano do Ensino fundamental I em Salvador e no Recôncavo. O PED será elaborado a seguir a partir 

dos resultados deste levantamento de representações docentes e das parcerias escolares locais. 
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Mapeamento comparativo e longitudinal das 
crenças de professores e alunos dos cursos de 
licenciatura em letras vernáculas e 
estrangeiras da UEFS sobre o processo de 
aprendizagem de línguas e culturas 
estrangeiras 

Coordenação 

Milenna Marques e Santos 

CONSEPE 

084/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Ensino-Aprendizagem 

 

Objetivos 

 Mapear o sistema de crenças de alunos e professores dos cursos de Licenciatura em Letras 

Vernáculas, Língua Inglesa, Língua Francesa e Língua Espanhola da UEFS acerca do processo de 

aprendizagem em línguas estrangeiras. 

Resumo 

 A pesquisa tem como objetivo mapear o sistema de crenças de alunos e professores dos cursos 

de Licenciatura em Letras Vernáculas, Língua Inglesa, Língua Francesa e Língua Espanhola da Uefs 

acerca (1) do processo de aprendizagem de línguas estrangeiras, (2) dos fatores que influenciam tal 

processo, e (3) das estratégias eficazes de aprendizagem, através da identificação de semelhanças e 

diferenças entre estes grupos. Tais crenças impactam e interferem nos resultados obtidos pelos alunos, 

e também nas estratégias de ensino adotadas pelos professores.  

 A cadeia de influência recíproca é significativa: as crenças dos alunos balizam as estratégias de 

aprendizagem que eles põem em prática; as crenças dos professores não apenas intervêm naquelas dos 

alunos, mas acima de tudo, determinam as formas de organização do ensino e da avaliação. As crenças 

de professores e alunos serão mapeadas de forma comparativa e longitudinal através do questionário 

BALLI (Horwitz, 1987). Uma diversidade de aspectos de comparação (professores X alunos; sujeitos 

monolíngues X sujeitos em estado de bilingualidade; alunos calouros X alunos concluintes) visam 

permitir o entendimento eventuais mudanças de percepção ao longo da formação do aluno de Letras, 

fatores que influenciam o desempenho e estratégias educativas adotadas pelos professores.  
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 Pretende-se que os resultados da pesquisa possam contribuir na compreensão das 

representações de chegada e de saída, os fatores que podem influenciar tais mudanças e, essencialmente, 

o impacto das crenças na formação dos licenciados. O modelo desenhado por Horwitz marcou o início 

da pesquisa sistemática sobre as crenças dos alunos acerca do processo de aprendizagem de línguas 

(Kuntz, 1996). O questionário é organizado em cinco áreas que impactam diretamente na metodologia 

de ensino de línguas, desenvolvimento de currículo, elaboração de livros didáticos e planejamento de 

conteúdo programático. São elas: crenças sobre aptidão para aprender línguas, sobre dificuldades na 

aprendizagem de línguas, sobre a natureza do processo de aprendizagem de línguas, sobre estratégias 

de aprendizagem e comunicação, e sobre motivação e expectativas.  

 Apesar da sua intensa utilização neste campo de pesquisa nas últimas décadas, a validade do 

instrumento já foi questionada. Em 2006, Nikitina e Furuoka reexaminaram o instrumento em um 

contexto universitário e concluíram que o Balli continua sendo adequado para investigar as crenças 

sobre aprendizagem de línguas em contextos sociolinguísticos diversificados, independentemente da 

língua alvo que esteja sendo estudada.  

 O questionário Balli será aplicado com alunos e professores dos Cursos de Línguas Estrangeira 

e Vernáculas em quatro momentos no período de 4 anos que corresponde à duração da formação 

universitária. Além do questionário, serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com professores e 

alunos a fim de complementar qualitativamente os dados quantitativos. O questionário será utilizado 

para identificar as crenças e as entrevistas serão realizadas a fim de compreender as razões que as 

subsidiam e justificam. Os resultados serão comparados estatisticamente, interpretados e divulgados 

em trabalhos científicos, seja na forma de comunicações orais em congressos, seja na forma de artigos 

publicados em periódicos. 
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A comissão de melhoramentos do Rio São 
Francisco (1883-1896): equipes, projetos e 
intervenções 

Coordenação 

Ivoneide de França Costa 

CONSEPE 

067/2015 

Área Conhecimento CNPq 

História das Ciências 

 

Objetivos 

 Analisar histórica e tecnicamente as obras de melhoramentos da segunda metade do século 

XIX, realizadas pela Comissão de Melhoramento do Rio São Francisco (1883-1897) e sua contribuição 

para o projeto de construção de uma nação. 

Resumo 

 

 O processo de modernização ocorrido no século XIX influenciou as estruturas econômicas em 

quase todo o mundo, de modo que na segunda metade do século o Império brasileiro organizou projetos 

para construção de estradas de ferro, melhorias no sistema de navegação, reaparelhamento de portos e 

outros projetos modernizantes como meio de criar facilidades de comunicação através do território, e 

com isso, intensificar o comércio. Para estudo e execução dos empreendimentos Imperiais se 

contrataram cientistas e engenheiros, nacionais e estrangeiros, para realizarem ações individuais ou 

desenvolverem seus trabalhos em comissões. Essas comissões desempenharam um importante papel no 

processo de desenvolvimento econômico brasileiro. Uma delas, por se tratar de um grupo expressivo 

de engenheiros e cientista, merece e requer um estudo mais aprofundado, sobretudo porque foi 

constituída para projetar o desenvolvimento da navegação fluvial: a Comissão de Melhoramento do Rio 

São Francisco (CMRSF). Por essa razão, a pesquisa aborda aspectos referentes aos engenheiros que 

participaram da comissão, os critérios de organização, a composição, os projetos (mapas e desenhos) e 

os trabalhos realizados com o intuído de apresentar um panorama das intervenções realizadas no rio, 

bem como as conjunturas de atuação dos engenheiros.  

  



 

  278 

Edição das obras inéditas de Eulálio Motta (IV 
Etapa) 

Coordenação 

Patrício Nunes Barreiros 

CONSEPE 

070/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Letras 

 

Objetivos 

 Editar nove obras inéditas do escritor baiano Eulálio de Miranda Motta, tomando como base a 

documentação do seu acervo pessoal. 

Resumo 

 O escritor baiano Eulálio de Miranda Motta (1907-1988) organizou diversas obras de sua 

autoria que ainda se encontram inéditas e preservadas em seu acervo pessoal. Após estudo sistemático 

dos documentos, foram identificados nove esboços de livros inéditos preservados nos cadernos, 

cadernetas, folhas avulsas, datiloscritos e outros documentos do acervo do escritor (BARREIROS, 2012; 

2013). A edição dos textos será subsidiada pelo método da Crítica Textual e seus desdobramentos 

contemporâneos (BARREIROS, P., 2013, SANTOS et al., 2012; LUCÍA MEGÍAS, 2012; LOSE, 2010; 

TELLES, 2006; CAMBRAIA, 2005; MCKENZIE, 2005; BLECUA, et al, 1999, MCGANN, 1998; 

FINNERAN, 1996). O presente projeto de pesquisa visa editar e publicar nove obras inéditas do 

escritor, a partir das fontes preservadas em seu acervo. Pretende-se elaborar duas edições das obras: 

uma impressa e uma digital a ser publicada na Web (hiperedição), a partir do modelo adotado por 

Barreiros P. (2013). O projeto Edição das obras inéditas de Eulálio Motta foi criado em 2008 (Resolução 

CONSEPE 128/2008) e se estrutura em quatro etapas. Para a 4ª etapa (09/2015-08/2017) está previsto a 

continuidade das edições dos documentos do acervo, a edição crítica dos livros inéditos Luzes do 

crepúsculo, 3º edição de Canções do meu caminho, Flores e espinhos, Lágrimas, Meu caderno de trovas 

e uma Coletânea dos textos publicados em jornais, a construção do Portal Web para publicar as edições 

digitais e a estruturação do sistema de banco de dados dos documentos digitalizados. As edições serão 

acompanhadas de estudos acerca dos códigos linguísticos, bibliográficos e contextuais e de estudos 

lexicais. O projeto propõe também uma reflexão acerca da inserção da literatura não canônica na 

educação básica. O projeto é financiado pelo CNPq (Edital Universal 01/2016 - PROCESSO: 

422310/2016-6) e pela Fapesb (Edital 08/2015 Jovem Cientista Baiano). 
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Edição das Obras Literárias Inéditas de 
Eulálio de Miranda Motta 

Coordenação 

Patrício Nunes Barreiros 

CONSEPE 

128/2008 

Área Conhecimento CNPq 

Letras 

 

Objetivos 

 Editar as obras literárias inéditas do poeta baiano Eulálio de Miranda Motta de acordo com os 

princípios da Crítica Textual. 

Resumo 

 O escritor baiano Eulálio de Miranda Motta (1907-1988) organizou diversas obras de sua 

autoria que ainda se encontram inéditas e preservadas em seu acervo pessoal. O presente projeto de 

pesquisa visa editar e publicar nove obras inéditas do escritor, a partir das fontes preservadas em seu 

acervo. Após estudo sistemático dos documentos, foram identificados nove esboços de livros inéditos 

preservados nos cadernos, cadernetas, folhas avulsas, datiloscritos e outros documentos do acervo do 

escritor (BARREIROS, 2012; 2013). A edição dos textos será subsidiada pelo método da Crítica Textual 

e seus desdobramentos contemporâneos (BARREIROS, P., 2013, SANTOS et al., 2012; LUCÍA 

MEGÍAS, 2012; LOSE, 2010; TELLES, 2006; CAMBRAIA, 2005; MCKENZIE, 2005; BLECUA, et al, 

1999, MCGANN, 1998; FINNERAN, 1996). Pretende-se elaborar duas edições das obras: uma impressa 

e uma digital a ser publicada na Web (hiperedição), a partir do modelo adotado por Barreiros P. (2013). 

O projeto Edição das obras inéditas de Eulálio Motta foi criado em 2008 (Resolução CONSEPE 

128/2008) e se estrutura em quatro etapas. Na 3ª etapa (09/2013-08/2015) foi dada continuidade às 

edições dos cadernos e outros documentos do acervo do escritor. 
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Estudo histórico-filológico e artístico de 
documentos manuscritos baianos dos séculos 
XVIII ao XX 

Coordenação 

Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz 

CONSEPE 

050/2004 

Área Conhecimento CNPq 

Lingüística Histórica 

 

Objetivos 

 Permitir a leitura de documentos a partir do trabalho filológico de edição semidiplomática, o 

que possibilitará o acesso mais rápido de pesquisadores de outras áreas do conhecimento a esses 

documentos; resgatar parte da história baiana, referente aos séculos XVIII ao XX, através das edições 

semidiplomáticas dos documentos selecionados;tornar conhecida a existência dessa documentação 

com o propósito de evidenciar a sua importância para diversas áreas do saber, tais como: Religião, 

Geografia, Direito, Genealogia, Antropologia, Sociologia, dentre outras. 

Resumo 

 Edição semidiplomática e estudo histórico e artístico de documentos manuscritos baianos. 

Trata-se de documentos eclesiásticos, cíveis e comerciais, referentes aos séculos XVIII ao XX, 

pertencentes aos seguintes municípios: Água Fria, Cachoeira, Conceição da Feira, Feira de Santana, 

Riachão do Jacuípe, Santo Amaro, São Gonçalo dos Campos, Serrinha e Tanquinho. 
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Pretérito imperfeito: uma coreografia verbal 
do amor na contemporaneidade 

Coordenação 

Alessandra Leila Borges Gomes 

CONSEPE 

073/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Lingüística, Letras e Artes 

 

Objetivos 

 Mapear as imagens de amor presentes em textos literários e filmes contemporâneos, analisando 

suas implicações simbólicas, poéticas, políticas, sexuais e culturais; analisar nos discursos artísticos 

tanto o reforço do mito do amor, quanto a crítica a essa projeção simbólica; comparar a multiplicação 

de significados que as imagens de amor adquirem a partir não só da diferença autoral, como, também, 

devido a especificidade e funcionamento da cultura a que pertencem. 

Resumo 

 Leitura das formas e mecanismos de retomada, negação, diluição e/ou atualização do mito do 

amor na contemporaneidade, a partir de um recorte dos elementos poéticos e dramáticos presentes em 

textos literários, letras de canções e filmes que explicitam novas possibilidades de investimentos nos 

vínculos afetivos. Nas artes, o amor, não raras vezes, pode ser lido como uma metáfora-guia capaz de 

potencializar o investimento estético e pessoal dos artistas na cultura. Entender essa “cartografia dos 

afetos” é participar de um modo específico de fluir e influir entre os espaços de aprisionamento, 

banalização, libertação e/ou gozo trazidos pela vivência do mito do amor.  

 O compartilhamento da fluência das experiências amorosas na cena cultural contemporânea 

produz uma série de expressões, marcas individuais, agenciamentos, saberes, sentimentos, 

performances, sensações e impressões intercambiáveis, gerando uma instância ou espaços móveis onde 

as singularizações do mito podem ser vistas, sentidas, tocadas. Assim, entre autor, leitor e objetos 

artísticos as individualizações dessas subjetividades permite-nos também ler o projeto estético-

político-ético dos criadores, sua ritualização do desejo e da imaginação. A representação do vínculo 

amoroso é, então, a singularização prática desse projeto pessoal, sua negociação no plano textual, social 

e cultural.  

 Dessa forma, selecionamos os filmes Antes do amanhecer (1995) e Antes do pôr-do-sol (2004), 

de Richard Linklater; poemas e textos literários de Ana Cristina Cesar, Caio Fernando Abreu, Al Berto, 
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Maria Teresa Horta e Inês Pedrosa; as letras de Herbert Vianna, Renato Russo, Dulce Quental e Cazuza; 

e imagens da artista francesa Sophie Calle. Propomos com isso um corpus significativo e amplo dessas 

produções, que questionam e/ou reinvestem na ideia da procura da alma gêmea, repensando novas 

formas de reinventar e coreografar o amor e permitindo, sobretudo, que o investimento afetivo acenda 

a discussão em torno dos valores, mitos, crenças e clichês sócio-político-culturais.  

 Além de mapear as imagens de amor presentes nesses produtos artístico-culturais, analisando 

suas implicações simbólicas, desejamos também atentar para as rasuras desses discursos, quando põem 

em cena tanto o reforço do mito amoroso, quanto à crítica a essa projeção coletiva. Assim, utilizamos o 

método comparativo com o intuito de confrontar a multiplicação de significados que as imagens de 

amor adquirem a partir não só da diferença autoral, como, também, devido à especificidade e 

funcionamento da cultura a que pertencem. 
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Modalidades do Saber/poder em práticas de 
leitura 

Coordenação 

Carla Luzia Carneiro Borges 

CONSEPE 

018/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Teoria e Análise Lingüística 

 

Objetivos 

 Apresentar um mapeamento das modalidades do saber em práticas de leitura, realizadas nos 

diversos espaços, escolares e também midiáticos, na Bahia, em especial, em Feira de Santana. 

Resumo 

 O Projeto parte de um modo de ver a leitura, na perspectiva de Michel Foucault, tendo como 

base o (dis)senso comum de que “ler é viajar”, “ler é dar asas à imaginação”, aventurando na tarefa de 

exercitar primeiro uma arqueologia do modo como o próprio Michel Foucault pratica a leitura, 

tomando como base seu modo de ler telas, corpos, cenas sociais, a linguagem em geral como o faz em 

As Palavras e as coisas. Num segundo momento, desloca-se o olhar, através do olhar de Foucault, para 

ler as práticas de leitura em salas de aula e em outros espaços, inclusive midiáticos e virtuais, com o 

objetivo de apresentar as modalidades do saber/poder pela leitura na instituição escolar e em outros 

espaços sociais, caracterizando a posição do sujeito-leitor, em sua historicidade, bem como de produzir 

vídeo-aulas de leitura e outros materiais didáticos importantes para formação de professores, tendo por 

base o método arqueológico de leitura, praticado por Foucault em suas obras. Os resultados devem 

apontar segundo que regras, determinadas práticas discursivas, centradas na leitura, organizam 

conjuntos de enunciações e de conceitos sobre leitura, bem como a partir dessas práticas o sujeito se 

constitui no governo de si e dos outros.  O foco estará no eixo prática discursiva – saber –ciência 

(FOUCAULT, 2004, p.205). 
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Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB): a 
realização do imperativo verbal no Nordeste 

Coordenação 

Josane Moreira de Oliveira 

CONSEPE 

037/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Sociolingüística e Dialetologia 

 

Objetivos 

 Contribuir para o desenvolvimento do Projeto ALiB e para a execução dos seus objetivos. 

Resumo 

 Nesta pesquisa pretende-se analisar a realização variável do imperativo verbal nos nove estados 

da região Nordeste do Brasil (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte e Sergipe). No português brasileiro, os falantes podem expressar o imperativo verbal 

com formas associadas ao modo indicativo (pega, traz, vem) ou com formas associadas ao modo 

subjuntivo (pegue, traga, venha).  

 De acordo com a prescrição gramatical, as formas verbais associadas ao indicativo devem 

corresponder ao pronome pessoal tu e as formas associadas ao subjuntivo devem corresponder ao 

pronome pessoal você. Embora os dois fenômenos variáveis estejam relacionados, a correspondência tu 

– indicativo e você – subjuntivo não é observada no uso real da língua, pois, independentemente do uso 

de tu e você, as duas formas verbais do imperativo são empregadas. Assim, é preciso investigar em que 

contextos uma ou outra forma é empregada. Esse fenômeno parece ser estável no português do Brasil e 

condicionado à variável diatópica, ou seja, há localidades em que predomina a realização da forma 

indicativa e há localidades em que predomina a realização da forma subjuntiva. Trata-se, portanto, de 

uma isoglossa que permite a delimitação de áreas dialetais do Brasil – um dos objetivos centrais do 

Projeto ALiB, que realizou inquéritos em todo o país (do Oiapoque ao Chuí) a um total de 1.100 

informantes em 250 localidades.  

 Tomando como quando teórico-metodológico a dialetologia pluridimensional, que envolve 

também a sociolinguística, assume-se que a variação linguística não é aleatória, mas está associada a 

fatores linguísticos e sociais, e objetiva-se mapear a realização variável do imperativo verbal, não só 

geográfica mas também socialmente, além de investigar os condicionamentos internos ao sistema 
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linguístico. Ou seja, uma das realizações do imperativo verbal predomina e caracteriza uma localidade, 

mas não é categórica.  

 Esta pesquisa, vinculada ao Projeto ALiB, de caráter nacional e sediado na Universidade Federal 

da Bahia, tem como corpus dados das 78 localidades nordestinas (capitais e outras cidades do interior) 

que integram a rede de pontos do ALiB. No total, são 348 informantes, 72 das 9 capitais e 276 das demais 

cidades, visto que, de acordo com a metodologia do ALiB, foram inquiridos 8 informantes nas capitais 

e 4 nas demais cidades brasileiras. Os informantes são distribuídos pelos dois sexos/gêneros (masculino 

e feminino) e por duas faixas etárias (18 a 30 anos e 50 a 65 anos). Após ouvidas as gravações para o 

levantamento dos dados, estes serão codificados e analisados segundo a Sociolinguística Quantitativa 

(LABOV, 1972, 1994, 2001, 2010) e submetidos ao GoldVarb X para a geração dos resultados estatísticos, 

que serão, então, interpretados e divulgados em trabalhos científicos, seja na forma de comunicações 

orais em congressos, seja na forma de artigos publicados em periódicos. 
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Projeto Atlas Linguístico do Brasil (aLiB): a 
realização de /t, d/ diante de /i/ no 
Nordeste 

Coordenação 

Josane Moreira de Oliveira 

CONSEPE 

081/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Sociolingüística e Dialetologia 

 

Objetivos 

 Contribuir para o desenvolvimento do Projeto ALiB e para a execução dos seus objetivos; 

contribuir para a descrição da língua portuguesa falada no Nordeste brasileiro. 

Resumo 

 Esta pesquisa pretende investigar a realização variável de /t, d/ diante de /i/ nos Estados do 

Nordeste brasileiro (Alagoas, Bahia Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte e Sergipe). Nesse contexto, os falantes de língua portuguesa podem articular esses segmentos 

consonânticos como dento-alveolares [t, d] ou como palatalizados [t , d ], em que as oclusivas se 

tornam africadas. Serão considerados dois ambientes fonológicos: a) /t, d/ diante de /i/ vogal fonológica 

(tia, dia, artigo, fadiga); e b) /t, d/ diante de [i] vogal derivada (parte, desde, teatro, depois). Esse 

fenômeno parece ser estável no português do Brasil e condicionado à variável diatópica, ou seja, há 

localidades em que predomina a realização dental e há localidades em que predomina a realização 

palatal. Trata-se, portanto, de uma isoglossa que permite a delimitação de áreas dialetais do Brasil – um 

dos objetivos centrais do Projeto ALiB, que realizou inquéritos em todo o país (do Oiapoque ao Chuí) 

a um total de 1.100 informantes em 250 localidades.  

 Tomando como quando teórico-metodológico a dialetologia pluridimensional, que envolve 

também a sociolinguística, assume-se que a variação linguística não é aleatória, mas está associada a 

fatores linguísticos e sociais, objetiva-se mapear a realização variável de /t, d/ diante de /i/ não só 

geográfica mas também socialmente, além de investigar os condicionamentos internos ao sistema 

linguístico. Ou seja, uma das realizações desses fonemas predomina e caracteriza uma localidade, mas 

não é categórica.  

 Esta pesquisa, vinculada ao Projeto ALiB, de caráter nacional e sediado na Universidade Federal 

da Bahia, tem como corpus dados das 78 localidades nordestinas (capitais e outras cidades do interior) 
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que integram a rede de pontos do ALiB. No total, são 348 informantes, 72 das 9 capitais e 276 das demais 

cidades, visto que, de acordo com a metodologia do ALiB, foram inquiridos 8 informantes nas capitais 

e 4 nas demais cidades brasileiras. Os informantes são distribuídos pelos dois sexos/gêneros (masculino 

e feminino) e por duas faixas etárias (18 a 30 anos e 50 a 65 anos). Após ouvidas as gravações para a 

transcrição fonética dos dados, estes serão codificados e analisados segundo a Sociolinguística 

Quantitativa (LABOV, 1972, 1994, 2001, 2010) e submetidos ao GoldVarb  para a geração dos resultados 

estatísticos, que serão, então, interpretados e divulgados em trabalhos científicos, seja na forma de 

comunicações orais em congressos, seja na forma de artigos publicados em periódicos. 
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Estudo bilíngue da toponímia de feira de 
Santana-BA: Português-LIBRAS 

Coordenação 

Lilinane Lemos Santana Barreiros 

CONSEPE 

044/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Lingüística 

 

Objetivos 

 Catalogar, classificar, descrever e analisar os nomes dos acidentes geográficos físicos e humanos 

do município de Feira de Santana numa perspectiva bilíngue (Portugês/Libras). 

Resumo 

 Feira de Santana é a segunda cidade mais populosa do Estado da Bahia e o principal 

entroncamento rodoviário do Norte/Nordeste brasileiro. A localização privilegiada favoreceu o seu 

crescimento e, hoje, a cidade é considerada um importante polo industrial e comercial do país.  

 O presente projeto de pesquisa tem como objetivo catalogar, classificar, descrever e analisar os 

nomes dos acidentes geográficos físicos e humanos do município numa perspectiva bilíngue 

(Português/Libras). Buscar-se-á comparar a motivação toponímica em Língua Portuguesa com a 

criação dos sinais em Libras para compreender as influências sociohistóricas e as interfaces entre a 

Língua Portuguesa e a Libras nesse processo.  

 Os dados da pesquisa serão coletados nas Folhas Cartográficas do IBGE, no Instituto do 

Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

de Feira de Santana (SEDUR), na Secretaria Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento 

Econômico (SETTDEC), no Museu Casa do Sertão, no Centro de Documentação e Pesquisa da UEFS e 

na Associação de Surdos de Feira de Santana.  

 A pesquisa proposta fundamenta-se pelos princípios teórico-metodológicos da Lexicologia e 

da Lexicografia moderna (BIDERMAN, 1984; 1998; 2001; HAENSCH, 1982; WERNER, 1982; VILELA, 

1983; 1995; PORTO DAPENA, 2002; BARREIROS, L., 2017), dos estudos toponímicos (DAUZAT, 1926; 

DICK, 1980; 1990; 1992; 1998; SEABRA, 2004; 2006, SOUSA, 2017) e dos estudos linguísticos da Língua 

Brasileira de Sinais (FELIPE, 1983; 1997; 2006; FERREIRA, 1995; GESSER, 2006; 2009; SOUZA 

JÚNIOR, 2012; STROBEL, 2008) entre outros. A análise dos topônimos evidenciará os aspectos 

linguísticos e históricos da origem de Feira de Santana, considerando o processo político-cultural que 
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envolve a nomeação de uma localidade, uma vez que, nesse campo, trabalha-se com um léxico que 

conserva antigos estágios denominativos.  

 Por fim, os resultados da pesquisa irão compor um trabalho lexicográfico, que alimentará um 

banco de dados sobre os acidentes geográficos humanos e físicos de Feira de Santana e subsidiará, 

posteriormente, a criação de um aplicativo Português/Libras. Palavras-Chave: Feira de Santana; 

Toponímia; Lexicologia; Ferramentas computacionais.  
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Estudos lexicais no acervo de Eulálio Motta 

Coordenação 

Lilinane Lemos Santana Barreiros 

CONSEPE 

137/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Lingüística 

 

Objetivos 

 Elaborar o Vocabulário online das obras inéditas e éditas do escritor baiano Eulálio de Miranda 

Motta, tomando como base a documentação do seu acervo pessoal. 

Resumo 

 O projeto visa estudar o léxico utilizado pelo escritor baiano Eulálio de Miranda Motta (1907-

1988) em textos literário e não literários, com o objetivo de estabelecer um vocabulário semasiológico 

do autor, analisar os aspectos da realidade sociocultural sertaneja presentes nos textos e no contexto 

da escrita e contribuir para o conhecimento de costumes e valores socioculturais do homem sertanejo, 

expresso no seu uso da língua. O acervo do escritor é composto por 2.416 documentos e encontra-se 

organizado e disponível para estudo. Atualmente, o projeto de pesquisa Edição das obras inéditas de 

Eulálio de Miranda Motta (CONSEPE 128/2008; CONSEPE 070/2016; FAPESB; CNPq) vem realizando 

o trabalho filológico de edição das obras éditas e inéditas do escritor e tem diversas publicações.  

 Os resultados deste projeto servirão de corpus para o projeto Estudos lexicais no acervo de 

Eulálio Motta, que visa estudar o léxico geral, específico (técnico, político e religioso) e onomástico 

(antropônimos e topônimos), a partir do uso de ferramentas computacionais que permitirão a análise 

linguística e a organização de um banco de dados. A pesquisa fundamenta-se pelos princípios teórico-

metodológicos da Lexicologia e da Lexicografia moderna (BIDERMAN, 1978; 1984; 1998; 2001; 

HAENSCH, 1982; WERNER, 1982; VILELA, 1983; 1995; PORTO DAPENA, 2002, entre outros) em 

diálogo com a Linguística de corpus (BEBER SARDINHA, 2004; OTHERO; MENUZZI, 2005, entre 

outros). O resultado principal será a construção de um vocabulário online, com a finalidade de viabilizar 

a compreensão dos textos e propagar as obras do escritor. 

Palavras-Chave: Lexicologia; Linguística de corpus; Ferramentas computacionais; Eulálio Motta. 
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Língua e cultura: estudos sobre o léxico 

Coordenação 

Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz 

CONSEPE 

207/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Lingüística Histórica 

 

Objetivos 

 Recolher um número significativo de lexias que sejam representativas da cultura em língua 

portuguesa. Analisar as lexias de acordo com a teoria lexucológica que esteja voltada para a 

onomasiologia. Agrupar as lexias de acordo com a teoria escolhida, a saber: teoria dos campos lexicais; 

sistema racional de conceitos; estudo da onomástica, subdividida em toponimia e antroponímia. 

Resumo 

 Objetiva-se com este projeto de pesquisa estudar o léxico da língua portuguesa presente em 

textos representativos da cultura, sejam estes literários ou não literários, da atualidade ou de épocas 

pretéritas, manuscritos ou impressos, através de teorias que priorizem a onomasiologia, isto é, que 

partam do conceito para chegar ao signo. Deste modo, de acordo com o texto que seja escolhido como 

corpus, analisar-se-ão quaisquer lexias, apresentado-as segundo a teoria que embasou seu estudo. 
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Janela de tomar: matrizes culturais em 
narrativas portuguesas e brasileiras 

Coordenação 

Alana de Oliveira Freitas El Fahl 

CONSEPE 

086/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Literatura Comparada 

 

Objetivos 

 Mapear na literatura portuguesa e brasileira moderna e contemporânea a presença das matrizes 

culturais (Mitologia Greco-romana, Bíblia Sagrada e Literatura) através do estudo de textos de autores 

significativos desses sistemas literários. 

Resumo 

 O presente projeto de pesquisa busca estabelecer um estudo analítico da presença de matrizes 

culturais do ocidente em narrativas portuguesas e brasileiras produzidas entre o século XIX e a 

contemporaneidade. É fato que boa parte das produções científicas e artísticas são construídas a partir 

da re-elaboração de uma herança cultural que as antecede. Com a literatura, esse procedimento 

potencializa-se e a presença das matrizes culturais que alimentam a história da humanidade está 

sempre se corporificando nos textos.  A Mitologia greco-romana, a Bíblia Sagrada e, sobretudo, a 

própria literatura, estão sempre presente nas obras, ora mais explícitas, ora mais implícitas.  
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Graciliano Ramos: literatura ao cinema 
adaptações, transcrições e outros diálogos 

Coordenação 

Claudio Cledson Novaes 

CONSEPE 

015/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Literatura Comparada 

 

Objetivos 

 Analisar e discutir as adaptações fílmicas de três obras literárias do escritor Graciliano Ramos, 

Vidas Secas, São Bernardo e Memórias do Cárcere, privilegiando as reconfigurações pelas quais estas 

passam ao serem traduzidas para o campo cinematográfico. 

Resumo 

 O projeto propõe investigar os diálogos entre literatura/cinema e cinema/literatura, apontando 

recondicionamentos estéticos e reapropriações imaginárias nas confluências discursivas entre a 

linguagem literária e a cinematográfica. Abordagens das diversas possibilidades de trânsitos 

intertextuais e interdiscursivas, partindo de textos literários e fílmicos para problematizarmos as 

leituras contemporâneas da obra do escritor alagoano Graciliano Ramos, tomando-a como um lugar de 

enunciação privilegiado para discutir experiências primorosas de adaptações literárias no cinema 

brasileiro; e, para além das adaptações, discutiremos como as obras literárias do escritor são adaptadas 

diretamente ou não no cinema, possibilitando discutir as estratégias semióticas de transcriação fílmica 

no cinema nacional.  

 São paradigmáticas neste sentido três obras do escritor traduzidas para as telas, duas delas pelo 

diretor Nelson Pereira dos Santos: Vidas Secas (1963) e Memórias do Cárcere (1984), e São Bernardo 

(1972), dirigida por Leon Hirszman. A pesquisa se fundamenta em referenciais que tomam as obras 

cinematográficas como suplementos que ampliam o universo simbólico das obras literárias, assim como 

exploram os sentidos do texto fonte as expressões singulares para se constituírem como linguagens 

autônomas que dialogam e, simultaneamente, aditam diferenças aos originais com os quais se 

relacionam. Neste projeto, as adaptações não serão mais apreciadas pelos filtros de valores hierárquicos 

e redutores como a “fidelidade”, ou de cultura literária versus cultura massiva. As obras de Graciliano 

Ramos no cinema serão analisadas a partir de pressupostos intersemióticos que privilegiam os diálogos 

em mão dupla, e as especificidades entre as séries culturais da literatura e do cinema.  
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 Os desdobramentos dos significados literários e cinematográficos nos levam a pensar sobre as 

formas de assimilações do texto fonte no texto adaptado, mas também reassimilações das adaptações 

cinematográficas para o imaginário cultural e as releituras dos textos literários canônicos, quando estes 

são reconectadas ao leitor/espectador pelo cinema, a partir dos contextos históricos e sociais que 

enquadram as adaptações fílmicas. A justificativa deste projeto é a importância do escritor Graciliano 

Ramos no horizonte teórico e crítico desta problemática, mas ainda não haver disponível muitos 

trabalhos sistematizados em livros que abordem estas questões para o grande público de leitores e 

espectadores da sua obra literária e adaptada ao cinema. 
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Imagens do outro nos retratos do mundo: as 
relações entre gênero, etnia, raça, classe e os 
movimentos sociais. A busca do diálogo e as 
marcas da diferença 

Coordenação 

Humberto Luiz Lima de Oliveira 

CONSEPE 

036/2000 

Área Conhecimento CNPq 

Lingüística, Letras e Artes 

 

Objetivos 

 Identificar a sistematização, difusão e divulgação da produção do saber em diferentes áreas do 

conhecimento de modo a subsidiar tanto o ensino quanto a extensão na UEFS. 

Resumo 

 Se a literatura não pode representar o mundo real, contudo não se pode negar o decisivo papel 

que lhe cabe não apenas na construção de uma realidade social, mas também como fomentadora de 

imaginários sociais que são reiterados através do texto literário, enquanto uma das formas privilegiadas 

de representação do simbólico.  

 Desta forma, tem sido sobretudo através da literatura que se difundiram e fixaram-se no 

imaginário cultural os valores sociais que definem uma cultura , na medida em que o texto narrativo 

busca construir- se como mediação, e, dessa forma, subsidia a construção de estados nacionais, 

transformando-se “ no campo privilegiado das preocupações do estado porque a língua, sendo o seu 

principal material constitutivo e intermediário da literatura nos estados pós-coloniais na medida em 

que busca construir-se como o espírito nacional, frequentemente é reivindicada pelo estado nacional 

como sua distinção e principal identidade simbólica.’’ ¹  

 Por outro lado, não podemos deixar de reconhecer que, se muitos intelectuais, por sentimento 

de solidariedade ou pertencimento, colocam-se a serviço dos aparelhos de estado, e, desta forma, 

buscaram duplicar as ideologias de integração na sua produção literária; contudo, há que se observar 

que, em oposição ás ideologias nacionais, outros intelectuais utilizaram-se da sua produção artística 

para dar voz a personagens  representativos de grupos social e propondo uma novo formulação da 

questão identitária.  
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 Através do estudo sistemático de textos discursivos, busca-se descrever as formulações dos 

projetos identitários das coletividades e/ ou nações confrontando-os com os papéis reservados, nos 

textos literários ou artísticos, aos elementos de grupos que, por sua condição étnica, política, cultural 

ou econômica sejam postos à margem ou periferia de sociedades fundadas sobre o modelo do Estado 

mononacional, tendo a Europa como imagem especular. 
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Por entre e através das linhas: um estudo 
transversal dos romancistas intérpretes-
compositores : Chico Buarque, Suzanne Jacob 
e Leonard Cohen 

Coordenação 

Nigel Alan Hunter 

CONSEPE 

130/2009 

Área Conhecimento CNPq 

Literatura Comparada 

 

Objetivos 

 Elaborar uma pesquisa que contemple as duas comunidades lingüísticas canadenses 

(comunidades principais)-a inglesa e a francesa-e aquela do Brasil (língua portuguesa). Vai explorar 

áreas de produção cultural a níveis diferentes, contemplando questões de identidade individual 

artística e de caráter sócio-político. 

Resumo 

 O objetivo deste estudo é avaliar e comparar as identidades individuais de três romancistas 

intérpretes-compositores – Leonard Cohen, canadense da comunidade inglesa; Suzanne Jacob, 

canadense da comunidade francesa; e Chico Buarque, brasileiro -, tanto como músicos quanto como 

escritores, para fazer algumas descobertas sobre a relativa importância dos fatores linguísticos, 

culturais e pessoais em suas práticas artísticas. No caso dos dois canadenses, o fator gênero também 

será levado em consideração; entre os canadenses e o brasileiro, o fator nacionalidade; e entre Suzanne 

Jacob e Chico Buarque, ambos os fatores. No entanto, todos os três artistas são da mesma geração, 

iniciaram suas carreiras nos anos 60 e continuam trabalhando atualmente. Isto pode ser considerado o 

“alicerce comum” deles; pode-se supor que certas características da cultura ocidental estejam presentes 

em todos os trabalhos individuais a serem analisados. Metodologicamente, o estuda combinará 

abordagens estéticas e culturais. As leituras dos textos (romances e letras de música) serão minuciosas 

e focadas em temas e motivos comuns, buscando também elementos intertextuais. Análises formal e 

estrutural – mesmo aspectos narratológicos – serão provavelmente instrumentais para a abordagem 

tanto das ficções quanto de certos itens musicais. Dentro dos diversos campos de teoria 

contemporânea, os estudos pós-coloniais, de gênero e de cultura popular podem se mostrar 

particularmente úteis e relevantes para a formulação de idéias e conceitos-chave. 
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Edição crítica de autores baianos 

Coordenação 

Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz 

CONSEPE 

069/2005 

Área Conhecimento CNPq 

Literatura Brasileira 

 

Objetivos 

 Editar textos autênticos, depurados o mais possível de todos os elementos constituintes do 

processo de escritura, de acordo com os princípios da crítica textual. 

Resumo 

 Pretende-se com este projeto editar criticamente textos de autores baianos, a fim de 

restabelecê-los de acordo com os princípios da Crítica Textual. Nesta perspectiva, examinar-se-ão 

todos os testemunhos e versões existentes de um mesmo texto com o objetivo de apresentá-lo depurado 

o mais possível de todos os elementos que levem ao processo de escritura. Neste sentido, quando 

possível, estudar-se-á o processo de construção do autor, leitor de si mesmo, tentando compreender o 

tempo da concepção e gestação do produto final. Assim, este projeto terá como base tanto o texto final 

quanto os textos intermediários, sejam eles manuscritos ou impressos, éditos ou inéditos.  
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A ironia e o grotesco na obra antuniana como 
ferramentas de desconstrução social 

Coordenação 

Tércia Costa Valverde 

CONSEPE 

028/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Literaturas Estrangeiras Modernas 

 

Objetivos 

 Discutir o processo pós-moderno de releitura do homem ocidental, e, dos seus atos, através do 

uso dos operadores estéticos ironia e grotesco, utilizados por Antonio Lobo Antunes, na narração e 

descrição dos seus personagens e dos ambientes por ele abordados. 

Resumo 

 O presente projeto visa analisar a Ironia e o Grotesco, presentes na obra do escritor português 

António Lobo Antunes, como ferramentas de desconstrução do sujeito pós-moderno. Partindo dos 

estudos literários, a pesquisa do referido tema abrangerá o processo humano de auto-percepção 

enquanto animal cultural. Nesse cenário, a história e as ações humanas são revistas sob uma ótica nada 

inocente. Tomaremos como suporte as ideias de Bakhtin, Bergson, Linda Hutcheon, Kayser, entre 

outros teóricos do riso, da ironia e do grotesco, visando o entendimento desses operadores modernos e 

pós-modernos de crítica social, no discurso literário contemporâneo. Contextualizaremos o presente 

estudo ao pós-modernismo através, por exemplo, dos escritores Jameson e Sarlo, entre outros, para nos 

aproximarmos desse ambiente sócio-cultural da atualidade. Diante das incertezas experimentadas pelo 

sujeito, no presente, resta-lhe a revisão de seus atos. E, ao praticar a releitura de sua existência, o homem 

depara-se com a desilusão em torno de si. 
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A representação do negro na Literatura 
Brasileira e a produção de escritores(as) 
afrodescendentes e africanos de língua 
portuguesa 

Coordenação 

Valdilene de Assis Ferreira Gondim 

CONSEPE 

064/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Letras 

 

Objetivos 

 Analisar como o negro(a) é representado(a) na literatura canônica brasileira e verificar como 

essa imagem pode ter contribuído para a cristalização de estereótipos que vêm aprisionando o homem 

negro durante séculos. 

Resumo 

 Resumo do Projeto: O presente projeto de pesquisa busca analisar,coletar, examinar e atribuir 

sentidos a discursos variados elaborados por escritores negros como parte do processo de 

reconfiguração identitária através do estudo de obras que, em sua maioria, estão fora do cânone literário 

nacional.Serão tomados como objeto de estudo obras de escritores negros brasileiros  do século XIX á 

contemporaneidade, a saber: Luis Gama, Lino Guedes, Solano Trindade, Lima Barreto, Conceição 

Evaristo, Cuti, entre outros.Essas reflexões vêm subsidiar as discussões relativas á implementação da 

Lei nº. 10.639/2003(,alterada pela lei nº 11.645/2008), sancionada em 9 de janeiro de 2003, pelo 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva. A Lei torna obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileiras nos estabelecimentos públicos e particulares, contemplando o estudo das Áfricas. Nesse 

sentido, esse projeto apresenta-se como um espaço de discussão que contribui para a criação de 

possibilidades de diálogos sobre a diversidade de grupos étnico-raciais e a ressignificação da educação 

brasileira para o combate de práticas racistas que ainda são disseminadas.  
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Música na escola: Investigando práticas 
pedagógicas musicais 

Coordenação 

Simone Marques Braga 

CONSEPE 

032/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Artes 

 

Objetivos 

 Mapear iniciativas do ensino de música na rede pública local e verificar suas contribuições para 

o âmbito escolar e desenvolvimento cognitivo e social discente. 

Resumo 

 O presente projeto apresenta uma proposta de investigação que tem por objetivo mapear e 

analisar práticas pedagógico-musicais curriculares realizadas na rede pública em duas cidades 

brasileiras: Feira de Santana (BA) e Sobral (CE). 

 O processo metodológico adotado estará centrado em uma investigação de caráter 

qualiquantitativo, através da aplicação de instrumentos de coleta de dados aos quais buscarão mapear 

o ensino de música escolar, bem como realizar uma análise aprofundada da presença da música como 

conteúdo no componente curricular Arte, desenvolvida através de atividades do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), vinculadas aos cursos de Licenciatura em Música da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e da Universidade Federal do Ceará (UFC), campus 

de Sobral. 

