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NATUREZA X CIDADE: ABORDAGENS SOBRE A PROTEÇÃO DOS 
RECURSOS NATURAIS NO BRASIL 

Luisa Cardoso Borges¹; Ana Paula dos Santos Lima². 

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Doutora em Ensino, Filosofia e História das Ciências. Docente no Colegiado de Arquitetura e Urbanismo 

– FASAVIC. 

Enfoca-se a importância das conjecturas ambientais no planejamento 

urbano atual, em razão de que a crise ambiental planetária e antrópica, afeta 

e fundamenta toda e qualquer produção urbana, assim como os problemas 

vigentes. A presente pesquisa tem por objetivo expor um enfoque sobre a 

proteção do espaço natural brasileiro. A metodologia aplicada é de caráter 

bibliográfico com leituras e discussões crítico-reflexivas. A pesquisa 

encontra-se numa fase inicial, sendo possível apresentar como resultados e 

conclusões que o esgotamento dos recursos naturais decorrentes da 

destruição das matas, infere em alterações climáticas e, consequentemente, 

na saúde pública. Desde o Brasil colonial e imperial homens de ciência 

referem-se à utilização descomedida dos recursos naturais. No limiar da 

construção da nação brasileira como Cunha Barbosa, Joaquim da Silva Maia, 

José Bonifácio de Andrada e Silva, André Rebouças e Alexandre, José de 

Mello Moraes, expuseram à sociedade a necessidade que hoje se mostra 

alarmante, da incorporação da postura de proteção ambiental para a 

preservação do espaço. 
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UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES 3D NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Luisa Cardoso Borges¹; Alice Ribeiro Azevedo¹; Thomásia Maciel Sousa¹; Fernando 
Salgado Bernardino². 

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da FASAVIC. 

 
Tendo em vista a perceptível influência dos mecanismos de informatização 

no desenvolvimento projetual dos profissionais em arquitetura, verifica-se 

que há necessidade de compreender o comportamento desses profissionais 

em relação a estas ferramentas, principalmente os softwares da plataforma 

BIM (Building Information Modeling / Modelagem de Informação da 

Construção). A presente pesquisa teve como objetivo identificar, 

sistematizar e descrever a utilização das ferramentas de informática pelos 

profissionais de arquitetura no desenvolvimento de projetos em Vitória da 

Conquista, assim como indicar um perfil que qualifique e caracterize o 

posicionamento desses profissionais em relação às ferramentas de 

informática. A metodologia utilizada foi a de coleta de dados de campo. 

Foram realizadas entrevistas com arquitetos em atividade no município de 

Vitória da Conquista, aplicando-se questionário contendo questões 

objetivas e subjetivas. Após a análise dos dados coletados, tem-se como 

resultados que, dentre os arquitetos entrevistados, 61,1% conhecem e 

utilizam algum dos softwares da plataforma BIM disponíveis no mercado. 

No entanto, 100% deles declararam utilizar softwares de desenho em 3D em 

alguma fase da elaboração do projeto arquitetônico. Dentre os softwares 3D 

mais utilizados estão o Sketchup e o Revit. Quando perguntados sobre a 

importância do uso de softwares 3D na elaboração de projetos 

arquitetônicos, 11,1%, 38,9% e 50,0% dos entrevistados consideraram 
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razoável, importante e muito importante, respectivamente. Presume-se 

que esse posicionamento dos arquitetos tenha relação com a demanda dos 

seus clientes, pois 94,4% destes profissionais avaliam que seus clientes 

consideram importante ou muito importante a visualização em 3D durante 

a apresentação de projetos arquitetônicos. Por outro lado, 83,3% dos 

arquitetos afirmam que a perspectiva em 3D é a melhor forma de se 

apresentar um projeto atualmente a um cliente em Vitória da Conquista. 

Diante desses dados conclui-se, que os softwares de desenho em 3D 

influenciam, de forma veemente, as produções arquitetônicas em Vitória da 

Conquista.   
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UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES 2D NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BA 

Thomásia Maciel Sousa¹; Luisa Cardoso Borges¹; Alice Ribeiro Azevedo¹; Fernando 
Salgado Bernardino². 

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da FASAVIC. 