 Como resultado, espera-se contribuir para o fomento da implementação do ensino de música 

escolar nas cidades envolvidas, além de contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

musicais e da profissionalização musical dirigida ao contexto escolar. Acredita-se que a iniciativa 

provocará reação positiva nas comunidades envolvidas, ao contribuir com a conscientização local da 

importância do ensino de música ser inserido na matriz curricular escolar, ao possibilitar impactos na 

valorização da música como área de conhecimento no âmbito escolar e, consequentemente, no fomento 

de políticas públicas educacionais locais.  
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Educação musical e motivação: contextos, 
processos motivacionais e perspectivas 

Coordenação 

Tais Dantas da Silva 

CONSEPE 

037/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Música 

 

Objetivos 

 Desenvolver o estudo das orientações motivacionais de estudantes de licenciatura em música e 

da Educação Básica nas aulas de música, propondo o desenvolvimento de estratégias motivacionais para 

o ensino e aprendizagem a partir dos achados da pesquisa. 

Resumo 

 Este projeto de pesquisa visa desenvolver um estudo sobre a motivação para a 

aprendizagem nos contextos da formação inicial de professores de música e das aulas de música na 

educação básica. A motivação vem ganhando destaque em pesquisas no contexto educacional, uma vez 

que esta é considerada um dos elementos fundamentais na aquisição de competências. No contexto 

escolar, a motivação tem ganhado destaque como um determinante crítico do nível e da qualidade da 

aprendizagem, um estudante motivado demonstra maior envolvimento na aprendizagem, maior 

engajamento nas tarefas, busca estratégias adequadas e novas habilidades de compreensão e domínio 

(GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 2004).  

 O principal propósito deste estudo é promover o estudo das orientações motivacionais dos 

estudantes, propondo estratégias motivacionais para o ensino e aprendizagem de música a partir dos 

achados da pesquisa. A primeira etapa da pesquisa será desenvolvida junto aos estudantes do curso de 

licenciatura em música da UEFS e na segunda etapa com estudantes da educação básica, do ensino 

fundamental e médio, que participam de aulas de música ministradas por estagiários do curso. 

Tomando como base a Teoria da Autodeterminação (TAD), proposta por Deci e Ryan (1985), as 

orientações motivacionais serão estudadas a partir de três constructos: desmotivação, motivação 

intrínseca e motivação extrínseca. Sendo esta última definida a partir do tipo de regulação, classificada 

na seguinte tipologia: regulação externa, regulação introjetada, regulação identificada e regulação 

integrada.  
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 Para o desenvolvimento do estudo, inicialmente, será utilizada a Escala de Motivação 

Acadêmica (EMA), instrumento de pesquisa desenvolvido no âmbito da TAD, específico para a área da 

educação. A EMA é um instrumento de autorrelato capaz de avaliar e definir as orientações 

motivacionais para a aprendizagem. Visando aprofundar tais orientações e a obtenção de dados mais 

amplos, será realizada a combinação dos métodos quantitativo e qualitativo, proporcionando a 

compreensão dos aspectos investigados a partir de diferentes enfoques. Para tanto, será realizada a 

aplicação de questionários, aumentando as possibilidades de compreensão de fatores que influenciam 

a motivação acadêmica no campo da música. Será formado um grupo de trabalho envolvendo 

professores do curso com o objetivo de discutir e propor estratégias motivacionais a serem aplicadas 

em sala de aula, a partir dos achados da pesquisa.  

 Como contrapartida social, este projeto prevê a realização de oficinas de música com a 

aplicação de estratégias motivacionais propostas a partir dos achados da pesquisa com o 

acompanhamento de professores e alunos do curso. O avanço das pesquisas tem proporcionado um 

melhor entendimento do processo motivacional do aluno, bem como o aprimoramento e criação de 

estratégias de ensino, visando uma aprendizagem de qualidade. O conhecimento e o aprofundamento 

sobre os aspectos motivacionais poderão conduzir o desenvolvimento de intervenções significativas no 

campo do ensino de música contribuindo para incrementar a qualidade do ensino e aprendizagem 

musical, fortalecendo o ensino de música na educação básica. 
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Sonoridades coletivas: estudo e proposição de 
propostas pedagógicas para o ensino coletivo 
de instrumentos musicais 

Coordenação 

Tais Dantas da Silva 

CONSEPE 

074/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Música 

 

Objetivos 

 Desenvolver o estudo e proposição de materiais didáticos para o ensino coletivo de 

instrumentos musicais, contemplando aspectos técnicos, pedagógicos e de formação de repertório. 

Resumo 

 Este projeto de pesquisa visa desenvolver o estudo e a proposição de materiais 

pedagógico-musicais voltados para o ensino e aprendizagem de instrumentos musicais a partir do 

ensino coletivo. O estudo será pautado em aspectos pedagógicos para o ensino de habilidades na 

execução instrumental e formação de repertório didático pedagógico de instrumentos de cordas 

friccionadas e de sopro.  

 O projeto, inserido no curso de Licenciatura em Música da UEFS e em parceria com a UFRB, 

contribuirá de forma direta para a formação de professores de música, na medida em que proporcionará 

um espaço para estudo e discussão sobre a pedagogia de instrumentos musicais e a construção de 

materiais didáticos para os estudantes. Para o desenvolvimento do projeto será realizado, inicialmente, 

um levantamento bibliográfico sobre métodos para o ensino coletivo e individual de instrumentos 

musicais, bem como o levantamento de repertório com potencial de adaptação para grupos musicais 

diversos, com foco na música brasileira. A partir do estudo destes materiais e da proposição de uma 

metodologia daremos início à sistematização de propostas didáticas para o ensino coletivo.  

 A proposta será fundamentada na execução musical instrumental onde os aspectos teóricos 

serão abordados paralelamente, na medida em que haja uma necessidade de sua utilização durante a 

aprendizagem. Os aspectos concernentes ao desenvolvimento das habilidades musicais serão 

trabalhados a partir da adaptação do repertório por meio de arranjos, possibilitando a execução 

instrumental e a construção de repertório desde o início dos estudos.  
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 A pesquisa poderá beneficiar projetos voltados para o ensino musical como o Programa de 

Extensão Ensino Coletivo de Instrumento Musicais da UEFS, o Projeto de Extensão da UFRB, outros 

programas, projetos e grupos instrumentais existentes no recôncavo baiano, Feira de Santana e região, 

além de contribuir para ampliar a produção bibliográfica na área. O ensino coletivo tem proporcionado 

o acesso de um grande número de pessoas à aprendizagem musical, espera-se que esta pesquisa 

contribua de maneira efetiva, ampliando as possibilidades de sua utilização em diversos contextos 

educacionais. 
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Xisto Bahia, vida e obra: um novo olhar a 
partir das fontes documentais disponíveis. 

Coordenação 

Luciano André da Silva Almeida 

CONSEPE 

031/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Música 

 

Objetivos 

 Lançar um olhar crítico sobre toda a gama de informações relacionadas a vida e a obra de Xisto 

Bahia, que se puder coletar, notadamente através da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e de 

outras bases de dados acessíveis eletronicamente, mas também de em arquivos públicos das cidades 

por onde passou, em acervos de teatros e de particulares ou em quaisquer outras fontes documentais 

que possam ser acessadas. 

Resumo 

 Xisto de Paula Bahia (Salvador, 05 de setembro de 1841 - Caxambu, 30 de outubro de 1894), 

ator, cantor e compositor de destaque no cenário nacional do final do século XIX, é figura 

recorrentemente mencionada na literatura sobre música brasileira como importante agente na 

construção da nossa identidade musical, considerado fundamental na evolução da canção nacional, 

principalmente pela sua contribuição através do lundu e da modinha.  

 As informações sobre a vida e a obra musical de Xisto Bahia, constantes na referida literatura 

são, na maioria, advindas de textos de cronistas de época, ou circularam pela oralidade, não sendo, 

assim, resultado de pesquisa documental. Ademais, tais informações foram, ao longo dos séculos XX e 

XXI, replicadas e transformadas (através de muitos erros de transcrição e interpretação) em obras mais 

recentes. 

 Sendo personalidade relevante do teatro entre as décadas de 1870 a 1890, há muita informação 

sobre Xisto em jornais e periódicos desta época: chamadas para espetáculos dos quais participou, 

críticas sobre suas performances como ator e cantor nas revistas, operetas e peças cômicas, anúncios de 

venda de partituras de suas músicas, menções, na condição de passageiro em embarcações de transporte 

marítimo, às muitas viagens que fez pelo país, em estados como Amazonas, Pará, Maranhão, 

Pernambuco, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, como ator agregado a companhias 

de teatro que rodavam o Brasil em apresentações, etc.  
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 Como é notório, a Biblioteca Nacional é, desde a sua fundação em 1810, depositária do 

patrimônio bibliográfico e documental do Brasil, incluindo um sem-número de jornais e periódicos de 

todos os estados brasileiros, publicados desde o século XVIII até os dias atuais. Atualmente, já se 

encontram digitalizadas mais de 2,5 milhões de folhas destes jornais, disponíveis para consulta em sua 

Hemeroteca Digital, através da Internet. 

 O projeto "Xisto Bahia, vida e obra: um novo olhar a partir das fontes documentais disponíveis" 

objetiva lançar um olhar crítico sobre toda a gama de informações relacionadas à vida e à obra de Xisto 

Bahia, que se puder coletar, notadamente através da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e de 

outras bases de dados acessíveis eletronicamente, mas também em arquivos públicos das cidades por 

onde passou, em acervos de teatros e de particulares ou em quaisquer outras fontes documentais que 

possam ser acessadas. Com isto, pretende-se ampliar sensivelmente as informações ora publicadas na 

historiografia da música brasileira sobre a personalidade artística e a produção musical de Xisto Bahia, 

buscando consolidar as novas informações com as existentes, corrigindo erros e sanando omissões, 

quando possível. Assim, espera-se atingir os seguintes resultados: 

• Ensaio biográfico aprofundado, que reflita, criticamente, o corpo de informações coletadas, 

consolidando-o com as já existentes na historiografia; 

• Catálogo sistemático com o cancioneiro atribuído a Xisto Bahia, propiciando ao público 

interessado, abordagens mais embasadas deste repertório; 

• Montagem do espetáculo “Uma Véspera de Reis”, comédia musical que marcou a carreira de 

Xisto Bahia; 

• Produção do espetáculo "A obra musical de Xisto Bahia: um sarau temático", fruto da pesquisa 

realizada sobre sua obra. 
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Feira de Santana e o ensino de música escolar 
na perspectiva dos professores. 

Coordenação 

Simone Marques Braga 

CONSEPE 

039/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Música 

 

Objetivos 

 Caracterizar práticas pedagógicas musicais desenvolvidas no espaço escolar na cidade de Feira 

de Santana a partir da perspectiva dos professores envolvidos. 

Resumo 

 Essa proposta tem como principal objeto de investigação práticas pedagógicas musicais 

escolares desenvolvidas em Feira de Santana. Nos últimos anos, tais práticas estão sendo ampliadas de 

forma significativa. Todavia, quais são as suas principais características? Quais concepções, 

fundamentos ou princípios que servem de base para a sua construção? Há aspectos que as caracterizam 

como pertencentes ao contexto feirense? Sofrem ou sofreram alguma influência das ações desenvolvidas 

pelo curso de Licenciatura em Música da UEFS (Licemus)? Assim, como objetivo principal a pesquisa 

busca caracterizar essas práticas, tendo como objetivos específicos verificar desafios, concepções, 

fundamentos ou princípios norteadores e identificar a relação entre as práticas desenvolvidas com as 

ações desenvolvidas pelo Licemus. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, com a adoção 

do estudo de caso, sendo utilizados como instrumentos de coleta questionário e entrevista semi-

estruturada. Acredita-se que a iniciativa provocará impactos positivos no que se refere ao ensino de 

música na escola, pois irá favorecer um maior conhecimento do seu desenvolvimento neste espaço. Esse 

processo de conhecimento trará benefícios para o ensino de música nesse contexto, que perpassa desde 

a sistematização à socialização das práticas investigadas, além de auxiliar na formação inicial e 

continuada voltada para esse espaço. 
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Capoeira e cinema 

Coordenação 

Luís Vitor Castro Júnior 

CONSEPE 

131/2008 

Área Conhecimento CNPq 

História Regional do Brasil 

 

Objetivos 

 Analisar as produções cinematográficas, percebendo os múltiplos discursos sobre a arte-

capoeira; Identificar os filmes que evidenciam a capoeira como temática compreendendo os enunciados 

subjacentes; Analisar os filmes, identificando as representações sociais que fazem do sujeito-

capoeirista; Compreender as narrativas cinematográficas, percebendo as narrativas corpóreas do ator-

capoerista. 

Resumo 

 Esta pesquisa propõe-se analisar as produções cinematográficas na qual a capoeira aparece 

enquanto elemento cultural e histórico. Pretende-se estudar os múltiplos discursos sobre a arte-

capoeira; bem como identificar os filmes – documentários que evidenciam a capoeira como temática, 

procurando compreender os enunciados culturais e artísticos subjacentes na imagem em movimento. 

Além de possibilitar o acesso destas imagens para a comunidade capoeirista, estudantes, professores, 

funcionários da UEFS, e os alunos da rede pública de ensino da cidade de Feira de Santana. O caminho 

da pesquisa se pauta nas abordagens metodológicas interdisciplinares no campo da arte, história e 

imagem, através da análise fílmica.  
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Lazer e corpo: as expressões artísticas e 
culturais do corpo nas festas populares 
baianas 

Coordenação 

Luís Vitor Castro Júnior 

CONSEPE 

084/2011 

Área Conhecimento CNPq 

Antropologia Urbana 

 

Objetivos 

 Compreender criticamente as formas de expressões artísticas e culturais do corpo nas festas 

populares, identificando as estéticas e os saberes do mesmo; identificar as transformações culturais e 

artísticas das festas populares com advento da indústria do turismo; perceber as singularidades nas 

expressões artísticas do corpo no intuito de compreender as artes do fazer (grupo de samba, roda de 

capoeira, bloco afro e outros); analisar o impacto da globalização na produção cultural da arte de 

celebrar os festejos populares baiano, refletindo sobre os corpos dançantes (a música, os passos e as 

coreografias). 

Resumo 

 A proposta central da pesquisa consiste em descobrir, quais os saberes que os corpos 

expressam utilizando-se de outros signos, outras formas de linguagem e de expressão nas festas 

populares baianas. A ideia é valorizar as diferenças culturais e o dinamismo com que essas festas 

populares são organicamente vividas: de dor e alegria, prazer e angústia, riso e choro. Neste sentido, a 

pesquisa busca compreender criticamente as formas de expressões artísticas e culturais do corpo nas 

festas populares, identificando as estéticas e os saberes do mesmo, bem como as transformações 

culturais e artísticas ocorridas com advento da indústria do turismo. Para tanto, a pesquisa é de cunho 

exploratório-descritivo, cujo dispositivo de produção de dados dar-se-á através das imagens 

fotográficas e as imagens em movimento. 
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Identidade profissional da enfermeira: 
versões e interpretações dos diversos cenários 
de prática 

Coordenação 

Deybson Borbade Almeida 

CONSEPE 

031/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Enfermagem 

 

Objetivos 

 Analisar a identidade profissional da Enfermeira nos diversos cenários de prática. 

Resumo 

 Introdução: A identidade de uma profissão é marcada por fatos do passado e do presente, aliado 

a isso se tem os valores e experiências que os profissionais empregam durante o exercício da profissão. 

De acordo com Marta et al (2014, p. 77) “a busca de identidade alimenta-se da procura de 

reconhecimento onde, no caso das identidades profissionais, os saberes profissionais têm lugar central”. 

Percebe-se dessa forma que a construção da identidade da enfermeira é algo processual, mais que deve 

ser encarado por esses profissionais de forma séria, visto que a visibilidade e valorização da enfermagem 

enquanto profissão dotada de um saber científico depende de uma identidade forte onde os 

profissionais enfermeiros saibam reconhecer o seu papel nos ambientes em que trabalham.  

 Emergiu a seguinte questão de investigação: Qual (ais) é (são) a (as) identidade (es) 

profissional (ais) da enfermeira nos diversos cenários de prática? Relevância Social deste estudo 

consiste na importância que essa temática assume para os profissionais de saúde, em especial, os 

enfermeiros que atuam nos mais diversos tipos de serviços de saúde não só na assistência direta ao 

paciente, com também no gerenciamento da unidade e supervisão de outros profissionais. Visto que o 

reconhecimento sobre sua identidade profissional faz com que a enfermeira tenha uma maior 

visibilidade em relação às outras profissões e consequentemente seja mais valorizada.  

 Objetivo: analisar a Identidade profissional da Enfermeira nos diversos cenários de prática. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa que busca analisar a Identidade profissional da 

Enfermeira nos diversos cenários de prática, no município de Feira de Santana. Este tipo de pesquisa 

trabalha com o universo dos significados, oferecendo ao pesquisador um espaço para a compreensão de 

como é construída a Identidade profissional da enfermeira nos diversos serviços em que ela atua. A 



 

  313 

pesquisa utilizará o método de análise da hermenêutica dialética proposta por Minayo. dados serão 

analisados com a ferramenta de análise qualitativos o software n - vivo 10.  

 Resultados esperados: Espera-se compreender a Identidade profissional da Enfermeira egressa 

da Universidade Estadual de Feira de Santana; no contexto das urgências e emergências; na atenção 

básica de saúde e no contexto hospitalar, para que sejam elaboradas estratégias embasadas nessa 

pesquisa a fim de fazer com que as enfermeiras conheçam sua identidade profissional e que através delas 

possa buscar uma maior visibilidade da profissão. 

Palavras-Chave: Enfermagem; Identidade profissional 
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Produção do cuidado para a promoção do 
conforto de pessoas com infarto do miocárdio 

Coordenação 

Joselice Almeida Gois 

CONSEPE 

041/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Enfermagem de Saúde Pública 

 

Objetivos 

 Adaptar o transculturalmente o General Comfort Questionarie (CGQ) para a medida do 

conforto de pessoas com infarto do miocárdio internadas em UTI, Clínica Médica e Sala Vermelha. 

Resumo 

 O conforto é considerado uma meta importante do cuidado de enfermagem. Não existem 

instrumentos específicos para mensurar o nível de conforto de pessoas com infarto agudo do miocárdio 

internadas em unidade de terapia intensiva, embora esse evento cardiovascular ameace a vida e 

provoque sofrimento.  

 Consistiu em objetivo geral adaptar transculturalmente o General Comfort Questionnarie 

(GCQ) para a medida do conforto de pessoas com infarto do miocárdio internadas em UTI e como 

objetivos específicos: descrever e discutir a validade de conteúdo no processo de adaptação 

transcultural de instrumentos para medidas de fenômenos subjetivos; realizar a equivalência 

conceitual, de itens, semântica e operacional do General Comfort Questionnarie (GCQ).  

 Trata-se de uma investigação metodológica rigorosa que consta de etapas protocolares do 

processo de adaptação transcultural que compreendeu: (1) Equivalência conceitual e de itens- etapa em 

que foi realizada uma ampla revisão de literatura sobre o construto conforto e sua relevância no 

contexto brasileiro, compreensão dos conceitos que embasam o instrumento original e adequação dos 

itens para a situação de pessoas com diagnóstico de IAM internadas na UTI; (2) Equivalência semântica 

que correspondeu as seguintes etapas: tradução, síntese,  retrotradução, síntese, avaliação pelo autor 

do instrumento original, tradução avaliação pelo comitê de juizes e público alvo e pré-teste e 

equivalência operacional.  

 Resultados: Os desfechos encontrados nesse estudo após a validade de conteúdo nos apontam 

para uma versão brasileira do General Comfort Questionnarie GCQ- IAM que configura-se como 

propícia para aplicação em pessoas com infarto do miocárdio, internados na UTI. Para tanto, é 
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necessária a realização da equivalência de mensuração que relaciona-se ao estudo psicométrico do 

instrumento, cogitada para ser realizada muito em breve, a fim de completar o processo de adaptação 

transcultural. A adaptação transcultural do GCQ para pessoas com IAM reforça a Política Nacional de 

Humanização do Ministério da Saúde e oferece aos profissionais de saúde que atuam em UTI uma 

ferramenta válida para avaliar o conforto de pessoas com infarto do miocárdio, numa perspectiva 

multidimensional e pode orientar práticas de cuidar dirigidas a promoção do conforto. 
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Reconhecimento da deterioração clínica 
pediátrica no contexto hospitalar da saúde da 
criança no município de Feira de Santana-
BAHIA 

Coordenação 

Juliana de Oliveira Freitas Miranda 

CONSEPE 

035/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Enfermagem Pediátrica 

 

Objetivos 

 Validar e implantar um Escore Pediátrico de Alerta (EPA) para reconhecimento da 

deterioração clínica no contexto hospitalar da saúde da criança no município de Feira de Santana-BA. 

Resumo 

 O reconhecimento precoce da deterioração clínica é decisivo para a sobrevida e bom 

prognostico do paciente pediátrico. Neste sentido, escores pediátricos de alerta foram desenvolvidos 

para sinalizar crianças com risco para eventos adversos graves, por meio da observação de sinais clínicos 

e critérios pré-determinados, despertando a equipe para a necessidade de cuidados urgentes. Objetivo 

geral: validar e implantar um Escore Pediátrico de Alerta (EPA) para reconhecimento da deterioração 

clínica no contexto hospitalar da saúde da criança do município de Feira de Santana - Ba.  

 O estudo acontecerá em duas etapas. Na primeira etapa será desenvolvido um estudo de teste 

diagnóstico para validar o EPA, e na segunda etapa será feita a implantação e avaliação do impacto do 

EPA nas unidades de internamento clínico-cirúrgico de hospitais pediátricos do município de Feira de 

Santana - Bahia. Participarão da primeira etapa crianças/adolescentes com 0 a 14 anos internadas nas 

unidades durante a coleta, e da segunda etapa enfermeiros das unidades de internamento e 

coordenadores médicos e de enfermagem dos hospitais participantes.  

 Serão utilizados quatro instrumentos: instrumento 1 (variáveis de identificação, 

sociodemográficas e clínicas das crianças); instrumento 2 (EPA); instrumento 3 (padrão de referência 

para deterioração clínica); instrumento 4 (questionário de avaliação do impacto). O padrão de 

referência adotado para validação do EPA será baseado na avaliação clínica primária da criança 

gravemente doente recomendado pela American Heart Association. A preparação do estudo, coleta dos 

dados, implantação e avaliação do impacto seguirão fases dentro de duas etapas. Primeira etapa: 
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desenvolvimento do EPA por comitê de especialistas a partir da versão do Brighton Paediatric Early 

Warning Score para o contexto brasileiro (BPEWS-Br); desenvolvimento de um aplicativo para 

aparelhos móveis a partir do EPA; oficina de capacitação para coleta; testagem dos instrumentos e 

aplicação destes para coleta dos dados. Segunda etapa: construção dos algoritmos de cuidado; oficina 

para capacitar os enfermeiros; implementação do EPA e seu algoritmo nas unidades; e avaliação do 

impacto do EPA na perspectiva dos serviços e dos enfermeiros.  

 Os dados serão computados e processados nos programas Epidata, SPSS, e VassarStats.net. A 

análise dos resultados será voltada para medir a validade do EPA (indicadores: sensibilidade, 

especificidade, curva ROC, prevalências real e estimada, valores preditivos, razões de probabilidade, e 

probabilidade pós-teste), medir a reprodutibilidade do EPA (indicadores: Coeficientes Kappa Simples 

e Kappa ponderado) e avaliar o seu impacto na perspectiva dos serviços e dos enfermeiros. Resultados 

esperados: espera-se alcançar bons indicadores de validade do EPA no reconhecimento da deterioração 

clínica, implementar esta ferramenta e seu algoritmo nos serviços, gerar impacto positivo no contexto 

hospitalar pediátrico do município de Feira de Santana, assim como capacitar profissionais de saúde 

no reconhecimento da deterioração clínica pediátrica. 

Palavras-Chave: Enfermagem Pediátrica; Validade dos Testes; Reprodutibilidade dos Testes; Criança 

Hospitalizada. 
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Práticas de cuidado no cotidiano de feirantes 
em Feira de Santana-BA 

Coordenação 

Rita da Cruz Amorim 

CONSEPE 

137/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Enfermagem 

 

Objetivos 

 Compreender as práticas de cuidado construídas por feirantes do Centro de Abastecimento, 

Estação Nova, Cidade Nova, Sobradinho e Tomba no seu cotidiano diante de suas necessidades de 

saúde, buscando as suas interconexões com o contexto cultural. 

Resumo 

 O projeto toma como objeto as práticas de cuidado de feirantes que atuam nas feiras livres do 

Centro de Abastecimento, Cidade Nova, Estação Nova, Tomba e Sobradinho em Feira de Santana – Ba 

no cotidiano, seja o cuidado de si, de seus familiares, dos produtos que comercializam e de seu local de 

trabalho, articulando-as com as suas necessidades de saúde por compreendermos que as práticas de 

cuidado dos feirantes traduzem-se em estratégias e táticas presentes na vida cotidiana.  

 O problema está estruturado em torno das seguintes questões: Como se dão as práticas de 

cuidado de feirantes consigo, com os seus familiares, com o seu local de trabalho e com os produtos que 

comercializam nas principais feiras livre de Feira de Santana – Ba? Qual a relação entre as práticas de 

cuidado dos feirantes e as suas necessidades de saúde? A importância de tais questões reside no fato de 

que este grupo ocupacional é responsável pela produção e comercialização de alimentos consumidos 

por uma parcela significativa da população feirense, tendo influência na disseminação de informações 

sobre modos de armazenamento, preparo e consumo desses, bem como a vulnerabilidade a que está 

exposto, relacionada com o tipo de atividade laboral. Tem por objetivos compreender as práticas de 

cuidado adotadas pelos feirantes para consigo, os seus familiares, os produtos que comercializam e o 

seu local de trabalho nas feiras livres face às suas necessidades de saúde e analisar suas interconexões 

no contexto cultural. Considera-se que a relevância da pesquisa reside em oferecer elementos 

significativos acerca das práticas de cuidado dos feirantes que contribuam para a prestação de um 

cuidado em saúde e enfermagem culturalmente sensível.  

Palavras-Chave: Práticas de cuidado, Necessidades de saúde, Feiras livres, Etnometodologia. 
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Conflitos e dilemas éticos vividos no cuidado 
da equipe de saúde no contexto hospitalar 

Coordenação 

Marluce Alves Nunes Oliveira 

CONSEPE 

016/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Enfermagem 

 

Objetivos 

 Identificar conflitos e dilemas éticos vividos no cuidado da equipe de saúde no contexto 

hospitalar. 

Resumo 

 O cuidado na prática do profissional da equipe de saúde no contexto hospitalar tem como 

essência e especificidade, o cuidar do ser humano, tanto individualmente como quando se encontra na 

família e na coletividade. Esse carece de ser realizado de modo holístico, de forma autônoma ou em 

equipe, na promoção, proteção, prevenção, reabilitação da saúde respeitando a dignidade do paciente. 

Os conflitos e dilemas éticos são vivenciados pela equipe de saúde em instituições hospitalares, que 

deve inteirar-se das alternativas para solucioná-las e ter discernimento para fazer sua opção, ou melhor, 

tomar decisões. Para configurar-se um dilema ético, as pessoas envolvidas deverão apresentar as 

proposições, em seguida, optarem pela decisão a ser tomada.  

 O estudo tem como objeto a compreensão de conflitos e dilemas éticos vividos pela equipe de 

saúde e como objetivos compreender a percepção da equipe de saúde sobre conflitos e dilemas éticos 

vividos no cuidado da equipe de saúde no contexto hospitalar; identificar conflitos e dilemas éticos 

vividos no cuidado da equipe de saúde no contexto hospitalar; descrever os conflitos e dilemas éticos 

vividos no cuidado da equipe de saúde no contexto hospitalar; refletir como a equipe de saúde toma de 

decisões de conflitos e dilemas éticos vividos no cuidado pela equipe de saúde no contexto hospitalar e 

elaborar estratégias de ação para a tomada de decisões frente aos dilemas éticos vividos no cuidado da 

equipe de saúde no contexto hospitalar.  

 Utilizou-se o referencial do cuidado, sobre conflitos e dilemas éticos e a bioética. Pesquisa 

qualitativa com abordagem fenomenológica. O projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Estadual de Feira de Santana, sob nº do parecer número 2.898.299. A pesquisa 

envolverá profissionais da equipe de saúde que atua em unidades de saúde. O campo de estudo serão 
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instituições públicas, privadas e filantrópicas. A coleta de dados será realizada nos anos de 2017 e 2018, 

em Feira de Santana-BA-Brasil. Será aplicada uma entrevista fenomenológica contendo três questões, 

uma de aproximação: Como compreende conflitos e dilemas éticos? E duas norteadoras: Fale-me sobre 

um conflito e dilema ético vividos frente ao cuidado de paciente no contexto hospitalar; comente sobre 

as estratégias que utiliza para tomada de decisões frente aos conflitos e dilemas éticos vividos frente ao 

cuidado de paciente no contexto hospitalar.  Nessa fase, as entrevistas serão gravadas e transcritas na 

íntegra.  

 A análise dos dados apresentará duas etapas, na primeira, o método fenomenológico 

fundamentado em Martins e Bicudo por envolver a subjetividade humana, com as dimensões 

ideográficas e nomotética, com análise compreensiva construindo a estrutura do fenômeno. Na segunda 

será aplicado o método de Diego Gracia para análise dos conflitos e dilemas éticos vivenciados pela 

equipe de saúde no contexto hospitalar.  

 Espera-se que as narrativas dos profissionais da equipe de saúde sobre os conflitos e dilemas 

éticos possibilitem uma análise que articulará as práticas a necessidade de elaborar estratégias de ação, 

o que trará uma importante contribuição para os cursos da área de saúde, na graduação, pós-graduação 

lato e strictu sensu que enfoquem o cuidado a pessoa internada. A expectativa é que os resultados 

tragam contribuições significativas para as equipes de saúde que atuam em unidades hospitalares, bem 

como os pacientes e familiares que buscam o tratamento e confiam que serão cuidados por profissionais 

competentes, éticos e humanos. 

Palavras-Chave: Equipe de Saúde. Ética. Tomada de decisões. 
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Vivências de conflitos e dilemas éticos na 
percepção da equipe de enfermagem no 
centro cirúrgico 

Coordenação 

Marluce Alves Nunes Oliveira 

CONSEPE 

110/2014 

Área Conhecimento CNPq 

Enfermagem Médico-Cirúrgica 

 

Objetivos 

 Conhecer a percepção da equipe de enfermagem sobre conflitos e dilemas éticos vivenciados 

na prática no centro cirúrgico. 

Resumo 

 Na prática a equipe de enfermagem no centro cirúrgico deve priorizar as suas atividades, 

compartilhar os procedimentos e as responsabilidades e vivenciar as emoções que são intrínsecos a essa 

equipe. Compreendemos que o cuidado na enfermagem tem como essência e especificidade, o cuidar do 

ser humano, tanto individualmente como quando se encontra na família e na coletividade. Esse cuidado 

carece de ser realizado de modo holístico, de forma autônoma ou em equipe, na promoção, proteção, 

prevenção, reabilitação da saúde  respeitando a dignidade do paciente.  

 No centro cirúrgico os conflitos e dilemas éticos são vivenciados pela equipe de enfermagem, 

que deve inteirar-se das alternativas para solucioná-las e ter o discernimento para fazer a sua opção, ou 

melhor, tomar decisões. Importante ressaltar que, para configurar-se um dilema ético, as pessoas 

envolvidas deverão apresentar as proposições para, em seguida, optarem pela decisão a ser tomada. O 

resultado será imprevisível.  

 O estudo tem como objetivo conhecer a percepção da equipe de enfermagem sobre conflitos e 

dilemas éticos vivenciados na prática no centro cirúrgico. Utilizou-se o referencial do cuidado de 

enfermagem em centro cirúrgico, sobre conflitos e dilemas éticos e bioética. Pesquisa qualitativa com 

abordagem fenomenológica. O projeto será apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual de Feira de Santana. A pesquisa envolverá a equipe de enfermagem que atua no 

centro cirúrgico selecionado. O campo de estudo será em um centro cirúrgico de um hospital geral e a 

coleta de dados será realizada nos meses de março e abril de 2014, em uma instituição pública geral em 

Feira de Santana-BA-Brasil. Será aplicada uma entrevista fenomenológica contendo duas questões, uma 
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de aproximação: Qual a sua percepção sobre conflitos e dilemas éticos? Fale-me sobre um conflito e 

dilema ético vivenciado em sua prática no centro cirúrgico. Nessa fase, as entrevistas serão gravadas e 

transcritas na íntegra.  

 A análise dos dados apresentará duas etapas, na primeira, o método fenomenológico 

fundamentado em Martins e Bicudo por envolver a subjetividade humana, com as dimensões 

ideográficas e nomotética, com análise compreensiva construindo a estrutura do fenômeno. Na segunda 

será aplicado o método de Diego Gracia para análise dos conflitos e dilemas éticos vivenciados pela 

equipe de enfermagem.  

 Espera-se que as narrativas dos profissionais da equipe de enfermagem sobre os conflitos e 

dilemas éticos possibilitem uma análise que articulará as práticas a necessidade de elaborar estratégias 

de ação, o que trará uma importante contribuição para o ensino de Enfermagem, não apenas na 

graduação, mas na pós-graduação e, por que não dizer de outros cursos da área de saúde que enfoquem 

o cuidado a pessoa no perioperatório. A expectativa é que os resultados tragam contribuições 

significativas para as equipes de enfermagem que atuam em centro cirúrgico, bem como os pacientes e 

familiares que buscam o tratamento cirúrgico e confiam que serão cuidados por profissionais 

competentes, éticos e humanos. 

Palavras-Chave: Equipe de Enfermagem. Ética. Conflito. Tomada de decisões. 
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Atenção à saúde da mulher nos serviços 
públicos do município de Feira de Santana-
BA 

Coordenação 

Rita de Cássia Rocha Moreira 

CONSEPE 

008/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Enfermagem de Saúde Pública 

 

Objetivos 

 Analisar a atenção à saúde da mulher nos serviços públicos do município de Feira de Santana-

BA, no ciclo gravídico puerperal, na saúde reprodutiva, no atendimento em ginecologia e nas situações 

de violência. 

Resumo 

 A Atenção à Saúde da Mulher inclui a promoção, prevenção e recuperação da saúde em todas 

as fases do seu ciclo vital. É visível a predominância de mulheres nos serviços públicos de saúde, no 

papel de usuárias diretas ou de acompanhantes. A construção social de gênero determina também, um 

perfil de adoecimento e morte de mulheres. Diante desse contexto, surgiu a seguinte questão de 

pesquisa: como se estrutura as politícas de saúde na atenção à saúde da mulher nos serviços públicos 

do município de Feira de Santana – Bahia (BA)? Estudo qualitativo/quantitativo que tem como campo 

empírico os serviços públicos de atenção primária, secundária e terciária no cuidado à saúde da mulher 

no município de Feira de Santana - BA.  

 Tem como objetivo geral: analisar a atenção à saúde da mulher nos serviços públicos do 

município de Feira de Santana – Ba. E como objetivos específicos: caracterizar o perfil das mulheres 

atendidas nos serviços de pré-natal, atenção ao parto e puerpério, saúde reprodutiva e ginecologia 

preventiva, bem como as vítimas de violência; conhecer a Rede Básica e Especializada para a 

resolubilidade das demandas de saúde das mulheres nas áreas de atenção ao pré-natal, parto e 

puerpério, ginecologia preventiva, saúde reprodutiva, e violência contra a mulher; analisar o fluxo de 

atendimento e a resolubilidade das demandas de mulheres vítimas de violência na rede de atenção 

municipal; traçar o perfil sóciodemográfico e epidemiológico das mulheres vítimas de violência 

atendida na Rede Municipal de prevenção e combate à violência contra a mulher associando ao 
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indicador de mortalidade materna; compreender como atuam os profissionais vinculados ao SUS na 

esfera municipal na atenção à saúde da mulher.  

 Os participantes do estudo serão as equipes de saúde, gestores do SUS e outros profissionais 

que atuam nos serviços de pré-natal, atenção ao parto e puerpério, ginecologia preventiva, na prevenção 

e enfrentamento à violência, mulheres usuárias e seus familiares. Técnicas e instrumentos de coleta de 

dados: entrevista semi-estruturada, entrevista fenomenológica, questionários, formulários, observação 

sistemática e análise documental como técnica complementar. A análise dos dados será orientada pela 

hermenêutica fenomenológica heidggeriana, análise de discurso, análise de conteúdo de Bardin, 

programas estatísticos SPSS e/ou EPIDATA. A pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da UEFS e respeitará a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que determina as diretrizes 

e normas que regulamentam as pesquisas envolvendo sereshumanos. 

Palavras-chave: Saúde da mulher; Cuidados de Enfermagem; Violência contra a mulher; Integralidade 

em saúde. 
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Cuidado, a rede de assistência à saúde e 
cotidiano de pessoas com deficiência motora e 
suas famílias em Feira de Santana 

Coordenação 

Silvia da Silva Santos 

CONSEPE 

026/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Enfermagem de Saúde Pública 

 

Objetivos 

 Analisar o cuidado, a rede de assistência à saúde e o cotidiano de pessoas com deficiência 

motora e suas famílias na cidade de Feira de Santana, estado Bahia. 

Resumo 

 Estudo quantitativo e qualitativo busca analisar o cuidado, a rede de assistência à saúde e 

cotidiano de pessoas com deficiência motora e suas famílias na cidade de Feira de Santana – Bahia. 

 Pretende responder as seguintes questões norteadoras: Quais são as características 

sociodemográficas das pessoas com deficiência motora residentes em Feira de Santana? Como se 

organiza a rede formal e informal de assistência à saúde da pessoa com deficiência motora em Feira 

Santana? Quais os itinerários terapêuticos percorridos por pessoas com deficiência motora e a família 

/em Feira de Santana em busca de cuidado? Como as famílias cuidam das pessoas com deficiência 

motora? Qual o perfil dos trabalhadores da saúde que cuidam de pessoas com deficiência motora? Como 

se dá a reinserção social das pessoas com deficiência motora em Feira de Santana? Como as unidades 

de saúde de Feira de Santana encontram-se organizadas para promover a acessibilidade da pessoa com 

deficiência motora e suas famílias? Como as pessoas com deficiência motora e sua família vivenciam a 

deficiência, e qual a intersecção da categoria gênero nessa experiência?  

 Para responder essas questões foram traçados os seguintes objetivos: Levantar o perfil 

sociodemográfico de pessoas com deficiência motora residentes em Feira de Santana; Analisar os dados 

emergentes do perfil sociodemográfico das pessoas com deficiência motora; Descrever a rede de 

assistência à saúde da pessoa em Feira de Santana; Analisar a articulação dos serviços de referência e 

contra referências para o cuidado à pessoa com deficiência motora nas diversas etapas do ciclo vital 

(criança, adulto e idoso); Conhecer os itinerários terapêuticos percorridos por pessoas com deficiência 

motora em busca de cuidado; Conhecer os itinerários terapêuticos percorridos por familiares de 
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pessoas com deficiência motora em busca de cuidado; Compreender o cotidiano da família no cuidado 

à pessoa com deficiência motora; Conhecer a rede e o suporte social das pessoas com deficiência motora 

e suas famílias; Descrever o perfil dos trabalhadores da saúde que cuidam de pessoas com deficiência 

motora; Compreender o processo de reinserção social de pessoas com deficiência motora nos espaços 

rurais e urbanos de Feira de Santana; Analisar a organização das unidades de saúde e dos serviços para 

o acolhimento das pessoas com deficiência motora e suas famílias; Apreender as representações e 

significados atribuídos à experiência da deficiência motora e os diferenciais de gênero; Apreender as 

representações e significados atribuídos por familiares à deficiência motora; Conhecer as necessidades 

de cuidado familial das pessoas com deficiência motora; Construir um modelo teórico de cuidado 

individualizado à pessoa com deficiência motora em cada ciclo vital.  

 Este estudo será desenvolvido entre agosto de 2016 a julho de 2019, na cidade de Feira de 

Santana, envolvendo as unidades de saúde da família. Serão consideradas participantes deste estudo as 

pessoas com deficiência motora em todas as faixas do ciclo vital: criança, adulto e idoso de ambos os 

sexos. Também serão incluídos como participantes as famílias e os profissionais de saúde que atuam no 

cuidado a pessoa com deficiência motora. Em todas as fases do desenvolvimento do Projeto serão 

assegurados o anonimato e a privacidade das informações, considerando os princípios éticos que 

envolvem a pesquisa com seres humanos, estabelecidos pela Resolução 466/12, do Conselho Nacional 

de Saúde. Os dados empíricos serão obtidos por uma abordagem multimetodológica e submetidos à 

triangulação de técnicas de analise visando o alcance dos variados objetivos formulados. Resultados do 

presente estudo serão socializados mediante Seminários envolvendo participantes, trabalhadores da 

saúde, representantes da sociedade civil, gestores, discentes e pesquisadores. 
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Avaliação do potencial analgésico e 
antiedematogênico de derivados vegetais 
ocorrentes no semiárido baiano 

Coordenação 

Flávia Oliveira de Lima 

CONSEPE 

181/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Farmacologia Geral 

 

Objetivos 

 Identificar o potencial analgésico e/ou antiedematogênico de derivados vegetais ocorrentes no 

semiárido baiano, visando o aproveitamento da biodiversidade local como fonte de novos 

medicamentos e o desenvolvimento sustentável da região. 

Resumo 

 O semiárido baiano é uma região privilegiada por sua biodiversidade, apresentando um 

importante diferencial para o desenvolvimento de medicamentos. Contudo, nossas espécies nativas têm 

sido pouco estudadas quanto ao potencial farmacológico. A caracterização farmacológica de derivados 

vegetais ocorrentes no semiárido baiano pode ressaltar o potencial regional para o desenvolvimento de 

medicamentos, representando um ponto chave para o estímulo ao investimento e desenvolvimento 

sustentável da região. A dor é o principal sintoma de uma série de doenças, constituindo a principal 

causa de incapacitação para o trabalho. Ela reduz a qualidade de vida de milhões de pessoas em todo 

mundo, sendo uma das razões mais comuns de procura por serviços médicos. Atualmente, as drogas 

mais extensivamente utilizadas para o tratamento de dor induzem inúmeros efeitos colaterais e alguns 

pacientes são refratários à essa terapia farmacológica. Dessa forma, o desenvolvimento de novos 

analgésicos, com reduzidos efeitos indesejados e efetivos no controle da dor torna-se prioritário.  

 Assim, o presente projeto tem como objetivo avaliar o potencial analgésico de derivados 

vegetais ocorrentes no semiárido baiano, em diversos modelos experimentais de dor. Em adição, o efeito 

antiedematogênico também será avaliado. Os derivados vegetais que demonstrarem atividade serão 

investigados quanto à ocorrência de toxicidade e efeitos indesejados.  A alta incidência de efeitos 

indesejados dos analgésicos disponíveis, sua baixa eficácia em alguns tipos de dor e, sobretudo, a 

necessidade de explorar o potencial farmacológico da biodiversidade do semiárido, justificam a 

relevância deste projeto.  
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Estudo do mecanismo de fragmentação da 
Artemisinina e relações Qsar para 
endoperóxidos antimaláricos 

Coordenação 

Franco Henrique Andrade Leite 

CONSEPE 

061/2002 

Área Conhecimento CNPq 

Farmácia 

 

Objetivos 

 Elucidar computacionalmente o mecanismo de decomposição redutiva da artemisinina, 

catalisada pelo ion Fe+2. Determinar correlações QSAR para uma série de análogos da artemisinina 

Resumo 

 A malária é uma doença infecciosa causada pelo parasito da espécie Plasmodium spp. Em 

virtude da resistência desenvolvida pelo parasito, aponta-se a necessidade de desenvolver novos 

agentes antimaláricos. Assim, a partir de uma triagem realizada em plantas tradicionais chinesas, foi 

obtido da Artemisia annua L. um composto que possui um grupamento peróxido, denominado 

artemisinina ou qinghaosu (QHS). Artemisinina é uma lactona sesquiterpênica com um grupamento 

endoperóxido, a qual vem sendo usada contra cepas de P. falciparum resistentes ao tratamento com 

cloroquina.  

 Os compostos endoperóxidos agem supostamente no grupo heme levando a redução da ligação 

peróxido e produção de radicais que podem matar o parasito. Estudos recentes mostraram que a 

artemisinina pode inibir a enzima ATPase cálcio-dependente (PfATP6) localizada no retículo 

sarco/endoplamático, ou seja, fora do vacúolo do parasito P. falciparum. Atualmente, a malária mata 

mais do que a AIDS e a crescente resistência adquirida pelo parasito aos fármacos atuais endossam a 

necessidade de novas alternativas terapêuticas.  

 O projeto tem por objetivo estudar o mecanismo de reação da artemisinina com o heme 

empregando métodos semi-empíricos e Teoria do Funcional de Densidade (DFT) com as bases 6-

31G(d) e LANL2DZ. Pretende-se identificar e caracterizar espécies estáveis e intermediários que 

provavelmente são os responsáveis pela morte do parasito. Em uma segunda etapa devemos empregar 

metodologias de QSAR para quantificar a relação entre propriedades calculadas e a potência de uma 
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série de moléculas análogas à artemisinina. Será realizado uma análise estatística para que se possa 

validar e otimizar os diferentes modelos QSAR que forem encontrados.  

 Os parâmetros obtidos serão importantes para a compreensão do mecanismo de ação dos 

endoperóxidos antimaláricos, contribuindo para o desenvolvimento de novos fármacos. Além disso, o 

projeto propõe-se utilizar estratégias computacionais (triagem virtual e dinâmica molecular), para 

auxiliar na priorização de moléculas candidatas a ensaios biológicos frente a alvos validados do P. 

falciparum, bem como auxiliar no planejamento de moléculas mais potentes. 
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Planejamento e avaliação de novos inibidores 
de Pteridina Redutase 1 em Leishmania 
major. 

Coordenação 

Franco Henrique Andrade Leite 

CONSEPE 

021/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Farmácia 

 

Objetivos 

 Estabelecer os requisitos estruturais de derivados de tiazolidina-2,4-diona que são essenciais 

para inibição de Pteridina redutase 1 (PTR1) de Leishmania major. 

Resumo 

 A leishmaniose cutânea, doença causada por Leishmania major, é responsável por mais de 50 

mil mortes anuais. Apesar desta alta mortalidade, os medicamentos disponíveis para o tratamento dos 

pacientes possuem eficácia terapêutica moderada além de graves efeitos adversos, o que torna 

emergencial o desenvolvimento de novos fármacos. Para alcançar esse objetivo, a integração de 

estratégias in silico e in vitro pode auxiliar na identificação e otimização de moléculas bioativas frente 

a alvos exclusivos do parasito. A Pteridina Redutase 1 (PTR1) é um alvo validado em Leishmania spp. 

responsável pelo crescimento celular. Esta enzima age como um desvio catalítico quando a via 

preferencial (DHFR-TS) está inibida e sua inibição pode gerar morte do parasito. Neste contexto, o 

objetivo deste estudo é avaliar a atividade de derivados tiazolidina-2,4-diona frente à Pteridina 

Redutase 1 (PTR1) de Leishmania major, bem como auxiliar na proposição da relação entre estrutura 

química e atividade biológica. Para tal, o emprego de técnicas in vitro (ThermoFluor® e 

espectrofluorimetria) possibilitará a avaliação de derivados tiazolidina-2,4-diona. Adicionalmente, a 

utilização de técnicas in silico (acoplamento molecular, dinâmica molecular e modelos farmacofóricos) 

será útil para a identificação de requisitos estéreo-eletrônicos essenciais para a atividade biológica. 
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Utilização de ferramentas in silico para a 
identificação de inibidores de enzimas do 
Mycobacterium tuberculos 

Coordenação 

Manoelito Coelho dos Santos Júnior 

CONSEPE 

159/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Farmácia 

Objetivos 

 Identificar potenciais inibidores das enzimas diidropteroato sintetase, corismato mutase e 

triose-fosfato isomerase do Mycobacterium tuberculosis, além de caracterizar as propriedades estéreas 

e eletrônicas essenciais para sua ação biológica. 

Resumo 

 A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por Mycobacterium tuberculosis que 

afeta principalmente os pulmões, mas, também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, 

rins e meninges. Mesmo sendo uma das doenças infecciosas mais antigas, bem conhecida e há mais de 

meio século vulnerável ao tratamento medicamentoso, a tuberculose (TB) permanece como um dos 

principais agravos à saúde a ser enfrentado em âmbito global. A incidência de TB no Brasil tem 

decrescido desde a década de 1950, quando foram notificados cerca de 160.000 casos novos; na década 

de 1990 foram 110.000 casos; e no ultimo levantamento, em 2009, foram notificados 72.000 casos, 

número considerado ainda bastante elevado. No ano de 2011, 72 países já haviam relatado casos de 

resistência do M. tuberculosis aos principais fármacos, sendo necessários o desenvolvimento de novos 

e eficientes fármacos para um melhor controle da TB. Baseado nestes aspectos este trabalho visa 

empregar técnicas in silico para a identificação de potenciais inibidores das enzimas dihidropteroato 

sintetase (EC 2.5.1.15), corismato mutase (EC 5.4.99.5) e triose-fosfato isomerase (EC 5.3.1.1), 

contribuindo assim para o desenvolvimento de novos inibidores para o controle da TB. Inicialmente 

serão construídos bancos de dados de compostos que possam ser reconhecidos molecularmente por 

cada uma das enzimas em estudo. Será realizada uma triagem virtual pelo programa AutoDock Vina 

1.1.2, com isso, os compostos serão ordenados de acordo com sua energia de afinidade. Por fim, a energia 

de ligação e a energia livre de ligação serão estimadas por simulações de dinâmica molecular utilizando 

o programa AMBER 10 para os compostos selecionados na etapa do ensaio virtual. Como subprojeto 

será realizado um levantamento sobre as condições clínicas e demográficas dos pacientes com 

tuberculose em Feira de Santana.  
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Desenvolvimento de formulações 
fitocosméticas a partir de espécies vegetais do 
semiárido baiano. 

Coordenação 

Sõnia Carine Cova Costa 

CONSEPE 

033/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Farmácia 

 

Objetivos 

 Desenvolvimento de formulações fitocosméticas a partir de espécies vegetais do semiárido 

baiano. 

Resumo 

 O projeto busca incentivar o desenvolvimento de fitocosmético com propriedades 

fotoprotetoras e/ou despigmentantes a partir da utilização de espécies vegetais encontradas no 

semiárido baiano. 
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Desenvolvimento de filmes curativos 
contendo bromelina obtida a partir de 
abacaxizeiros do banco ativo de germoplasma 
de abacaxi 

Coordenação 

Sandra Aparecida de Assis 

CONSEPE 

043/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Enzimologia 

 

Objetivos 

 Desenvolver, caracterizar físico-quimicamente e avaliar o efeito de filmes curativos contendo 

bromelina em queimaduras de segundo grau usando modelo animal. 

Resumo 

 O extrato do caule e dos frutos verdes oriundos de vegetais da família Bromeliaceae 

(principalmente o abacaxi) contém, além de outras substâncias, um conjunto de enzimas proteolíticas 

conhecidas genericamente como Bromelina, a este extrato são atribuídas diversas atividades 

farmacológicas, dentre estas a atuação no desbridamento de queimaduras. Considerando que no Brasil 

as queimaduras são um problema de saúde significativo e também a escassez de filmes curativos com 

bromelina associada a nanopartículas, torna-se interessante a realização de estudos com o objetivo de 

desenvolver novos produtos com ação cicatricial mais elevados que os existentes no mercado. Assim, 

este trabalho tem como objetivo ampliar os estudos referentes a produção de filmes curativos contendo 

enzimas proteolíticas e desenvolver, caracterizar físico-quimicamente e avaliar o efeito de filmes 

curativos contendo bromelina em queimaduras de segundo grau usando modelo animal. Serão 

utilizados camundongos machos da linhagem Swiss Webster criados no biotério da Universidade 

Estadual de Feira de Santana para a realização das avaliações in vivo do reparo cicatricial de 

queimaduras de segundo grau usando os filmes curativos desenvolvidos. Espera-se obter filmes 

curativos com capacidade de reparo cicatricial mais elevada que os existentes no mercado atual. 

 

  



 

  334 

Núcleo de produção e aplicações de celulases 
recombinantes estáveis de interesse 
biotecnológico 

Coordenação 

Sandra Aparecida de Assis 

CONSEPE 

042/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Química de Macromoléculas 

 

Objetivos 

 Produzir celulases estáveis e avaliar seu uso no processo de hidrólise enzimática do bagaço de 

cana deslignificado. 

Resumo 

 Compostos microbianos, como enzimas, estão sendo largamente empregados em processos 

produtivos de indústrias de alimentos, farmacêuticas e químicas. Estas por serem catalisadores 

versáteis, podem ser encontradas em células animais ou de plantas, bem como em micro-organismos, e 

apresentam várias propriedades que as tornam atrativas como catalisadores para biotransformações. 

Este projeto tem por objetivo a produção de betaglicosidades recombinantes estáveis e sua aplicação 

na hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar deslignificado. As etapas serão: clonagem do gene relativo à 

enzima em estudo à partir da extração de RNA e técnicas de RACE seleção, expressão do gene da 

enzima celulase de Moniliophthora perniciosa de forma recombinante em células de E. coli, produção 

e purificação da enzima em sua forma ativa à partir de sistema heterólogo, realização da hidrólise do 

bagaço de cana-de-açúcar com a enzima recombinante livre e imobilizada. Espera-se obter enzimas 

recombinantes com alta estabilidade e que permitam obter alto rendimento da hidrólise do bagaço de 

cana-de-açúcar. 

 

  



 

  335 

Obtenção de produtos de interesse industrial 
a partir de fungos isolados do semi-árido 
nordestino 

Coordenação 

Sandra Aparecida de Assis 

CONSEPE 

019/2009 

Área Conhecimento CNPq 

Química de Macromoléculas 

Objetivos 

 Avaliar a produção de enzimas termoestáveis de aplicação industrial, por meio de fermentação 

semi-sólida, utilizando resíduos de ciclo do biodiesel. 

Resumo 

 Enzimas, corantes e biopolímeros, estão sendo largamente empregados em processos 

produtivos de indústrias de alimentos, farmacêuticas e químicas. As enzimas, catalisadores versáteis, 

podem ser encontradas em células animais ou de plantas, bem como em micro-organismos, e 

apresentam várias propriedades que as tornam atrativas como catalisadores para biotransformações. 

Devido ao alto custo da extração, isolamento e purificação de enzimas provenientes de animais e 

vegetais, as enzimas de origem microbianas são atualmente preferíveis. Os biopolímeros microbianos 

são polissacarídeos produzidos por micro-organismos, que têm a capacidade de formar géis e soluções 

viscosas em meio aquoso e também são conhecidos como gomas. Esses polissacarídeos são uma 

alternativa válida, pois possuem propriedades específicas que o qualificam para o desenvolvimento de 

novos produtos, podendo ser utilizados como estabilizantes, gelificantes e espessantes. Carotenóides 

são compostos com funções anticarcinogênica, imunomoduladora e antioxidante, cujo interesse 

comercial tem se ampliado nos últimos anos. O semiárido representa um grande campo à prospecção 

biotecnológica, pois microrganismos adaptados a um ambiente físico heterogêneo podem ser dotados 

de características próprias de interesse industrial. Assim, este trabalho propõe selecionar 

microrganismos produtores de enzimas, biopolimeros e corantes de interesse industrial, a partir do 

semiárido baiano. Também será estudado o potencial biotecnológico do fungo Moniliophthora 

perniciosa, fungo causador da vassoura-de-bruxa. As etapas serão: isolamento, purificação e 

manutenção dos isolados; seleção e identificação dos micro-organismos produtores de enzimas, 

biopolímeros e corantes de interesse industrial; estudo dos produtos de interesse industrial. Espera-se 

obter produtos que possam ser utilizadas em indústrias, além de contribuir para o conhecimento da 

biodiversidade nativa da região semi-árida baiana.  
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Avaliação das atividades carrapaticida e 
anticolinesterástica de espécies de gênero 
Ocotea encontradas no Semiárido baiano 

Coordenação 

Mariana Borges Botura 

CONSEPE 

151/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Medicina Veterinária 

 

Objetivos 

 Avaliar as atividades antiparasitária e anticolinesterástica de espécies do gênero Ocotea do 

semiárido brasileiro. 

Resumo 

 O Boophilus microplus, ectoparasita hematófago de bovinos, tem sido responsável por 

consideráveis perdas econômicas na pecuária, sendo que o controle desta parasitose é geralmente 

realizado por tratamento químico. O desenvolvimento de resistência dos carrapatos aos 

antiparasitários comercializados tem incentivado a busca de novos produtos, especialmente de origem 

vegetal. Diversas atividades biológicas de espécies do gênero Ocotea têm sido relatadas, incluindo efeito 

acaricida, antibacteriano e antifúngico. O presente estudo tem como objetivos avaliar in vitro os efeitos 

de extratos e frações das espécies Ocotea puberula e O. glomerata sobre R. (B.) microplus e sobre a 

atividade da enzima acetilcolinesterase. A atividade carrapaticida será avaliada através do teste de 

imersão de teleóginas, enquanto que a atividade anticolinesterásica será determinada por 

espectrofotometria. As informações obtidas com este estudo poderão contribuir para a identificação de 

novos princípios ativos com ação antiparasitária. 
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Identificação de moléculas com efeito 
carrapaticida oriundas de espécies de Ocotea: 
isolamento, avaliação in vitro e in silico 

Coordenação 

Mariana Borges Botura 

CONSEPE 

019/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Medicina Veterinária 

 

Objetivos 

 O presente projeto tem como objetivo identificar moléculas oriundas de espécies de Ocotea 

com efeito carrapaticida. 

Resumo 

 A bovinocultura é um dos principais destaques do agronegócio brasileiro no cenário mundial. 

No entanto, um dos principais fatores limitantes da bovinocultura é a infestação por ectoparasitos, 

especialmente o Rhipicephalus microplus, responsável por diversos efeitos deletérios como anemia, 

redução do peso, da produção de leite, desvalorização do couro e transmissão de agentes patogênicos. 

Uma das principais estratégias para o controle desse parasito é a utilização produtos carrapaticidas, 

contudo os disponíveis no mercado têm apresentado baixa eficácia. Uma forma de contornar essa 

limitação é a busca por novos compostos carrapaticidas oriundos de plantas, devido a diversidade 

química inerente a essa fonte. Diversas espécies do gênero Ocotea são encontradas no Brasil e 

apresentam várias atividades biológicas como antifúngica, antibacteriana e acaricida.  

 O presente estudo tem como objetivo isolar metabólitos secundários de espécies de Ocotea e 

avaliar in vitro e in silico a atividade carrapaticida destes compostos isolados. Para tanto, extratos e 

frações de Ocotea aciphylla e O. spixiana serão submetidos a purificação por cromatografia em coluna 

para o isolamento de metabólitos secundários. Para a avaliação in vitro da ação acaricida das moléculas 

isoladas serão realizados os testes de imersão de larvas de R. microplus e avaliação do efeito inibitório 

frente a atividade da colinesterase de larvas desse carrapato. A afinidade das substâncias bioativas sobre 

potenciais alvos moleculares de R. microplus será avaliada in silico por acoplamento molecular. As 

informações obtidas com este estudo poderão possibilitar a identificação de moléculas com ação 

antiparasitária e estabelecer seu possível mecanismo de ação, contribuindo para o desenvolvimento de 

novos produtos acaricidas. 
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Indicadores Epidemiológicos da síndrome da 
Apnéia e Hipopnéia do Sono (SAHOS): 
avaliação de exames polissonográficos 

Coordenação 

Adriana Castro Vieira Andrade 

CONSEPE 

064/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Odontologia Social e Preventiva 

 

Objetivos 

 Analisar as frequências das variações presentes nos laudos de exames polissonográficos. 

Resumo 

 Fenômeno ativo em estado funcional e reversível, o sono, é responsável por regular as funções 

biológicas fundamentais, a homeostase do organismo humano. Atua na consolidação da memória, na 

termorregulação, na manutenção da visão binocular além, de restaurar o metabolismo energético 

cerebral. É nesse momento que as ondas cerebrais se alternam permitindo o relaxamento do corpo. 

Assim, perturbações neste mecanismo podem acarretar alterações significativas 

no funcionamento físico, ocupacional, cognitivo e social do indivíduo comprometendo sobremaneira a 

sua qualidade de vida (FERRARA & De GENNARO, 2001; ROTH et. al, 2002; MORCH & TONI, 

2005). 

 Atualmente, a Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono reconhece 88 diferentes 

problemas referentes ao sono e cada um deles é descrito com critérios diagnósticos específicos 

(BEZERRA et. al., 2003). A Síndrome da Apnéia e Hipopnéia Obstrutiva do Sono (SAHOS) enquadra-

se nesta classificação e é o principal objeto de estudo da odontologia do sono. 

A SAHOS é caracterizada por repetitivos episódios de colapso faríngeo durante o sono e é comumente 

acompanhada por ronco expressivo, associado a dessaturação do oxigênio no sangue (ASSM, 

2001;BITTENCOURT, 2002). A apnéia foi definida como a interrupção total de fluxo de ar no nariz e 

boca com duração mínima de 10 segundos, enquanto a hipopnéia representa uma obstrução parcial 

deste ar (GUILLEMINAULT, TILKIAN & DEMENT,1976). 

 Indicadores Epidemiológicos da Síndrome da Apneia e Hipopnéia do Sono (SAHOS): Avaliação 

de Exames Polissonoggráficos. Esta síndrome já é considerada, em alguns países, um problema de saúde 

pública, uma vez que, prejudica o rendimento laboral, o equilíbrio emocional, as relações afetivas e a 
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própria saúde do indivíduo. Em casos mais graves, podem associar-se a doenças importantes como 

cardiopatias, acidentes vasculares cerebrais, diabetes, hipertensão, entre outras co-morbidades, 

embora não se tenha totalmente estabelecido ainda essa questão de causa e efeito (SILVERBERG & 

OSKEMBERG, 2002; DOFF et. al., 2012). 

 A SAHOS pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas seu pico de incidência costuma acontecer 

entre os 40 e 50 anos com maior prevalência para o sexo masculino. É um fator comumente encontrado 

em pessoas obesas e portadoras de algumas síndromes, acromegalia, hipotireoidismo além de doenças 

que comprometem estruturas anatômicas da face como alterações craniofaciais e dos tecidos moles que 

circundam a faringe (ARENS, 2004). Atualmente, o seu diagnóstico e tratamento devem passar 

necessariamente por uma equipe multiprofissional onde o dentista do sono deve vir inserido 

(CAVALCANTI e SOUZA, 2006). 

 A polissonografia (PSG) representa o exame mais completo e eficaz para o diagnóstico das 

desordens respiratórias do sono. É feito através do monitoramento do paciente em laboratório do sono 

apropriado durante uma noite inteira. Neste exame são realizadas análises eletroencefalométricas, 

eletrocardíacas, verificação de movimentos oculares, tóraco-abdominais, fluxo aéreo e tônus da 

musculatura mentual, verificação da frequência e do ritmo cardíaco e a medida da saturação arterial de 

oxigênio. O laudo deste exame é feito pelo médico especialista em medicina do sono e por meio desse 

parecer é que torna-se possível estabelecer o diagnóstico e definir o tratamento (GODOFIM et.al., 

2007). 

 Indicadores Epidemiológicos da Síndrome da Apneia e Hipopnéia do Sono (SAHOS): Avaliação 

de Exames Polissonoggráficos. Assim, o propósito deste estudo será o de analisar as frequências das 

variáveis presentes nos laudos de exames polissonográficos como idade, sexo, índice de massa corporal 

(IMC), grau de dessaturação de oxigênio, quantidade de microdespertares e correlacioná-los com o 

índice de apnéia e hipopnéia (IAH). A hipótese é que essas variáveis quando associadas influenciam o 

IAH.  
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Análise quantitativa e qualitativa da 
superfície de diferentes tipos de cerâmicas 
odontológicas submetidas aos 
processamentos clínicos de acabamento e 
polimento 

Coordenação 

Alex Correia Vieira 

CONSEPE 

071/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Odontologia 

Objetivos 

 Avaliar qualitativamente e quantitativamente a rugosidade superficial de duas diferentes 

cerâmicas odontológicas, uma do tipo fldspática, a Super Porcelain EX3 (Noritake®), e outra refoçada 

por dissilicato de lítio, a IPS e.Max (Ivoclar Vivadent) submetidas a diferentes técnicas de acabamento 

e polimento. 

Resumo 

 A confecção de restaurações de cerâmica na Odontologia Estética é uma prática freqüente nos 

dias atuais. Após a cimentação dessas restaurações, o ajuste com pontas diamantadas é inevitável e 

aumenta a rugosidade superficial da cerâmica. Com a finalidade de corrigir estas imperfeições e 

promover uma melhor lisura superficial, vários sistemas de acabamento e polimento têm sido 

propostos. Assim, o objetivo deste projeto é realizar uma pesquisa laboratorial para avaliar 

qualitativamente e quantitativamente a rugosidade superficial de duas diferentes cerâmicas 

odontológicas, uma do tipo feldspática, a Super Porcelain EX3 (Noritake®), e outra reforçada por 

dissilicato de lítio,    a IPS e.Max (Ivoclar Vivadent) submetidas a diferentes técnicas de acabamento e 

polimento. Para isto, serão confeccionados 80 amostras, 40 de cada tipo de cerâmica, que receberão 

desgaste com ponta diamantada e divididas em 08 grupos. Grupos 1 e 5 - controle (Glaze); Grupos 2 e 

6 - polimento com borrachas abrasivas Astropol (Ivoclar Vivadent), disco de feltro e pasta diamantada; 

Grupos 3 e 7 - polimento com borrachas abrasivas (Edenta), feltro e pasta diamantada e Grupos 4 e 8 – 

polimento com discos abrasivos de óxido de alumínio Sof-Lex (3M-ESPE), discos de feltro e pasta 

diamantada. A avaliação da rugosidade superficial será feita na superfície dos espécimes, 

quantitativamente através do rugosímetro Mitutoyo SJ 301 e qualitativamente através do MEV 

(Microscópio Eletrônico de Varredura).   
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Avaliação dos efeitos de clareamento dental 
sobre a rugosidade superficial de diferentes 
materiais restauradores 

Coordenação 

Alex Correia Vieira 

CONSEPE 

044/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Odontologia 

 

Objetivos 

 Avaliar a rugosidade superficial de diferentes materiais restauradores após a aplicação de dois 

agentes clareadores um contendo peróxido de hidrogênio a 38% (Opalescence Bost PF, Ultradent) e 

outro a 15% (Opalescence 15%, Ultradent), simulando as técnicas de clareamento dental de consultório 

e caseiro, respectivamente. 

Resumo 

 Os géis clareadores a base de peróxidos podem afetar microscopicamente os materiais 

restauradores incluindo modificações nas suas superfícies, na microdureza, na alteração da cor e na 

rugosidade superficial, efeitos colaterais estes que, por sua vez, devem ser imprescindivelmente 

avaliados para se averiguar a real necessidade de substituição das restaurações. Assim, esta pesquisa 

terá como objetivo avaliar a rugosidade superficial de diferentes materiais restauradores após a 

aplicação de dois agentes clareadores, um contendo peróxido de hidrogênio a 38 % (Opalescence Bost 

PF, Ultradent) e outro a 15% (Opalescence 15%, Ultradent), simulando as técnicas de clareamento 

dental de consultório e caseiro, respectivamente. Para isto, serão confeccionados 60 corpos de prova 

com os seguintes materiais restauradores: resina composta nanoparticulada IPS Empress Direct 

(Ivoclar Vivadent), o cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável Vitremer (3M-ESPE) e a 

cerâmica feldspática de cobertura VITA VM7 (VITA Zahnfabrik). Estes serão divididos em 6 grupos, 

cada um contendo 10 amostras, de modo que os grupos G1, G3, G5, receberão o tratamento clareador 

com peróxido de hidrogênio a 38%, enquanto os grupos G2, G4, G6 serão submetidos à ação do agente 

clareador a 15%. A avaliação da rugosidade superficial será feita na superfície dos espécimes, 

quantitativamente através do rugosímetro Mitutoyo SJ 301 e qualitativamente através do MEV 

(Microscópio Eletrônico de Varredura). Todos os grupos serão avaliados antes e após o procedimento 

clareador.  
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Influência do polimento e do uso de 
diferentes agentes de proteção na rugosidade 
superficial de cimentos de ionômero de vidro 

Coordenação 

Alex Correia Vieira 

CONSEPE 

045/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Odontologia 

 

Objetivos 

 Avaliar in vitro a rugosidade superficial de CIVs utilizados como material restaurador, 

analisando a influência do polimento e da proteção superficial. 

Resumo 

 O cimento de ionômero de vidro é um material amplamente utilizado na Odontologia e vem 

sendo modificado para melhorar suas propriedades mecânicas e biológicas. Alguns critérios são 

utilizados para qualificar as restaurações com cimento de ionômero de vidro (CIV), como a rugosidade 

superficial. O aumento da rugosidade resulta na retenção de substrato, pigmentos e microorganismos, 

aumentando o risco de desenvolvimento de cárie e reduzindo a longevidade da restauração. Assim, este 

trabalho consiste num projeto de pesquisa que terá como objetivo avaliar in vitro a rugosidade 

superficial de CIVs utilizados como material restaurador, analisando a influência do polimento e da 

proteção superficial. Assim, três diferentes CIVs serão analisados:  um convencional (Ketac Molar 

Easymix; 3M-ESPE), um modificado por resina (Vitremer; 3M-ESPE) e um nanoparticulado (Ketac 

Molar N100; 3M-ESPE). Com estes, serão confeccionados 90 corpos de prova, 30 de cada CIV, divididos 

em 09 grupos, que receberão diferentes tratamentos de superfície. Os corpos de prova de seis grupos 

serão submetidos a desgaste com ponta diamantada e polimento com discos abrasivos, com posterior 

aplicação do protetor superficial. Após esta etapa, serão armazenados em recipientes contendo saliva 

artificial e em estufa a 37 C. E então, os corpos de prova serão submetidos à avaliação da rugosidade 

superficial média após 24 horas utilizando-se o aparelho Surftest 301 (Mytutoyo do Brasil Ind. e Com. 

Ltda). As médias dos valores obtidos serão anotadas, tabuladas e submetidas à análise estatística. Para 

a análise qualitativa das suas superfícies, será realizada a leitura no MEV (Microscópio Eletrônico de 

Varredura). 
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Levantamento epidemiplógico de cárie 
dentária e doença periodontal, em crianças de 
0 a 5 anos de idade e gestantes, da cidade de 
Feira de Santana-BA 

Coordenação 

Ana Isabel Fonseca Scavuzzi 

CONSEPE 

071/2001 

Área Conhecimento CNPq 

Odontologia 

 

Objetivos 

 Investigar a experiência de cárie precoce na infância e gengivite em crianças com 8 a 24 meses 

de idade em Feira-BA. 

Resumo 

 O quadro de prevalência da cárie dentária e da doença periodontal na população infantil 

brasileira pode ser considerado bastante crítico devido, principalmente, a inexistência de modelos de 

atenção odontológica eficazes que priorizem as atividades preventivas em detrimento das curativas. 

Assim, será realizado um estudo epidemiológico da cárie dentária e da doença periodontal, bem como 

da necessidade de tratamento odontológico, nas crianças de 0 a 5 anos de idade e gestantes, residentes 

na cidade de Feira de Santana-BA, com a finalidade de fornecer subsídios para estruturação de um 

modelo de atenção odontológica, destinado a essa  população, a ser implantado no Centro de 

Odontologia Materno-Infantil da UEFS. Os índices a serem utilizados serão o “ceo”, para avaliação da 

condição da dentição decídua e, “CPOD” - para avaliação da condição da dentição permanente nas 

gestantes e ICNTP (Índice Comunitário das Necessidades de Tratamento Periodontal), baseado nos 

critérios da Organização Mundial de Saúde. Também será aplicado um questionário com os pais e 

gestantes, a fim de se verificar dados pessoais e características sócio-econômicas. A obtenção desses 

dados epidemiológicos visa ainda, servir como um referencial da situação atual da população- alvo para 

futuras análises da situação de saúde bucal dessa população. 
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Avaliação dos conhecimentos e práticas em 
saúde bucal das gestantes atendidas em 
centros de saúde que dispõem de atenção pré-
natal, na cidade de Feira de Santana-BA 

Coordenação 

Ana Isabel Fonseca Scavuzzi 

CONSEPE 

070/2002 

Área Conhecimento CNPq 

Odontologia 

 

Objetivos 

 Esta pesquisa tem por objetivo avaliar os conhecimentos e práticas em saúde bucal de gestantes 

atendidas em centros de saúde que dispõem de atenção pré-natal, na cidade de Feira de Santana/Ba. 

Resumo 

 Desde o início do século, alguns profissionais da área odontológica têm demonstrado 

preocupação em desmitificar a crença popular de que mulheres grávidas não podem receber assistência 

odontológica, devido à possibilidade de prejudicar a gestante e/ou o feto, e o mito de que, para cada 

gestação, “a perda de um dente é uma ocorrência natural” (SILVA, 1939; MARTINEZ, 1941; BARNBY, 

1984; SIQUARA-DA-ROCHA,1993; SCAVUZZI et al. 1998). Percepções com relação à cultura popular 

e gestação, como tratamento odontológico sendo causador de danos à criança e provocador de medo, 

foram relatados por alguns autores (SIQUARA-DA-ROCHA,1993; KONISHI,1995; SCAVUZZI et al. 

1998). 

 Assim com a investigação sobre o valor atribuído à saúde bucal, em seus aspectos culturais e 

sociais, causalidade do processo saúde/doença bucal, prática odontológica como forma de resposta à 

problemática de saúde bucal, cultura popular e gestação, objetiva-se colher subsídios para desencadear 

no cotidiano do serviço odontológico um processo contínuo de reflexão, capaz de formar um novo 

discurso como base para uma nova prática de atenção em saúde bucal na gravidez (BERND et al., 1992). 

   SERRANO & DELANO (1969) puderam captar, no início de um programa de atendimento a 

gestantes, dois aspectos negativos muito marcantes: indiferença das mulheres grávidas, a não ser na 

presença de dor, e desconhecimento dos direitos aos aspectos preventivos e de reparação dos problemas 

bucais existentes. EDWARDS & ROWNTREE (1969) observaram numerosas atitudes negativas, com 

relação à saúde bucal, como, por exemplo, o fato de muitas gestantes não reconhecerem a necessidade 
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Clínica Odontológica 

da higiene oral regular para suas crianças. Deste modo, confirmaram a importância da inclusão de um 

programa de educação para a saúde bucal, durante o período pré-natal, relatando o papel de vital 

importância que as mães têm na promoção de uma melhor higiene oral em seus filhos. 

Entretanto, torna-se necessária a investigação destes conhecimentos e práticas em saúde bucal, que 

antecedam a implantação de linhas de ação coletiva, a fim de se garantir a eficiência de um programa de 

educação em saúde, que visa o processo de aprendizagem da população-alvo. 

Assim, o propósito deste trabalho será avaliar os conhecimentos e práticas em saúde bucal de gestantes 

em Feira de Santana-BA. Intenciona-se a obtenção de dados fundamentais a um adequado planejamento 

da educação para a saúde bucal dessa população-alvo. 
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Resistência da adesão de restaurações 
dentárias com fragmentos cerâmicos, em 
dentes posteriores 

Coordenação 

Dario Augusto Oliveira Miranda 

CONSEPE 

039/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Materiais Odontológicos 

 

Objetivos 

 Verificar resistência ao cisalhamento de fragmentos cerâmicos utilizados para restaurar dentes 

posteriores. 

Resumo 

 Trata-se de um estudo primário, analítico, intervencional, experimental in vitro, transversal, 

controlado, aleatorizado duplo-cego.O objetivo éinvestigar a resistência ao cisalhamento de sistemas 

adesivos em defeitos verticais restaurados com fragmentos cerâmicos em dentes posteriores.O preparo 

na unidade dentáriaserá projetado em MODP (mesial-oclusal-distal- palatal), típicaforma de falha de 

restauração quando a cúspide palatina é perdida. Será projetado, também, defeito simulando a perda 

apenas das cuspídes de contenção cêntrica. Dois sistemas adesivos e um tipo de cerâmica serão 

preparados para realizar os testes de resistência com forças oclusais normais (200 N) e excessivas (600 

N) sobre as restaurações adesivas. Será usado um sensor para identificar o início da falha, a propagação 

dos danos, falhas catastróficas do material e ajudar a elucidar o complexo mecanismo de falha. 
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Avaliação da resposta do tecido ósseo de 
ratos à diferentes cimentos endodônticos 

Coordenação 

Dario Augusto Oliveira Miranda 

CONSEPE 

017/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Clínica Odontológica 

 

Objetivos 

 Avaliar microscopicamente o reparo de defeitos ósseos padronizados na calvária de ratos, 

tratados com diferentes cimentos endodônticos. 

Resumo 

 A última fase de uma inflamação, ou reparação, caracteriza-se pela reconstrução das áreas 

desorganizadas e destruídas depois que o agressor local for eliminado. Os vasos e as células do 

ligamento periodontal vizinho ao dano proliferam e colonizam a região formando um tecido imaturo, 

conhecido como tecido de granulação, que gradativamente amadurece em tecido conjuntivo maduro, 

estrutural e funcionalmente. As estruturas apicais como o cemento e o ligamento se restabelecem, assim 

como se reinstalam os limites ósseos a partir do mesmo tecido de granulação, promovendo-se, também, 

a completa reparação óssea periapical. Por meio de materiais que não interfiram, e se possível, que 

estimulem o processo de reparo tecidual, a obturação do canal radicular, após o preparo biomecânico, 

é uma etapa fundamental e determinante no sucesso do tratamento endodôntico. O material de 

obturação do canal radicular estará em contato com os tecidos apicais e, por conseguinte, a 

biocompatibilidade destes materiais é um requisito importante porque a liberação de determinadas 

substâncias a partir dos cimentos podem gerar diferentes reações nos tecidos periapicais e 

comprometer a reparação apical. Seus componentes podem produzir irritação, portanto, os materiais 

que possam entrar em contacto com os tecidos devem ser experimentalmente examinados. O Pulp 

Canal Sealer® é um cimento a base de óxido de zinco e eugenol, o AH plus®, um cimento resinoso, e os 

cimentos biocerâmicos Endossequence® e MTAFlow® serão colocados em um defeito ósseo 

previamente preparado com broca trefina de 6 mm de diâmetro externo na calvária de ratos Wistar, e 

avaliados por 30 e 60 dias. Os espécimes serão corados com hematoxilina e eosina e os parâmetros de 

reação inflamatória e resposta celular serão avaliados em microscópio óptico. A intensidade da resposta 

inflamatória provocada pelos cimentos será analisada em todos os períodos por um examinador 

experiente e sem conhecimento prévio dos grupos experimentais. O objetivo deste estudo é avaliar a 

resposta do tecido ósseo da calvária de ratos à diferentes cimentos endodônticos.  
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Análise morfológica e química do esmalte e 
da dentina através de microscopia eletrônica 
de varredura após preparo com laser de 
Er:YAG e com alta rotação 

Coordenação 

Gardênia Mascarenhas de Oliveira Zumaêta 

CONSEPE 

100/2005 

Área Conhecimento CNPq 

Clínica Odontológica 

 

Objetivos 

 Avaliar a morfologia do esmalte e da dentina irradiados com laser de Er:YAG e comparar com 

o padrão encontrado quando o preparo é realizado com alta rotação; realizar a análise química de cálcio 

e fosfato antes e após a irradiação com laser de Er:YAG verificando as possíveis alterações existentes. 

Resumo 

 O propósito deste estudo in vitro é avaliar através de microscopia eletrônica de varredura a 

morfologia do esmalte e da dentina após preparo com laser de Er:YAG e com alta rotação, seguidos de 

procedimentos adesivos, e analisar quimicamente a proporção atômica dos elementos cálcio e fósforo 

através de energia dispersiva de raios X. As superfícies linguais de dez terceiros molares inferiores 

humanos serão cortadas longitudinalmente, ao nível do sulco vestíbulo lingual, e serão incluídas em 

cilindros de resina epóxi. As vinte amostras serão aleatoriamente divididas em 5 grupos (n=4): LSB 

(preparo cavitário em dentina com laser Er:YAG (200mJ, 20Hz e 50μs)+ sistema adesivo “condicione e 

lave”), LCF (preparo cavitário em dentina com laser Er:YAG (200mJ, 20Hz e 50μs)+ sistema adesivo 

autocondicionante), ASB (preparo cavitário em dentina com alta rotação+ sistema adesivo “condicione 

e lave”), e ACL (preparo cavitário em dentina com alta rotação + sistema adesivo autocondicionante) e 

ECL (preparo cavitário em esmalte com alta rotação + sistema adesivo autocondicionante). Após os 

procedimentos de adesão os espécimes serão submetidos protocolo para análise em microscopia 

eletrônica de varredura para avaliação da morfologia do esmalte e da dentina no que se refere aos 

padrões de adesividade conseguidos com as técnicas empregadas. Esta avalição será feita através de 

fotomicrografias com aumentos de 300, e 1000X. A análise química por energia dispersiva de raios X 

(EDX) será realizada para dosagem do teor de cálcio e fosfato resultantes, especialmente, da irradiação 

com laser de Er:YAG, com a finalidade de atestar os padrões de segurança dos parâmetros de irradiação 

utilizados. Os dados encontrados serão tabulados e submetidos ao teste de Kruskall – Wallis.  
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Avaliação em microscopia eletrônica de 
varredura da ocorrência de erosão na parede 
do canal radicular após o emprego de agentes 
desmineralizantes da dentina 

Coordenação 

Giovanna Bomfim Bendocchi Alves 

CONSEPE 

033/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Endodontia 

 

Objetivos 

 Avaliar a ocorrência da erosão dentinária no terço apical dos canais radiculares após a 

utilização dos agentes desmineralizantes da dentina. 

Resumo 

 A smearlayer resulta da ação dos instrumentos endodônticos na parede do canal radicular 

durante os procedimentos de limpeza e modelagem, denominados preparo do canal. Estudos científicos 

demonstram que a remoção desta camada é essencial para obtenção de um prognóstico favorável no 

tratamento endodôntico, promovendo uma melhor desinfecção e selamento do sistema de canais 

radiculares.  

 A associação de agentes desmineralizantes da dentina e o hipoclorito de sódio está indicada 

para remoção do smearlayer. Entretanto, a ação conjunta do EDTA e do hipoclorito de sódio também 

está relacionada com a ocorrência de erosão da superfície dentinária da parede do canal radicular.  

 Esta pesquisa objetiva avaliar a ocorrência da erosão dentinária no terço apical dos canais 

radiculares após a utilização dos agentes desmineralizantes da dentina, Qmix™ e EDTA. Imagens de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), obtidas de um estudo prévio, serão analisadas quanto à 

ocorrência de erosão dentinária e classificadas de acordo com Torabinejad et. al., 2003.  

 No estudo anterior, os dentes foram preparados pelos instrumentos RECIPROC 50 e com o 

Hipoclorito de sódio e submetidos a uma irrigação final com um dos agentes desmineralizantes: Qmix™ 

ou EDTA, associados ou não a agitação. Os dentes foram seccionados longitudinalmente em duas 

hemifaces e a superfície da raiz, no terço apica, da hemiface com maior integridade estrutural foi 

analisado em MEV, numa magnificação de 1000x, objetivando verificar o grau de limpeza deste terço, 

mensurada por meio da presença ou da ausência da smearlayer.  
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Clínica Odontológica 

 No presente estudo, dois examinadores avaliarão as imagens obtidas em MEV e atribuirão 

escores referentes à ocorrência de erosão na parede do canal radicular, decorrente da utilização dos dois 

agentes desmineralizantes. Os dados serão submetidos à análise estatística com nível de significância 

de 5%, comparando o Qmix™ e EDTA quanto a ocorrência e o grau de erosão. O teste de Kendall será 

empregado para aferir o nível de concordância entre os dois examinadores. 
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Estudo da anatomia interna dos primeiros 
pré-molares inferiores através do exame 
radiográfico e o método de secção transversal 
de uma população no Nordeste Brasileiro 

Coordenação 

Joana Dourado Martins Cerqueira 

CONSEPE 

061/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Endodontia 

 

Objetivos 

 Avaliar a anatomia interna dos primeiros pré-molares inferiores correlacionando o método 

radiográfico e o método de secção transversal em uma população do nordeste brasileiro. 