 
Com o avanço da tecnologia, a produção arquitetônica passou a estar 

diretamente ligada à cultura digital. Como consequência, softwares de 

desenho em 2D tem se tornado indispensáveis no desenvolvimento de 

projetos arquitetônicos. Por outro lado, a velocidade com que novas versões 

são lançadas no mercado demanda tempo e disponibilidade dos arquitetos 

para acompanhar as mudanças. Assim, desenvolveu-se esta pesquisa com o 

objetivo de identificar, sistematizar e descrever a utilização de softwares de 

desenho em 2D pelos profissionais de arquitetura na elaboração de projetos 

em Vitória da Conquista. A metodologia utilizada foi a de coleta de dados de 

campo. Foram realizadas entrevistas com arquitetos em atividade no 

município de Vitória da Conquista, aplicando-se questionário contendo 

questões objetivas e subjetivas. Ao se analisar os resultados obtidos, 

verificou-se que o desenho manual é utilizado pelos arquitetos 

entrevistados apenas na fase preliminar do projeto, sendo que nas demais 

fases todo o processo é realizado com o auxílio de softwares de desenho. 

Todos os entrevistados declararam utilizar um software 2D em alguma das 

fases da elaboração do projeto. O AutoCad, em suas diferentes versões, foi 

citado por todos os arquitetos, sendo a versão 2016 utilizada por 55,6% dos 

profissionais entrevistados. No entanto, verificou-se que todos os 

arquitetos fazem uso de uma das três versões mais recentes do software, o 

que evidencia a preocupação destes profissionais em se manterem 
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atualizados. Ao se questionar acerca dos pontos positivos do uso de 

softwares de desenho, a redução no tempo gasto com a elaboração do 

projeto, a precisão na execução do desenho e a segurança dos dados do 

projeto foram citados por 100%, 77,8% e 72,2% dos entrevistados, 

respectivamente. Por outro lado, os pontos negativos atribuídos a estes 

programas foram a limitação do desenvolvimento de desenho manual, 

limitação na criação de formas e a necessidade de bons equipamentos para 

executar os softwares, correspondendo a 22,2%, 22,2% e 16,7%, 

respectivamente. 33,3% dos entrevistados declararam não encontrar pontos 

negativos na utilização dos softwares para desenvolvimento de projetos 

arquitetônicos. Conclui-se, então, que apesar das limitações para elaboração 

de projetos arquitetônicos, é primordial a utilização de softwares pelos seus 

diversos benefícios como custo, tempo e segurança, proporcionando o 

desenvolvimento de projetos de alta qualidade.  
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A QUESTÃO AMBIENTAL NO BRASIL NO LIMIAR DO SÉCULO XXI: 
HISTÓRIA, DEBATES E IMPLICAÇÕES SOCIAIS 

Jeovana Quaresma Sousa¹; Ana Paula dos Santos Lima².  

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Doutora em Ensino, Filosofia e História das Ciências. Docente no Colegiado de Arquitetura e Urbanismo 

– FASAVIC. 

 
O esgotamento dos recursos naturais é alvo de preocupação mundial até os 

dias que correm. Os períodos entre 1784 e 1889 (final do Brasil-Colônia e o do 

II Império) narram as primeiras tentativas de um pensamento 

conservacionista no Brasil. Diante do cenário de destruição da natureza, 

diversos intelectuais apresentaram propostas de intervenção apoiando-se 

em fundamentos científicos, sem deixar de considerar motivos estéticos e 

econômicos, lamentavelmente nenhuma das propostas foram 

concretizadas. Mais tarde, nos anos 70 a implementação do Plano Nacional 

de Desenvolvimento não respeitou todas as questões ambientais, somente 

as econômicas, a partir daí surgiria novas propostas de intervenção, que, 

apesar de difícil implementação, contou com o apoio do governo. Questões 

como poluição atmosférica, poluição hídrica, desflorestamento, 

saneamento básico e descartes de resíduos sólidos, foram estudados para 

implementação de políticas públicas que poderia minimizar seus efeitos 

negativos. Esta pesquisa tem como objetivo discernir os principais debates 

em torno da questão ambiental no Brasil e como isto afeta a sociedade, com 

um olhar voltado para o século XXI. A pesquisa constitui-se em uma revisão 

crítico bibliográfica exploratória. Numa fase inicial da pesquisa pode-se 

inferir como resultados e conclusões que os problemas em torno do Meio 

Ambiente no Brasil, assim como em outras regiões do mundo, só surgiram 

diante de um cenário já devastado, muitos recursos já haviam se esgotado e 
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isto começou atingir não só a estética, mas a economia do país. As primeiras 