Resumo 

 Os primeiros pré-molares inferiores estão entre os dentes mais difíceis de tratar 

endodonticamente devido a grande variação da morfologia dos canais radiculares. Portanto, o objetivo 

do presente estudo será avaliar da anatomia interna dos primeiros pré-molares inferiores 

correlacionando o método radiográfico e o método de secção transversal em uma população do nordeste 

brasileiro. Serão selecionados 200 primeiros pré-molares inferiores extraídos, obtidos no Banco de 

Dentes da Universidade Estadual de Feira de Santana. Os dentes serão enumerados aleatoriamente e 

radiografadas na posição ortogonal e mesializada com o auxilio do aparelho de 70KV, 10mA (Gnatus, 

Ribeirão Preto, Brasil) e um filme radiográfico periapical (Kodak Insight, EUA). Após as tomadas 

radiográficas os dentes serão divididos em dois grupos: GRUPO I- Presença radiográfica de canal único 

e GRUPO II- Presença radiográfica de mais de um canal. As unidades serão então acessadas e os canais 

identificados com o auxilio de uma lima # 10 (Dentsply/Maillefer- Petropolis, Rio de Janeiro). Em 

seguida os canais serão impregnados por azul de metileno e submetidos à cortes de secção transversal 

nas raízes dos dentes nos terços cervicais, médios e apicais. Os dentes então serão classificados segundo 

VERTUCCI. Os dados obtidos serão analisados estatisticamente e posteriormente os resultados do 

estudo passarão a ser divulgados para comunidade científica. 
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Avaliação In Vitro de três adesivos para 
prótese total sobre o crescimento de cândida 
albicans 

Coordenação 

Mario Cezar Silva de Oliveira 

CONSEPE 

122/2014 

Área Conhecimento CNPq 

Odontologia 

 

Objetivos 

 Avaliar in vitro o efeito dos adesivos Corega® creme, Ultra Corega® pó e Ultra Corega ® fita 

sobre o crescimento de Candida albicans. 

Resumo 

 Adesivos para prótese total têm sido amplamente utilizados por pacientes desdentados 

completos para promover um aumento na retenção e estabilidade da prótese. Ainda não está esclarecido 

qual o efeito que esses produtos poderiam ter na microbiota bucal, especialmente naqueles pacientes 

com predisposição à candidíase atrófica onde o componente microbiano pode estar envolvido. Este 

projeto será desenvolvido com o intuito de avaliar in vitro o efeito de materiais  

adesivos para prótese sobre o crescimento Candida albicans. Serão testados os adesivos Corega ® 

creme, Ultra Corega ® pó e Ultra Corega ® fita. Curvas de crescimento de Candida albicans serão 

obtidas na presença de solução do adesivo diluídos a 1% em caldo Sabouraud, também será analisada a  

contaminação bacteriana dos materiais adesivos utilizados. Os resultados serão analisados 

estatisticamente pelos testes ANOVA seguido pelo teste post hoc de Bonferroni (p<0,05). 
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Halitose: conhecimento de graduandos do 
curso de odontologia da Universidade 
Estadual de Feira de Santana acerca do 
diagnóstico e tratamento 

Coordenação 

Nelson Gnoatto 

CONSEPE 

023/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Clínica Odontológica 

 

Objetivos 

 Pesquisar o conhecimento teórico do graduando para diagnosticar e indicar o tratamento 

adequado da halitose e suas diferentes formas de clínicas, caracterizando a problemática cognitiva 

identificada. Secundariamente, propõe-se a pesquisar sua atitude e conduta diante de um quadro 

clínico hipotético com queixa principal de halitose. 

Resumo 

 O projeto pedagógico dos cursos de graduação em Odontologia não contemplam, em sua 

maioria, o tema halitose, acarretando uma hipossuficiência cognitiva. Um estudo piloto para o 

rastreamento de conteúdo relacionado ao tema, analisando as ementas dos componentes curriculares 

do projeto pedagógico do curso de graduação em Odontologia de uma universidade federal, mostrou 

inexistência desse registro e aferiu deficiência de conhecimento fundamental ao diagnóstico e ao 

planejamento do tratamento dessa alteração bucal entre graduandos entrevistados (Almeida, Cury & 

Gnoatto, 2017).  

 Este projeto propõe-se a pesquisar o conhecimento teórico do graduando em odontologia da 

UEFS para diagnosticar e indicar o tratamento adequado da halitose em suas diferentes formas clínicas. 

Secundariamente, propõe-se a pesquisar sua atitude e conduta diante de um quadro clínico hipotético 

com queixa principal de halitose. Estes achados terão o potencial de permitir projetos futuros visando 

ao desenvolvimento cognitivo e assistencial dos componentes curriculares clínicos do Curso de 

Odontologia, inclusive no que tange sua inserção no projeto pedagógico. Ainda que não contempladas 

neste protocolo, suas perspectivas futuras incluem, com base na problemática identificada, o projeto 

subsequente do desenvolvimento de um instrumento educativo para a conduta clínica, com o objetivo 

de nortear os acadêmicos de odontologia no diagnóstico e na identificação das modalidades de 



 

  354 

tratamento aplicáveis aos diferentes tipos de mau odor bucal. Este protocolo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da FOUFBA, registrado no CONEP, para a execução do estudo piloto “Halitose: 

conhecimento de graduandos do curso de odontologia da Universidade Federal da Bahia acerca do 

diagnóstico e tratamento” (Parecer nº. 1.969.046 de 16-03-2017).  

 Esta pesquisa constitui-se de um estudo observacional descritivo investigando o conhecimento 

dos graduandos acerca dos tipos de halitose, suas causas, métodos diagnósticos e tratamento. Após 

concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, cada participante responderá a um 

questionário semiestruturado, em reunião presencial com o pesquisador, na qual serão assegurados o 

sigilo e a confidencialidade. Um pré-teste já foi conduzido no estudo piloto, resultando na validação do 

método (Almeida, Cury & Gnoatto, 2017). A casuística será constutída de 80 indivíduos graduandos 

no Curso de Odontologia da UEFS dos três últimos semestres do programa de graduação nos períodos 

de 2018.1, 2018.2 e 2019.1. Será critério de inclusão na amostra: estudantes que tenham cursado 

componentes curriculares clínicos interdisciplinares do Curso. As informações obtidas serão tabuladas 

e os dados individuais serão codificados no programa Excel (versão 2016). Uma análise estatística 

analítica será conduzida utilizando o software IBM SPSS Statistics (versão 22.0). 
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Avaliação da ocorrência de danos 
cromossômicos, apoptose e necrose em 
células esfoliadas da mucosa oral de 
indígenas da etnia Tuxá do teste de 
micronúcleo 

Coordenação 

Tarsila de Carvalho Freitas Ramos 

CONSEPE 

134/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Odontologia 

 

Objetivos 

 Identificar efeitos genotóxicos e citotóxicos, provocados pelo uso de tabaco, através do Teste 

de Micronúcleo em células esfoliadas da mucosa oral de indivíduos indígenas da etnia Tuxá. 

Resumo 

 É amplamente conhecido que na composição do tabaco encontra-se mais de 4.700 substâncias, 

as quais são de caráter tóxico e muitas delas, potentes cancerígenos naturais. Estes carcinógenos tem 

afinidade a molécula de DNA que, ligando-se a ele, pode induzir um processo de mutações e, 

consequentemente, levar a carcinogênese. O câncer é uma doença multifatorial, que pode surgir pela 

ação de diferentes agentes carcinogênicos, além disso, é uma doença genética, uma vez que é resultante 

de alterações dos genes que regulam o processo de controle da divisão celular através dos proto-

oncogenes e supressores de tumor.  

 O presente projeto tem sua relevância apoiada no âmbito sociocultural e em propor a obtenção 

de conhecimentos alicerçados na saúde pública indígena até então inexistentes a cerca da exposição 

destes indivíduos a agentes químicos contidos no tabaco utilizado em rituais mágico-religiosos. Os 

indígenas a serem avaliados nesta pesquisa são da etnia Tuxá e pertencem à Comunidade Indígena Tuxá 

de Rodelas. Os mesmos serão avaliados in locu, na comunidade, no Município de Rodelas na Bahia, 

como também na Residência indígena universitária Socorro Apako, situada na UEFS e mantida por 

suas políticas afirmativas. 

 O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo Seres Humanos da 

Universidade estadual de Feira de Santana, (CEP/UEFS) para fins de garantia que nessa pesquisa não 
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seja violado nenhum direito fundamental humano, bem como a preservação da identidade dos 

participantes. Este protocolo atende às resoluções CNS nº. 466/2012 e CNS n.º 510/2016, que tratam, 

respectivamente, da ética envolvendo pesquisa com seres humanos e da pesquisa em Ciências Humanas 

e Sociais. O Comitê de Ética da Universidade Estadual de Feira de Santana aprovou o protocolo desta 

pesquisa (CAAE: 59416916.9.0000.0053). Dadas as especificidades da presente pesquisa, o seu 

protocolo também foi submetido para apreciação junto à eminente Comissão Nacional de ética e 

pesquisa (CONEP). A CONEP ainda avalia a viabilidade de liberação da pesquisa. Não temos Biobanco 

nem Biorepositor de células na Universidade Estadual de Feira de Santana, aprovado pelo CEP, nem no 

Estado da Bahia. 
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Levantamento das Biópsias da Região Buco-
Maxilo-Facial Encaminhadas ao Centro de 
Referência de Lesões Bucais da Universidade 
Estadual de Feira de Santana 

Coordenação 

Tarsila de Carvalho Freitas Ramos 

CONSEPE 

095/2008 

Área Conhecimento CNPq 

Odontologia 

 

Objetivos 

 Verificar as lesões mais freqüentes da região buço-maxilo-facial que foram submetidas à 

biópsia no Centro de Referência de Lesões Bucais (CRLB) e encaminhadas para o exame 

histopatológico, no período de 2000 a 2007. 

 

Resumo 

 

 Os estudos epidemiológicos, que apresentam a freqüência das lesões do complexo buco-

maxilo-facial, são de grande importância para o cirurgião-dentista. Sendo o Brasil um paísde dimensões 

continentais, é fundamental que esses estudos sejam desenvolvidos nas suas diversas regiões, já que as 

diferenças sócio-econômicas, culturais e climáticas observadas apontam para uma possível distinção 

na prevalência dessas lesões. Vários pesquisadores já dirigiram suas atenções e esforços na realização 

de tais trabalhos, entretanto ainda são carentese sempre é necessário recorrer a estatísticas de outros 

países que não traduzem fielmente arealidade brasileira.  

 A pesquisa sobre Levantamento das biópsias da região buco-maxilo-facial encaminhadas ao 

Centro de Referência de Lesões Bucais (CRLB) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

se propõe a realizar um estudo epidemiológico das lesões biopsiadas no ambulatório da Disciplina 

Estudos Integrados XIV do curso de Odontologia da UEFS que foram encaminhadas para diagnóstico 

ao Laboratório de Patologia Bucal. A pesquisa será executada dentro da Universidade, utilizando o 

espaço físico do NUCAO. Após esta fase da coleta de dados, será o o agrupamento das lesões segundo 

a classificação proposta pela Organização Mundial de Saúde (2005).  
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 Os dados serão digitados e analisados utilizando o programa Statistical Package for Social 

Science - SPSS, versão 10.0, sendo apresentadas distribuições absolutas e percentuais; para testar a 

associação entre as variáveis categóricas sexo, faixa etária, cor dos pacientes, localização anatômica das 

lesões, fatores de risco e uso de prótese com as lesões mais freqüentes, será utilizado o Teste Qui-

Quadrado de Homogeneidade e Independência, com nível de significância de 0,05.  
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Relação entre necessidade de tratamento 
odontológico e determinantes biopsicossocial 
em adolescentes de Feira de Santana 

Coordenação 

Ana Rita Duarte Guimarães 

CONSEPE 

041/2007 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências da Saúde 

 

Objetivos 

 Avaliar a necessidade de tratamento odontológico de adolescentes, pacientes que concluíram 

seus tratamentos odontológicos na disciplina de Odontopediatria da UEFS, anteriormente ao ano de 

2006 e relacionar a aspectos biopsicossociais. Verificar a ocorrência das doenças bucais mais 

prevalentes nos adolescentes e sua necessidade de tratamento. Verificar conhecimentos e práticas dos 

adolescentes e responsáveis relativos à manutenção da saúde bucal. 

Resumo 

 Segundo o relatório da Unicef Situação Mundial da Infância 2002, a adolescência é definida 

como uma janela de oportunidades. Esse é um período de rápido desenvolvimento para jovens em todos 

os aspectos: físico, emocional, psicológico, social e espiritual. No Brasil, não existe uma atenção 

odontológica especificamente direcionada para essa camada da população que recebe uma abordagem 

inadequada ao seu momento de vida (certamente, comprometendo seu grau de aderência ao tratamento 

odontológico) e na valorização das informações sobre saúde, recebidas pelo adolescente.  

 Para tanto, objetiva-se que o presente estudo forneça importantes dados acerca dos fatores 

relacionados aos aspectos odontológicos do adolescente de Feira de Santana, informações das 

características sócio-econômicas-demográficas, conhecimentos e práticas do adolescente com relação 

à sua própria saúde bucal (dados fundamentais ao adequado planejamento da atenção odontológica a 

este grupo e, que poderão servir como referencial para avaliação futura das possíveis modificações no 

nível de conhecimento sobre saúde bucal desta população), e as tendências futuras na prevalência, 

severidade e distribuição das diferentes patologias bucais, de maneira a orientar o planejamento dos 

serviços de saúde odontológica, e verificar o resultado obtido com as estratégias adotadas. Para tanto, 

objetiva-se que o presente estudo forneça importantes dados acerca dos fatores relacionados aos 

aspectos odontológicos do adolescente e informações das características sócio-econômicas-
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demográficas, conhecimentos e práticas do adolescente, de 11 a 19 anos, de Feira de Santana com relação 

à sua própria saúde bucal (por se constituírem em dados fundamentais ao adequado planejamento da 

atenção odontológica a este grupo e, que poderão servir como referencial para avaliação futura das 

possíveis modificações no nível de conhecimento sobre saúde bucal desta população), e as tendências 

futuras na prevalência, severidade e distribuição das diferentes patologias bucais, de maneira a orientar 

o planejamento dos serviços de saúde odontológica, e verificar o resultado obtido com as estratégias 

adotadas. 
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Avaliação da eficácia da remineralização de 
lesões incipientes de cárie de esmalte através 
da escovação supervisionada com géis 
fluoretados neutro e acidulado: um ensaio 
clínico randomizado 

Coordenação 

Ana Rita Duarte Guimarães 

CONSEPE 

033/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências da Saúde 

 

Objetivos 

 Avaliar, através de ensaio clínico randomizado terapêutico, a capacidade da escovação 

supervisionada com gel fluoretado neutro e acidulado de paralizar ou controlar lesões ativas de cárie 

em superfícies de esmalte. Comparar a capacidade destes veículos em facilitar a remineralização após 

sessenta dias, verificar se o pH do gel fluoretado, interferiria na capacidade de remineralizar incipientes 

lesões cariosas de esmalte, após sessenta dias de escovação supervisionada, observar a presença de placa 

visível e índice de sangramento gengival nas superfícies dentais e sua relação com os géis testados. 

Resumo 

 O objetivo deste estudo clínico duplo-cego será avaliar clinicamente a eficácia da escovação 

supervisionada com géis de fluoreto de sódio neutro e acidulado em controlar lesões de cáries ativas de 

esmalte após 60 dias. Uma amostra de 170 escolares, dentro dos critérios de inclusão, será dividida em 

dois grupos aleatoriamente selecionados de 85 crianças de 06-19 anos. As crianças escovarão 

semanalmente sob supervisão por 1 min durante 60 dias com 0,5 g de gel (Grupo 1: FFA NaF  1,23% em  

H3PO4 - acidulado; Grupo 2: NaF 2% em H2O - neutro).  

 O estudo será duplo-cego, as leituras de atividade das lesões de cárie serão executadas de 

maneira cega, por um único examinador, e os participantes não conhecerão os géis testados que terão 

mesma aparência e embalagem, diferindo quanto ao princípio ativo. Após escovação supervisionada, as 

crianças serão examinadas duas vezes, ao inicio e ao final do estudo. Os dentes serão secos com ar 

comprimido por 15s, isolados relativamente, iluminados com refletor e então todas as superfícies serão 

examinadas clinicamente por um único examinador, previamente calibrado.  
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 A superfície será considerada ativa (A) se parecesse opaca, enrugado e sem brilho, e inativa (I) 

se parecer plana, brilhante e com algum grau de descoloração, com margem gengival saudável. A 

freqüência de superfícies A e I será calculada como a diferença entre o número de superfícies ativas ao 

início e ao término do estudo. Como recurso auxiliar de diagnostico nos dois exames, será usado o 

DIAGNOdent® para quantificar a perda mineral de lesões de cárie e monitorar alterações minerais nas 

lesões de mancha branca.  
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Democratização da Informação em Saúde 

Coordenação 

André Renê Barboni 

CONSEPE 

113/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Epidemiologia 

 

Objetivos 

 Este é um projeto do tipo “guarda-chuva” que visa pesquisar e produzir material 

didático/instrucional para a democratização do acesso aos dados/informação com vias a tomada de 

decisão epidemiologicamente sustentada na área da Saúde, a partir dos dados disponíveis nas bases 

públicas, com vias ao empoderamento da população e uma construção coletiva de um Controle Social 

mais efetivo, atuante e consciente. 

Resumo 

 Introdução/Justificativa- Reconhecidamente a informação tem papel fundamental para 

embasar a tomada de decisão e apoiar a gestão, mas apesar de todo o avanço na luta pela implantação 

do Sistema Único de Saúde (SUS), que traz no bojo de suas propostas a municipalização da Saúde, os 

municípios brasileiros pouco avançaram no que diz respeito à utilização da informação para apoiar as 

suas estratégias de gestão e continuam se utilizando de bancos de dados construídos de forma 

verticalizada e não integrada. Para resolver isso, em outro momento propusemos o desenvolvimento 

cooperativo de um Sistema de Informações Estratégicas Municipal (SIEM) apoiado por uma rede de 

Centros de Referência de Informação em Saúde (CRIS), na qual o núcleo que coordenamos seria um 

projeto piloto.  

 Ao longo dos últimos vinte anos, apesar das nossas limitações e faltas de recursos, típicos de 

uma instituição emergente do interior de uma das áreas mais carentes do país e sem as articulações 

políticas para implantar um projeto maior, nós testamos as nossas ideias na escala que nos foi possível 

e constatamos a sua necessidade e viabilidade técnica para um pais de dimensões continentais como o 

Brasil. Soluções simples de baixo custo e alto impacto social, desenvolvidas de forma participativa e 

que emponderam o cidadão responsabilizando-o e tornando-o senhor do seu destino. É isso o que 

buscamos empreender dentro de um novo Referencial que se pauta pela lógica colaboracionista e 

altruísta do justo em contraposição à lógica hedonista e egoísta do astuto. Nesse sentido, entendemos 

que na construção de uma sociedade melhor, devemos partir daquilo que já existe. Assim, encontra-se 

disponível no site do DATASUS uma imensa quantidade de dados de interesse para a Área da Saúde e 
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que temos feito uso em nossas aulas de graduação e pós-graduação. No entanto, notamos que há uma 

subestimação da importância que tais dados podem ter para o conhecimento da realidade brasileira por 

parte dos profissionais de saúde e da população brasileira de um modo geral.  

 Objetivos- A nossa intenção com esta pesquisa é: 1- Mostrar como estes dados podem ser 

melhor aproveitados pelos profissionais de saúde, gestores e população; 2- despertar o interesse deles 

para a necessidade de investimento e melhoria dos Sistemas de Informação em Saúde 

Epidemiologicamente Sustentados desenvolvidos de forma participativa e integrada; 3- Produzir 

material didático que permita, não só a popularização da ciência, mas a multiplicação de Agentes de 

Inteligência em Saúde para a democratização do acesso aos dados/informações de saúde para a 

população brasileira.  

 Metodologia- Este é um projeto de pesquisação do tipo “guarda-chuva” baseado inteiramente 

em dados de domínio público disponíveis para livre acesso via internet e em software livre para o 

sistema operacional Linux. Utilizaremos uma ampla gama de indicadores e ferramentas estatísticas 

implementadas em software do tipo planilha eletrônica compatível com o Excel, justamente, para 

demonstrar o poder desse tipo de ferramenta e incentivar as pessoas a utilizá-los. Será necessário, para 

tanto, um computador com acesso à internet e uma impressora. Resultados Esperados- Livros, 

cartilhas, artigos científicos, monografias e software livre produzido e publicado. 
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Distúrbios psíquicos menores (DPM) em 
enfermeiros do Programa de Saúde da 
Família de Feira de Santana-BA 

Coordenação 

Carlito Lopes Nascimento Sobrinho 

CONSEPE 

001/2009 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Coletiva 

 

Objetivos 

 Descrever a prevalência de distúrbio psíquico menor (DPM) medido pelo SRQ-20, em 

enfermeiros do Programa de Saúde da Família do município de Feira de Santana, Bahia. 

Resumo 

 Objetivos: Descrever a prevalência de distúrbio psíquico menor (DPM) medido pelo SRQ-20, 

em enfermeiros do Programa de Saúde da Família do município de Feira de Santana, Bahia. 
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Indicadores do uso de medicamentos na 
atenção pediátrica em Feira de Santana-BA 

Coordenação 

Carlito Lopes Nascimento Sobrinho 

CONSEPE 

006/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Coletiva 

 

Objetivos 

 Descrever o perfil das prescrições de medicamentos para pacientes pediátricos, na atenção 

básica, em Feira de Santana, Bahia, Brasil, em 2008, e construir indicadores sobre o serviço na 

Assistência Farmacêutica Municipal. 

Resumo 

 Objetivos: Descrever o perfil das prescrições de medicamentos para pacientes pediátricos, na 

atenção básica, em Feira de Santana, Bahia, Brasil, em 2008, e construir indicadores sobre o serviço na 

Assistência Farmacêutica Municipal. 
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Proposta de vigilância à saúde para a 
detecção de distúrbios psíquicos menores e 
hipertensão arterial em São Francisco do 
Conde-BA 

Coordenação 

Carlito Lopes Nascimento Sobrinho 

CONSEPE 

102/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Coletiva 

 

Objetivos 

 Descrever a prevalência de distúrbios psíquicos menores e “suspeitos” de hipertensão Arterial 

em uma amostra aleatória de 450 sujeitos com idade igual ou superior a 18 anos, cadastrados ao PSF de 

São Francisco do Conde-Bahia. Descrever o perfil sócio-demográfico em uma amostra aleatória dos 

sujeitos da pesquisa. 

Resumo 

 Objetivos: Descrever a prevalência de distúrbios psíquicos menores e “suspeitos” de 

hipertensão Arterial em uma amostra aleatória de 450 sujeitos com idade igual ou superior a 18 anos, 

cadastrados ao PSF de São Francisco do Conde-Bahia. Descrever o perfil sócio-demográfico em uma 

amostra aleatória dos sujeitos da pesquisa. 
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Trabalho, saúde e qualidade de vida dos 
intensivistas, brasileiros 

Coordenação 

Carlito Lopes Nascimento Sobrinho 

CONSEPE 

019/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Coletiva 

 

Objetivos 

 Descrever a prevalência de distúrbios psíquicos menores e síndrome de estafa profissional 

(Síndrome de Burnout), em trabalhadores de UTI cadastrados a Associação de Medicina Intensiva 

Brasileira (AMIB). Descrever o perfil sócio-demográfico dos trabalhadores de UTI cadastrados a AMIB; 

Descrever a possível associação entre as variáveis sócio-demográficas (idade, sexo, escolaridade, 

ocupação, renda familiar), hábitos de vida (fumar, beber, prática de atividade física) e aspectos 

psicossociais do trabalho e a prevalência de DPM entre os trabalhadores de UTI cadastrados a AMIB. 

Resumo 

 Objetivos: Descrever a prevalência de distúrbios psíquicos menores e síndrome de estafa 

profissional (Síndrome de Burnout), em trabalhadores de UTI cadastrados a Associação de Medicina 

Intensiva Brasileira (AMIB). Descrever o perfil sócio-demográfico dos trabalhadores de UTI 

cadastrados a AMIB; Descrever a possível associação entre as variáveis sócio-demográficas (idade, sexo, 

escolaridade, ocupação, renda familiar), hábitos de vida (fumar, beber, prática de atividade física) e 

aspectos psicossociais do trabalho e a prevalência de DPM entre os trabalhadores de UTI cadastrados 

a AMIB. 
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Monitoramento Digital do consumo alimentar 
e dos hábitos de atividade física de escolares 
de 7 a 10 anos de idade 

Coordenação 

Gilmar Mercês de Jesus 

CONSEPE 

118/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências da Saúde 

 

Objetivos 

 Adaptar e validar um sistema digital de monitoramento do consumo alimentar e dos hábitos de 

atividade física de escolares de 7-10 anos de idade para a população de escolares de Feira de Santana, 

Bahia. 

Resumo 

 A atividade física e a alimentação são dois comportamentos relacionados ao desenvolvimento 

da obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e outras condições. Existem evidências de que 

comportamentos de proteção e de risco para a saúde se estabelecem cada vez mais precocemente na 

vida das pessoas. Nesse contexto, o grupo de pesquisa em comportamento alimentar da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) elaborou, validou e adaptou para o meio digital o Questionário de 

Alimentação do Dia Anterior (QUADA) e Questionário de Atividade Física do Dia Anterior (QUAFDA) 

para ser utilizado como um sistema de monitoramento dos hábitos alimentares e de atividade física de 

crianças de 7 a 10 anos de idade com a perspectiva futura de generalização do uso do instrumento em 

todo o território nacional, por ser uma alternativa viável e de baixo custo e que utiliza os recursos da 

informática acessíveis e disponíveis nas escolas.  

 Assim, este projeto tem o objetivo de adaptar e validar o sistema de monitoramento digital 

elaborado na UFSC para a realidade da cidade de Feira de Santana, Bahia. O monitoramento do 

consumo alimentar das crianças permitirá a discriminação das fontes alimentares, a avaliação da adesão 

ao guia alimentar da população brasileira, a identificação dos itens consumidos no ambiente escolar e 

a avaliação da adesão dos escolares ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O 

monitoramento dos padrões de atividade física permitirá verificar a adesão às recomendações diárias.  

 A presente proposta é subdividida em três principais etapas: a de adaptação; a de validação; e 

a de desenvolvimento e avaliação de um sistema de monitoramento computadorizado do consumo 
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Centro de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

alimentar e da atividade física dos escolares. Espera-se que o instrumento apresente bons índices de 

usabilidade, clareza, validade de conteúdo e de fidedignidade, bem como seja uma estratégia viável para 

monitorar estes comportamentos de maneira periódica. As informações obtidas disponibilizadas à 

gestão escolar e da educação municipal, poderão assim, fornecer subsídios para futuras intervenções 

em educação e saúde pública neste grupo populacional específico, bem como auxiliar na avaliação de 

políticas governamentais e legislações já estabelecidas, tais como o PNAE e as leis que regulam a venda 

de alimentos no contexto escolar. 
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Efeitos do desmame sobre o hábito alimentar 
e o crescimento infantil 

Coordenação 

Graciete Oliveira Vieira 

CONSEPE 

021/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Coletiva 

 

Objetivos 

 Avaliar o efeito do aleitamento materno, introdução dos alimentos complementares e desmame 

sobre os hábitos alimentares e crescimento de crianças menores de três anos de idade. Verificar a 

incidência do aleitamento materno exclusivo e desmame precoce; avaliar os fatores de risco da 

interrupção do aleitamento exclusivo e desmame conforme as características sócio-econômicas e 

demográficas; avaliar o hábito alimentar de crianças menores de três anos de idade amamentadas e não-

amamentadas; verificar o ganho poderal e estatural das crianças aos dois anos de vida conforme o 

aleitamento materno e o hábito alimentar; verificar o uso de chupetas, conforme o hábito alimentar das 

crianças. 

Resumo 

 A alimentação é considerada como um dos fatores modificáveis mais importantes para o risco 

de doenças e agravos não transmissíveis, devendo ser incluída entre as ações prioritárias de saúde 

pública. A alimentação das crianças com leite humano assegura adequado crescimento e 

desenvolvimento e reduz a morbimortalidade infantil. É consensual a recomendação de leite materno 

exclusivo nos primeiros meses de vida e complementada por outros alimentos até 2 anos de idade ou 

mais. O objetivo do atual estudo é avaliar o efeito da interrupção do aleitamento materno exclusivo, 

introdução de alimentos complementares e desmame sobre o hábito alimentar e crescimento de 

crianças menores de três anos de idade. Métodos: Trata-se de um estudo observacional, analítico, 

através de uma coorte prospectiva com aplicação de inquérito alimentar e medidas de peso altura de 

crianças de 24, 30, e 36 meses de idade de uma coorte já estabelecida, em que as crianças estão sendo 

avaliadas cada 30 dias desde o nascimento, em visitas domiciliares. As principais medidas calculadas 

serão: a incidência, o risco relativo e atribuível. Serão realizados teste do quiquadrado, cálculo do valor 

de p e intervalo de confiança, sendo considerados como significantes valores iguais ou menores de 5%. 

O programa estatístico será o SPSS e o STATA. 
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Diagnóstico da violência e estratégias de 
construção da paz nas escolas municipais de 
Feira de Santana 

Coordenação 

Sinara de Limas Souza 

CONSEPE 

039/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Coletiva 

 

Objetivos 

 Configurar a violência nas escolas públicas municipais de Feira de Santana-BA, na perspectiva 

de sistematização de estratégias para a construção de territórios de paz. 

Resumo 

 O presente estudo tem como objetivo geral, configurar a violência nas escolas públicas 

municipais de Feira de Santana – Ba, e como objetivos específicos: descrever os tipos de violência mais 

comuns nas escolas; identificar as escolas de maior predominância na ocorrência de  

violência;identificar as faixas etárias e sexo mais vulneráveis para a vitimização da violência;descrever 

as características dos agressores; identificar fatores associados com a prática da violência nas escolas; 

conhecer os conceitos de violência utilizados pelos atores sociais da instituição escolar;construir 

propostas de redução da violência e construção da paz juntamente com a escola, a comunidade e o poder 

público, na perspectiva de sistematização de estratégias para a construção de territórios de paz, 

preconizados pelo Ministério da Saúde. Trata-se de um estudo permanente, iniciando no ano de 2011, 

utilizando a abordagem metodológica da Pesquisa-Ação, a qual, prevê o envolvimento, enquanto atores 

sociais, dos indivíduos que fazem parte da realidade a ser conhecida e transformada. Serão sujeitos do 

estudo, diretores de escolas, alunos, professores e funcionários, 20 de cada escola, numa amostra 

intencional. Utilizará como técnicas de investigação a entrevista semi-estruturada, aplicação de 

questionário, o grupo focal e os seminários, e em seguida, realizada a análise temática dos dados.  Terá 

uma fase diagnóstica ou investigativa e outra de intervenção, processualmente imbricadas. As sugestões 

de mudança da realidade emergirão durante o percurso e na etapa final. 
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Controle da turbeculose na população 
prisional de Feira de Santana-BA 

Coordenação 

Juliana Alves Leite 

CONSEPE 

037/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Coletiva 

 

Objetivos 

 A temática que o presente projeto pretende estudar está relacionada para o controle da 

tuberculose, em especial, na população carcerária, pois as poucas pesquisas que tem na área 

demonstram que a disseminação de doenças contagiosas, em particular a infecção pelo HVI/AIDS e 

tuberculose, constitui um seio risco à saúde dos detentos, seus contatos e para as comunidades nas 

quais irão se inserir após o livramento. 

Resumo 

 Estudo qualitativo, tipo exploratório que estudou o controle da tuberculose (TB) na população 

carcerária, visto que a TB constitui sério risco à saúde dos detentos, seus contatos e a incidência de TB 

nos presídios é maior do que no restante da população (XAVIER, 2008). A TB continua sendo um 

problema de saúde pública e sua transmissão está associado a fatores, como baixo nível sócio 

econômico, aglomeração, alcoolismo, uso de drogas e associação ao HIV. Para responder ao 

questionamento de como vem se conformando o controle da TB no sistema prisional de Feira de 

Santana (FSA) – BA traçamos como objetivo geral: discutir o controle da TB na população prisional 

neste município, e objetivos específicos: caracterizar o perfil sócio-demográfico dos doentes de TB do 

presídio; descrever as ações de controle da TB desenvolvidas no sistema prisional; apontar as 

dificuldades e facilidades da população prisional para utilização dos serviços de saúde. O estudo foi 

desenvolvido no Conjunto Penal de FSA com os seguintes sujeitos da pesquisa serão: Grupo I – 

Detentos com TB; Grupo II – Trabalhador de Saúde do Presídio; Grupo III – Gestores (do Presídio e da 

Secretaria Municipal de Saúde) obedecendo aos requisitos pautados na Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde vigente à época. A análise dos dados coletados através da observação sistemática, 

dos prontuários e das entrevistas com gestores, trabalhadores de saúde e detentos com tuberculose nos 

apontaram que existiam no Conjunto Penal de Feira de Santana três detentos do sexo masculino em 

tratamento de tuberculose no período estudado. Todos os doentes foram diagnosticados fora da 
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Unidade de Saúde do presídio e acompanhados pela Equipe de Saúde Penitenciária, implantada após 

convênio firmado entre a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e a Secretaria Municipal 

de Saúde. Essa equipe é composta por três médicos, duas enfermeiras, um psicólogo, uma assistente 

social, dois odontólogos, um auxiliar de consultório odontológico e três técnicos de enfermagem. Os 

detentos com TB realizaram exames para acompanhamento e controle da doença, no entanto não existe 

registro de frequência destes exames nos prontuários dos mesmos. Verificou-se que os exames não são 

realizados na admissão de todos os presos que chegam ao presídio. As ações desenvolvidas para o 

controle da TB ainda são incipientes no Conjunto Penal e existem dificuldades no acesso dos detentos 

ao serviço de saúde no presídio. Isso é apontado pelo número insuficiente de agentes penitenciários 

para acompanharem o deslocamento interno do preso. A assistência à saúde é prestada baseada na 

queixa do detento. O tratamento supervisionado também tem características particulares no ambiente 

da penitenciária visto que os detentos não podem ficar com de posse medicamentos nas celas, visto que 

trocam com outros detentos. O tratamento perde a continuidade quando os presos saem para visitar a 

família (dia das mães e natal), pois não querem assumir para a família que são portadores de alguma 

doença, mostrando um auto preconceito. 
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Construção e validação da escala de conforto 
para familiares de pessoas em estado crítico 
de saúde (ECONF) 

Coordenação 

Kátia Santana Freitas 

CONSEPE 

038/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Epidemiologia 

 

Objetivos 

 Construir, desenvolver e validar uma escala para a medida do conforto dos familiares de pessoas 

adultas em estado crítico de saúde. 

Resumo 

 O estudo tem como objetivo construir e validar uma escala para a medida do conforto de 

familiares de pessoas adultas em estado crítico de saúde (ECONF). Busca suprir uma lacuna na área de 

elaboração de medidas para avaliação do conforto devido a escassez de trabalhos que abordem esta 

temática na perspectiva da família. Trata-se de um estudo de corte transversal e com delineamento de 

pesquisa não-experimental (correlacional) onde as técnicas de investigação e análise do fenômeno 

podem ser definidas como de natureza qualitativa e quantitativa. Como bases metodológicas serão 

aplicados os procedimentos para construção e validação de instrumentos de medida. Os participantes 

do estudo serão familiares de pessoas adultas internadas em UTI que aceitarem participar do estudo 

mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido; tenham idade igual ou superior a 

18 anos; tenham laços de consangüinidade ou sejam a pessoa mais próxima do parente hospitalizado, 

que com ele convive e mantém relacionamento estreito; tenham um familiar adulto internado na UTI 

com mais de 24h de internação. A amostra será por conveniência e pelo cálculo amostral, considerando 

um erro amostral de 5%, deverão ser investigados 246 familiares. O instrumento de coleta de dados será 

composto por duas partes. A primeira referente a dados de caracterização sociodemográfica do familiar 

e de relacionamento com o ente hospitalizado. A segunda será formada pela escala para a medida do 

conforto dos familiares (ECONF). Na fase qualitativa da pesquisa os familiares serão entrevistados 

utilizando-se questões norteadoras para levantar as situações vivenciadas e definidas como conforto no 

contexto da UTI, ou seja, para explorar o significado desse fenômeno para eles. Nessa fase, as entrevistas 

serão gravadas e transcritas na íntegra e os dados serão analisados com base nos procedimentos de 



 

  376 

codificação de dados qualitativos segundo Glaser e Strauss (1978). Nessa etapa da pesquisa e junto a 

análise da literatura pretende-se identificar os descritores do constructo conforto, suas dimensões e 

itens. Ainda na fase qualitativa, após a construção da versão preliminar da ECONF, será testada a sua 

validade de conteúdo com realização da análise de juízes e semântica. Uma vez incorporadas as 

mudanças dessas análises obtém-se a versão operacional da escala e passa-se a fase quantitativa da 

pesquisa.  Nessa fase, a escala será aplicada à amostra estimada e serão realizadas as análises finais de 

validade de construto da ECONF, com o uso da análise fatorial e da consistência interna pela TCT e 

pela TRI, análise de resíduos dos itens, estudo do funcionamento diferencial dos itens (DIF), e estudo 

da fidedignidade (cálculo do alpha de Cronbach). Finalmente, será realizada a padronização da ECONF 

seguida da aplicação da escala validada. 
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Formação médica na atenção primária a saúde 
nos cursos de graduação da Bahia, Brasil 

Coordenação 

Marcelo Torres Peixoto 

CONSEPE 

138/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Coletiva 

 

Objetivos 

 Analisar o processo de Formação Médica na Atenção Primária à Saúde dos cursos de Graduação 

em medicina da Bahia, no período de 2001 a 2018, a partir dos processos de trabalho interativo entre a 

academia, os trabalhadores de saúde, os gestores municipais da saúde e os usuários, no âmbito das 

Unidades Básicas de Saúde/Unidades de Saúde da Família. 

Resumo 

 A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) garantiu a população brasileira o direito de acesso 

universal a um sistema público e gratuito de atenção à saúde. O SUS estabeleceu a Atenção Primária à 

Saúde (APS) como princípio para reorientar o modelo de atenção à saúde no país, adotando a Saúde da 

Família como principal estratégia para implementação de mudanças, com ênfase na integralidade das 

ações e na participação social da comunidade. Esta nova conjuntura exige mudanças na formação do 

médico no Brasil, tendo o Ministério da Educação estabelecido novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

no ano de 2001, que foram revistas e ampliadas em 2014. Este projeto tem como objetivo analisar o 

processo de Formação Médica na Atenção Primária à Saúde dos cursos de Graduação em Medicina da 

Bahia, no período de 2001 a 2018, a partir dos processos de trabalho interativo entre a academia, os 

trabalhadores de saúde, os gestores municipais da saúde e os usuários, no âmbito das Unidades Básicas 

de Saúde/Unidades de Saúde da Família. Trata-se de um estudo qualitativo, de natureza crítico-

reflexiva, a ser realizado nos cursos de graduação em medicina de quatro Instituições de Ensino 

Superior do Estado da Bahia. Na coleta de dados realizaremos entrevistas semi-estruturadas com 

estudantes, professores, coordenadores de curso, profissionais de saúde, gestores de saúde e usuários 

do SUS; observação participante das atividades práticas realizadas pelos cursos em unidades Básicas 

de Saúde/unidades de Saúde da Família; análise documental dos projetos políticos pedagógicos dos 

cursos, das ementas, manuais e planos de aula das disciplinas/componentes curriculares que trabalham 

com APS. Os dados serão analisados a partir do modelo da hermenêutica-dialética, buscando 
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compreender os símbolos, significados e intencionalidades dos sujeitos e articular as ideias de crítica, 

de negação, de oposição, de mudança, de processo, de contradição, de movimento e de transformação 

da natureza e da realidade social. Como resultado do estudo esperamos contribuir para a discussão, 

reflexão crítica e avaliação da formação médica na Atenção Primária no Estado da Bahia, estimulando 

o processo de mudança dos cursos de graduação em Medicina e, deste modo, contribuir para a 

implantação das propostas do Ministério da Saúde de inserção dos estudantes de medicina no contexto 

SUS. 
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Observatório de saúde bucal coletiva: um 
olhar sobre o território do sisal na Bahia 

Coordenação 

Ana Áurea Alécio de O. Rodrigues 

CONSEPE 

014/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências da Saúde 

 

Objetivos 

 Conhecer o perfil de saúde bucal, bem como o processo de trabalho desenvolvido pelas ESB nas 

UBS, propiciando uma avaliação das ações individuais e coletivas e as modalidades de participação 

popular. 

Resumo 

 O Território do Sisal é uma das regiões mais pobres do estado da Bahia e em conseqüência disso, 

enfrenta graves problemas socioeconômicos que repercutem na saúde dos habitantes da região. Com a 

avaliação das condições de saúde bucal dos municípios envolvidos, verificando-se se as ações do 

Ministério da Saúde - a partir da implantação das equipes de saúde bucal na Estratégia de Saúde da 

Família - estão contribuindo ou não para a melhoria da qualidade de vida da população estudada, 

pretende-se contribuir para um redirecionamento das ações existentes no sentido de aprimorar o 

processo de trabalho com base nos resultados encontrados. Essa problemática despertou no Pet-

Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) uma preocupação quanto à 

situação das políticas públicas e a atenção em saúde bucal nas unidades de saúde nas regiões pobres do 

estado da Bahia, dando importância ao semi-árido baiano e, sobretudo, a um território em particular 

dessa região, o território do sisal. Nesse contexto, tornou-se meta desse grupo a criação de um 

Observatório de Saúde Bucal Coletiva, que teria por objetivo conhecer a problemática das práticas das 

equipes de saúde, a organização do trabalho das mesmas, bem como observar e reconhecer deficiências 

na assistência à saúde bucal do território citado, para que de forma constante ocorram intervenções 

quanto aos modelos de atenção, a capacitação de recursos humanos, dentre outras necessidades a serem 

observadas. A principal base referencial para isso é a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), a qual 

re-inseriu a saúde bucal no contexto das discussões das políticas públicas do Brasil, tornando-a uma 

das prioridades do Ministério da Saúde. Este projeto de pesquisa será voltado para as políticas públicas 

de saúde e para a avaliação da atenção básica, visando avaliar o perfil epidemiológico de saúde bucal no 
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território do sisal, através de métodos quantitativos, bem como as políticas públicas de saúde e sua 

relação positiva e/ou negativa com referência à situação de saúde bucal local, dando ênfase à atenção 

básica, através de métodos qualitativos. Os resultados desse trabalho serão disponibilizados em um site 

elaborado para o Observatório de Saúde Bucal Coletiva da UEFS, o qual terá um amplo banco de dados 

com informações atualizadas constantemente, servindo como disseminador do conhecimento 

produzido e principal espaço de discussão a cerca das políticas públicas de saúde bucal para o território 

do sisal na Bahia. 
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Estudo clinico-patológico das lesões orais 
identificadas em unidades de referência de 
universidades públicas 

Coordenação 

Márcio Campos Oliveira 

CONSEPE 

035/2009 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências da Saúde 

 

Objetivos 

 Identificar e estudar a partir de um estudo multicêntrico, as lesões que acontecem o complexo 

buco-maxilo-facial de pacientes atendidos em Unidades de Referência em Lesões Bucais de 

Universidades Públicas Baianas. 

Resumo 

 Os estudos clínico-patológicos permitem uma melhor compreensão do processo saúde-doença 

e fatores relacionados, ao tempo que fornecem mecanismos pelos quais se pode avaliar a extensão e 

gravidade destas condições na população, sendo de extrema importância que sejam realizados a fim de 

subsidiar o fornecimento de informações sobre a distribuição das doenças bucais para que estas possam 

ser melhor compreendidas e tratadas, salientando o diagnóstico precoce e a prevenção. O presente 

trabalho tem como objetivo identificar e estudar as lesões que acometem o complexo buco-maxilo-

facial de pacientes atendidos nas unidades de referência de universidades públicas. Trata-se de um 

estudo de corte seccional, que envolverá os subprojetos: Lesões Orais em Idosos, Lesões Orais em 

Crianças e Adolescentes e Estudo clinicopatológico das células mastocitárias em leucoplasias bucais. 

A população de estudo será composta por todos os prontuários presentes no Centro de Referência de 

Lesões Bucais (CRLB) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), da Clínica de 

Estomatologia do Curso de Odontologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e das 

fichas clínicas de solicitação de biópsia do Laboratório de Patologia Cirúrgica da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA). Os dados serão coletados através de um formulário específico contendo informações 

sobre sexo, idade, cor, profissão, residência, suspeita clínica, diagnóstico histopatológico, localização, 

características clínicas da lesão, consumo de tabaco, de bebidas alcoólicas, de bebidas alcoólicas e 

tabaco juntos, abandono do tabagismo e etilismo e presença de lesão associada ao uso de próteses. Os 

dados serão digitados e analisados utilizando-se o programa Statistical Package for Social Science - 
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SPSS, versão 10.0, sendo apresentadas distribuições absolutas e percentuais. Para testar a associação 

entre as variáveis categóricas sexo, faixa etária, cor dos pacientes, localização anatômica das lesões, 

fatores de risco e uso de prótese, será utilizado o Teste Qui-Quadrado de Homogeneidade e 

Independência, com nível de significância de 95% (p<0,05).  O protocolo desta pesquisa será submetido 

para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) da Universidade 

Estadual de Feira de Santana.  
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Acesso à saúde como direito em sistemas 
universais 

Coordenação 

Juliana Alves Leite 

CONSEPE 

038/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências da Saúde 

 

Objetivos 

 Analisar o acesso à saúde como direito em países com Sistemas Universais (Brasil, América 

Latina e demais países) 

Resumo 

 Entre os direitos fundamentais do ser humano proclamados na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, encontra-se o direito à saúde. Desde então, devido a sua legitimidade, os direitos 

humanos tem sido invocados de diferentes formas para justificar políticas sociais adotadas por vários 

países. Embora o fato do direito à saúde estar assegurado em diversos documentos internacionais e 

regionais sobre direitos humanos, isto não implica na garantia de sua efetivação pelos países do mundo. 

Na verdade, sua efetivação depende da implementação de políticas sociais. Ao redor do mundo os 

países, de acordo com a política econômica vigente, podem adotar diferentes políticas de saúde e 

variados sistemas de saúde. Dessa maneira, o acesso aos serviços de saúde pode ser facilitado ou 

dificultado. Entendemos o acesso como a provisão do cuidado, no momento e local adequado. O acesso, 

neste caso, não abrange qualquer uso; limita-se ao uso qualificado, a saber, aquele que presta 

atendimento ao problema de saúde do usuário com recursos adequados e executado da forma correta. 

Diante disso, este estudo tem como objetivos analisar o acesso à saúde como direito em países com 

Sistemas Universais; discutir como tem se dado o acesso a medicamentos por meio dos Sistemas 

Universais no mundo; descrever as estratégias utilizadas pelos usuários para a obtenção do acesso aos 

serviços de saúde no Brasil (SUS) e demais países; identificar facilidades/avanços, dificuldades/limites, 

desafios e perspectivas enfrentados pelos usuários para a obtenção de serviços/medicamentos/insumos 

de saúde nos países com Sistemas Universais de Saúde; caracterizar as demandas judiciais para o acesso 

à saúde como direito em países com Sistema Universal de Saúde; compreender de que forma se 

processam as decisões judiciais em relação às solicitações de usuários por acesso 

serviços/medicamentos/insumos de saúde no SUS (Brasil); compreender como são elaborados os 
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argumentos utilizados pelo Poder Judiciário para o (in) deferimento dos pleitos no Brasil e discutir 

como se processa a participação dos operadores do direito, usuários e gestores do SUS envolvidos no 

processo de Judicialização da saúde no Brasil. Estudo de natureza qualitativa, com múltiplas 

abordagens sendo elas pesquisa do tipo revisão integrativa e pesquisa de campo. Em relação à pesquisa 

de campo o cenário de investigação será o SUS do Estado da Bahia, Secretarias de Saúde, Tribunais de 

Justiça e Ministério Público dos municípios do Estado. Os participantes serão usuários e gestores do 

SUS e operadores do direito. Como técnicas de coleta de dados serão utilizadas entrevista 

semiestruturada, observação sistemática e análise de documentos. Os métodos de análise de dados, de 

acordo com a conformação de cada estudo, serão o hermenêutico dialético e a análise de conteúdo e os 

dados obtidos serão cruzados através da triangulação dos dados. Quanto à revisão integrativa serão 

utilizados artigos indexados nas bases de dados PUBMED, ScIELO (Scientific Eletronic Library 

Online), BIREME, MEDLINE, LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe de Información em 

Ciencias de La Saúde), WEB OF SCIENCE, SCOPUS, publicados no período de 2007 a 2017. A pesquisa 

atenderá às questões éticas, segundo a Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 que estabelece as 

normas regulamentadoras das pesquisas envolvendo seres humanos. 
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Violência entre casais de adolescentes e 
adultos jovens: prevalência dos eventos e 
associação com relacionamento parental e 
experiências amorosas precedentes 

Coordenação 

Maria Conceição Oliveira Costa 

CONSEPE 

055/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Coletiva 

 

Objetivos 

 Avaliar propriedade psicométricas (validação e confiabilidade/consistência interna) da versão 

brasileira do instrumento “Percurso Amoroso de Adolescente e Adulto Jovens”, já submetido à 

adaptação transcultural, para aplicação no contexto brasileiro. 

Resumo 

 O Projeto “Violência entre casais de adolescentes e adultos jovens: prevalência dos eventos e 

associação com relacionamento parental e experiências amorosas precedentes” faz parte de um projeto 

amplo, desenvolvido pelo NNEPA/UEFS, com apoio tecnológico de pesquisadores da Universidade de 

Quebec à Montreal\UQAM, integrantes do grupo “Violência, Sexualidade e Saúde\EVISSA”, através do 

intercâmbio estabelecido entre as equipes da UEFS e UQAM. Essas trocas têm possibilitado o 

aprofundamento sobre a temática da violência, na perspectiva do percurso amoroso de adolescentes e 

jovens, temática emergente e impactante, conforme aponta a literatura mundial. Objetivo Geral: 

Analisar eventos violentos, atuais e pregressos, ocorridos no percurso amoroso de adolescentes e 

adultos jovens, assim como aspectos relacionados a possíveis transtornos mentais internalizantes, em 

conseqüência a esses eventos e prováveis associações com características sociodemográficas, 

relacionamento parental e experiências amorosas precedentes. Objetivos específicos: 1. Avaliar 

propriedades psicométricas (validação e confiabilidade/consistência interna) da versão brasileira do 

instrumento “Percurso Amoroso de Adolescentes e Adultos Jovens - PAJ”, já submetido à adaptação 

transcultural, para aplicação no contexto brasileiro; 2. Caracterizar o perfil dos eventos violentos e 

aspectos relacionados a possíveis transtornos mentais internalizantes (estresse pós-traumático, 

suicídio, ansiedade, outros), ocorridos no percurso amoroso atual (últimos 12 meses) e pregresso 

(anterior a 12 meses) de adolescentes e adultos jovens; 3. ;Estimar a prevalência desses eventos (atuais 
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e pregressos, ,assim como aspectos relacionados a possíveis transtornos mentais internalizantes; 

4.  Investigar possíveis associações entre os eventos violentos dos últimos 12 meses, com dados 

sociodemográficos, relacionamento parental, relações amorosas pregressas; 5. Investigar possíveis 

associações entre os eventos violentos dos últimos 12 meses, com a ocorrência de possíveis transtornos 

mentais internalizantes. Metodologia: O projeto desenvolve-se em etapas (I e II). A primeira trata de 

um estudo metodológico, com  análise psicométrica, para avaliação da  confiabilidade do PAJ,  a partir 

do cálculo do coeficiente alfa de Cronbac; assim como realização da validade de construto, através da 

análise fatorial exploratória, técnica de componentes principais, com rotação varimax, identificando os 

fatores das questões e cargas fatoriais dos itens, identificando a validade e grau de afinidade entre item 

e fator. A etapa metodológica II, com trata de dois estudos epidemiológicos do tipo corte transversal 

utilizando amostragem estratificada, por conglomerado, em estágios múltiplos (escolas e alunos), 

representativa do universo de alunos (ambos os sexos), nas faixas de 15 a 24 anos, matriculados nas 

escolas públicas do ensino médio de Feira de Santana-Bahia (segundo município do Estado - 600 mil 

habitantes, cidade portal da região do semiárido da Bahia). As Unidades primárias são as escolas, 

classificadas pelo porte (grande, médio e pequeno), segundo número de alunos matriculados; as 

Unidades secundárias, são os alunos matriculados, segundo sexo e faixa etária. Nas análises, serão 

calculadas as prevalências dos eventos e transtornos; assim como análises bivariadas e estratificadas, 

utilizando-se Razão de Prevalência-RP, com Intervalos de Confiança -IC e nível de significância 

(0,05%), para verificar possíveis associações entre variáveis causa e efeito;ainda nesta etapa, serão 

realizadas análises multivariadas, utilizando regressão logística, a partir dos resultados significantes 

verificados nas análises de associação. Resultados Esperados: 1) Consolidar banco de dados sobre 

violência entre casais adolescentes e jovens, causas, consequências e fatores associados à violência e 

transtornos associados; 2)Desenvolver, qualificar, concluir e defender duas teses de doutorado; uma 

dissertação de mestrado e três trabalhos de conclusão de curso\TCC dos pós-graduandos e alunos de 

iniciação científica do NNEPA, envolvidos no Projeto; 3) Publicar os artigos, produtos das teses, 

dissertações e TCC, resultado da projeto, em periódicos indexados em base dados internacional; 4) 

Participar de eventos científicos, em nível regional, nacional e internacional, para divulgar os 

resultados; 5)Formar novos pesquisadores (pós-graduandos e alunos de iniciação científica; 6) Realizar 

um Seminário de articulação interinstitucional e divulgação dos resultados, com outras Universidades, 

Escolas, Faculdades, Serviços de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social – CREAS; Secretaria de 

Prevenção da Violência; Conselhos Tutelares; 7) Fortalecer os intercâmbios entre Universidades e 

Sistema de Educação, em nível local e regional, para sensibilização e formação de recursos humanos, 

nesta área. 
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Rotas críticas de mulheres em situações de 
violência: um estudo de caso 

Coordenação 

Rosely Cabral de Carvalho 

CONSEPE 

089/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Publica 

 

Objetivos 

 Compreender a rota percorrida pelas mulheres em situação de violência atendidas na rede de 

proteção e social (família, saúde, jurídico, ação social e ONG) na ótica das mulheres atendidas e 

operadores da rede de enfrentamento do problema da violência doméstica (cenários da assistência 

social, saúde, judicial e policial e educação) de Feira de Santana-Bahia. 

Resumo 

  A violência viola os direitos humanos e representa um desafio ao desenvolvimento social, 

político e econômico. Nas mulheres a violência carrega relações de gênero e naturalização dos seus atos 

da violência pela sociedade. O processo de construção psicológica e social que culminam com a decisão 

da mulher em denunciar a violência sofrida, pode resultar na construção de uma “rota crítica” que 

aproxima a mulher de diversos serviços e profissionais, na tentativa de superar sua situação de vítima 

(SAGOT, 2000). Com isso, encontra resposta positivas/resolutivas e, principalmente, adversas. Desta 

maneira, a avaliação do trajeto feito por essas mulheres possibilita uma reflexão acerca das necessidades 

e dos entraves presentes no atendimento /acolhimento dessas mulheres em situação de violência nos 

serviços na tentativa de resolução para o problema da violência. OBJETIVO compreender a rota 

percorrida pelas mulheres, que, em situação de violência, são atendidas na rede de proteção e social do 

município de Feira de Santana (família, saúde, jurídico, ação social e ONG) na ótica das mulheres 

atendidas em Feira de Santana, Bahia. METODOLOGIA trata-se de uma investigação exploratória na 

perspectiva qualitativa e quantitativa, a ser realizada em três fases. Fase I pretende apreender a rota 

percorrida pelas mulheres atendidas, tendo como campo de estudo o Centro de Referência Maria 

Quitéria (CRMQ), localizado na cidade de Feira de Santana. Nessa fase, o CRMQ tornou-se um local 

privilegiado para o desvelamento da violência doméstica, no entendimento de que as mulheres 

atendidas reconhecem sua situação e iniciaram uma rota de superação e construção de uma trajetória 

sem violência. O instrumento de coleta dos dados será composto de entrevista semiestruturadas das 
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rotas críticas dessas mulheres (mães e filhas adolescentes) no momento de sua decisão em denunciar a 

violência. O projeto de pesquisa (FASE I) foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UEFS, com parecer de n° 397.679/2013 FASE II estimar a prevalência e identificar os fatores associados 

à violência doméstica em mulheres atendidas num hospital de referência. Estudo de corte transversal 

realizado no Hospital da Mulher, referência em urgências e emergências obstétricas em Feira de 

Santana. Participaram do estudo puérperas após 24 horas pós-parto atendidas nesta Instituição tendo 

como critérios de exclusão mulheres no pós-parto imediato, óbitos fetais e as que tinham problemas 

psiquiátricos. Trabalhou-se com uma amostra de 324 mulheres calculada a partir do total de 5.888 

partos no ano de 2015, com frequência esperada de 24,3% da violência doméstica na gestação, erro 

amostral de 5% e intervalo de confiança de 95%. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEFS, 

com CAAE 51273915.0.0000.0053 e n. de protocolo 1.524.705. FASE I e II os dados estão sendo 

analisados e finalizados para a apresentação de artigos em revistas indexadas.   Atualmente, o projeto 

encontra-se na FASE III com o objetivo de avaliar a associação entre ocorrência de parto prematuro 

e/ou mulheres que tiveram crianças com baixo peso ao nascer e a exposição a violência doméstica na 

gestação em uma maternidade pública, Feira de Santana, BA. Será realizado um estudo epidemiológico 

do tipo caso e controle. As mulheres serão caracterizadas conforme a presença ou não de parto 

prematuro e/ou que tiveram crianças com baixo peso ao nascer, e a partir disso foram estabelecidos dois 

grupos, nas quais mulheres com história de parto prematuro e/ou que tiveram crianças com baixo peso 

ao nascer foram comparadas àquelas sem história de parto prematuro e/ou que não tiveram crianças 

com baixo peso ao nascer (grupo controle) e as mulheres em exposição à violência doméstica na 

gestação, serão classificadas quanto à presença ou não desse agravo (grupo casos).  RESULTADOS 

ESPERADOS elaboração de um Protocolo de Fluxo de Atendimento, baseado na linha do cuidado de 

acolhimento e relação solidária para as mulheres atendidas na rede de serviços de saúde; capacitações 

e sensibilizações de gestores e técnicos que atuam na Rede de Atendimento à Mulher em Situação de 

Violência em Feira de Santana. Os resultados apresentados de dissertações e tese de doutorado 

possibilitará a discussão e visibilidade do tema violência doméstica na gestação em uma maternidade 

pública no município de Feira de Santana, tendo em vista o rastreamento e monitoramento dos casos 

de violência doméstica no pré-natal como estratégias para qualificação da assistência, detecção precoce 

dos casos, combate/prevenção dos riscos maternos fetais e capacitação para notificação dos casos ou 

suspeitas.  
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Catadores de lixo do conjunto habitacional 
Feira VI: condições sócio-econômicas e riscos 
à saúde 

Coordenação 

Rosely Cabral de Carvalho 

CONSEPE 

042/2007 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Publica 

 

Objetivos 

 Conhecer o perfil sócio econômico e de saúde dos catadores de lixo que atuam no Conjunto 

Feira VI. Identificar os principais danos e agravos que acometem os catadores no manuseio dos resíduos 

sólidos. Descrever as condições sócio econômico dos catadores de lixo que atuam no Conjunto Feira 

VI. Elaborar indicadores diretos e indiretos dos riscos produzidos pelo manuseio dos resíduos sólidos 

à população exposta. Desenvolver um projeto de intervenção, em parceria com a Unidade de Saúde da 

Família do Conjunto Feira VI, para a melhoria das condições de saúde dos catadores de lixo. 

Resumo 

 Os catadores de lixo do Conjunto Habitacional Feira VI na qual estão expostos a resíduos 

sólidos e eventualmente líquidos. Nas práticas de ensino-serviço e comunidade do  Curso de Medicina 

da Universidade Estadual de Feira de Santana, professores  e alunos constataram uma lacuna no 

enfrentamento desses problemas , fazendo  necessário um Programa de Apoio, de Assistência e 

Educação em Saúde  direcionado aos catadores de lixo e seus agregados. O objetivo desse  projeto é 

desenvolver uma proposta de intervenção em parceria com a Unidade  de Saúde da Família do Conjunto 

Feira VI , para a melhoria das condições de  saúde e de organização social dos catadores de  lixo. 
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Avaliação do processo de gestão por 
secretários municipais de saúde em uma 
microrregião do Estado da Bahia 

Coordenação 

Silvone Santa Bárbara da Silva Santos 

CONSEPE 

026/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Publica 

 

Objetivos 

 Avaliar o processo de gestão por secretários municipais de saúde de uma macrorregião do 

estado da Bahia. 

Resumo 

 O objetivo geral da pesquisa é avaliar o processo de gestão por secretários municipais de saúde 

de uma macrorregião do estado da Bahia. Entende-se que a gestão encontra-se relacionada à capacidade 

que tem um ator em operar os recursos existentes e ou adquirir novos recursos (normativos, técnicos, 

materiais, políticos, relacionais e de informação) bem como, a capacidade que tem esse mesmo ator para 

mobilizar os recursos oriundos da posição que ocupa de modo a controlar, negociar e articular com 

outros atores no processo de tomada de decisão. Diante desta concepção a gestão ultrapassa o caráter 

técnico e administrativo, assumindo um caráter, sobretudo político. Assim, a gestão relaciona-se ao 

poder e sua legitimidade. Somado a isto, a competência e habilidade dos gestores em decidir e executar 

o decidido, bem como, a competência de manter parcerias e alianças é determinada em função da 

experiência prévia em gestão e da sua formação profissional. Portanto, estar gestor de um sistema 

municipal de saúde ultrapassa as implicações representativas e requer múltiplas competências para que 

os resultados desta prática possam alcançar os objetivos propostos e, direta ou indiretamente, 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Surgem assim as seguintes questões 

norteadoras do estudo: Como ocorre o processo de gestão por secretários municipais de saúde numa 

macrorregião do estado da Bahia? Qual o perfil dos secretários de saúde dos municípios numa 

macrorregião do estado da Bahia? Esta pesquisa é relevante dado que fornecerá subsídios para a 

compreensão do processo de trabalho dos secretários municipais de saúde, possibilitando a discussão 

sobre o processo decisório e suas implicações para a gestão do SUS municipal. Isto será 

operacionalizado através dos seguintes objetivos específicos: Construir linha de base avaliativa, 

caracterizando o perfil dos gestores que assumem a gestão da Secretaria Municipal de Saúde; 

Aprofundar a avaliação do processo de gestão através de estudos de caso múltiplos em municípios da 

macrorregião da Bahia.  
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Perfil sociodemográfico e aspectos 
relacionados a adesão ao tratamento de 
pacientes de um CAPS AD do interior da 
Bahia 

Coordenação 

Sinara de Lima Souza 

CONSEPE 

143/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Psiquiatria 

Objetivos 

 Analisar o perfil sociodemográfico e adesão ao tratamento de pacientes de CAPS AD do interior 

da Bahia. 

Resumo 

 O uso/abuso de substâncias psicoativas (SPAs) lícitas e ilícitas é considerado como uma 

questão pertinente à área da saúde mental, mas está contemplado nas políticas de públicas de forma 

abrangente, aonde os Centros de Atenção Psicossociais- Álcool e drogas (CAPS-ad) ocupam papel 

central. Esse equpamento de saúde destina-se a dar assistência de usuários de substâncias psicoativas, 

quer lícitas ou ilícitas.   Porém o cuidado ao usuário de SPAs nesses Serviços de Referência implica na 

observação de outros fatores que estão imbricados nesse contexto.  Esses fatores podem agir como 

facilitadores ou impeditivos para o acesso ao serviço, adesão à terapêutica proposta e continuidade do 

tratamento, a exemplo das questões sócio-demográficas, econômicas e culturais. O estudo que 

propomos tem como objetivos:   1) Descrever o perfil sócio-demográfico do pacientes do CAPS ad; 2) 

Identificar as dificuldades encontradas pelos pacientes do CAPS ad para aderirem ao tratamento; 3) 

Verificar os aspectos que influenciam no abandono do tratamento. Trata-se de um estudo descritivo 

exploratório de natureza qualitativa e quantitativa. Constituir-se-ão sujeitos do estudo os usuários do 

CAPS ad, aqui compreendidos como pacientes e familiares, e os membros da equipe multidisciplinar.  

Na etapa qualitativa da pesquisa serão adotadas a observação simples e a entrevista semiestruturada, 

para posterior análise segundo os pressupostos da Análise de Conteúdo de Bardin. Na etapa 

quantitativa da pesquisa, trabalharemos com dados secundários registrados nos prontuários dos 

pacientes do CAPS Ad de Feira de Santana, atendidos no período de 2006 a 2010. . Os resultados da 

pesquisa buscam avaliar as práticas de atenção à saúde prestadas aos usuários do CAPS-ad.  

Palavras-Chave: psicotrópicos; saúdemental; adesão.                           
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Obtenção e caracterização de frações 
imunogênicas de Porphyromonas gingivalis 
para estudos da resposta imune em 
indivíduos com periodontite crônica 

Coordenação 

Soraya Castro Trindade 

CONSEPE 

091/2014 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências da Saúde 

 

Objetivos 

 Obtenção e caracterização de frações imunológicas de Porphyromonas gingivalis para estudo 

de resposta imune na periodontite crônica 

Resumo 

 A doença periodontal é multifatorial, caracterizada como um processo infeccioso, gerando 

desde uma inflamação gengival reversível (gengivite) até à destruição dos tecidos de sustentação dos 

dentes. É uma doença com elevada prevalência na população mundial e sua relação com as condições 

sistêmicas do paciente têm sido estudadas e as observações relatadas mostram a plausibilidade 

biológica da associação entre periodontite e condições tais como; diabetes mellitus, doenças 

cardiovasculares, doenças respiratórias, artrite reumatóide, partos pré-maturos e bebês com baixo peso 

ao nascer. A etiologia bacteriana na doença periodontal é caracterizada por microrganismos gram-

negativos, tais como Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia e Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. Estes microrganismos possuem vários fatores de virulência que aumentam a 

infecção e a sua persistência no periodonto. A patogenicidade da doença é mediada pela resposta do 

hospedeiro à presença destes microrganismos. Diversos estudos apontam que P. gingivalis produz 

vários fatores de virulência que estão envolvidos diretamente na colonização e destruição tecidual bem 

como na modulação da resposta do hospedeiro. Com a evolução do desafio microbiano, seus produtos 

afetam o epitélio gengival e induzem a expressão de moléculas de adesão e produção de citocinas e 

quimiocinas pró-inflamatórias. Estudos anteriores mostraram que o extrato total, bem como frações 

obtidas após cromatografia em Fast Performance Liquid Chromatography (FPLC) de P.gingivalis 

ATCC33277 eram capazes de induzir resposta humoral em pacientes com diferentes tipos de condição 

periodontal e que as mesmas levavam a distintos perfis proteicos de resposta em Western blotting. 
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Diferentes níveis de imunoglobulinas A, G e sub classes de IgG foram encontrados em soros de 

pacientes com gengivite e/ou periodontite crônica leve e periodontite agressiva. A resposta imune 

celular e mecanismos relacionados à morte de células mononucleares do sangue periférico de pacientes 

com periodontite crônica têm também sido estudados, tanto empregando como antígenos o extrato 

total de P.gingivalis como utilizando molécula presente na membrana desse microrganismo (HmuY). 

Os níveis de proteínas de choque térmico autólogas (HSP 60) também estão sendo avaliados em células 

humanas em resposta ao desafio com a proteína recombinante HmuY de P.gingivalis.  Para dar 

continuidade aos estudos que buscam o entendimento da patogenicidade na periodontite e sua relação 

com cronicidade e/ou agravamento da doença, este projeto de pesquisa objetiva a obtenção de frações 

imunogênicas de P.gingivalis ATCC33277, buscando analisar diversos fatores de virulência desse 

patógeno como indutores da resposta imune do hospedeiro. Pacientes com doença periodontal, 

classificada segundo os diretores clínicos avaliados, serão recrutados na Universidade Estadual de Feira 

de Santana e, atendendo aos critérios de inclusão no estudo serão divididos em grupos controle e com 

periodontite. A coleta de sangue será feita após o exame periodontal e o soro  será separado e mantido 

sob congelamento para ser usado nos testes de resposta humoral utilizando as frações obtidas a partir 

do extrato total de P.gingivalis. A obtenção do extrato será realizada na Universidade Federal da Bahia, 

a partir do cultivo da bactéria em condições de anaerobiose e a massa de células obtida será submetida 

a centrifugação e rompimento celular por ultrassom. As frações serão separadas por cromatografia de 

troca iônica em FPLC usando coluna MonoQ com radicais sulfidrila e o fracionamento será 

acompanhado por medida da absorção em 280 nm.  A análise sorológica será feita no laboratório de 

pesquisa do curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, empregando o teste 

de ELISA e o Western blotting será feito após eletroforese das frações em gel de poliacrilamida em 

condições desnaturantes. As frações obtidas serão utilizadas em estudos da resposta imune e de 

mecanismos de morte celular na periodontite, buscando o entendimento do papel desse 

periodontopatógeno na evolução da doença. 
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Vigilância e monitoramento de doenças 
infecciosas entre trabalhadores e 
trabalhadores do setor de saúde 

Coordenação 

Tânia Maria Araújo 

CONSEPE 

076/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Coletiva 

 

Objetivos 

 Investigar a ocorrência de doenças infecciosas (Hepatites Virais, HIV e Sífilis) entre 

trabalhadores do setor de saúde do estado da Bahia, avaliando os fatores relacionados à ocorrência 

observada, bem como as medidas profiláticas existentes e adotadas pelos trabalhadores no exercício de 

sua atividade profissional, com a finalidade de fomentar ações que possam promover e proteger a saúde 

dos trabalhadores. 

Resumo 

 Os transtornos mentais representam a terceira causa de afastamento do trabalho no Brasil. 

Estudos epidemiológicos apontam tendência crescente desses transtornos em todo o mundo, o que 

fortalece a necessidade de focalizar os problemas de saúde mental e dimensionar adequadamente a sua 

frequência, características, padrões de ocorrência e, principalmente, seus fatores de risco. Este estudo 

focaliza a saúde mental, avaliando diferentes dimensões do problema. Estrutura-se em quatro 

subprojetos destinados a: (1)Avaliar o desempenho de um instrumento de mensuração de transtornos 

mentais em populações: o Patient Health Questionnaire (PHQ); (2)Construir um modelo de 

compreensão do adoecimento psíquico, avaliando suas relações causais; (3)Descrever a situação de 

saúde mental da população residente em zona urbana de Feira de Santana e avaliar os principais fatores 

de risco para agravos de saúde mental (transtornos mentais e suicídio); e (4)Propor estratégias para a 

elaboração de um Sistema de Vigilância em Saúde Mental e Trabalho. Trata-se de estudo longitudinal 

de coorte prospectiva, em amostra representativa da população de 15 anos ou mais de Feira de Santana-

BA. A coorte proposta tomará, como linha de base, estudo realizado em 2007, incluindo 4.170 indivíduos 

selecionados por amostragem aleatória por conglomerado em múltiplos estágios, segundo área 

geográfica (setor censitário). Com base na população que foi rastreada em 2007 (T0) serão identificados 

os indivíduos sadios; estes serão acompanhados nesta coorte em dois tempos: em 2018 (T1) e 2019 (T2). 
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O acompanhamento será de 12 meses. Procedimentos metodológicos específicos foram estabelecidos 

para cada subprojeto. Para o Subprojeto 1, integrado ao Projeto Rede de Aferição (parceria com a 

UERJ), será conduzido estudo de avaliação de desempenho do PHQ. No Subprojeto 2 será construído 

um modelo teórico de compreensão da determinação social do processo saúde mental-adoecimento, 

com o uso de Diagramas Causais. No Subprojeto 3, serão estimadas as frequências dos transtornos 

mentais, avaliados os perfis de adoecimento e conduzida análise para investigar os fatores de risco para 

o desenvolvimento dos transtornos mentais diagnosticados pelo PHQ (sintomas somáticos, distúrbios 

somatoformes, depressão, transtornos de pânico, ansiedade e transtornos alimentares) e de suicídio. 

Será realizada análise confirmatória para avaliar as relações causais estabelecidas no subprojeto 2, por 

meio de modelagem de equações estruturais e outros métodos de análise, quando necessários e 

adequados. O Subprojeto 4 tem finalidade aplicada, visando tornar os dados coletados e analisados 

úteis para a formulação de diretrizes de atenção à saúde (assistência, prevenção, promoção e vigilância). 

Serão realizados seminários e oficinas com profissionais da rede de atenção à saúde (CEREST, CAPS, 

Atenção Básica, Rede de Urgência e Emergência) e ofertados cursos de formação/capacitação e 

treinamento dos profissionais do SUS das diversas redes de atenção em saúde mental e trabalho. As 

atividades objetivam, em conjunto, estimular a criação de um Sistema de Vigilância em Saúde Mental e 

Trabalho em Feira de Santana e promover a integração das redes de atenção à saúde do SUS, com foco 

na saúde mental. Este projeto tem parceria de pesquisadores da UFBA, UERJ e UFMT e da Secretaria 

de Saúde de Feira de Santana e busca disponibilizar informações para impulsionar e sustentar políticas 

públicas de proteção e atenção à saúde mental das populações 
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Condições de trabalho, condições de emprego 
e saúde dos trabalhadores da saúde na Bahia 

Coordenação 

Tânia Maria de Araújo 

CONSEPE 

012/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Coletiva 

 

Objetivos 

 Investigar as condições de emprego, as condições de trabalho e de saúde de profissionais de 

saúde em atenção básica. Produzir resultados sistematizados sobre a percepção de saúde da população 

de trabalhadores dos serviços de saúde de atenção básica em quatro cidades baianas (Feira de Santana, 

Vitória da Conquista, Juazeiro e Santo Antônio de Jesus). Gerar tecnologias metodológicas para análise 

do perfil de emprego, de modo a constituir ferramentas que possam permitir a ampliação do estudo 

para todos os municípios nos quais se realizará o inquérito 

Resumo 

 O trabalho em saúde faz parte do setor de serviços e é essencial para a vida humana. Há 

evidências na literatura de existência de uma relação próxima entre as vivências ocupacionais objetivas 

e subjetivas dos trabalhadores, a saúde desses sujeitos e o cuidado prestado ao usuário, já que tais 

vivências são moduladas pelas práticas e pelo ambiente de trabalho. Portanto, a garantia de saúde para 

os trabalhadores que cuidam da saúde dos grupos populacionais é um aspecto importante para a 

qualidade da atenção prestada. Este estudo tem a finalidade de identificar as dimensões que envolvem 

o trabalho e a saúde dos trabalhadores da saúde nos serviços de atenção básica. Busca descrever 

características do emprego em saúde, do processo de trabalho em saúde, e, principalmente, as condições 

gerais de vida, de saúde e de trabalho dos trabalhadores que cuidam da saúde das populações. A 

proposta está estruturada em três subprojetos: 1. "Inquérito Saúde, trabalho e doença no setor saúde”; 

2. Condições de emprego na atenção básica; 3. Processo de trabalho em saúde na atenção básica. O 

inquérito propõe-se a investigar a diversidade das dimensões das relações saúde-trabalho e proceder a 

uma caracterização sociodemográfica e ocupacional aprofundada dos trabalhadores da saúde. Este 

subprojeto será uma investigação envolvendo sete cidades cidades do estado da Bahia (Feira de 

Santana, Salvador (Distrito Sanitário Centro Histórico, Jequié, Santos Antônio de Jesus, Juazeiro, 

Itabuna e Ihéus) e parceria de pesquisadores de cinco universidades baianas (UEFS, UESB, UESC, 
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UESB, UNIVASF e UFRB). O subprojeto 2 sobre condições de emprego objetiva traçar o perfil do 

emprego em saúde na atenção básica, tipos de contratos de trabalho e características sociodemográficas 

dos trabalhadores (sexo, idade, nível de formação) para as diferentes categorias trabalhadores, de modo 

a permitir análise do processo de precarização do trabalho em saúde. O subprojeto 3 objetiva analisar 

como se realiza o trabalho na atenção básica enfocando os três elementos constitutivos do processo de 

trabalho: o objeto, os instrumentos e o trabalho propriamente dito. Aspectos relativos à organização e 

gestão do trabalho também serão elementos incorporados ao estudo. A amostra do inquérito 

epidemiológico (subprojeto 1) será selecionada  por procedimento aleatório simples estratificada por 

área geográfica. Estima-se uma população total de estudo de 2.000 trabalhadores. Será utilizado 

questionário padronizado incluindo os aspectos mais relevantes para o trabalho em saúde segundo a 

literatura. Para análise de emprego serão consultados os documentos relativos aos dispositivos legais e 

à gestão de recursos humanos. Para a caracterização do processo de trabalho serão conduzidas 

entrevistas com os trabalhadores e os responsáveis pela gestão dos recursos humanos e realizadas 

observações nos locais de trabalho. Os resultados deste estudo poderão estimular a abertura dos 

sistemas de informações em saúde existentes para a coleta de dados relativos às Condições de Saúde e 

Trabalho dos trabalhadores de saúde, no bojo de uma iniciativa importante para as metas de saúde para 

todos. 
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Mortalidade por câncer bucal no município de 
Feira de Santana 

Coordenação 

Valéria Souza Freitas 

CONSEPE 

055/1995 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências da Saúde 

 

Objetivos 

 Estimar a mortalidade por câncer de boca no Município de Feira de Santana. Identificar o perfil 

epidemiológico a modo a favorecer o planejamento das ações de saúde, prevenção e controle da doença. 

Resumo 

  O objetivo principal do estudo é avaliar o perfil epidemiológico e a influência de fatores 

associados a sobrevida de indivíduos jovens e idosos portadores de carcinoma de células escamosas e 

tumores de glândulas salivares.   Estudo observacional, longitudinal, que será desenvolvido a partir de 

uma coorte retrospectiva de base hospitalar composta por indivíduos com diagnóstico confirmado de 

carcinoma de células escamosas e tumores de glândulas salivares diagnosticados no Município de Feira 

de Santana. A população do estudo será selecionada a partir dos casos confirmados de carcinoma de 

células escamosas e tumores de glândulas salivares, através de exame histopatológico.  Serão incluídos 

no estudo os indivíduos com o diagnóstico histopatológico de acordo com a classificação da 

Organização da Organização Mundial de Saúde. Os tumores serão classificados nas categorias C00 a 

C09, da Classificação Internacional de Doenças para Oncologia, terceira edição (CID-03), (C00 lábio, 

C01 base da língua, C02 outras partes não específicas da língua, C03 gengiva, C04 assoalho da boca, 

C05 palato, C06 outras partes não específicas da boca, C07 glândula parótida, C08 outras glândulas 

salivares maiores e C09 amígdala). Serão excluídos indivíduos que apresentaram qualquer outro tipo 

de câncer, lesões ou desordens potencialmente malignas, doença metastática para a cavidade oral ou 

tumores de questionável potencial maligno.  

 O tempo de sobrevida, em meses, será definido como o período entre entrada do indivíduo no 

estudo (data do diagnóstico) até a ocorrência do evento de interesse (óbito) – falha ou da última 

consulta - censura. Para análise de dados será realizada inicialmente uma análise descritiva de todas as 

covariáveis, posteriormente uma análise bivariada entre as variáveis categóricas pelo teste qui-
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quadrado e teste exato de Fisher. Para estimar as probabilidades de sobrevida a cada tempo será 

utilizado o estimador de Kaplan-Meier.  

 As variáveis preditoras serão testadas através do log-rank test, dada a proporcionalidade dos 

riscos. As varáveis que foram estatisticamente significantes, considerando p<0,05 e a literatura, serão 

mantidas para o modelo final de regressão.Com o objetivo de estimar os efeitos de cada covariável na 

sobrevida dos indivíduos, será ajustado o modelo de Cox para cada uma delas. 

Todas as análises serão realizadas com o programa estatístico SPSS, versão 22.0 (SPSS Inc., ChiCad. 

Estados Unidos) e Stata 14.0 para Windows (Statsoft Inc.; http://www.statsoft.com). 
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Associação entre líquen plano bucal e níveis 
de estresse, ansiedade e depressão 

Coordenação 

Valéria Souza Freitas 

CONSEPE 

164/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências da Saúde 

 

Objetivos 

 Avaliar a associação entre o Líquen plano bucal (LPB) e o estado psicológico considerando os 

níveis de estresse, ansiedade e depressão. 

Resumo 

 O líquen plano é uma doença inflamatória crônica que pode atingir pele e ou mucosas, 

especialmente a mucosa bucal, o líquen plano bucal. A doença apresenta etiologia incerta sendo 

questionado na literatura o seu potencial de transformação maligna. Este estudo tem como objetivo 

avaliar a associação entre o líquen plano bucal e o estado psicológico considerando os níveis de estresse, 

ansiedade e depressão. Para o estudo, serão examinados 60 indivíduos de ambos os sexos, adultos, 

divididos em dois grupos. O grupo de casos será composto de 30 indivíduos com diagnóstico 

clínico/histopatológico de líquen plano bucal. O grupo controle proveniente da mesma população de 

origem dos casos, será formado por 30 indivíduos sem história de líquen plano bucal, admitidos de 

forma aleatória e pareados por sexo e idade em relação aos casos. Os dois grupos serão submetidos a 

exame clínico da cavidade bucal, a testes psicométricos (Inventários de Ansiedade e Depressão de Beck 

e Questionário de Estresse Percebido) e à coleta de saliva para análise dos níveis de cortisol e alfa-

amilase. Além disso, para obtenção de informações sobre os fatores de risco para o líquen plano bucal 

será aplicada uma entrevista estruturada. Os dados obtidos serão analisados estatisticamente 

utilizando o Data Analysis and Statiscal Software (StataSE- StataCorp LP) versão 10, utilizando o teste 

do qui-quadrado de Pearson, o teste de homogeneidade de Mantel-Haenszel e a técnica de regressão 

logística multinominal calculados pelo método de Wald. 
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Rede de atenção à saúde da mulher na linha 
de cuidado de câncer de colo de útero em 
Feira de Santana no estado da Bahia, Brasil. 

Coordenação 

Clara Aleida Prada Sanabria 

CONSEPE 

156/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Coletiva 

 

Objetivos 

 Analisar a rede para prevenção e tratamento de câncer de colo de útero na cidade de Feira de 

Santana na década de 2010/2020. 

Resumo 

 Este trabalho tem como objetivo analisar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer 

de colo de útero na microrregião de Saúde de Feira de Santana. É um estudo quanti-qualitativo 

fundamentado no uso de dados primários (entrevistas semiestruturadas a profissionais e gestores) e 

dados secundários disponíveis em bancos de dados públicos (DataSUS e SISCOLO) e documentos 

(políticas nacionais de prevenção de câncer de colo de útero, planos estadual e municipais). O câncer 

de colo de útero é uma doença que tem aumentado no Estado da Bahia, além disso, existem sérias 

dificuldades na implementação das diretrizes para seu controle. As ações de prevenção desta doença, 

assim como, o rastreamento têm diminuído nos últimos anos, é muito baixo o percentual de 

acompanhamento das mulheres com preventivos alterados e sabe-se pouco sobre a situação das 

mulheres que foram diagnosticadas e como foi o tratamento. A informação disponível no Sistema de 

informação do câncer (SISCAN) é limitada. Dentre os impactos previstos com a pesquisa destacam-se: 

contribuição para a compreensão crítica da rede de atenção à saúde na linha de cuidado de câncer de 

colo de útero, por meio da articulação com as Comissões Intergestoras Regionais (CIR); 

disponibilização de informações para implantar e/ou aperfeiçoar a linha de cuidados para prevenção de 

câncer de colo de útero impactando na morbimortalidade de mulheres na macrorregião de saúde 

Centro-Leste; e a construção de protocolos para o cuidado das mulheres a nível locorregional. Ressalte-

se ainda o potencial do estudo para promover a discussão sobre a implantação da linha de Pesquisa em 

Redes de Atenção à Saúde e APS, vinculado ao Núcleo de Pesquisa em Saúde Coletiva - NUSC. 

 



 

  402 

Vigilância em Saúde Mental e Trabalho: uma 
coorte da população de Feira de Santana-BA 

Coordenação 

Tânia Maria de Araújo 

CONSEPE 

054/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Coletiva 

 

Objetivos 

 Caracterizar a situação de saúde mental da população urbana de Feira de Santana com foco em: 

(a) avaliar o desempenho de um instrumento de mensuração de transtornos mentais;  

(b) estimar a frequência de transtornos mentais na população estudada; 

(c) avaliar os fatores de risco associados à ocorrência observada, com ênfase especial às características 

e condições do trabalho;  

(d) estabelecer diretrizes para ações em saúde mental e trabalho e estruturação de Sistema de Vigilância 

em Saúde Mental e Trabalho com base na integração das Redes de Atenção à Saúde (Vigilâncias, 

Atenção Básica, Rede Nacional de Saúde do Trabalhador - RENAST, Rede de Apoio Psicossocial - RAPS 

e Rede de Urgências e Emergências - RUE) no município de Feira de Santana, Bahia. 