ideias pela conservação ambiental no Brasil surgiram ainda no período 

Colonial e perduram até os dias de hoje, porém a implantação de políticas 

públicas não ocorre de maneira tão simples, faz-se necessário, portanto, 

para um plano em prol da conservação ambiental dar certo, a restituição de 

recursos escassos e o envolvimento de todos os setores da sociedade, órgãos 

públicos, privados e a própria população, isto é, analisar as viabilidades 

políticas, econômicas, sociais e institucionais das decisões tomadas, por 

conseguinte as políticas públicas dificilmente cumprem o seu objetivo ou 

não conseguem alcançar um grande resultado.  
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ROMA E SEUS MONUMENTOS HISTÓRICOS 

Ligia Cardoso Borges¹; Tayane Pontes Ferraz¹; Ivy Sampaio Bergman¹; Thaiana 
Marques Costa¹; Ana Paula dos Santos Lima².  

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Doutora em Ensino, Filosofia e História das Ciências. Docente no Colegiado de Arquitetura e Urbanismo 

– FASAVIC. 

 
A arquitetura romana surgiu a partir da inspiração dos etruscos e gregos, 

caracterizando-se pela solidez e a conservação das ordens dórica, jônica e 

coríntia, porém os romanos não se prenderam somente a isso e se 

destacaram em muitas inovações muito bem planejadas, suas construções 

eram voltadas para o povo, baseando-se no lazer e nas necessidades públicas 

como praças, teatros, anfiteatros, circos, pontes, estradas e aquedutos 

tornando-se uma cidade com uma grande infraestrutura e com novas 

técnicas como o arco, a abóbada e a cúpula.  Além dessa inovação incluíram 

mais duas ordens de colunas como a tostana e a compósita e o cimento, um 

novo material acrescentado nas construções, sendo que muitas destas eram 

dedicadas a batalhas vencidas pelos Romanos. Esta pesquisa busca 

compreender as peculiaridades da arquitetura de Roma e analisar a 

importância histórica dos monumentos. Foi desenvolvida uma análise 

crítica das referências. O primeiro feito marcante de Roma foi a ponte 

construída em dez dias, sobre o rio Remo, por Júlio César.  Após dezoito dias 

foi desmontada com o intuito de passar a mensagem “Roma vai aonde quer”. 

O segundo feito foi a cloaca máxima, um sistema de esgoto que funciona até 

hoje, utilizado também para drenar terrenos pantanosos. Quando Roma 

sentiu a necessidade de construir um meio de se transportar, 

desenvolveram as estradas. A primeira estrada se chamava Via Apia, sendo 

necessária a criação de um instrumento de topografia chamado Groma. 

Após essas inovações, Roma caiu nas mãos de Nero, o imperador louco, o 
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qual supostamente teria incendiado Roma enquanto tocava lira, com a única 

intenção de desapropriação, a área queimada seria para a construção do seu 

palácio particular feito em ouro e pedras preciosas, após a queda do 

imperador, este mesmo palácio foi soterrado e em cima foi construído as 

termas, um banho público para o desfrute dos cidadãos romanos, a 

construção da basílica de São Pedro foi outro feito marcante, famosa por sua 

cúpula foi feita por Michelangelo e até os dias atuais permanece misteriosa 

bem como era após sua construção. O coliseu, a marca registrada de Roma, 

eleito uma das maravilhas do mundo foi construído em 72 d.C e tinha como 

objetivo servir como palco para espetáculos sangrentos que duravam dias, 

como as famosas batalhas de gladiadores feitas para o povo, mantinham 

uma crença, “enquanto o coliseu estiver de pé, Roma também estará”, a obra 

mais ilustre de Roma foi o Panteão, construído por Agripa em 27 a.C, era um 

templo que homenageava todos os deuses  e em 609 tornou-se uma igreja 

dedicada a Santa Marta e aos mártires. Posto isto se constata que a 

arquitetura romana iniciou-se através da influência grega, tendo em vista a 

sua extrema criatividade, ousando com novas técnicas; sendo assim se 

tornou uma civilização marcante pelas suas conquistas e seus monumentos 

memoráveis. 
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APRENDIZADO E ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS EM SOFTWARES DE 
DESENHO POR ARQUITETOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Alice Ribeiro Azevedo¹; Luisa Cardoso Borges¹; Thomásia Maciel Sousa¹; Fernando 
Salgado Bernardino².  

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da FASAVIC. 

 
Os softwares de desenho vêm sendo utilizados há algumas décadas nos 

projetos de arquitetura. Entretanto, com a constante atualização destes 

programas, faz-se necessário que os profissionais atualizem seus 

conhecimentos para acompanhar a evolução digital. Assim, desenvolveu-se 

esta pesquisa com o objetivo de identificar e descrever a forma de 

aprendizado e a busca de novos conhecimentos em softwares de desenho 

por profissionais de arquitetura em Vitória da Conquista.  A metodologia 

utilizada foi a de coleta de dados de campo. Foram realizadas entrevistas 

com arquitetos em atividade no município de Vitória da Conquista, 

aplicando-se questionário contendo questões objetivas e subjetivas. Os 

resultados demonstraram que, dos arquitetos entrevistados, 77,8% tiveram 

na universidade/faculdade que se graduaram disciplinas que contemplam o 

aprendizado de softwares de desenho. No entanto, 78,6% dos entrevistados 

declararam que este aprendizado não foi satisfatório, evidenciando que, 

embora a instituição de ensino superior ofereça disciplinas, nem sempre o 

conteúdo é suficiente para que o aluno tenha domínio da ferramenta. Por 

isso, muitos profissionais buscaram outras alternativas combinadas para 

suprir esta deficiência. Em relação às demais fontes de aprendizado, 66,1%, 

55,6% e 55,6% declararam ter buscado conhecimentos de softwares de 

desenho por meio de cursos presenciais, estágios ou pela internet, 

respectivamente. Ainda, 38,9% afirmaram ser autodidatas. Apenas 16,7% dos 
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entrevistados utilizaram livros para aprender utilizar programas de 

desenho. Em relação à busca de informações de atualização de 

conhecimento para utilização de versões mais atuais dos softwares, 77,8% 

afirmaram buscar atualizações usando a internet. Enquanto isso, 33,3%, 

11,1% e 5,6% declararam se atualizar com cursos presenciais, livros ou com 

o auxílio de amigos, respectivamente. Apenas 5,6% dos entrevistados dizem 

não procurar informações de atualização de conhecimento. Em conclusão, 

pode-se afirmar que os profissionais de arquitetura de Vitória da Conquista 

demonstram grande interesse na busca de conhecimentos relativos ao uso 

de softwares de desenho, sendo que a internet tem sido a fonte mais 

utilizada nos tempos atuais. 

  



II Fórum de Ensino, Pesquisa 
e Extensão - FASAVIC 

23 
 

O USO DE HIBISCUS ROSA-SINENSIS NO PAISAGISMO EM VITÓRIA DA 
CONQUISTA – BA 

Ademar Ribeiro Santos Neto¹; Álvaro Magalhães Lessa¹; Daiane dos Santos 
Pereira¹; Lucas Dantas Silva¹; Ednei de Souza Pires². 

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da FASAVIC. 

 
Há muito tempo que o paisagismo é praticado pelo homem, com a intenção 

de tornar seu ambiente confortável e bonito. Atualmente as grandes 

construções imobiliárias vêm modificando o ambiente e afastando animais 

e insetos de seu habitat, causando a extinção de espécies. O Hibiscus rosa-

sinensis é um vegetal pertencente à família das malváceas, que apesar de 

exótico, atende as diversas necessidades que um paisagista procura. Está 

altamente adaptado ao clima brasileiro e por isso resiste a diversas pragas 

que atacam as plantas, produz flores o ano inteiro, não apresenta raiz 

agressiva que quebra e destrói pisos, é de fácil reprodução e suas flores são 

atóxicas. O hibisco é ideal por ser uma planta versátil, adapta-se às mais 

diversas funções paisagísticas, servindo como excelente cerca-viva, 

arbusto, renques, composições ou simplesmente como planta isolada em 

vasos. Foi realizado um levantamento de informações sobre o uso, as 

exigências de clima e solo, o manejo e os principais benefícios ao escolher 

essa espécie, informações sobre o hibisco e as várias maneiras das quais esta 

planta pode ser utilizada para trazer benefícios para o ambiente e para o 

homem. Em muitas áreas, públicas e privadas, o uso dos hibiscos poderia 

trazer uma maior riqueza de cores para contrastar com o verde das plantas 

já existentes e também atrair aves de pequeno porte como beija-flores. Em 

observação urbanística por Vitória da Conquista, notou-se um déficit 

paisagístico e de planejamento arquitetônico nas ruas, praças e parques, que 
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consequentemente trazem a população e aos passantes um visual 