Resumo 

 Os transtornos mentais representam a terceira causa de afastamento do trabalho no Brasil. 

Estudos epidemiológicos apontam tendência crescente desses transtornos em todo o mundo, e fortalece 

a necessidade de focalizar problemas de saúde mental e dimensionar adequadamente sua frequência, 

características, padrões de ocorrência e  seus fatores de risco. Este estudo focaliza a saúde mental, 

avaliando diferentes dimensões. Estrutura-se em quatro subprojetos destinados a: (1)Avaliar o 

desempenho de um instrumento de  mensuração de transtornos mentais em populações: o Patient 

Health Questionnaire (PHQ); (2)Construir um modelo de  compreensão do adoecimento psíquico, 

avaliando suas relações causais; (3)Descrever a situação de saúde mental da  população residente em 

zona urbana de Feira de Santana e avaliar os principais fatores de risco para agravos de saúde mental 

(transtornos mentais e suicídio); (4)Propor estratégias para a elaboração de um Sistema de Vigilância 

em  Saúde Mental e Trabalho. Trata-se de estudo longitudinal de coorte prospectiva, em amostra 

representativa da  população de 15 anos ou mais. A coorte proposta tomará, como linha de base, estudo  

realizado em 2007, incluindo 4.170 indivíduos selecionados por amostragem aleatória por 
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conglomerado em múltiplos  estágios, segundo área geográfica (setor censitário). Com base na 

população que foi rastreada em 2007 (T0) serão identificados os indivíduos sadios; estes serão 

acompanhados nesta coorte em dois tempos: em 2018 (T1) e 2019 (T2).  O acompanhamento será de 12 

meses. Procedimentos metodológicos específicos foram estabelecidos para cada subprojeto. Para o 

Subprojeto 1, integrado ao Projeto Rede de Aferição (parceria com a UERJ), será conduzido estudo de 

avaliação de desempenho do PHQ. No Subprojeto 2 será construído um modelo teórico de compreensão 

da determinação social do processo saúde mental-adoecimento, com o uso de Diagramas Causais. No 

Subprojeto 3, serão estimadas as frequências dos transtornos mentais, avaliados os perfis de 

adoecimento e conduzida análise para investigar os fatores de risco para o desenvolvimento dos 

transtornos mentais diagnosticados pelo PHQ (sintomas somáticos, distúrbios somatoformes, 

depressão, transtornos de pânico, ansiedade e transtornos alimentares) e de suicídio. Será realizada 

análise confirmatória para avaliar as relações causais estabelecidas no subprojeto 2, por meio de 

modelagem de equações estruturais e outros métodos de análise, quando necessários e adequados. O 

Subprojeto 4 tem finalidade aplicada, visando tornar os dados coletados e analisados úteis para a 

formulação de diretrizes de atenção à saúde (assistência, prevenção, promoção e vigilância). Serão 

realizados seminários e oficinas com profissionais da rede de atenção à saúde (CEREST, CAPS, Atenção 

Básica, Rede de Urgência e Emergência) e ofertados cursos de formação/capacitação e treinamento dos 

profissionais do SUS das diversas redes de atenção em saúde mental e trabalho. As atividades objetivam, 

em conjunto, estimular a criação de Sistema de Vigilância em Saúde Mental e Trabalho e promover a 

integração das redes de atenção à saúde do SUS, com foco na saúde mental. Este projeto conta com a 

parceria da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana e pesquisadores da UFRB, UERJ e  

UFMT, além de profissionais da SESAB e busca informações que impulsionem e sustentem políticas 

públicas de  proteção à saúde mental das populações.   
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Aleitamento materno exclusivo: 
determinantes socioculturais no Brasil 

Coordenação 

Luciano Marques dos Santos 

CONSEPE 

042/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências da Saúde 

 

Objetivos 

 Avaliar os fatores sócio demográficos, reprodutivos e psicológicos associados com a intenção 

de mães em alimentar o recém-nascido ao seio materno no Brasil; Descrever os determinantes sócios 

demográficos, reprodutivos e psicológicos associados com o início e manutenção do aleitamento 

materno exclusivo após o parto; Explorar as barreiras percebidas pelas mães brasileiras que influenciam 

o aleitamento materno exclusivo; Descrever a percepção dos profissionais de saúde em relação aos 

fatores que influenciam o aleitamento materno exclusivo no Brasil. Traduzir, adaptar culturalmente e 

validar os instrumentos na língua espanhola apara português no Brasil. 

Resumo 

 Avaliar os fatores sócio-demográficos, reprodutivos e psicológicos associados com a intenção 

de mães em alimentar o recém-nascido ao seio materno no Brasil; Descrever os determinantes sócio-

demográficos, reprodutivos e psicológicos associados com o início e manutenção do aleitamento 

materno exclusivo após o parto; Explorar as barreiras percebidas pelas mães brasileiras que influenciam 

o aleitamento materno exclusivo; Descrever a percepção dos profissionais de saúde em relação aos 

fatores que influenciam o aleitamento materno exclusivo no Brasil.Traduzir, adaptar culturalmente e 

validar os instrumentos na lingua espanhola para portugues do Brasil.  MÉTODO: Estudo prospectivo, 

longitudinal, utilizando abordagens: quantitativa e qualitativa, O estudo será realizado em unidades de 

Estratégia de Saúde da Família ou Unidade Basica de Saúde ou Clinica da Familia em municípios de 

estados brasileiros de diferentes regiões: Região Sudeste: Rio de Janeiro e as cidades de Niterói, Macaé 

e Rio das Ostras; Região Norte: Rondônia; Região Nordeste: Feira de Santana na Bahia; Regiao Sul: 

Paraná (Cascavel, Londrina e Maringá) e Rio Grande do Sul (Santa Maria).O estudo será realizado com  

gestantes de baixo risco que realizam a consulta de pré-natal em unidade de Estratégia de Saúde da 

Família ou Unidade Básica de Saúde ou Clinica da Família. O tamanho amostral será de no mínimo 150 

gestantes, conforme o estudo original, em cada unidade. As gestantes serão captadas com maior igual 
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30 semanas de idade gestacional ate 36 semanas, e serão acompanhadas ate seis meses após o parto. O 

tamanho amostral estabelecido para os profissionais de saúde que atuam na unidade de Estratégia de 

Saúde da Família ou Unidade Básica de Saúde ou Clinica da Família será de no mínimo 20, conforme o 

estudo original.  O estudo será desenvolvido em 3 etapas: 1ª etapa –tradução, adaptação cultural e 

validação dos instrumentos de coleta de dados da língua espanhola para o português do Brasil. 2ª etapa 

- desenvolvida em seis momentos com as mães: dois durante o pré-natal (30 e 37 semanas de IG), um 

após o parto na primeira semana de acolhimento mãe-bebê e/ou vacinação na atenção básica, e três 

momentos de acompanhamento (2-4 semanas, 2-3 meses e 5-6 meses pós-parto). 3ª etapa - entrevista 

semiestruturada com os profissionais de saúde da área da saúde da mulher e da criança que atendem as 

mães na atenção básica. Os dados serão coletados através de questionários, entrevista semi-estruturada, 

medidas antropométricas da mãe-RN e dados da Caderneta de Saúde da Criança.Todos os aspectos 

éticos serão respeitados de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Pesquisa. 

ANÁLISE DOS DADOS: Os dados quantitativos serão digitados em Planilha Excel com dupla checagem 

e transportados para o Programa SPSS versão maior ou igual a 22 para análise estatística. Também será 

utilizada a estatistica descritiva obtendo-se as frequências, proporções, medidas de tendência central e 

desvios-padrão. Os dados qualitativos serão analisados segundo a Análise de Minayo e agrupados em 

categorias temáticas. Os dados analisados serão discutidos à luz do referencial de Promoção da Saúde 

e dos determinantes sociais.  
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Vigilância em saúde de escolares do ensino 
fundamental por inquérito via internet: 
vigiweb-escolar 

Coordenação 

Gilmar Mercês de Jesus 

CONSEPE 

045/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Coletiva 

 

Objetivos 

 Criar um sistema de vigilância de aspectos da saúde de escolares do 2° ao 5° ano em escolas 

públicas do ensino fundamental em Feira de Santana, em parceria com as atividades e ações 

desenvolvidas no âmbito do Programa Saúde na Escola, para monitorar o consumo alimentar, as 

atividades físicas, os comportamentos sedentários, os modos de deslocamento para a escola e o estado 

nutricional. 

Resumo 

 A atividade física e a alimentação são comportamentos que se estabelecem logo na infância e 

estão relacionados ao desenvolvimento da obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e 

outras condições de saúde. Assim, é necessário desenvolver projetos de pesquisa científica, tecnológica 

e de inovação, visando a utilização de instrumentos modernos para a medida do consumo alimentar e 

da atividade física na infância.  

 O objetivo do presente projeto é criar um sistema de vigilância de aspectos da saúde de 

escolares do 2º ao 5º ano em escolas públicas do ensino fundamental em Feira de Santana, em parceria 

com o Programa Saúde na Escola, para monitorar, o consumo alimentar, as atividades físicas, os 

comportamentos sedentários, os modos de deslocamento para a escola e o estado nutricional, com o 

uso de um questionário baseado na web: o software Web-CAAFE. O instrumento foi submetido a 

estudos de validação em duas cidades brasileiras e apresentou adequada concordância com a 

observação direta da alimentação e da atividade física em escolares do ensino público. O Web-CAAFE 

é uma ferramenta viável de baixo custo que utiliza os recursos da informática disponíveis nas escolas 

públicas, com potencial para ser um sistema de monitoramento de comportamentos de saúde que pode 

dar suporte e favorecer a avaliação de intervenções de promoção da saúde na infância, incluindo as do 

âmbito do Programa Saúde na Escola.  
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 Serão convidados a participar deste estudo escolares do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

de escolas públicas da rede municipal de ensino de Feira de Santana-BA, um município de grande porte 

do Nordeste do Brasil. Espera-se que o software Web-CAAFE possa ser utilizado como um dos 

principais instrumentos de coleta de dados sobre consumo alimentar e atividades físicas de escolares 

do 2º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas brasileiras. 
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Obesidade infantil: epidemiologia e 
morbidade em Feira de Santana - BA. 

Coordenação 

Ana Mayra Andrade de Oliveira 

CONSEPE 

029/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Endocrinologia 

 

Objetivos 

 Determinar a prevalência de sobrepeso e obesidade em uma amostra de crianças na faixa etária 

de 5 a 9 anos, da Rede de Ensino Fundamental Público e Privado, da zona urbana de Feira de Santana. 

Resumo 

 Trata-se de estudo epidemiológico, observacional, comparativo e de base populacional, no qual 

será avaliada a tendência do peso infantil entre os anos de 2001, 2011 e 2018 a influência de fatores 

biológicos e ambientais no desenvolvimento do mesmo. A amostra analisada será constituída por 

crianças na faixa etária de 5 a 9 anos de idade, categorizadas ano a ano, matriculadas na rede dos anos 

letivos de 2001, 2011 e 2018. Selecionadas de forma aleatória e proporcional a partir de dados fornecidos 

pela Secretaria Municipal de Educação, garantindo assim população com características heterogêneas, 

o que permite extrapolar os dados da amostra para a população. A amostragem adotada será do tipo 

aleatória, estratificada por conglomerados (escolas), respeitando-se a proporcionalidade de alunos 

matriculados por escolas selecionadas. Para realização desta amostragem, adotará-se a seguinte 

sistemática: Levantamento do número de escolas públicas e privadas, e seus respectivos números de 

alunos matriculados no ensino fundamental da zona urbana de Feira de Santana, obtido através do site 

do INEP; Seleção aleatória estratificada (pública/privada) e proporcional das escolas; Seleção aleatória 

dos alunos, incluídos na faixa etária pré-determinada, das escolas selecionadas. 
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Colostroterapia, nutrição, crescimento 
pondero-estatural e morbimortalidade de 
recém-nascidos prematuros de muito baixo 
peso atendidos pelo sistema único de saúde 
(SUS): estudo de intervenção. 

Coordenação 

Tatiana de Oliveira Vieira 

CONSEPE 

071/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Saúde Materno-Infantil 

 

Objetivos 

 Avaliar o efeito da colostroterapia nas características clínicas, nutricionais, de crescimento 

pondero-estrutural e morbimortalidade de recém-nascidos prematuros com muito baixo peso atendido 

pelo serviço público de saúde.  

Resumo 

 A colostroterapia é uma proposta de prática clínica que visa à utilização do colostro com fins 

de suplementação imunológica para preparar o tubo digestório do recém-nascido prematuro para a 

alimentação. Assim, este estudo objetiva avaliar os efeitos da colostroterapia nas características 

clínicas, nutricionais, de crescimento pondero-estatural e morbimortalidade de recém-nascidos 

prematuros com muito baixo peso atendido pelo serviço público de saúde.  

 Trata-se de um estudo de intervenção, do tipo ensaio clínico quase experimental com grupo 

controle histórico. O grupo intervenção será composto por todos os recém-nascidos prematuros com 

muito baixo peso que estiverem fazendo o uso da colostroterapia (n=175). O grupo controle histórico 

será composto por recém-nascidos prematuros de muito baixo peso internados na Unidade Neonatal 

antes da intervenção ser implementada (n=175). Para o grupo de intervenção, será utilizado o colostro 

da própria mãe e o esquema de tratamento será constituído diariamente por 8 administrações de 0,2 ml 

(quatro gotas) de colostro por 10 segundos em mucosa orofaríngea, oferecidos a cada 03 horas, até o 

sétimo dia de vida da criança.  
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 Os desfechos avaliados serão: mortalidade, morbidades, tais como: displasia broncopulmonar, 

doença da membrana hialina, enterocolite necrosante, hemorragia intraventricular, insuficiência renal, 

perfuração intestinal espontânea, persistência do canal arterial, pneumonia, pneumotórax, retinopatia 

da prematuridade, sespe, evolução pondero-estatural e tempo para alcançar a nutrição enteral mínima 

e plena; após definição por equipe médica dos desfechos clínicos. Os dados serão analisados através dos 

seguintes pacotes estatísticos: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20.0) e R. Este projeto 

será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana. 
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Imobilização de beta-galactosidase para a 
produção de leite e derivados com baixo teor 
de lactose 

Coordenação 

Andrea Limoeiro Carvalho 

CONSEPE 

061/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Engenharia de Alimentos 

 

Objetivos 

 Estudar a imobilização da enzima beta-galactosidase para a produção de leite com baixo teor 

de lactose, para que o produto oriundo dessa pesquisa possa ser consumido por indivíduos intolerantes 

a lactose. 

Resumo 

 O presente trabalho visa aumentar a vida útil da enzima beta-galactosidase através de sua 

imobilização, reduzindo os custos de produção de leite com baixo teor de lactose e seus derivados, para 

que o produto oriundo dessa pesquisa possa ser consumido por indivíduos intolerantes a lactose. 

Durante o desenvolvimento deste projeto serão avaliados pelo menos três diferentes tipos de suporte, 

dois inorgânicos com modificações, a agarose e a sílica-gel, e um orgânico, a casca de licuri. Para todos 

eles serão avaliados os parâmetros cinéticos, a estabilidade (temperatura, pH e meia vida), eficiência de 

imobilização e eficiência de hidrólise da beta-galactosidase após a imobilização. Os suportes que 

apresentarem os melhores resultados terão seus parâmetros de processos otimizados em reator de leito 

fixo e em processo em batelada e esses processos serão ajustados a modelos matemáticos objetivando 

uma futura transferência de tecnologia com o apoio do SENAI – Alimentos e Bebidas da Bahia. Para que 

seja conferida a qualidade do produto, serão feitas avaliações físico químicas do leite antes e após o 

processo. Ao fim do trabalho, pretende-se alcançar avanços científicos com o desenvolvimento de 

conhecimento sobre a imobilização da enzima beta-galactosidase em diferentes suportes, sobre a 

cinética enzimática da reação de hidrólise da lactose presente no leite após a imobilização e do estudo 

de ampliação de escala através de simulação de processos em ambiente MatLab/Java capazes de ajustar 

não linearmente as funções analíticas oriundas dos modelos que explicam os processos de adsorção da 

enzima e de cinética enzimática existentes na literatura assim como os desenvolvidos a partir das 

análises feitas por este trabalho. 
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Prospecção e produção de enzimas a partir da 
torta de licuri 

Coordenação 

Andrea Limoeiro Carvalho 

CONSEPE 

114/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Engenharia de Alimentos 

 

Objetivos 

 Avaliar a produção de enzimas de interesse alimentício por fermentação semissódica como 

alternativa para uso da torta de licuri, obtida após a extração de óleo, com o intuito de aumentar a 

capacidade de geração de renda das comunidades que dependem em parte dessa cultura, enzimas estas 

que eventualmente também poderão ser utilizadas pela própria comunidade. 

Resumo 

 O licuri (Syagrus coronata (Martius) Beccari) é o fruto de uma palmeira de médio a grande 

porte que pode ser encontrado na região do semiárido desde o norte de Minas Gerais até o estado de 

Pernambuco, sendo encontrada em diversas regiões da Bahia abrangidas pelo clima semiárido, de 

caatinga e cerrado. Atualmente existem possibilidades para a exploração dos produtos obtidos dessa 

planta, com aproveitamento de quase toda ela, folhas, palha e fruto, incluindo a polpa e a amêndoa. Da 

amêndoa se extrai o óleo e a torta obtida após essa extração é usada normalmente como ração animal. 

O objetivo desse projeto é avaliar alternativas para o uso da torta de licuri, obtida após a extração do 

óleo, com o intuito de aumentar a capacidade de geração de renda das comunidades que dependem em 

parte dessa cultura, produzindo produtos de elevado valor agregado, como as enzimas, que 

eventualmente também poderão ser utilizadas pela própria comunidade. Após a utilização dessa torta 

para o processo fermentativo ela ainda poderá ser utilizada para ração animal, uma vez que o leito 

fermentado também é rico em nutrientes. Para tanto, pretende-se fazer uma prospecção dos micro-

organismos isolados do semiárido baiano produtores de enzimas de interesse alimentício, na Coleção 

de Culturas de Micro-organismos da Bahia (CCMB). Depois de selecionados os micro-organismos, que 

poderão ser bactérias, leveduras ou fungos, será estudado o melhor meio fermentativo, utilizando torta 

de licuri como principal fonte nutritiva (tendo em vista sua composição em lipídios, proteínas e 

minerais, como magnésio, cálcio, ferro, zinco e manganês), para a obtenção de enzimas por meio de 
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fermentação semissólida em erlenmeyers. As enzimas produzidas serão identificadas e caracterizadas, 

e quando o meio tiver sido escolhido serão conduzidos experimentos de ampliação de escala, utilizando 

colunas fermentativas, e estudos cinéticos sobre o processo com o intuito de se desenvolver um modelo 

de previsão do comportamento dessa fermentação, fornecendo informações importantes para o uso 

desse processo pelas comunidades produtoras de licuri. Para finalizar os estudos serão avaliados três 

tipos de processos de separação e purificação das enzimas produzidas: extração sólido-líquido, para 

retirar o meio fermentado do leito semissólido; extração líquido-líquido, para separar as enzimas dos 

outros componentes do meio fermentado; e processos por membranas, que poderão ser de ultrafiltração 

ou de nanofiltração, ou ainda o uso de ambas em conjunto, para purificar as enzimas produzidas. 
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Produção de leite em pó com baixo teor de 
lactose 

Coordenação 

Andrea Limoeiro Carvalho 

CONSEPE 

120/2014 

Área Conhecimento CNPq 

Engenharia de Alimentos 

 

Objetivos 

 Objetiva produzir e caracterizar leite em pó com baixo teor de lactose, para que o produto 

oriundo dessa pesquisa possa ser consumido por indivíduos intolerantes a lactose. Para a obtenção do 

leite em pó com baixo teor de lactose será realizado a otimização do processo de hidrólise enzimática, 

aplicando-se a ultra filtração como etapa intermediária para a concentração do produto, bem como, a 

aplicação da tecnologia de secagem por atomização para obtenção do produto final nas melhores 

condições de processo. 

Resumo 

 A intolerância à lactose consiste na ausência ou deficiência na produção da lactase, enzima 

responsável por hidrolisar a lactose proveniente do leite e derivados. Indivíduos acometidos desse mal 

são privados de ingerir o leite em virtude dos desconfortos intestinais promovidos pela não hidrólise 

desse carboidrato no intestino. Este é um problema que atinge mais de 50% da população mundial. 

Produtos com baixo teor de lactose podem ser preparados por meio de sua remoção física ou por meio 

de sua hidrólise enzimática, pela liberação dos seus correspondentes monossacarídeos, glicose e 

galactose. Esse último método é preferido, pelo fato de não modificar a concentração nem a qualidade 

dos outros componentes do leite. 

 O presente trabalho visa produzir e caracterizar leite em pó com baixo teor de lactose, para que 

o produto oriundo dessa pesquisa possa ser consumido por indivíduos intolerantes a lactose. Para a 

obtenção do leite em pó com baixo teor de lactose será feita a otimização do processo de hidrólise 

enzimática, aplicando-se a ultrafiltração como etapa intermediária para a concentração do produto, 

bem como, a aplicação da tecnologia de secagem por atomização para obtenção do produto final nas 

melhores condições de processo. 

 No Brasil, a hidrólise da lactose utilizando enzima -galactosidase é comumente feita para a 

produção de leite ultrapasteurizado, sendo que não há variados produtos disponíveis no mercado. 
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Desta forma, a disponibilidade de leite em pó com baixo teor de lactose poderá estimular a produção 

de outros alimentos, inclusive os que usam o leite como ingrediente. 

 Neste trabalho, as condições de hidrólise serão testadas em um delineamento composto central 

rotacional com 3 (três) variáveis, 3 (três) pontos centrais e 6 (seis) pontos axiais, totalizando 17 

(dezessete) experimentos. Serão testadas temperaturas próximas à faixa ótima de atividade 

enzimática: 30/35/40ºC, com tempos de reação fixados em 35/45/60 minutos, com concentrações de 

800, 1000 1250 mg enzima/L. Após o tratamento térmico para inativação da enzima, o leite passará pela 

etapa de concentração até que se obtenha 45-55% de sólidos totais, antes de ser submetido à etapa de 

secagem. No caso do presente projeto, a concentração prévia será feita até 45ºBrix. As amostras serão 

submetidas à concentração em um processo de ultrafiltração, onde serão avaliadas amostras de 

membranas comerciais com o propósito de encontrar a mais adequada ao processo, tendo em vista as 

propriedades físico-químicas do concentrado obtido e sua composição, além do fluxo de permeado e do 

fator de concentração.  

 Após a concentração, o concentrado será seco por atomização em câmara de secagem. Os 

ensaios serão conduzidos utilizando o Spray-Dryer, modelo MSDi 1.0, fabricado pela Labmaq do Brasil. 

Será realizado um planejamento experimental do tipo fatorial fracionado com 5 (cinco) variáveis para 

os demais parâmetros de processo (temperatura de secagem, vazão de alimentação, temperatura na 

alimentação, velocidade do ar soprado e tamanho do bico atomizador), dando um total de 19 (dezenove) 

ensaios (três pontos centrais). De acordo com as condições do equipamento, as variáveis previstas no 

planejamento terão suas faixas reais estabelecidas da seguinte forma: temperatura de secagem entre 120 

e 180˚C, a vazão da alimentação entre 0,4 e 1,0 L/min, a temperatura na alimentação entre 40 e 60˚C, 

velocidade do ar entre 2 e 4 m3/min e tamanho dos bicos entre 0,7 e 1,2 mm. A caracterização e 

otimização do processo de secagem se dará por meio da utilização de programa desenvolvido em 

ambiente capaz de ajustar não linearmente as curvas experimentais oriundas do processo de 

desidratação segundo os diversos modelos da literatura citados na fundamentação teórica. 

 Serão feitas avaliações físico químicas do leite antes e após o processo. No pó obtido serão 

avaliadas a umidade, a acidez titulável, o teor de lipídeos, a intensidade da reação de Maillard, além de 

avaliações tecnológicas, como partículas queimadas, dispersibilidade e formação de espuma. 

Ao fim do trabalho, pretende-se alcançar avanços científicos com o desenvolvimento de conhecimento 

sobre a hidrólise enzimática da lactose presente no leite; a respeito de uma tecnologia alternativa para 

a concentração de leite, com menor dispêndio energético, como o processo de ultrafiltração; e sobre a 

secagem de leite com baixo teor de lactose em Spray-Dryer. Ainda se pretende desenvolver programas 

em ambiente MatLab/Java capazes de ajustar não linearmente as funções analíticas oriundas dos 

modelos que explicam os processos de ultrafiltração e de secagem existentes na literatura assim como 

os desenvolvidos a partir das análises feitas por este trabalho. 
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Produção de Hidromel com polpa de frutas 
do semiárido e caracterização físico-química 
dos resíduos para seu aproveitamento 

Coordenação 

Ernesto Acostas Martinez 

CONSEPE 

046/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

Objetivos 

 Desenvolver tecnologias de produção de bebidas fermentadas de mel suplementada com polpa 

de frutas. 

Resumo 

 A Bahia é um dos principais estados produtores de mel do Pais ocupando o oitavo lugar no 

Brasil e o terceiro lugar da região Nordeste e contando com 5.800 apicultores, 185 mil colmeias e uma 

produção média de 19 quilos por colmeia ao ano. O hidromel é uma bebida fermentada a partir do mel, 

água e leveduras, cujo teor alcoólico varia entre 4 e 14% (v/v) que pode ser suplementado com ácido 

cítrico, ervas, especiarias, polpas ou suco de frutas. As frutas do semiárido baiano apresentam grande 

potencial para aproveitamento industrial, no entanto elas são altamente perecíveis, com período de 

comercialização limitado. Atualmente, no mercado nacional, uma garrafa de hidromel de 750 mL chega 

a custar R$50,00, evidenciando uma atividade economicamente viável para a agricultura familiar.  

 Entretanto, a produção de hidromel ainda ocorre de maneira empírica e artesanal, 

demonstrando a necessidade de pesquisas que visem o aprimoramento do processo de fabricação, 

considerando desde a seleção do agente da fermentação, formulação do mosto, estudo dos parâmetros 

fermentativos, bem como a definição de padrões de identidade e qualidade do produto final. Diante 

disso, o presente trabalho tem como objetivo estudar o processo fermentativo de obtenção de hidromel 

com polpa de umbu por Saccharomyces cerevisiae. Será realizado o estudo das condições de tratamento 

térmico do mosto de mel ou mel diluído em água, a avaliação de formulações de mosto de mel para 

avaliar o efeito de diferentes concentrações de polpa de umbu.  

 Os ensaios serão conduzidos segundo planejamento fatorial e a análise estatística dos 

resultados considerando como variáveis de resposta: consumo de frutose e glicose, produção de etanol, 

ácido acético e glicerol será realizada utilizando o programa Statistica 7.0. A melhor condição de 
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fermentação será reproduzida em escala piloto. A caracterização físico-química do caroço e da casca de 

umbu será realizada visando a utilização desses subprodutos como matéria prima na obtenção de 

produtos de elevado valor agregado. Além da tecnologia de produção do hidromel e da formação de 

recursos humanos este trabalho fornecerá resultados de grande importância que contribuirão para 

aumentar a renda dos agricultores e apicultores da região facilitando a inclusão no mercado de um novo 

produto com alto valor agregado. 
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Nanofibras de sisal como reforço de 
nanocompósitos à base de diferentes 
polímeros biodegradáveis 

Coordenação 

Geany Peruch Camilloto 

CONSEPE 

152/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Agrárias 

 

Objetivos 

 Obter nanocompósitos a base de diferentes polímeros biodegradáveis e com nanofibras de sisal 

com propriedades apropriadas para aplicação como embalagens de alimentos. 

Resumo 

 A presente proposta, usando os princípios de nanotecnologia, propõe-se a estudar o efeito da 

adição de nanofibras de celulose obtidas a partir de sisal em diferentes polímeros biodegradáveis, com 

objetivo de melhorar as características de barreira e mecânicas das bases poliméricas.  

As perspectivas de desenvolvimento sustentável tem sido cada vez mais aplicadas na preparação de 

novos materiais provenientes de fontes renováveis (NAKAGAITO et al., 2009). Assim, observa-se o 

aumento significativo de pesquisas envolvendo a substituição de polímeros sintéticos por polímeros de 

origem vegetal, como amido, celulose e pectina. No entanto, a natureza hidrofílica desse biopolímero 

faz com que suas propriedades de barreira e mecânicas não sejam apropriadas para aplicação como 

embalagens de alimentos quando comparados aos materiais sintéticos.  

 O uso de partículas de pequenas dimensões como reforço em compósitos tem despertado muito 

interesse. Na última década, os esforços foram direcionados para obtenção de nanofibras, a partir de 

recursos naturais (HELBERT et al., 1996). A celulose é o polímero mais abundante de origem vegetal 

que ocorre na Terra, e surgiu como um forte candidato para fornecer tais nanofibras. A rigidez inerente 

e o elevado grau de cristalinidade tornam a celulose adequada para o uso como reforço em compósitos. 

Além disto, é um material oriundo de fonte renovável, biodegradável, de baixo custo e com densidade 

menor que muitos reforços em uso atualmente (BHATTACHARYA et al., 2008, SIQUEIRA et al., 

2009). A parede celular das fibras vegetais, como o sisal, é composta principalmente por celulose, 

lignina e hemicelulose (FENGEL e WEGENER, 1989). Um dos principais componentes presentes nas 

fibras vegetais é a celulose. Trata-se de um polímero natural abundante com propriedades que 
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favorecem a obtenção de nanofibras para atuar como agente de reforço em compósitos (NAKAGAITO 

et al, 2009).  

 O uso de fibras de sisal para extração de nanofibras tem atraído o interesse dos pesquisadores. 

O financiamento do presente projeto possibilitará o desenvolvimento de nanocompósitos, à base de 

polímeros de fontes renováveis, com propriedades apropriadas para aplicação como embalagens de 

alimentos. Desta forma, representará um grande avanço científico e contribuirá para redução do 

impacto ambiental causado por polímeros sintéticos. Além disso, possibilitará a inserção de estudantes 

de nível de graduação e pós-graduação em uma linha de pesquisa envolvendo nanotecnologia. Os 

conhecimentos produzidos nesta linha de pesquisa darão suporte à formação dos estudantes e também 

ao desenvolvimento de novos materiais. 
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Desenvolvimento tecnológico-segurança e 
qualidade de polpas de frutas 

Coordenação 

Márcia Ângela Nori 

CONSEPE 

044/2008 

Área Conhecimento CNPq 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

Objetivos 

 Monitorar e quantificar os perigos químicos e microbiológicos, e os fatores que alteram as 

propriedades sensoriais que podem estar presentes no processamento de polpa de frutas congeladas 

afim de obter informações para subsidiar o estabelecimento de sistemas APPCC para as indústrias 

processadoras de polpas de frutas, garantindo, assim a qualidade e segurança destes produtos. 

Resumo 

 Monitorar e quantificar os perigos químicos e microbiológicos, e os fatores que alteram as 

propriedades sensoriais que podem estar presentes no processamento de polpa de frutas congeladas 

afim de obter informações para subsidiar o estabelecimento de sistemas APPCC para as 

indústrias processadoras de polpas de frutas, garantindo, assim a qualidade e segurança destes 

produtos. 
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Biorremediação de solos contaminados 

Coordenação 

Pablo Rodrigo Fica Piras 

CONSEPE 

144/2006 

Área Conhecimento CNPq 

Conservação de Solo e Água 

 

Objetivos 

 Caracterização Química, Físico-Química e Microbiológica de amostras de áreas impactadas 

pela indústria de petróleo; determinar o tempo médio de biodegradação das áreas contaminadas com 

vistas à redução de custos em relação às tecnologias atualmente existentes; elaboração do modelo 

matemático para avaliação e monitoramento do comportamento metabólico microbiano em sistemas 

de biorremediação. 

Resumo 

 No desenvolvimento de um protocolo para a biorremediação e solos contaminados com 

hidrocarbonetos e derivados, pretendem-se os seguintes objetivos específicos: avaliar os efeitos dos 

processos aeróbios, microaeróbios e anaeróbios no processo de biorremediação; avaliar os efeitos da 

adição de nutrientes (nitrogênio, fósforo e potássio) no processo de biorremediação; dimensionar os 

efeitos; dimensionar os efeitos da inoculação ou bioestimulação de consórcios de microorganismos 

hidrocarbonoclásticos, produtores de surfactantes, não patogênicos, de ocorrência natural nos 

processos de biorremediação; quantificar a inertização de metais pesados no processo de 

biorremediação; realizar uma comparação técnico, econômica e ambiental com outros processos de 

descarte de resíduos, constituintes de passivos ambientais e originados em derramamentos acidentais. 
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Segurança alimentar e inclusão digital em 
comunidades de agricultura familiar do 
interior baiano 

Coordenação 

Pablo Rodrigo Fica Piras 

CONSEPE 

014/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Administração Rural 

 

Objetivos 

 Melhorar a qualidade de vida nas comunidades de agricultura familiar, mediante a inclusão de 

tecnologias sociais e de informação, direcionadas à segurança alimentar dos processos produtivos e à 

inclusão digital dessas comunidades, no interior baiano. 

Resumo 

 O interior baiano, especialmente no semi-árido, acolhe agricultores familiares que produzem e 

processam alimentos em pequena escala, como forma de subsistência e, eventualmente, de geração de 

renda. Esta proposta pretende contribuir à sustentabilidade autossuficiente de onze comunidades que 

têm procurado a UEFS para uma aproximação. As vertentes deste programa são duas: segurança 

alimentar e inclusão digital, ambas potencialmente tributárias de geração de renda e potencializadoras 

do acesso pelas famílias ao alimento de forma suficiente, saudável, permanente e em consonância com 

a tradição cultural dos seus membros. No que tange à inclusão digital, propomos a disponibilização de 

máquinas caça-níqueis confiscadas metarrecicladas e a capacitação na utilização de ferramentas de 

informação e comunicação digital. A proposta para intervenção na elaboração dos alimentos consiste 

no conhecimento detalhado e eventual aprimoramento do seu processamento, através de encontros de 

capacitação e estudo para enquadramento dos produtos nas exigências da Vigilância Sanitária, 

inclusive elaborando as tabelas de composição nutricional e avaliando qualidade microbiológica e vida 

de prateleira deles. No entendimento de que estes trabalhos possibilitarão um melhor preço pelos 

produtos e que os participantes tornar-se-ão seus agentes multiplicadores, a consolidação desta 

proposta nos locais contemplados poderá decorrer na extensão dela para outras comunidades 

congêneres da região. 

 

  



 

  424 

Verticalização do processamento da manga 
mediante identificação e produção de 
concentrados polifenólicos com efeito 
antimicrobiano e/ou antioxidante 

Coordenação 

Pablo Rodrigo Fica Piras 

CONSEPE 

041/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal 

 

Objetivos 

 Estudar e avaliar o processo de extração de compostos fenólicos de resíduos de beneficiamento 

da manga provenientes de indústrias fabricantes de sucos de frutas, com vistas à identificação, 

concentração e utilização destes compostos como antibacterianos e antioxidantes em alimentos. 

Resumo 

 Visando fornecer subsídios para a verticalização do beneficiamento de frutas tropicais 

produzidas no Nordeste, esta proposta enxerga a possibilidade de confirmar e produzir concentrados 

polifenólicos com efeito antimicrobiano e/ou antioxidante de alto valor comercial e aplicabilidade na 

conservação de alimentos. Atualmente, os resíduos orgânicos da cadeia produtiva das frutas são 

destinados parcial ou totalmente à produção de ração animal e adubos para as próprias culturas. No 

entanto, o valor agregado destas linhas de produção é menor do que o que poderia ser atingido se os 

compostos fenólicos contidos fossem melhor aproveitados, presentes eles tanto na casca quanto no 

caroço das diversas frutas produzidas e/ou processadas na região, em particular da manga. A presente 

proposta propõe averiguar os benefícios da extração com nove solventes, identificando os compostos 

polifenólicos recolhidos no extrato em cada um deles e verificando os efeitos antimicrobianos e/ou 

antioxidantes que com esse extrato podem ser obtidos, como forma de desenvolver aditivos para a 

conservação de alimentos. O desenvolvimento de produtos com este procedimento poderá aprofundar 

os conhecimentos a respeito dos compostos polifenólicos, seus efeitos, e ampliar os benefícios na cadeia 

produtiva da fruta, inclusive ao ponto de devolver a ela a rentabilidade e sustentabilidade que no último 

tempo vem sendo perdida pelas empresas do setor na Bahia. 
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Defesa da posse coletiva e permanência na 
terra mediante a geração de renda com 
aprimoramento das tecnologias de produção 
de alimentos em comunidades de fundo de 
pasto 

Coordenação 

Pablo Rodrigo Fica Piras 

CONSEPE 

017/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Extensão Rural 

 

Objetivos 

 Desenvolver atividades de apoio de cunho técnico organizativo sócio ambiental e produtivo 

que contribuam para o aprimoramento da tecnologia social de convivência com o semi-árido e a 

caatinga, desenvolvida por comunidades rurais de fundo de pasto, seja através da formulação e 

aperfeiçoamento das ações de engenharia, seja através da assessoria jurídica popular com ênfase na 

defesa da pose coletiva da terra, através da demarcação, regularização e titulação das comunidades 

situadas em áreas devolutas, e permanência na terra, mediante a diversificação da produção econômica, 

aprimoramento das tecnologias locais de produção de alimentos, promovendo a geração de renda com 

sustentabilidade sócio-ambiental, na perspectiva de melhoria de qualidade de vida das famílias 

agrícolas envolvidas, de atendimento da Segurança Alimentar, de fortalecimento dos aspectos culturais 

tradicionais desses grupos e da reversão do histórico processo do êxodo rural. 

Resumo 

 A presente proposta é fruto de uma iniciativa conjunta de professores e estudantes da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e ARESOL Associação Regional doa Grupos 

Solidários de Geração de Renda (AREFASE), com o apoio da ACOTERRA (Associação Comunitária 

Terra Sertaneja) e Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais do Estado da Bahia (AATR). 

Na UEFS, estão envolvidos grupos de pesquisa e extensão do Departamento de Tecnologia (DTEC), 

através do projeto de pesquisa Ulicurizeiro Vivo, grupo PET de Engenharia de Alimentos, e do 

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCIS), por meio do projeto de extensão Centro de 

Referencia em Assessoria Jurídica Popular às Comunidades Tradicionais de Fundo de Pasto, 
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Quilombolas e Pescadores Artesanais de Monte Santo e Região. Fundos de Pasto é a designação comum 

de comunidades rurais que, além das glebas individuais, mantém áreas para uso comum, onde se 

desenvolve a criação de animais de pequeno e médio porte como forma de convivência face às condições 

climáticas do semi-árido nordestino. As comunidades de fundo de pasto providenciam seu sustento a 

partir da produção da caatinga e da preservação dela dependem. Do ponto de vista formal, exercem a 

posse coletiva sobre terras devolutas, portanto de propriedade do estado, das quais as comunidades, 

além da criação de animais, vêm retirando a sua produção agrícola para, eventualmente, na medida da 

disponibilidade de tecnologias apropriadas, agregar valor mediante o processamento de alimentos 

como o licuri, o umbu e o maracujá-do-mato. Neste sentido, é imprescindível a discriminação e titulação 

das áreas, com o reconhecimento da posse comum imemorial pelas comunidades, de modo a garantir 

uma maior segurança para sobrevivência do sistema. A formalização da posse é condição sem a qual, 

provavelmente, não será possível assegurar a ocupação futura dos fundos de pasto. Na presente 

proposta, a equipe pretende, por um lado, assessorar as comunidades dos grupos solidários de produção 

acompanhados pela ARESOL de Monte Santo, município do Território do Sisal, a respeito de temas 

como legislação ambiental, agrária, trabalhista e previdenciária, de forma a contribuir para a 

regularização da posse e uso sustentável da terra, garantindo assim a disponibilidade regular de frutos 

nativos e o aproveitamento da maior parte possível dessa produção espontânea; por outro lado, 

pretende-se estimular o processamento que conduza à agregação de valor a produtos derivados de 

frutos da caatinga, fonte de renda que vem possibilitando alternativas econômicas às comunidades da 

região. Processamento, rotulagem, logística e divulgação dos produtos derivados de maracujá-do-mato, 

licuri e umbu, assim como formação teórica e estímulo ao trabalho cooperativo, apoio na aquisição, uso 

e manutenção dos equipamentos, são também partes constitutivas desta proposta, que visa a 

preservação do modo fundo de pasto de produção solidária como forma de garantir a produção 

sustentável das comunidades da região e a fixação do homem no campo com qualidade de vida. 
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Licuri, Tecnologia e Sustentabilidade nas 
Caatingas 

Coordenação 

Pablo Rodrigo Fica Piras 

CONSEPE 

126/2014 

Área Conhecimento CNPq 

Extensão Rural 

 

Objetivos 

 Fortalecer o extrativismo sustentável do licuri no semiárido baiano com foco na inclusão 

produtiva de mulheres, utilizando metodologia participativa e troca de saberes. Validar e aperfeiçoar 

conhecimentos e experiências existentes no âmbito do beneficiamento e processamento do licuri. 

Desenvolver protótipos de equipamentos adaptados para o aproveitamento, beneficiamento e 

processamento do licuri. Apoiar a organização de eventos de divulgação com especial referência à Festa 

do Licuri, que já está em sua sétima versão. Elaborar, editar e multiplicar cartilha e documentário sobre 

o extrativismo sustentável do licuri. 