desagradável. Em decorrência disso, conclui-se uma necessidade de um 

novo planejamento paisagístico com o uso da planta Hibiscus rosa-sinesis e 

outras, em que uma muda custa pouco, ou seja, com um pequeno 

investimento, os donos de áreas verdes e também a prefeitura da cidade 

poderiam enriquecer visualmente as ruas, praças e propiciar um local e um 

clima mais agradável à população. Isso traria também o retorno das aves e 

insetos como beija-flores e abelhas, importantes na natureza e para a cidade. 

O estudo mostra indícios de que é possível recuperar visualmente os locais 

públicos e particulares da cidade, proporcionando aos moradores uma 

melhor qualidade no sistema urbano e consequentemente o retorno dos 

animais, os insetos e a beleza da natureza dentro da cidade sem gastar 

muito, bastando um pequeno investimento e a conscientização das pessoas 

em cuidar das plantas. 
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SELEÇÃO DE ESPÉCIES ÁRBOREAS POTENCIAIS PARA O PAISAGISMO 
NAS CONDIÇÕES DE VITÓRIA DA CONQUISTA NA BAHIA 

Beatriz Ferreira Mendes¹; Thaiana Marques Costa¹; Beatriz Carvalho Silva da Luz¹; 
Mayana Leite Maia¹; Karolyne Silveira Santos¹; Ednei de Souza Pires². 

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da FASAVIC. 

 
O paisagismo é um elemento importante que vem sendo valorizado 

gradativamente, e para que essa função seja realizada com maestria é 

necessário que diversos fatores sejam considerados, como forma, harmonia, 

cor, textura, beleza e técnica. Nesse aspecto está incluso os elementos 

climáticos, pois cada espécie se adapta melhor a um ambiente e suas 

características. Assim, objetiva-se informar quais espécies se adapta melhor 

ao clima da cidade de Vitória da Conquista, discorrendo sobre suas 

características. Para tanto, apropria-se de uma análise explicativa de cunho 

qualitativo, no qual leituras, estudos de páginas da rede e testes 

experimentais foram realizados servindo de suporte teórico. A partir dos 

estudos, verifica-se que o município de Vitória da Conquista apresenta o 

clima tropical de altitude contendo temperaturas mais baixas em relação as 

registradas nas áreas típicas de clima tropical, pelo fato de estar localizada 

numa região elevada, podendo chegar a 10o C, de acordo com a análise no 

site Jardineiro.net, as espécies mais qualificadas para região consiste em, 

Jacarandá mimoso, Farinha seca, Pau- ferro, Canafistula, Tamareira, como 

também a pata-de-vaca que se torna uma excelente alternativa, pois 

suporta geadas e frio, possuindo melhor desenvolvimento em clima ameno 

a quente, seu florescimento é encantador e tem inicio por volta do inverno 

permanecendo na primavera, não possui raízes agressivas, sendo perfeita 

para calçadas e canteiros centrais. Da mesma forma a quaresmeira se 
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destaca, podendo ser cultivada sob sol pleno, é de fácil cultivo se 

desenvolvendo até em solos pobres, por essa razão é empregada na 

arborização de todo o Brasil, ornamentando calçadas, avenidas, parques e 

praças. Diante do que foi exposto infere-se que a integração com a natureza 

se tornou um requisito básico, pois o paisagismo transmite grandes 

benefícios à vida humana, portanto na realização desse projeto é necessário 

criar, planejar e executar, efetuando um estudo preciso do local para que 

não haja erros. 
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HISTÓRIA DA TINTA 

Erico Santos de Jesus¹; Hellen Santana Dos Santos¹; Luana Oliveira Caires da 
Silva¹; Raryana Rocha Silva¹; Soraya Brito Freitas¹; Silvio Jessé². 

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da FASAVIC. 