Resumo 

 A caatinga é um ecossistema encontrado somente no Brasil, ocupa cerca de 11% do território 

nacional, tendo importantes reservas de biodiversidade, com flora e fauna não encontradas em nenhum 

outro ambiente. Por conta do clima severo, a caatinga é um dos ambientes mais frágeis, já amplamente 

degradado por conta da intensa ocupação humana e das diferentes atividades econômicas, que nela se 

desenvolveram ao longo da história. A presente proposta visa fortalecer o extrativismo sustentável do 

licuri no semiárido baiano, com foco na inclusão produtiva de mulheres, utilizando metodologia 

participativa e troca de saberes. As atividades compreendem validação e aperfeiçoamento de 

conhecimentos e experiências existentes no âmbito do beneficiamento e processamento do licuri, o 

desenvolvimento de protótipos de equipamentos adaptados ao seu aproveitamento, beneficiamento e 

processamento e a elaboração  de licuri e seus subprodutos. Complementarmente, a equipe, que articula 

docentes e pesquisadores vinculados a três IES, duas EFAs e uma cooperativa, apoiará a organização de 

eventos de divulgação com especial referência à Festa do Licuri e elaborará, editará e multiplicara uma 

cartilha e um documentário sobre extrativismo sustentável do licuri. 
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Utilização de resíduo vegetal da agroindústria 
como farinhas sucedâneas na substituição 
parcial da farinha de trigo em produtos de 
panificação 

Coordenação 

Renato Souza Cruz 

CONSEPE 

076/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

Objetivos 

 Agregar valor a produtos de panificação por meio da substituição parcial de faria de trigo por 

farinhas com a qualidade tecnológica e de baixo custo tais como bagaço de caju, albedo de maracujá, 

farelo de milho e raspas de mandioca e araruta. 

Resumo 

 O beneficiamento dos subprodutos agroindústrias é uma forma de minimizar o desperdício de 

alimentos, agregação de valor, diversificação da economia e também geração de renda para pequenos 

produtores, contribuindo de forma direta na redução de dados levantados pela OMS e UNICEF que 

estima que milhões de pessoas no mundo morrem de fome por ano, em decorrência da desnutrição, 

anemia por carência de alimentos. A agroindústria é responsável por boa parte dos 150 milhões de 

toneladas de resíduos sólidos descartados no Brasil. Esses resíduos apresentam quantidades 

significativas de carboidratos, proteínas e fibras, podendo ser utilizados para enriquecer alguns 

alimentos ajudando à suprir deficiências energético-proteicas da população menos favorecida. Dessa 

forma, esse trabalho visa produzir uma farinha de alta qualidade tecnológica à partir do bagaço do caju, 

albedo de maracujá, raízes de mandioca e de araruta. Curvas de cinéticas de secagem serão construídas 

para definir o melhor processo de secagem para cada tipo de matéria prima. Para elaboração dos 

produtos, bolo, biscoito e macarrão, será observado, por meio de análises reológicas a quantidade 

máxima de substituição da farinha de trigo pela farinha sucedânea. Os produtos serão avaliados por 

meio de análise do perfil de textura para garantir um produto de alta qualidade tecnológica e 

nutricional. Com isso, acredita-se que o desenvolvimento dessa tecnologia será uma alternativa viável 

e de alta aplicabilidade no mercado. 
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Formação e articulação de rede de pesquisa e 
inovação no Estado da Bahia para o 
desenvolvimento de embalagens 
biodegradáveis 

Coordenação 

Renato Souza Cruz 

CONSEPE 

124/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

Objetivos 

 Formação de rede de pesquisa no estado da Bahia em desenvolvimento e caracterização de 

filmes biodegradáveis a base de amido, ao mesmo tempo em que se fortalece a interação entre os grupos 

de pesquisa de Análise Alimentos, Produção e Caracterização de Biopolímeros e Filmes Fexíveis da 

UFBA e de Engenharia, Ciência e Tecnologia de Alimentos da UEFS. 

Resumo 

 O beneficiamento dos subprodutos agroindústrias é uma forma de minimizar o desperdício de 

alimentos, agregação de valor, diversificação da economia e também geração de renda para pequenos 

produtores, contribuindo de forma direta na redução de dados levantados pela OMS e UNICEF que 

estima que milhões de pessoas no mundo morrem de fome por ano, em decorrência da desnutrição, 

anemia por carência de alimentos. A agroindústria é responsável por boa parte dos 150 milhões de 

toneladas de resíduos sólidos descartados no Brasil. Esses resíduos apresentam quantidades 

significativas de carboidratos, proteínas e fibras, podendo ser utilizados para enriquecer alguns 

alimentos ajudando à suprir deficiências energético-proteicas da população menos favorecida. Dessa 

forma, esse trabalho visa produzir uma farinha de alta qualidade tecnológica à partir do bagaço do caju, 

albedo de maracujá, raízes de mandioca e de araruta. Curvas de cinéticas de secagem serão construídas 

para definir o melhor processo de secagem para cada tipo de matéria prima. Para elaboração dos 

produtos, bolo, biscoito e macarrão, será observado, por meio de análises reológicas a quantidade 

máxima de substituição da farinha de trigo pela farinha sucedânea. Os produtos serão avaliados por 

meio de análise do perfil de textura para garantir um produto de alta qualidade tecnológica e 

nutricional. Com isso, acredita-se que o desenvolvimento dessa tecnologia será uma alternativa viável 

e de alta aplicabilidade no mercado. 
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Identificação de bananas e plátanos 
promissores em amido resistente para o 
desenvolvimento de produtos com potencial 
prebiótico 

Coordenação 

Renato Souza Cruz 

CONSEPE 

075/2014 

Área Conhecimento CNPq 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

Objetivos 

 Identificar bananas e plátanos com elevados teores de amido resistente para o desenvolvimento 

de produtos com potencial probiótico e obter informações sobre as propriedades tecnológicas dos 

amidos isolados. 

Resumo 

 A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo, devido ao seu baixo preço, alto valor 

nutritivo e elevada aceitação sensorial. Trata-se de uma cultura de importância expressiva para o Brasil, 

com destaque para a região Nordeste que é responsável por 35% de toda produção nacional. A polpa da 

banana verde é rica em amido em proporção comparável ao presente na batata inglesa e no endosperma 

do grão de milho. O amido da banana pode ser empregado com propósitos diversificados pelas 

indústrias, desde a alimentação humana até na produção de filmes biodegradáveis. Além disso, a banana 

verde é rica em amido resistente, um carboidrato que é pouco digerido no intestino delgado e atua como 

fibra insolúvel, sendo considerado um alimento prebiótico. Uma das formas de disponibilizar o amido 

resistente na dieta da população é sua oferta na forma de farinha, ou de alimentos enriquecidos com a 

farinha ou com o amido, tais como biscoitos, bolos, pães e massas. Entretanto, as farinhas de banana 

verde que estão disponíveis no mercado são provenientes de variedades comerciais, tais como Prata Anã 

e Grande Naine, que apresentam teores de amido resistente abaixo de 20% (base úmida). Assim estudos 

de caracterização de bananas e plátanos visando identificar genótipos com teores de amido resistente 

superiores às variedades comerciais são de grande relevância, pois será possível obter farinhas e 

produtos alimentícios benéficos à saúde e de maior valor agregado. Diante do exposto, este projeto tem 

como objetivo caracterizar genótipos de bananas e plátanos e identificar aqueles que apresentem 

elevadores teores de amido resistente para uso em produtos alimentícios e obtenção de informações 

sobre as propriedades tecnológicas dos amidos isolados.  
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Filme de base celulósica com óleos essenciais 
como embalagens ativas antimicrobianas e 
aromatizadas para uso em queijo coalho 

Coordenação 

Renato Souza Cruz 

CONSEPE 

153/2012 

Área Conhecimento CNPq 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

Objetivos 

 Desenvolver um filme de base celulósica como embalagem ativa antimicrobiana e aromatizante 

capazes de melhorar as características microbiológicas e sensoriais de queijo coalho. 

Resumo 

 As embalagens de alimentos são estratégias importantes que podem ser decisivas como 

vantagem competitiva na indústria de alimentos, visando atender às exigências dos consumidores, 

fornecendo embalagens modernas, práticas, que preservem os alimentos e sejam viáveis ambiental e 

economicamente. Nesse sentido, novas tecnologias de embalagens vêm sendo desenvolvidas merecendo 

destaque as embalagens ativas que interagem de maneira intencional com o alimento. O projeto visa 

desenvolver um filme de base celulósica como embalagem ativa antimicrobiana e aromatizante, capazes 

de melhorar as características microbiológicas e sensoriais de queijo coalho. Para isso, os filmes 

elaborados serão submetidos avaliados quanto as propriedades de barreira, mecânicas e térmicas além 

da avaliação da eficiência antimicrobiana dos óleos essenciais incorporados, tanto in vitro quanto em 

contato com a produto, queijo coalho. 
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Desenvolvimento de processos e 
equipamentos para a fabricação do beijú 

Coordenação 

Márcia Ângela Nori 

CONSEPE 

083/2005 

Área Conhecimento CNPq 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

Objetivos 

 O projeto foi elaborado para atender à demanda das Indústrias da Região de Feira de Santana-

Bahia, referindo-se à transmissão de tecnologia e adequação de processos, desenvolvimento de produtos 

e projetos em fábricas de beiju. 

Resumo 

 O projeto foi elaborado para atender à demanda das Indústrias da Região de Feira de Santana–

Bahia, referindo-se à transmissão de tecnologia e adequação de processos, desenvolvimento de produtos 

e projetos em fábricas de beiju. 
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Biofilmes a base de amido de mandioca 
(Manihot esculenta) e gengibre (Zingiber 
zinbiger): produção, caracterização, aplicação, 
modelagem e otimização 

Coordenação 

Silvia Maria Almeida de Souza 

CONSEPE 

079/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Agrárias 

 

Objetivos 

 Estudar os amidos de mandioca e de gengibre monitorado com estudos das características 

físico-químicas e de microestrutura, adequar a utilização desses amidos para fabricação de biofilmes 

degradáveis e comestíveis para melhorar as propriedades funcionais. 

Resumo 

 O amido é um biopolímero natural capaz de formar filmes flexíveis. Os objetivos específicos 

deste trabalho são: i) Aprimorar a técnica de extração de gengibre; ii) caracterizar os materiais; iii) 

Elaborar os filmes; iv) Avaliação da ação antioxidante da embalagem, através de análise do 

comportamento do produto embalado; v) Caracterizar os biofilmes através das análises de espessura, 

propriedades mecânicas, propriedade de barreira, teor de umidade, sólidos totais, umidade de 

equilíbrio e microestrutura. A avaliação dos amidos serão as análises de rendimento de extração para o 

amido de gengibre, o poder de inchamento, o teor de umidade, o ciclo de congelamento e 

descongelamento, o teor de amido, o teor de amilose, o teor de amilopectina e as propriedades 

viscoamilográficas das pastas. Elaborar os filmes empregando a técnica de “casting”. A desidratação da 

solução formadora de filme (SFF) será na faixa de 30 a 40ºC. Para caracterizar os filmes, serão realizadas 

análise microscópica (SEM), isotermas de sorção de água, espessura, umidade, solubilidade em água, 

propriedades mecânicas com texturômetro (TA.XT-Plus), permeabilidade ao vapor de água e 

propriedades óticas (cor e opacidade). O estudo de estabilidade com avaliação da ação antioxidante 

que a embalagem exercerá sobre o produto embalado com alto teor de carotenóides (azeite de dendê) 

em condições de oxidação acelerada. O produto embalado será monitorado, através das análises de teor 

de índice de peróxido, e do teor de dienos conjugados, o teor de hexanal, teor de ácido graxo e de 

gorduras trans. 
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Avaliação da qualidade sensorial de 
alimentos e bebidas 

Coordenação 

Wânia Silveira da Rocha 

CONSEPE 

124/2011 

Área Conhecimento CNPq 

Avaliação e Controle de Qualidade de Alimentos 

 

Objetivos 

 Possibilitar o uso adequado e ético das renomadas técnicas de Análise Sensorial de Alimentos 

e Bebidas, visando determinar a qualidade sensorial de produtos, processos novos ou existentes, a serem 

realizadas no laboratório de Análise Sensorial, localizado no Labotec II da UEFS, ou em testes de 

localização central, realizados em pontos estratégicos. 

Resumo 

 O projeto  "Avaliação da Qualidade Sensorial de Alimentos e Bebidas", registrado no Comitê de 

ética e Pesquisa sob protocolo n° 098/2007, CAAE 104.0.050.000-07 e cadastrado no CONSEPE - UEFS 

sob o número 124/2011, é um projeto multidisciplinar envolvendo diversas áreas e disciplinas de 

formação profissional, tais como: Processamento industrial, Tecnologia de Frutas, Tecnologia de leite 

e derivados, Tecnologia de Cereais e de Panificação, Tecnologia de carnes e derivados; Análise sensorial 

de alimentos; Análise físico-químicas; Desenvolvimento de novos produtos.  Objetiva avaliar a 

qualidade sensorial de alimentos e bebidas, normalmente comercializados no mercado varejista ou 

institucional ou ainda aqueles desenvolvidos nos projetos de pesquisa, extensão ou nas práticas das 

disciplinas específicas do curso de Engenharia de Alimentos, utilizando as inovações tecnológicas, de 

processamento e/ou a criação de novos produtos baseados na expectativa e análise de mercado futuro, 

ou ainda para atender ás necessidades dos consumidores. Poderão ser utilizados ou desenvolvidos 

produtos a partir de frutas ou ingredientes extraídos do semi-árido baiano, através da pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos. 

Palavras-Chave: sensorial, qualidade, desenvolvimento 
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Desenvolvimento de tecnologia para 
processamento de frutas cultivadas no semi-
árido baiano 

Coordenação 

Taís Silva de Oliveira Brandão 

CONSEPE 

162/2011 

Área Conhecimento CNPq 

Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal 

 

Objetivos 

 Promover o desenvolvimento de tecnologia industrial para aproveitamento integral de frutas 

do semi-árido baiano, tais como: jaca, jamelão, jaboticaba, tamarindo, jenipapo, sapoti, jambo, umbu, 

cajá, seriguela, etc. 

Resumo 

 Trata-se de um projeto multidisciplinar envolvendo diversas áreas de fomento (Processamento 

industrial, Tecnologia de Frutas, Tecnologia de leite, Tecnologia de Panificação, Microbiologia de 

alimentos, Análise sensorial de alimentos, Enzimologia e Análises físico-químicas e nutricionais) com 

o objetivo de desenvolver tecnologia para beneficiamento das frutas cultivadas no semi-árido baiano, 

através da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, além de avaliar o efeito das características 

sensoriais dos produtos na aceitação e intenção de compra do consumidor.  
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Monitorização de alimentos produzidos pela 
agroindústria familiar. 

Coordenação 

Elisa Teshima 

CONSEPE 

017/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

Objetivos 

 O projeto tem como objetivo geral realizar a monitorização dos produtos alimentícios das 

agroindústrias familiares, localizadas nos municípios do Território de Identidade Portal do Sertão. 

Resumo 

 A agricultura baiana é marcada fortemente por unidades produtivas de base familiar, que 

representam 87% do total dos estabelecimentos agropecuários do estado. Este segmento é responsável 

por um volume expressivo de pessoal ocupado no setor agropecuário estadual (81%) e pela geração da 

grande maioria da produção de alimentos da cesta básica. Entretanto, caracteriza-se ainda por um baixo 

nível tecnológico, de qualificação, de organização e de inserção no mercado, principalmente na região 

semi-árida, que representa cerca de 70% da área do estado da Bahia. Estas agroindústrias de base 

familiar possuem pouca integração com mercado e uma das carências quanto à inserção no mercado 

formal de produtos alimentícios, é a falta de comprovação de que seus produtos atendem aos padrões 

sanitários e de identidade e qualidade, que são estabelecidos por legislação, devido à escassez de 

laboratórios no interior do Estado que realizem a análise microbiológica e físico-química dos alimentos. 

Portanto, esta proposta tem como objetivo o financiamento da aquisição de materiais de consumo e 

capital pela SUDENE, para que a UEFS na sua competência técnica científica, possa realizar esta 

atividade de pesquisa extensionista para os agricultores familiares dos municípios do seu entorno. Ao 

executar o projeto, espera-se que 100 produtores da agricultura familiar tenham um relatório de 

inocuidade de seus respectivos produtos. O diagnóstico de inocuidade e qualidade, caso esteja em 

conformidade com a legislação sanitária, permitirá que as agroindústrias sejam inseridas na formalidade 

de comercialização de alimentos. Caso seja diagnosticado a não conformidade do produto alimentício, 

serão realizadas atividades de capacitação para auxiliar a adequação da agroindústria familiar às Boas 

Práticas de Fabricação. 
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UEFS nas nuvens: implantação da 
computação em nuvem para suporte a 
pesquisa 

Coordenação 

Ângelo Amâncio Duarte 

CONSEPE 

028/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 Disponibilizar uma Plataforma Computacional para a Computação em Nuvem para os 

pesquisadores da UEFS. 

Resumo 

 A Computação em Nuvem é uma tecnologia criada para facilitar o acesso a recursos 

computacionais de maneira pervasiva e se tornou a base para muitos serviços computacionais públicos. 

Este projeto de pesquisa objetiva acrescentar ao conhecimento do Laboratório de Computação de Alto 

Desempenho (LACAD), as competências na instalação e gestão de serviços de Computação em Nuvem 

que possam ser disponibilizados, para fins de pesquisa, à comunidade acadêmica da UEFS. Espera-se 

que ao final do projeto, sejam desenvolvidos manuais e protocolos de uso dessa tecnologia, além de ser 

colocada a disposição dos pesquisadores da UEFS, uma infraestrutura inicial de computação em nuvem 

para a realização de pesquisas. 
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FOGGY-Quando a computação em nuvem e a 
computação em névoa se encontram 

Coordenação 

Antonio Augusto Teixeira Ribeiro Coutinho 

CONSEPE 

026/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Ciência da Computação 

 

Objetivos 

 Fomentar pesquisas na Computação em Nuvem, sob o ângulo da Computação em Névoa, 

através do estudo e proposição de técnicas, modelos, algoritmos, protocolos e middleware de 

computação distribuída, buscando contribuir com o estado-da-arte em questões fundamentais como 

segurança, tolerância a falhas, confiabilidade, processamento analítico de dados, descoberta, 

endereçamento, nomenclatura, mapeamento de endereço x nomes, além de migração entre dispositivos 

e serviços em névoa e nuvens. 

Resumo 

 O projeto FOGGY visa fomentar pesquisas na Computação em Nuvem, sob o ângulo da 

Computação em Névoa, através do estudo e proposição de técnicas, modelos, algoritmos, protocolos e 

middleware de computação distribuída, buscando contribuir com o estado-da-arte em questões 

fundamentais como segurança, tolerância a falhas, confiabilidade, processamento analítico de dados, 

descoberta, endereçamento, nomenclatura, mapeamento de endereço x nomes, além de migração entre 

dispositivos e serviços em névoa e nuvens. Os avanços obtidos podem ser aplicados em diferentes 

domínios e sobretudo à implementação do paradigma de Internet das Coisas, além de aplicações de 

Vídeo sob Demanda. A pesquisa será desenvolvida a partir de cinco grandes eixos, traduzidos nas 

seguintes metas: Meta 1: Névoa e Internet das Coisas Meta 2: Nuvem e Vídeo sob Demanda Meta 3: 

Nuvem e Processamento Analítico Prescritivo Meta 4: Tolerância a Falhas na Nuvem Meta 5: Rede de 

pesquisa e formação de pessoas Auxílio financeiro / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

- Auxílio financeiro. Edital -13/2015. Termo de Outorga 0006/2015.  
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Investigando o impacto de anomalias de 
código nas práticas do desenvolvimento de 
software 

Coordenação 

José Amâncio Macedo Santos 

CONSEPE 

043/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

Objetivos 

 Compreender e teorizar sobre o impacto da adoção do conceito de anomalias de código na 

prática do desenvolvimento de software. 

Resumo 

 Desde a década de 90, pesquisadores da Engenharia de Software têm discuto estratégias para 

avaliação sistemática de anomalias de código em projetos de software. De acordo com a teoria 

apresentada sobre o tema, a existência dessas anomalias representa um potencial problema para 

evolução de sistemas. Entretanto, alguns estudos experimentais têm apresentado resultados que se 

contrapõem a ideia bem aceita de que as anomalias representam um problema e que, portanto, devem 

ser removidas. Tanto os estudos que confirmam as ideias postas em teoria, quanto os que as refutam, 

são apresentados de maneira isolada e as razões para as contradições nos resultados são desconhecidas. 

A compreensão das causas desse fenômeno é imperativa, uma vez que muito esforço tem sido dedicado 

ao estudo e à adoção do conceito de anomalias na indústria de software. Este projeto é apresentado 

como um estudo exploratório que visa mitigar a falta de compreensão sobre as inconsistências nos 

resultados dos estudos experimentais sobre o tema. Em outras palavras, pretendemos compreender o 

real impacto da adoção do conceito de anomalias na prática do desenvolvimento de software. Para isso, 

dividimos o projeto em duas etapas. Primeiro, propomos a realização de uma síntese englobando os 

resultados dos estudos experimentais existentes sobre anomalias de código. O método adotado para a 

realização da síntese é a revisão sistemática, como proposto pela disciplina da Engenharia de Software 

Experimental. Segundo, propomos a realização de dois estudos experimentais a partir de hipóteses 

resultantes da revisão sistemática. Também nestes casos, os métodos para realização dos experimentos 

serão baseados na disciplina de Engenharia de Software Experimental, que apresenta uma série de 

possibilidades, como experimentos controlados, surveys, estudos de caso, etc. A escolha do método 

dependerá das hipóteses a serem testadas e da disponibilidade de recursos. Os resultados deste projeto 

suportarão decisões de práticos e pesquisadores com relação ao esforço dedicado à adoção do conceito 

de anomalias de código, seja na academia ou na indústria de software. 



 

  440 

Desenvolvimento de modelos numéricos de 
terreno (MNT) baseados em imagens estéreo 
do sensor orbital Áster 

Coordenação 

Rosangela Leal Santos 

CONSEPE 

007/2008 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 Extrair feições 3D (vetorização) das imagens estéreo do sensor orbital Áster, (correspondentes 

às bandas 3N e 3B) através da aplicação de um conjunto de ferramentas avançadas de visualização 

desenvolvidas segundo o modelo matemático específico deste sensor. 

Resumo 

 Todas as disciplinas de pesquisa científica que envolve o estudo da superfície da terra 

necessitam de dados topográficos e suas mediadas derivadas de declividade e de aspecto, 

principalmente voltados para projetos de planejamento e gestão do território, seja envolvendo a área 

urbana, desenvolvimento agrícola, irrigação e drenagem, saneamento, dentre outros, constituindo-se 

de conhecimento básico mais que necessário para qualquer projeto de intervenção. Os gestores 

públicos, de modo geral, buscam um estudo detalhado dos seus territórios para lançamento das 

diretrizes de apoio e progresso, seja em escala municipal, regional ou estadual. Portanto, é fundamental 

conhecer o território em suas diferentes escalas e suas particularidades. As técnicas usuais de 

mapeamento planialtimétrico são a topografia e a fotogrametria.  

 A cartografia, em suas diferentes escalas, mostra-se relevante podendo obter informações 

precisas com agilidade e eficiência. Entretanto, existe uma grande carência de material topográfico 

básico, em diferentes escalas, inclusive em escala de 1:100.000, onde, no estado da Bahia, torna-se 

reconhecido o vazio cartográfico com ausência de8 cartas, correspondendo a uma área aproximada de 

24.200km2 , sendo que destas cartas, 7 estão no semi-árido, abrangendo uma área aproximada 21.175 

km2. Esta carência de material, aliado a falta de atualização do material existente, e a grande 

necessidade de produtos planialtimétricos atualizados, levou o Instituo Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) a se programar, para os próximos 10 anos, realizar o recobrimento 
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aerofotogramétrico, objetivando o recobrimento deste vazio além do mapeamento em escala mais 

adequada para a representação do Estado.  

 A cartografia estadual foi definida por apresentar um alto grau de desatualização e algumas 

perdas de originais cartográficos, (folhas produzidas pela SUDENE) do Estado. Entretanto, os custos 

dos levantamentos aerofotogramétricos são bastante elevados, sendo este método tradicional um dos 

mais dispendiosos. Em função disso, buscou-se métodos com custos mais reduzidos. Destes métodos, 

os baseados na interferometria de imagens de satélite foram os que apresentaram os melhores custos 

benefícios. Existem várias plataformas que se predispõem a elaborar estereopares, como as imagens 

oriundas de radares (ERS-1 e 2, Radarsat) ou mesmo a missão teuto-americana que mapeou o mundo 

em 3 dimensões com uma resolução espacial de 3 segundos (~ 90m), mais conhecida como SRTM. 

Também sensores ópticos, como o SPOT , e o Ikonos apresentam esta possibilidade com resoluções 

espaciais variando de 10m a 1 m.  

 Destes sensores que apresentam esta possibilidade de formar estereopar, as imagens Aster são 

a que apresentam menor custo por cena (aproximadamente R$ 100,00 = U$ 55.00), podendo estes serem 

adquiridos gratuitamente pelas instituições de ensino e pesquisa cadastradas na NASA, e que recobrem 

uma área de 3600km2, com uma resolução espacial de 15m, o que possibilitaria a elaboração de cartas 

planialtimétricas em escala 1:50.000, considerando o erro de graficismo de 0,2mm. Porém, o maior 

empecilho para este tipo de trabalho se concentra na área de software, onde os existentes no mercado, 

além de serem poucos, com especificações para aplicações e formatos bem definidas, são de formato 

proprietário, e muito onerosos, provocando uma elevação significativa no orçamento dos projetos, além 

de não terem representação no Brasil, não dispondo de assistência técnica, e onde, muitas vezes, os 

custos do treinamento se equivalem ao próprío custo do software. 

 Assim, evidencia-se a necessidade de buscar soluções economicamente viáveis para elaborar 

soluções de baixo custo, de ampla distribuição, de fácil acesso, treinamento e manuseio. Desta forma, o 

presente projeto visa desenvolver um conjunto de ferramentas avançadas para visualização e extração 

de feições (vetorização) 3D de imagens estéreo, em particular do sensor Aster, da Plataforma Terra, 

buscando contribuir para a elaboração e atualização dos documentos cartográficos do semi-árido, 

visando fornecer uma base confiável e de elevada qualidade técnica aos gestores e interventores do 

planejamento estratégico dos territórios baianos.  
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Variações climáticas e flutuações da produção 
agrícola nos municípios baianos (1970/2006): 
Análise prévia para um modelo de previsão 
de safra para o Estado da Bahia 

Coordenação 

Rosangela Leal Santos 

CONSEPE 

028/2008 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 Avaliar a influência das variações climáticas sobre os níveis de produção e produtividade física 

da agricultura no Estado da Bahia, buscando mensurar a influência de deficiências hídricas e das 

variações térmicas sobre a produtividade agrícola agregada, por município, no estado da Bahia, para o 

período de 1970 a 2006. 

Resumo 

 O processo de produção na agricultura está condicionado pelos ciclos biológicos, que são 

fortemente influenciados pelas condições climáticas. Essa característica faz com que o planejamento na 

agricultura deva considerar essa fonte potencial de incerteza e risco. 

 Condições favoráveis do tempo podem proporcionar maiores safras, ao passo que efeitos 

desastrosos podem resultar de condições meteorológicas adversas. Tais flutuações são importantes nas 

oscilações de oferta de produtos, com conseqüências na formação dos preços e na renda dos produtores, 

podendo comprometer o abastecimento interno e as exportações. 

 A possibilidade de aumentos permanentes nas temperaturas médias do planeta, bem como da 

grande variação dos níveis de precipitação pluviométrica médios como decorrência do agravamento do 

efeito estufa nos próximos cinqüenta anos, é considerada bastante provável pela comunidade cientifica 

internacional. Essas mudanças climáticas globais podem ter efeitos catastróficos sobre o bem estar da 

humanidade. Destacam-se, nesse sentido, as condições agro-climáticas de várias regiões e os eventuais 

efeitos diretos a sua sustentabilidade ambiental. Enfim, condições climáticas extremamente 

desfavoráveis podem dar origem a choques na oferta de produtos e comprometer todo o conjunto da 

economia, fazendo com que as incertezas geradas pelas condições do tempo devam ser avaliadas na 

formulação de políticas e na tomada de decisão nas áreas privada e pública1. Normalmente, tenta-se 
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minorar esses problemas com a formação de estoques, recorrendo a importações e criando programas 

para recuperar os setores atingidos. O conhecimento dos impactos das condições do tempo sobre a 

produção agrícola, que permite separar os efeitos do tempo de outros fatores determinantes da 

produtividade, colabora na obtenção de previsões antecipadas e estimativas confiáveis sobre o volume 

de produção agrícola e subsidia as decisões que devem ser tomadas em resposta à ocorrência desses 

fenômenos. 

 A pesquisa aqui proposta busca avaliar a correlação entre a variação climática do Estado da 

Bahia, e seus efeitos potenciais na variação da produção agrícola do Estado, buscando mensurar os 

impactos econômicos decorrentes desta interação, para o período de 1970 à 2006, onde se irá mensurar 

a influência de deficiências hídricas sobre a produtividade agrícola agregada no Estado para este 

período; simular níveis de produtividade sem adversidades climáticas (deficiências hídricas); e estimar 

as perdas de produção (valor da produção) decorrentes. O trabalho procurará também expandir a 

explicação da produção agrícola pela incorporação de fatores relacionados com o desenvolvimento da 

pesquisa agrícola no Brasil de forma a captar a interação entre os órgãos de pesquisa e extensão e a 

decisão de adoção tecnológica do produtor agrícola, criando um escopo ambiental para geração do 

modelo de previsão de safra para os diferentes municípios baianos. 
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Modelagem com realidade virtual dos 
espaços urbanos de Feira de Santana: uma 
análise instrumental 

Coordenação 

Rosângela Leal Santos 

CONSEPE 

020/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Exatas e da Terra 

 

Objetivos 

 Avaliar os aspectos teórico-conceituais e aplicações práticas operativas de tecnologias 

computacionais para documentação e difusão da cartografia digital urbana, com o uso das técnicas de 

sensoriamento remoto, modelagem geométrica tridimensional, hipermídia e realidade virtual através 

da internet. 

Resumo 

 Nesta pesquisa pretende-se mesclar um conjunto de tecnologias similares, mas que são 

tradicionalmente utilizadas separadas e aplicadas para diferentes objetivos em diferentes campos da 

ciência, buscando com isso criar uma modelagem virtual em 3 dimensões, realística e interativa com o 

usuário, em áreas urbanas de Feira de Santana. Para tanto, serão usados: sensoriamento remoto, 

realidade virtual, SIG 3D, banco de dados, técnicas avançadas de renderização e animação, além de 

outras tecnologias-chave. Dito o objetivo, será obtido através da mesclagem de um modelo de elevação 

digital 3D com imagens ortorretificadas (fotografias aéreas e imagens de satélite de alta resolução) e 

com o modelo 3D estéreo das ruas, edificações e equipamentos urbanos do Bairro Centro de Feira de 

Santana e da UEFS. Serão reproduzidas tanto a paisagem como a arquitetura urbana, permitindo que o 

usuário possa navegar por esse ambiente virtual de forma fácil e intuitiva. Neste sistema será possível 

realizar uma série de operações, tais como andar, medir, consultar e até mesmo voar, buscando atender 

a uma demanda por uma visualização mais sofisticada e abrangente. Desse modo, promove-se a 

transformação da tecnologia digital da cidade, desenvolvida a partir de um sistema de informações 

geográficas (SIG) bidimensional, para um sistema de realidade virtual tridimensional, fornecendo um 

serviço de informação mais avançado do que o do SIG tradicional, pois será aplicado a um espaço 

geográfico visualizado tridimensionalmente. Este sistema terá múltiplas aplicabilidades, 

principlamente no planejamento urbano, nos serviços destinados á população, gestão municipal, 

controle de tráfego, entre outros. 
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Sistema computacional para auxílio ao 
diagnóstico de lesões histopatológicas renais 
em larga escala. 

Coordenação 

Angelo Amâncio Duarte 

CONSEPE 

003/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Metodologia e Técnicas da Computação 

 

Objetivos 

 Ampliação da capacidade e da robustez da classificação automática de lesões histológicas do 

sistema computacional PathoSpotter para viabilizar a sua utilização em análises em larga escala de 

associações clinicopatológicas. 

Resumo 

 Neste projeto propomos o desenvolvimento de um sistema computacional de reconhecimento 

de lesões histológicas, o qual vem sendo desenvolvido nos dois últimos anos e poderá ser usado para 1) 

treinamento de especialistas em Patologia hepática e renal, áreas nas quais é crítica a carência de 

profissionais no Brasil e no mundo; 2) suporte à médicos patologistas que trabalham em áreas remotas, 

na tomada de decisões para o diagnóstico adequado de doenças hepáticas e renais; 3) seleção e 

classificação de material didático para fins acadêmicos e 4) facilitar a pesquisa em larga escala de 

associações clinicopatológicas entre lesões histológicas do fígado e do rim, com sinais e sintomas 

clínicos de doenças. Até este momento, não existem outros sistemas computacionais capazes de fazer 

a identificação automática de imagens histológicas relacionadas a doenças hepáticas ou renais, embora 

exista intensa pesquisas para desenvolvimento de sistemas computacionais para suporte à análise 

automática de neoplasias em biópsias de pele, estômago, pulmão e próstata.  

 Esta proposta tem como perspectiva contribuir com soluções para importantes problemas de 

saúde pública de elevado custo social e econômico, principalmente para o SUS. Por exemplo, sabe-se 

que as glomerulopatias representam a terceira causa mais frequente de insuficiência renal crônica, e 

estima-se que cerca de 8% dos recursos do SUS são consumidos com o tratamento de doença renal 

crônica incluindo terapêutica substitutiva e complicações (Sancho, 2008). Acresça-se a isso o fato 

dessas doenças provocarem uma expressiva perda de qualidade de vida e horas de trabalho produtivo, 

com grande impacto negativo na economia das famílias. O sistema que propomos neste projeto, 
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denominado PathoSpotter, é um sistema computacional para classificação de imagens histológicas de 

lesões renais e hepáticas a partir da imagem digital de uma biópsia, baseando-se para isso em métodos 

de Visão Computacional e Inteligência Artificial. Dispomos de um dataset composto por 

aproximadamente 90 mil imagens geradas no curso de 20 anos de uma rotina diagnóstica de biópsias 

hepáticas e renais. 

 Até o momento, como prova de conceito, produzimos um módulo do sistema, denominado 

PathoSpotter-K, capaz de identificar um tipo de lesão histológica glomerular de proliferação celular, 

componente presente em várias glomerulonefrites. Esse módulo produziu discussões em fóruns 

tecnológicos (Barros, 2015) e um artigo em periódico científico de relevância (Barros et al., 2017). 

 Um dos objetivos deste projeto é a catalogação adequadas destas imagens através da melhoria 

dos métodos computacionais de classificação das lesões, para que possam futuramente ser organizadas 

como biorrepositório e daí serem utilizadas em ensino e pesquisa por outros grupos. Este projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética para Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Instituto Gonçalo Moniz 

(FIOCRUZ), Protocolos Nº 188/09 e Nº 1.817.574, e envolve a colaboração da FIOCRUZ-BA (que 

mantém o Serviço de Referência em Patologia Hepática e Renal para rede de hospitais públicos de 

referência do Estado da Bahia) e pelo Laboratório de Computação de Alto Desempenho da 

Universidade Estadual de Feira de Santana. 

 Estima-se que o projeto possibilitará a formação de pelo menos quatro mestrandos (um outro 

estudante já concluiu o mestrado), pelo menos um doutorando e a criação de um núcleo 

multidisciplinar de estudos na área de Patologia Digital. 
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Bikesensor: monitoramento e visualização de 
fatores ambientais em ciclovias e ciclofaixas 
através de sensores. 

Coordenação 

Daniel Gouveia Costa 

CONSEPE 

058/2019 

Área Conhecimento CNPq 

Sistemas de Computação 

 

Objetivos 

 Desenvolvimento de uma solução de monitoramento das condições ambientais que incidem 

sobre ciclistas nas cidades, de modo a gerar dados geográficos e históricos que possam indicar a 

qualidade relativa das ciclovias e ciclofaixas, e, assim, potencialmente guiar políticas públicas a respeito 

da melhoria da qualidade de vida dos ciclistas. 

Resumo 

 O principal objetivo deste projeto de pesquisa é o desenvolvimento de uma solução de 

monitoramento das condições ambientais que incidem sobre ciclistas nas cidades, de modo a gerar 

dados geográficos e históricos que possam indicar a qualidade relativa das ciclovias e ciclofaixas. Dessa 

forma, os dados obtidos poderão guiar políticas públicas ligadas à inserção de bicicletas no cenário 

urbano e na promoção da melhoria da qualidade de vida dos ciclistas. Para tanto, será desenvolvido um 

sensor específico para ser acoplado à bicicletas, além de um sistema para processamento dos dados 

monitorados e exibição de informações utilizando mapas de calor e gráficos, que poderão ser acessados 

através de uma interface web pública. 
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Implantação da incubadora tecnológica de 
cooperativas populares da UEFS 

Coordenação 

José Raimundo de Oliveira Lima 

CONSEPE 

116/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Economia dos Recursos Humanos 

 

Objetivos 

 Implantação de uma Incubadora de Cooperativas populares na UEFS visando criar um espaço 

para a produção e socialização de conhecimento técnico e científico aos empreendimentos solidários 

populares, contribuindo para a viabilização de alternativas de geração de emprego e renda, através da 

mobilização, articulação e acompanhamento de grupos populares excluídos do mercado formal de 

trabalho, visando à construção de novos valores centrados nas práticas autogestionárias de 

empreendimentos solidários. 

Resumo 

 A Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária, IEPS-UEFS, constitui-se em um 

programa interdisciplinar de caráter permanente Resolução 150/2010 e um Projeto de  Pesquisa 

Resolução 116/2010, depois 003/2013 quando alteramos sua denominação e reformularmos seu 

coronograma no sentido de uma pesquisa permanente, desenvolvido por servidores, docentes, técnicos 

administrativos e discentes (bolsistas ou voluntários) da Universidade Estadual de Feira de Santana, 

com possibilidade de participação da comunidade externa. Desenvolve-se, por meio de projetos de 

extensão e pesquisa e outras atividades de caráter continuado junto à comunidade externa e interna, 

no âmbito da economia popular e solidária, constituindo-se em um espaço para o diálogo junto às 

iniciativas solidárias e populares, estimulando a geração de trabalho e renda através de processos de 

incubação com ações de transferência e apropriação de tecnologias necessárias à consolidação das 

iniciativas. No processo de incubação, a IEPS-UEFS adota os fundamentos da Economia Popular e 

Solidária visando à integração solidária dos sujeitos, colocando como valor principal o trabalho-

educação. São mantidas, de forma continuada, atividades de interação com a comunidade externa, 

produtores rurais e urbanos ligados à economia popular e solidária, movimentos sociais, ONGs e 

instituições diversas com o objetivo de promover a articulação de redes sócio-econômicas de produção, 

comercialização e consumo, impulsionando o desenvolvimento local solidário e regional e 

possibilitando às iniciativas econômicas solidárias o acesso a tecnologias que agreguem valor ao 

produto/serviços. A presente proposta volta-se, mais especificamente, a subsidiar processos de 
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incubação em curso e planejados para os próximos dois anos, envolvendo grupos populares que atuam 

nos espaços de duas cantinas do campus central da UEFS (Projeto Cantina Solidária I, Projeto Cantina 

Solidária II e Projeto Plantas Ornamentais, Projeto Feira Permanente), convertidos em espaços 

pedagógicos da Incubadora, bem como ações envolvendo a organização de grupos populares de Feira 

de Santana que produzem artesanato a partir de refugos industriais, integrados em rede (Rede 

Recostura) dentro do programa Mesa Brasil do SESC (Projeto Rede Recostura). 
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A evolução dos conjuntos habitacionais e seus 
impactos sobre os recursos hídricos na cidade 
de Feira de Santana-BA 

Coordenação 

Sandra Medeiros Santo 

CONSEPE 

036/2005 

Área Conhecimento CNPq 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

Objetivos 

 Avaliar o Processo de ocupação pelos conjuntos habitacionais de Feira de Santana, destacando 

os agentes que atuam na formação dos mesmos e analisando os impactos ocorridos sobre o manancial 

hídrico existente nos locais e arredores estudados. 

Resumo 

 O presente projeto de pesquisa se propõe a efetuar um amplo estudo sobre dois grandes eixos  

temáticos  de  fundamental  importância  no  mundo  contemporâneo  que  são:  a habitação e a água.  

A questão habitacional irrefutavelmente é um dos temas mais polêmicos no contexto dos estudos sobre 

a cidade e, os problemas de moradia são extremamente marcantes dentro do contexto das cidades 

capitalistas, principalmente no chamado Terceiro Mundo. Diante deste contexto  tornam-se  

imprescindíveis as pesquisas que levantem as características fundamentais, elaborem diagnósticos e 

apontem caminhos das condições habitacionais em todas as cidades brasileiras. A água neste contexto 

desempenha um importante papel, posto que é fundamental para a  vida  das  pessoas  e  infere  de  forma  

direta  no  cotidiano  da  população.  Este  líquido sempre norteia inúmeras ações humanas. Em Feira 

de Santana este processo torna-se ainda mais  delicado,  devido  ao  fato  de  no  seu  sítio  urbano  

existirem muitas  lagoas  e nascentes, que interagem no cotidiano das pessoas e no ordenamento das 

cidades. Assim, junto à questão habitacional irá ser analisada a relação homem – água, avaliando os 

conflitos existentes entre o homem e o meio, sugerindo meios para minimizar ou até mesmo debelar 

este problema, procurando-se através de uma educação ambiental sensibilizar a população e as 

autoridades diretamente ligadas ao objeto de estudo. Estes temas serão tratados dentro dos contextos 

global e local. Sendo que, no global será avaliado os panoramas no âmbito mundial e o nacional, 

enquanto que na escala local será avaliado o aspecto específico da realidade feirense, onde serão 

destacados os conjuntos habitacionais e o impacto do mesmo  sobre o meio ambiente, principalmente 

no que se refere aos recursos hídricos. 
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Utilização de redes neurais para a predição de 
propriedades físicas e mecânicas de 
argamassas e concretos com agregados 
reciclados 

Coordenação 

Anderson de Souza Matos Gadéa 

CONSEPE 

072/2011 

Área Conhecimento CNPq 

Materiais e Componentes de Construção 

 

Objetivos 

 Viabilizar o uso de argamassas e concretos reciclados de resíduos de construção e demolição. 

Resumo 

 A utilização de resíduos de construção e demolição (RCD) como adições e/ou substituições em 

concretos estruturais apresenta-se como uma solução de grande potencial para redução do consumo de 

agregados naturais, e da quantidade de resíduos sólidos gerados na indústria da construção civil. O 

aproveitamento do RCD como agregados reciclados já está previsto em pavimentações e no preparo de 

concreto sem função estrutural. O presente projeto visa aplicação de redes neurais artificiais para a 

predição de propriedades físicas e mecânicas de argamassas e concretos com agregados reciclados, a 

partir de suas composições e avaliar a influência de cada componente no produto final. O objetivo é, 

portanto, avaliar a influência da substituição de agregado natural pelo reciclado sobre propriedades 

físicas mecânicas, como a massa específica, absorção, resistência à compressão, resistência à tração na 

flexão, resistência à tração por compressão diametral e módulo de deformação. 
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Construção de uma colônia de robôs 
autônomos para reconhecimento, busca e 
inspeção 

Coordenação 

Anfranserai Morais Dias 

CONSEPE 

063/2008 

Área Conhecimento CNPq 

Engenharia Elétrica 

 

Objetivos 

 Construir uma colônia de robô, aplicados a resolução das tarefas de busca, reconhecimento de 

padrões e inspeção, em um ambiente não estruturado. 

Resumo 

 O presente projeto objetiva desenvolver uma colônia de robôs baseada em algoritmos de 

Inteligência Artificial e sistemas de multi-sensoreamento para realizar busca, reconhecimento e 

inspeção em ambientes hostis aos seres humanos. Os robôs serão providos de algoritmos que 

possibilitem a troca de informações como mapas e irregularidades, além de um sistema que garanta a 

operacionalidade dos robôs, ou seja, quando um robô encontrar outro robô inoperante ele será capaz 

de dividir parte de sua energia de modo a garantir a troca de informações sem comprometer seu 

funcionamento. 
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Desenvolvimento de um módulo de 
simulação computacional para medições de 
desempenho em redes de sensores visuais 
sem fio 

Coordenação 

Daniel Gouveia Costa 

CONSEPE 

005/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Engenharia Elétrica 

 

Objetivos 

 Desenvolvimento de um módulo de simulação destinado a verificações de desempenho em 

redes de sensores visuais sem fio genéricas. 

Resumo 

 Ferramentas de simulação que permitem a medição de consumo de energia, vazão da rede, 

perda de pacotes e latência são essenciais para trabalhos de pesquisa na área de redes de sensores visuais 

sem fio. Contudo, os recursos de simulação atuais permitem apenas verificações de desempenho de 

Redes de Sensores sem Fio (RSSF) escalares, destinadas ao monitoramento de grandezas como 

temperatura, pressão, umidade e variação sísmica, não sendo, em geral, apropriadas para medições em 

RSVSF. O principal objetivo desse projeto de pesquisa é o desenvolvimento de um módulo de simulação 

destinado a verificações de desempenho em redes de sensores visuais sem fio genéricas. 
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Implantação e cobertura ótimas em redes de 
sensores visuais sem fio explorando a 
relevância de monitoramento dos nós fontes 

Coordenação 

Daniel Gouveia Costa 

CONSEPE 

006/2015 

Área Conhecimento CNPq 

Engenharia Elétrica 

 

Objetivos 

 Otimizar as estratégias de implantação e configuração de redes de sensores visuais sem fio, 

explorando a relevância de monitoramento dos nós fontes como parâmetro central de otimização. 

Resumo 

 Esse projeto propõe que as relevâncias de monitoramento dos nós fontes sejam exploradas para 

otimizar a cobertura visual da rede, influenciando diretamente na forma como sensores são 

implantados, na eficiência energética (com a adoção de nós redundantes) e na conectividade dos nós. 

Assim, esperamos utilizar os requisitos de monitoramento das aplicações para guiar uma operação mais 

eficiente da rede, trazendo contribuições inéditas a essa área de pesquisa. Para tanto, serão propostos 

novos algoritmos e metodologias para implantação e (re)configuração de RSVSF. 
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Otimizações da transmissão, configuração e 
gerenciamento de redes sensores visuais sem 
fio utilizando política de QoS 

Coordenação 

Daniel Gouveia Costa 

CONSEPE 

110/2013 

Área Conhecimento CNPq 

Engenharia Elétrica 

 

Objetivos 

 Otimizar as estratégias de implantação, operação e gerenciamento de redes de sensores visuais 

sem fio, explorando parâmetros locais e globais como base para otimização. 

Resumo 

 As redes de sensores sem fio ainda são um tópico de pesquisa bastante relevante, tanto devido 

à sua grande aplicabilidade, quanto em relação aos desafios de implantação, configuração, operação e 

gerenciamento que ainda persistem. A utilização de sensores com câmera amplia consideravelmente 

esse cenário, abrindo um novo campo de pesquisa. Como novos e mais complexos desafios são 

apresentados, muitas das abordagens empregadas para redes de sensores escalares não são válidas para 

redes de sensores visuais sem fio, impulsionando o desenvolvimento de otimizações. Nesse contexto, 

esse projeto propõe diferentes otimizações na transmissão, configuração e gerenciamento de redes de 

sensores visuais sem fio, utilizando como base políticas de QoS locais e globais. Pretendemos assim 

aumentar o desempenho da rede como um todo, ao mesmo tempo em que atendemos satisfatoriamente 

os requisitos de comunicação das aplicações de monitoramento. 
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Modelos de propagação microcelulares em 
áreas urbanas e rurais para freqüências nas 
faixas de UHF e microondas 

Coordenação 

Edgar Silva Júnior 

CONSEPE 

133/2007 

Área Conhecimento CNPq 

Telecomunicações 

 

Objetivos 

 Este projeto visa à implementação de novos módulos para o desenvolvimento de Modelos de 

Propagação em áreas Urbanas e Rurais para conseqüências nas faixas de UHF e Microondas. Modelos 

de propagação são complementados através da construção de softwares de predição, que concatenam 

características do transmissor e receptor de radiofreqüência, das equações de propagação da onda e da 

base de dados estrutural do local envolvido. 

Resumo 

 Este projeto de pesquisa visa à implementação de novos módulos para o desenvolvimento de 

Modelos de Propagação em áreas Urbanas e Rurais para freqüências nas faixas de UHF e Microondas, 

dando continuidade aos trabalhos realizados durante o processo de doutoramento do autor, 

apresentados à comunidade científica através de congressos internacionais do IEEE e de um periódico 

internacional de reconhecido valor (Qualis A da CAPES). Modelos de propagação são implementados 

através da construção de softwares de predição, que concatenam características do transmissor e 

receptor de radiofreqüência, das equações de propagação da onda e da base de dados estrutural do local 

envolvido. Após a sua efetiva construção, esse modelo pode ser utilizado para avaliar a performance de 

um sistema sem a necessidade de construí-lo em hardware antes dessa avaliação, fato que economiza 

tempo e dinheiro. A necessidade do surgimento de modelos adequados para análise, projeto, e 

gerenciamento das redes de rádio-comunicação tem papel fundamental no êxito das empresas de 

telecomunicações. A plataforma proposta para o desenvolvimento dos modelos é o Matlab®. 
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Desenvolvimento de um aplicativo 
computacional para redução de biodiesel 

Coordenação 

Gean Cláudio de Souza Santana 

CONSEPE 

094/2005 

Área Conhecimento CNPq 

Tecnologia Química 

 

Objetivos 

 Elaborar um aplicativo computacional para produção de Biodiesel que realize simulações para 

diversas condições de processos e forneça dados técnicos e econômicos úteis em tomada de decisão. 

Resumo 

 Atualmente existe uma tendência buscar alternativa energética em substituição aos 

energéticos fósseis. O Brasil nesse sentido tem tido um papel de destaque no cenário internacional onde 

foi alcançada uma matriz energética fortemente renovável utilizando dentro outros energéticos, a 

energia hidráulica e a biomassa. É claro, que todos os esforços no sentido de buscar alternativas 

energéticas que o país buscou e implementou, possui méritos mas também merece uma análise crítica. 

O caso do Pro-Álcool é um exemplo, pois dentre outras conseqüências, observamos uma centralização 

em poder dos usineiros de açúcar e uma tendência a monocultura no final da década de 1970 e início 

dos anos 1980. 

 A partir dos anos 2000, o Brasil vêm sinalizando interesse em produzir biodiesel utilizando 

óleos vegetais e álcool (metílico ou etílico). Entretanto, o país possui pouca experiência na produção 

desse energético e uma maneira de prever as variáveis de produção é através da modelagem de todo 

processo. Além isso, a modelagem pode ser utilizada como ferramenta de controle de processo, 

otimizando a produção e/ou minizando os custos de produção. 

 O projeto apresentado a seguir se propõe a construir um aplicativo computacional, utilizando 

as linguagem FORTRAN e DELPHI, que realize simulações em plantas de produção de biodiesel a 

partir de variáveis de entrada como, pressão, temperatura, vazão e composição das matérias primas de 

processo. 
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Desenvolvimento e análise numérica de 
formulações de diferenças finitas e de 
elementos finitos para modelagem e 
simulação de problemas de Engenharia 

Coordenação 

Geraldo José Belmonte dos Santos 

CONSEPE 

065/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Principios Variacionais e Métodos Numéricos 

 

Objetivos 

 Desenvolvimento, a análise e a realização experimentos numéricos de formulações eficientes de 

diferenças finitas energéticas e de elementos finitos mistos-hibridos e estabilizados aplicados a 

problemas de engenharia em elasticidade e inelasticidade, em geral. 

Resumo 

 Os problemas de Engenharia são, em geral, extremamente complexos e, portanto, faz-se 

necessário o desenvolvimento de modelos matemáticos e computacionais que sejam, ao mesmo tempo, 

simples o suficiente para serem resolvidos com os conhecimentos e as tecnologias atuais e também 

sofisticados, para captarem a essência dos fenômenos modelados. Para simular o comportamento real 

dos sistemas em mecânica dos sólidos, em suas diversas fases de carregamento, deve-se, minimamente, 

introduzir nos modelos matemáticos e computacionais a capacidade de representar comportamentos 

constitutivos, tais como: creep, plasticidade, dano, fratura etc. Esses comportamentos, em geral, geram 

dificuldades numéricas devido, dentre outras coisas, ao vínculo isocórico interno (e.g. creep e 

plasticidade), ao comportamento inelástico não-linear e ao aparecimento de campos não suaves (e.g. 

campos de tensão na ponta de trincas e na mudança abrupta de geometria e de materiais). O mesmo 

vínculo isocórico é encontrado em todas as fases de comportamento de materiais incompressíveis ou 

quasi-incompressíveis (e.g. borracha, rocha de sal), bem como na condição inicial (equação de Stokes) 

do problema clássico de consolidação de Biot, dentre outros. Soma-se às dificuldades supracitadas 

aquelas geradas pela esbeltez das estruturas, tais como as encontradas em vigas de Timoshenko e placas 

de Mindlin-Reissner (travamento de cisalhamento) e em cascas e arcos (travamento de cisalhamento e 

de membrana). 

 Para a solução numérico-computacional de tais problemas de Engenharia vem sendo utilizado 

em larga escala o método dos elementos finitos e, de forma menos expressiva, o método das diferenças 
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finitas. Para o caso do método dos elementos finitos, na sua versão primal ou cinemática, na qual o 

deslocamento nodal é calculado com maior acurácia, as tensões são obtidas por derivação do campo 

aproximado, levando a soluções menos precisas deste campo. Além disso, tal versão primal não preserva 

a condição de equilíbrio local nos elementos. Poder-se-ia utilizar uma versão dual baseada nas tensões, 

pois seriam corrigidos ao mesmo tempo o problema da precisão das tensões e da condição de equilíbrio 

local, ou a versão mista, a qual agrega as coisas boas dos métodos primal e dual, interpolando 

independentemente tanto o campo de deslocamento quanto o de tensão no interior dos elementos. No 

entanto, encontrar espaços de funções polinomiais estáveis que atendam aos critérios exigidos para o 

problema não é trivial, limitando o uso de tais métodos. 

 Uma forma de resolver o problema dos espaços estáveis é através do uso de estabilizações na 

formulação. Tais estabilizações desvinculam os espaços de obrigações (e.g. condições do teorema de 

Babuska-Brezzi) que dificultam seu uso, permitindo a utilização de espaços mais simples, tais como os 

polinômios de Lagrange de diversas ordens. Recentemente, foram introduzidos métodos mistos-

híbridos estabilizados por Loula (2011) que aumentam a flexibilidade do uso do método de elementos 

finitos, pois a técnica de hibridização introduz variáveis globais no contorno das regiões hibridizadas, 

flexibilizando a continuidade dos campos de deslocamento e de tensão no contorno das regiões (ou 

elementos). Com isso, têm-se problemas locais, em cada região ou elemento, nos quais, em tese, poder-

se-ia aplicar qualquer método de resolução, a exemplo do método dos elementos finitos misto 

estabilizado e do método das diferenças finitas.  

 Em relação ao método das diferenças finitas, seja na sua forma forte, a partir das equações 

diferenciais, ou na sua forma fraca, a partir das equações variacionais (ou de energia), quando então é 

denominado de método das diferenças finitas energéticas, conforme Lima (2004), sua grande vantagem 

é a simplicidade e o menor custo computacional, porém continua com os problemas supracitados que 

prejudicam a estabilidade e convergência do método, os quais precisam ser contornados. Além disso, 

têm os problemas relacionados com a aplicação das condição de contorno e com a modelagem em 

geometrias irregulares, estando essas áreas em aberto para pesquisa, inclusive no contexto dos métodos 

sem malha (meshless), conforme apresentado por Orkisz (1998). Em relação às geometrias irregulares, 

já existem métodos baseados em diferenças finitas em que é possível utilizar malhas não estruturadas 

(ver Benito, Ureña e Gavete (2007) e Santos, Loula e Santos (2016)), porém ainda não de uso geral como 

o método dos elementos finitos e não com a formulação de diferenças finitas energéticas. 

 Nesse sentido, o presente trabalho objetiva desenvolver formulações e realizar análise numérica 

de métodos de elementos finitos, com ênfase nas formulações mistas-híbridas estabilizadas, e métodos 

de diferenças finitas energéticas para malhas não-estruturadas, visando simular, em diversas fases de 

carregamento, o comportamento mecânico e geomecânico de problemas de engenharia, tais como: 

flexão de elementos estruturais compósitos, escoamento de fluidos em meios porosos com acoplamento 

geomecânico (consolidação de Biot) e problemas de mecânica de sólidos com comportamentos 

inelásticos ou elásticos com campos não suaves, áreas de grande importância para a Engenharia. 
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Dimensionamento e implantação de uma 
micro-rede híbrica para geração de energia 
renovável com finalidade de pesquisa 
aplicada, ensino e extensão 

Coordenação 

João Bosco Gertrudes 

CONSEPE 

019/2018 

Área Conhecimento CNPq 

Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais 

 

Objetivos 

 Desenvolvimento e implantação de uma microrede experimental com micro-geração renovável 

(eólica e solar) do tipo “off-grid” para atendimento específico de cargas residenciais. 

Resumo 

 Este projeto de pesquisa intitulado “Dimensionamento e implantação de micro-rede híbrida de 

geração híbrida com finalidade de ensino, pesquisa aplicada e extensão”. Tem como foco principal a 

pesquisa aplicada e busca de soluções e estratégias de controle e gerenciamento de micro-redes híbridas 

de energia renovável pelo lado da demanda. As chamadas “Micro-redes Inteligentes”(potência instalada 

de até 75 kW) ou simplesmente “Micro-redes” são das inovações tecnológicas mais promissoras para 

implementação das futuras “Redes Elétricas Inteligentes”. Com regulamentação em vigência no Brasil 

desde 2012, aliada aos recentes aumentos do preço final de energia, criou-se um ambiente favorável à 

demanda crescente por este tipo de geração nas residências brasileiras.Trata-se de um tema 

interessante a nível local e regional tendo em conta que o entorno do Município de Feira de Santana 

possuí excelente potencial de geração distribuída a partir de fontes de energias renováveis principal a 

solar; Além disso, a região possui muitos condomínios horizontais com amplos espaços para este tipo 

de geração e um ótimo potencial médio de radiação solar. Este projeto tem as seguintes metas 

específicas: Pesquisar e propor alternativas de conexão/desconexão de Micro-redes híbridas de geração 

residencias (solar e eólica); Pesquisar e propor estratégias de gerenciamento de energia (pelo lado da 

demanda); Pesquisar e propor esquemas especiais de proteção e ilhamento de micro-redes residenciais 

e suas consequências em termos de transitórios para o restante da rede; Pesquisar e propor técnicas de 

Coordenação de Isolamento de Redes Elétricas com Altos Índices de Geração Distribuída; Contribuir 

com a formação de mão de obra qualificada para o setor e promover a utilização de alternativas de 

geração de energia renovável como alternativa viável em ambientes residenciais e ou comerciais. 
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Modelagem teórico-computacional para a 
flexão de placas e vigas de matriz cimentícea 
reforçadas com fibras de aço ou de sisal 

Coordenação 

José Mário Feitosa Lima 

CONSEPE 

091/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Estruturas de Concreto 

 

Objetivos 

 Propor modelos de comportamento mecânico para compósitos laminados, constituídos de 

matriz de base cimentícea reforçada com fibras contínuas de aço ou de sisal, considerando a Mecânica 

do Dano e/ou Mecânica da Fratura, englobando os fenômenos microestruturais envolvidos, tais como 

dano da matrz, interação fibra-matriz, nucleação e propagação de trincas na matriz e 

plasticidade/ruptura da fibra. 

Resumo 

 A presente  pesquisa  pretende  propor  modelos  baseados  na  mecânica  do  dano  e  da  fratura  

para  simular  o comportamento estrutural de placas e vigas de matriz cimentícea, reforçadas com fibras 

longas de aço ou sisal, utilizando como base a teoria clássica de laminação, em conjunto com um dos 

métodos computacionais conhecidos da análise estrutural: método dos elementos finitos (MEF) e 

método das diferenças finitas energéticas (MDFE). O comportamento à flexão desses elementos 

estruturais compósitos é fisicamente não linear, devido à degradação das propriedades mecânicas da 

matriz cimentícea com a evolução da deformação. Além disso, o natural aumento da tenacidade 

fornecido pela fibra, com o consequente aumento dos deslocamentos, sugere a necessidade de 

incorporação nesses modelos, de relações deformação-deslocamento geometricamente não lineares, 

pelo menos no âmbito de rotações moderadas. Os modelos assim idealizados, implementados em 

códigos computacionais escritos em Fortran, serão confrontados com resultados presentes na literatura 

para a flexão de vigas e placas de concreto reforçadas com fibras de aço ou 

sisal. Durante essa confrontação será também executada uma comparação entre os resultados 

fornecidos pelos programas gerados pelo MEF e MDFE. 
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Desenvolvimento de elementos construtivos 
estruturais de concreto reciclado de resíduos 
de construção e demolição e da agroindústria 
do sisal: produção, análise experimental e 
modelagem numérica 

Coordenação 

Koji de Jesus Nagahama 

CONSEPE 

192/2008 

Área Conhecimento CNPq 

Engenharia Civil 

 

Objetivos 

 Desenvolvimento de elementos construtivos fabricados com materiais não-convencionais, mais 

resistentes às solicitações dinâmicas, e que possam ser utilizados em substituição aos materiais 

convencionais e que promovam o uso racional dos recursos naturais. 

Resumo 

 A geração de resíduos sólidos municipais, notadamente de resíduos de construção e demolição 

(RCD) tem sido um dos grandes problemas enfrentados pelas municipalidades e pelo setor da 

construção civil, visto que a Resolução CONAMA n. 307/2002, obriga, por parte dos geradores, a 

correta destinação e beneficiamento do RCD. Esse resíduo não poderá ser disposto em aterros de 

resíduos domiciliares, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas 

protegidas por Lei. Sob uma ótica social, a reciclagem deste material reflete-se como uma ótima 

oportunidade de transformação de uma fonte importante de despesa, com disposição e manejo do 

resíduo, em uma fonte de faturamento, com capacitação de pessoal de baixa renda para aproveitamento 

do material e fabricação de produtos de maior valor agregado. Rocha e John (2003) salientam que é 

preciso fechar o ciclo produtivo dos materiais e que obter novos produtos a partir da reciclagem de 

resíduos é imprescindível. Somado a isso, os autores apontam que, além de desenvolver novos produtos 

a partir da reciclagem, é preciso garantir que os mesmos apresentem desempenho técnico adequado e 

que sejam economicamente competitivos nos diferentes mercados. 

 O desenvolvimento de novos materiais a base de cimento vem sendo estimulado pela 

capacidade de incorporação de resíduos sólidos ao concreto, o que tende a minimizar o impacto 
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ambiental destes resíduos e aprimorar este material, abrindo campo para novas aplicações. Devido à 

sua capacidade de moldagem, o concreto tem sido moldado sob diversas formas, sendo um dos materiais 

mais consumidos do mundo. Como podem ser utilizados tanto como blocos de vedação como vigas de 

pontes rodoviárias, os elementos construtivos de concreto são submetidos a diversos tipos de ações e 

carregamentos, o que exige que o mesmo possua resistência física, química e mecânica adequada a cada 

tipo de aplicação. Dessa forma, para que a incorporação de resíduos sólidos ao concreto aconteça de 

forma segura e responsável, torna-se necessário a investigação de todas as propriedades que são 

exigidas pelas construções.  

 No caso de estruturas de concreto, além dos esforços usuais sob carga estática, a NBR 6118/2003 

prescreve que ações dinâmicas podem provocar estados limites de serviço e estados limites últimos, por 

vibração excessiva ou por fadiga dos materiais.  Para assegurar comportamento satisfatório das 

estruturas sujeitas a vibrações, deve-se afastar o máximo possível a freqüência própria da estrutura da 

freqüência crítica, que depende da destinação da respectiva edificação. Isso porque as modificações 

introduzidas pela repetição das solicitações podem afetar significativamente as estruturas do ponto de 

vista de seu comportamento em serviço, particularmente no que diz respeito ao aparecimento de 

fissuras não existentes sob ações estáticas, ao agravamento de fissuração já existente e ao aumento das 

deformações. O aumento das deformações é progressivo sob ações dinâmicas cíclicas e soma-se ao 

aumento de deformações decorrentes da fluência. Na falta de dados experimentais conclusivos, o efeito 

cíclico pode ser estimado analiticamente pela NBR 6118 para estruturas de concreto armado 

convencional, não garantindo, no entanto, que essa regulamentação possa ser aplicada a concretos 

contendo resíduos de construção e demolição.  
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Análise e projeto de controladores robustos 
e/ou adaptativos aplicados a plantas 
industriais 

Coordenação 

Márcia Lissandra Machado Prado 

CONSEPE 

029/2008 

Área Conhecimento CNPq 

Engenharia Elétrica 

 

Objetivos 

 Analisar vantagens e desvantagens da aplicação de metodologias avançadas de sistemas de 

controle em plantas industriais. 

Resumo 

 Os sistemas e processos existentes na grande maioria das indústrias atualmente, utilizam 

controladores convencionais do tipo PID (proporcional, integral, derivativo). No entanto, em muitos 

casos, podem aparecer alguns problemas nos sistemas, tais como, incertezas e variações nos parâmetros 

dos modelos matemáticos dos mesmos. Para tanto, um simples controlador PID pode não resolver o 

problema de controle, caso estas distorções não sejam suficientemente pequenas (desprezíveis). Este 

projeto de pesquisa visa o estudo da aplicabilidade de controladores utilizando metodologias que 

envolvam Controle Robusto e/ou Controle Adaptativo em plantas de sistemas industriais. Não só serão 

projetados controladores, como também serão realizadas simulações via software e implementação em 

hardware para testar e comparar a metodologia aplicada com metodologias que já tenham sido 

utilizadas anteriormente. 

 Controladores robustos são obtidos levando-se em conta incertezas nos parâmetros dos 

modelos matemáticos dos sistemas. Controladores adaptativos são projetados com mecanismos de 

ajuste dos parâmetros do próprio controlador, como por exemplo, ganhos, levando em conta mudanças 

de parâmetros do sistema durante o funcionamento do mesmo. As técnicas de controle robusto 

envolverão sistemas com incertezas intervalares em seus parâmetros. Já as técnicas de controle 

adaptativo envolverão reguladores auto-sintonizáveis e/ou sistemas adaptativos por modelos de 

referência. 
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Análise e desenvolvimento de modelos de 
linhas de transmissão e simulador digital para 
estudos de transitórios eletromagnéticos 

Coordenação 

Marcos de Araújo Paz 

CONSEPE 

086/2007 

Área Conhecimento CNPq 

Engenharia Elétrica 

 

Objetivos 

 A linha de pesquisa está relacionada a modelo polifásico para representação de linhas de 

transmissão. Temos por objetivo estender os estudos para circuitos trifásicos duplos. 

Resumo 

 No presente plano de pesquisa são apresentadas atividades a serem desenvolvidas em 36 meses. 

A linha de pesquisa está relacionada a modelo polifásico para representação de linhas de transmissão e 

sistemas elétricos de uma forma geral, através do desenvolvimento de um ambiente de simulação. A 

teoria que embasa o processo de simulação para a pesquisa é validada pelos resultados já obtidos e 

objeto de produção acadêmica apresentada à comunidade científica em congressos. As pesquisas a 

serem desenvolvidas envolvem modelagem de linha de transmissão, dando continuidade aos trabalhos 

realizados durante o processo de doutoramento, onde foi desenvolvido um modelo para LTs que 

condensa a representação dos modos de propagação não-homopolares para linhas trifásicas idealmente 

transpostas ou linhas não transpostas com plano de simetria vertical. Temos por objetivo implementar 

os processos inicialmente para sistemas monofásicos estender os estudos para sistemas trifásicos 

incluindo circuitos trifásicos duplos. Os modelos com os parâmetros longitudinais variando com a 

freqüência serão considerados. Faz parte do escopo do trabalho a avaliação do desempenho de modelos 

que consideram a dependência com a freqüência, tanto no domínio modal quanto das fases. Em paralelo 

com o desenvolvimento de modelos está a continuidade da composição de um simulador de sistemas 

elétricos para estudos de transitórios eletromagnéticos no domínio do tempo, implementado em 

plataforma Matlab® inicialmente, e posteriormente em linguagem de alto nível que possibilite torná-lo 

auto executável. O programa Simulador para transitórios eletromagnéticos deve atender aos princípios 

fundamentais empregados na construção do EMTP, buscando uma interface mais amigável, e tornando 

mais genérico possível. O desenvolvimento da interface é essencial, porém é um processo lento, por se 
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realizar por camadas que devem ser devidamente interligadas para que toda a cadeia de informação seja 

devidamente integralizada. Este projeto foi inicialmente aprovado pela FAPESB (Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado da Bahia) com a identificação PRODOC\DCR 7932/2006 (Resultado Edital 

Fapesb/SECTI/CNPq nº. 10/2006 PRODOC/DCR), recebendo uma verba para implantação e 

desenvolvimento de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) (site: 

http://www.fapesb.ba.gov.br/pesquisador/resultados/res_prodoc_dcr_06). 
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Estudo dos fluxos evaporativos e do processo 
de infiltração de água de chuva em materiais 
utilizados como coberturas de aterros de 
resíduos sólidos urbanos (RSU) 

Coordenação 

Maria do Socorro Costa São Mateus 

CONSEPE 

055/2010 

Área Conhecimento CNPq 

Engenharias 

 

Objetivos 

 Realizar a calibração do modelo de balanço hídrico para aterros de resíduos sólidos urbanos 

(RSU), proposto na tese de doutorado da autora, utilizando um tipo de solo e um resíduo, materiais 

diferentes que podem ser utilizados como cobertura. Este visa colocar em prática algumas sugestões 

citadas na tese. 

Resumo 

 Este projeto de pesquisa pretende realizar ensaios de evaporação e infiltração com o solo 

utilizado na camada de cobertura do aterro de RSU (resíduos sólidos urbanos) de Salvador-Ba, e 

também com o RCD (resíduo de construção e demolição) gerado na cidade de Feira de Santana-Ba. Os 

resultados a serem obtidos desses ensaios serão utilizados na calibração da proposta de modelo de 

balanço hídrico para aterros de RSU, apresentada na tese de doutorado da autora, colocando em prática 

algumas das sugestões de estudos apresentadas. Para o primeiro material, os parâmetros de ajuste 

servirão para o aterro sanitário de Salvador-Ba, estudado na tese. Para o segundo material, será feita a 

verificação da aplicação do mesmo como material alternativo para camada de cobertura em aterros de 

locais com baixa pluviosidade. O projeto tem o apoio do Laboratório de Geotecnia Ambiental 

(GEOAMB) da EPUFBa, por meio do seu coordenador o professor Sandro Lemos Machado e de 

convênio firmado entre o GEOAMB e o laboratório de Geotecnia do DTEC/UEFS. Conta ainda com a 

colaboração de professores do DTEC-UEFS.  
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Estudo do uso de resíduo de serragem de 
pedra cariri para produção de concreto auto-
adensável 

Coordenação 

Mônica Batista Leite 

CONSEPE 

118/2014 

Área Conhecimento CNPq 

Materiais e Componentes de Construção 

 

Objetivos 

 Estudar a produção de concreto auto-adensável utilizando resíduos de serragem de pedra 

Cariri, promovendo o uso de materiais alternativos de modo a viabilizar a obtenção de um concreto de 

alta qualidade e elevada performance para ser utilizado na industria da construção. 

Resumo 

 A evolução industrial e o crescimento populacional observados no último século ampliaram a 

demanda por construções de novas edificações e sistemas de infraestrutura. No intuito de atender essa 

demanda, os projetos de estruturas vêm se tornando cada vez mais arrojados e as estruturas cada vez 

mais esbeltas. Contudo, o concreto convencional pode apresentar algumas deficiências durante a 

execução desses tipos de estruturas. Tais deficiências estão relacionadas com a baixa relação 

resistência/peso, dificuldades de adensamento, baixa resistência a temperaturas extremas, baixa 

resistência a meios altamente agressivos, entre outras. O que acaba causando problemas de 

durabilidade e redução da vida útil das estruturas. Assim, em resposta aos problemas que começaram a 

surgir, a indústria de tecnologia do concreto precisou se adequar as novas demandas e desenvolver 

novos tipos de concreto, como o concreto de alto desempenho, o concreto auto-adensável, o concreto 

projetado, o concreto com fibras, o concreto polimérico, dentre outros. Além disso, a demanda por 

novas construções ampliou o consumo de recursos naturais e energia para a produção do concreto. O 

cimento Portland, o aglomerante mais utilizado para produção de concreto utiliza um grande volume 

de matéria-prima e energia durante a sua produção e é o responsável pela geração de 7% do CO2 

liberado para atmosfera, sendo esse gás um dos grandes responsáveis pelo efeito estufa. Desse modo, 

produzir concretos que utilizem menor consumo de cimento e que apresentem maior vida útil 

representa uma grande alternativa para redução do impacto causado pela indústria do concreto. Nesse 

contexto, o concreto auto-adensável aparece como grande alternativa para minimizar esse impacto. 
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Esse tipo de concreto surgiu com o objetivo de melhorar o desempenho das estruturas, que se tornaram 

esbeltas e com grandes taxas de armadura, uma vez que dispensa o adensamento, sendo portanto um 

concreto mais fácil de executar em obra e que apresenta baixa porosidade. Desde o fim da década de 80, 

esse tipo de concreto ganhou espaço entre os pesquisadores na tentativa de melhorar as formulações 

desses materiais, reduzindo seu custo de produção e melhorando seu desempenho no estado fresco e 

endurecido. O concreto auto-adensável deve apresentar grande resistência à segregação e ao mesmo 

tempo fluidez e viscosidades adequadas para fluir nas formas e se adensar em função do seu peso 

próprio. Para isso, é necessário que o CAA possua um esqueleto granular capaz de manter essa 

estabilidade durante o processo de lançamento, adensamento e acabamento. Observou-se que uma 

maneira de conseguir tal estabilidade seria tentar reduzir o consumo de cimento das misturas, 

incorporar materiais finos que podem ser quimicamente ativos ou inertes, e usar aditivos químicos de 

alta eficiência. E assim, melhorar o desempenho desse concreto do posto de vista tecnológico e 

financeiro. Esses materiais finos, ou adições minerais, entram na composição do CAA geralmente 

substituindo parte do cimento. Mas também podem substituir a areia. Desse modo, esse projeto se 

propõe ao estudo do uso de um resíduo, como adição mineral inerte, para produção do concreto auto-

adensável. O resíduo utilizado será o resíduo de pedra Cariri, um tipo de rocha ornamental. Acredita-

se, com base em estudos realizados em concretos convencionais, que esse resíduo possa contribuir para 

o aumento da coesão nas misturas de CAA. Nesse projeto de pesquisa pretende-se estudar o uso de 

RSPC como substitutivo da areia e também como substitutivo do cimento Portland. A partir dos 

resultados dessa pesquisa pretende-se viabilizar tecnicamente o uso do resíduo de serragem de pedra 

Cariri para produção de CAA ampliando a disponibilidade de materiais para esse tipo de concreto, 

reduzindo o consumo de cimento e/ou areia e, assim, o impacto ambiental gerado por mais de uma 

indústria ao mesmo tempo. 
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Recuperação de poços de petróleo em campos 
marginais do recôncavo baiano mediante 
crescimento microbiano in situ 

Coordenação 

Pablo Rodrigo Fica Piras 

CONSEPE 

092/2004 

Área Conhecimento CNPq 

Petróleo e Petroquímica 

 

Objetivos 

 Desenvolvimento de um bioprocesso que reative a produção de poços do Recôncavo Baiano 

considerados inviáveis para a recuperação secundária, visando o estabelecimento de uma modelagem 

matemática do processo através dos seus resultados. 

Resumo 

 Desenvolvimento de um bioprocesso que reative a produção de poços do recôncavo baiano 

considerados inviáveis para a recuperação secundária, visando o estabelecimento de uma modelagem 

matemática do processo através dos seus resultados. O leito poroso em que o petróleo está contido 

serve assim de local para o desenvolvimento de um processo catalisado por microorganismos. Este tipo 

de bioprocesso pode-se demarcar inserido no corpo de conhecimentos dedicado ao estudo de 

biorreatores trifásicos, neste caso líquido- líquido-sólido. Do adequado equacionamento dos balanços 

de substratos, biomassa e produtos, ainda inexistente na literatura, e da correta determinação dos 

parâmetros, poderá se dispor do modelo confiável para uma tecnologia promissora, visando o aumento 

da produção de petróleo no estado da Bahia. 
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Extração e transformação de esteróides 
contidos no suco residual do sisal 

Coordenação 

Pablo Rodrigo Fica Piras 

CONSEPE 

100/2004 

Área Conhecimento CNPq 

Operações Características de Processos Bioquímicos 

 

Objetivos 

 Desenvolver um bioprocesso que agregue valor aos resíduos líquidos da cadeia produtiva do 

sisal. 

Resumo 

 Durante o processamento do sisal são produzidos efluentes contendo apreciáveis teores de 

precursores hormonais. Neste projeto pretende-se extrair, isolar, modificar, biotransformar, purificar e 

utilizar tais precursores, visando o uso como matéria-prima na obtenção do hormônio testosterona e 

os análogos de hormônio estradiol, acetato de nomegestrol, elcometrina e gestrinona. O processamento 

proposto é uma combinação de rotas sintéticas convencionais de química orgânica com etapas de 

biotransformação através do uso de microorganismos, isto é, a aplicação de desenvolvimentos 

biotecnológicos. Estes conhecimentos tecnológicos inserem-se nos limites do estado atual da arte em 

produção de fármacos, o que justifica o fato de que poucas empresas de tais características existam no 

mundo todo. Importância maior adquire vendo que nem na Bahia nem no Brasil existem empresas que 

fabriquem os produtos aqui propostos nem similares. Todos são importados, por empresas nacionais 

ou estrangeiras. 
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Adubo mineral orgânico: subproduto 
biotecnológico da cadeia produtiva de 
bovinos de corte (CPBC) 

Coordenação 

Pablo Rodrigo Fica Piras 

CONSEPE 

096/2005 

Área Conhecimento CNPq 

Resíduos Sólidos, Domésticos e Industriais 

 

Objetivos 

 Desenvolver um conjunto de processos biotecnológicos, dentro da cadeia produtiva de bovinos 

de corte, que incorpore a visão de tecnologia limpa e proporcione produtos com alto valor agregado. 

Resumo 

 O presente projeto propõe a transformação da matéria sólida residual de abatedouros em 

fertilizante mineral de origem orgânica. Os minerais N, P e K serão procedentes dos subprodutos do 

abate de gado bovino: sangue, vísceras e ossos, com o suplemento de cinzas carvão, oriundas da 

combustão deste em siderúrgicas. Como co-produtos haverá a obtenção de proteínas e biodiesel. 

Será avaliada a biodisponibilidade deste novo produto, visando a quantificação das suas vantagens 

sobre os seus análogos inorgânico e orgânico. Devido à origem natural da matéria-prima utilizada, o 

adubo mineral orgânico já vem sendo apreciado na agricultura orgânica (que vem se valorizando 

inclusive produzindo para exportação, especialmente floricultura, cafeicultura e fruticultura) e, ao não 

existir no momento fornecimento garantido, um mercado ainda inexplorado. 

 O processo de produção será inserido na cadeia produtiva de bovinos de corte, agregando valor 

aos resíduos, que atualmente são danosos componentes da poluição dos locais de abate. Esta proposta 

abrange especificamente os resíduos de sangue, vísceras, sebo e ossos. Estes recursos sofrerão processos 

de digestão, calcinação e purificação, até a concentração dos compostos minerais desejados que, a 

seguir, sofrerão secagem para sua posterior mistura, nos diferentes teores requeridos pelo mercado 

consumidor, seguindo também a legislação brasileira no assunto. O beneficiamento do sebo permitirá 

também a produção de biodiesel a custos menores daqueles quando usados óleos vegetais in natura e 

será uma fonte alternativa de energia disponível para o processamento e transporte de produtos e 

subprodutos dentro da cadeia produtiva de carnes. O projeto será desenvolvido associando academia e 

indústria. As universidades envolvidas serão duas: UFBA e UEFS. Pela UFBA participará o TECLIM, 
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laboratório que estuda desenvolvimento e aplicação de tecnologias limpas, que visam o melhor 

aproveitamento de recursos e a minimização de resíduos. Pela UEFS participará o Laboratório de 

Engenharia Bioquímica (LEB), do curso de Engenharia de Alimentos (CEA), que visa a transferência de 

tecnologia para atividades produtivas em bioprocessos, especialmente para o semi-árido baiano. 

A empresa que irá acolher esta inovação na sua fase industrial e já está colaborando no seu 

desenvolvimento nesta fase de pesquisa é a Graxoluz, que vem participando da cadeia produtiva de 

bovinos de corte faz mais de duas décadas, particularmente no processamento de sebo e ossos. 
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Irrigação de cultivos agrícolas com tratamento 
de esgoto doméstico 

Coordenação 

Patrícia dos Santos Nascimento 

CONSEPE 

042/2017 

Área Conhecimento CNPq 

Recursos Hídricos 

 

Objetivos 

 Avaliar a eficácia do tratamento e rendimento agronômico e sanitário de cultivos agrícolas 

irrigados com esgoto doméstico submetido a diferentes tipos de tratamento de esgoto doméstico. 

Resumo 

 O reuso agrícola do esgoto doméstico constitui uma importante fonte nutricional para atender 

a uma grande parte das culturas. Além de ser uma alternativa viável para o aumento da disponibilidade 

hídrica, controle de poluentes e preservação do meio ambiente. Nesse contexto, esta pesquisa tem 

objetivo de avaliar o rendimento agronômico e sanitário de cultivos irrigados com esgoto doméstico 

submetido a diferentes tratamentos. Esta pesquisa será desenvolvida na Universidade Estadual de Feira 

de Santana em uma área experimental próxima à Residência Universitária, a qual subsidiara o 

fornecimento do esgoto doméstico necessário para a aplicação dos tratamentos experimentais. Os 

tratamentos testados serão: T1- Irrigação com esgoto bruto; T2- Irrigação com esgoto tratado por 

filtragem em areia; T3- Irrigação com esgoto tratado por lagoa de decantação; T4- Irrigação com água 

de abastecimento; associados aos tratamentos serão aplicados diferentes lâminas de irrigação (50, 75, 

100 e 125% da capacidade de campo da cultura). O delineamento experimental será inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 4 x 4, com 5 repetições, totalizando 80 unidades experimentais. Serão 

realizadas análises físico-hídricas, químicas e microbiológicas do solo antes da montagem do ensaio 

experimental para caracterização do solo e após a finalização do ensaio com o intuito de verificar as 

mudanças ocorridas no solo cultivado durante o experimento. Ao longo do desenvolvimento da 

pesquisa também serão analisadas a condutividade elétrica do estrato de saturação, pH, e relação de 

adsorção de sódio, que avalia o risco de salinização e sodificação do solo. Também serão avaliados 

parâmetros biométricos e o rendimento biológico dos cultivos em cada um dos tratamentos testados. 

Espera-se com essa pesquisa determinar estratégias de uso do esgoto doméstico na irrigação de cultivos 

agrícolas no município de Feira de Santana, Bahia e apresentar cenários de rendimento agronômico dos 

cultivos; características físico-hídricas e microbiológicas do solo em função dos tratamentos testados.  
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Estudo do risco de contaminação dos 
aquíferos na área do Centro Industrial do 
Subaé-Feira de Santana-BA: caracterização 
geotécnica e hidráulica do solo 

Coordenação 

Riseuda Pereira de Sousa 

CONSEPE 

073/2016 

Área Conhecimento CNPq 

Engenharias 

 

Objetivos 

 Determinar as características hidráulicas (permeabilidade, curva de retenção de umidade, 

curva de condutividade hidrúlica), para dar suporte ao estudo de fluxo de contaminantes nos solos do 

município de Feira de Santana-BA; além de promover a integração de dados geológicos, geotécnicos e 

hidrogeológicos, para caracterizar a sustentabilidade dos solos do município aos impactos ambientais. 

Resumo 

 O projeto pretende determinar as características hidráulicas e geotécnicas, para dar suporte ao 

estudo de fluxo de contaminantes nos solos do município de Feira de Santana BA, iniciando pela região 

do centro industrial do Subaé (CIS). Serão estudadas as características do solo e de dois fluidos 

contaminantes: óleo diesel, lixiviado de aterro de resíduos sólidos urbanos. Para isto, nas amostras de 

solo serão realizados os seguintes ensaios: granulometria, determinação da composição química e 

mineralógica, compactação, permeabilidade, curva de retenção de umidade, ascensão capilar. Os fluidos 

serão caracterizados por meio da determinação da massa específica, tensão superficial e interfacial, 

viscosidade, pH e pressão de vapor. 

Palavras-Chave: caracterização geotécnica / caracterização hidráulica / contaminação de aquíferos /solo 

centro industrial 

 

 