 
O surgimento da tinta foi devido à necessidade do homem em expressar 

seus pensamentos, através de pinturas feitas em suas cavernas, tumbas e no 

seu próprio corpo, inicialmente as tintas eram extraídas da natureza de cada 

ambiente. O trabalho a ser desenvolvido visa aprofundar na historia das 

tintas, desde seus primeiros registros de sua existência, passando por suas 

funcionalidades, até sua supervalorização nos dias atuais. Para a produção 

desse trabalho, escolhemos a tinta por está diretamente ligada à arquitetura, 

onde substâncias químicas dão origens a pigmentos que vêm a ornar 

sinuosamente com a arte. Décadas atrás o nome "tinta natural" não tinha 

fundamento, pelo fato de existir as misturas de elementos naturais que por 

sua vez era tinta. Fazer tintas sempre foi um processo demorado e com altos 

custos, devido a isso, as cores eram símbolos de riqueza e poder. Portanto, 

desde a Pré-História, os pigmentos são utilizados pelo homem, visto os 

inúmeros desenhos em cavernas de pinturas rupestres que nos foram 

deixados. O pigmento, neste caso, é o que colore qualquer material e 

possuem grande capacidade de cobertura. Com o passar do tempo, foi 

possível descobrir que era possível extrair pigmentos da natureza e usá-los 

em forma de tinta, misturando com outros elementos para conservar, 

transportar e fixar as cores. A tinta líquida é geralmente constituída por 

diluentes, aditivos, resina e pigmentos. As tintas proporcionam higiene, 

iluminação, proteção e até segurança nos ambientes. Interferem nos 
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sentimentos, uma vez que as cores e os materiais utilizados na pintura são 

capazes de compor um ambiente que diz muito sobre cada pessoa. 
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A UTILIZAÇÃO DO DESIGN PARA A CRIAÇÃO DE PRODUTOS 
SUSTENTÁVEIS 

Thaiana Marques Costa¹; Alice Ribeiro Azevedo¹; João Curvelo de Brito Júnior¹; 
Tayane Pontes Ferraz¹; Karolyne Silveira Santos¹; Priscilla Sandes Ferraz².  

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da FASAVIC. 

 
O design é definido como uma prática responsável pelos princípios da 

funcionalidade, ergonomia, estética e desenvolvimento de produtos. Atua 

como recurso para agregar valor a produtos e serviços, buscando sempre a 

satisfação do cliente. No design de interiores, a criação de móveis, é uma 

área que vem se destacando, gerando uma demanda maior pela elaboração 

e adaptação de mobiliários. Diante deste cenário, integra-se a 

sustentabilidade – a busca incessante do homem por alternativas que 

diminuam o impacto a natureza, suprindo as necessidades humanas - 

garantindo produtos sustentáveis ao longo de todo o ciclo de vida. Esta 

pesquisa busca demonstrar os benefícios do design de móveis sustentáveis 

para a sociedade. Sendo este um mecanismo significante, já que procura 

reduzir os impactos ambientais durante toda a etapa do produto, desde sua 

criação até seu rejeito. Aborda uma pesquisa explicativa de caráter 

qualitativo, no qual leituras, estudos e análises de páginas e sites da rede 

foram efetuados servindo de suporte teórico. Ao observar os ambientes, 

percebe-se que este reflete tanto a personalidade de uma pessoa quanto a 

época ao qual está inserido. A utilização dos princípios do design na 

elaboração de um espaço com o emprego dos fundamentos da 

sustentabilidade (ecologicamente correto, economicamente viável e 

socialmente justo) provoca nos designers uma busca pela criação de 

produtos sustentáveis. A conciliação com a natureza, a utilização dos 
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recursos de forma consciente, aliado a criatividade em obter alternativas a 

fim de que objetos que seriam descartados adquirem um outro destino e 

também a qualidade no acabamento são pontos essenciais para o 

desenvolvimento de móveis surpreendentes, com requinte e 

responsabilidade. Os novos mobiliários são elaborados a partir da utilização 

de materiais inovadores, técnicas variadas, como também partindo do 

conceito da economia de espaço, gerando peças suscetíveis a 

transformações. Depreende-se que a mudança de atitude perante as 

dificuldades recentes se faz necessária a fim de que ocorra uma recuperação 

e preservação do meio ambiente, em razão disso, o cenário de design de 

móveis vêm conquistando espaço, com o intuito de incorporar na sociedade 

uma nova percepção de sustentabilidade, demostrando que é possível criar 

um ambiente com estética, conforto, funcionalidade e segurança, com a 

presença e uso de móveis sustentáveis na composição dos espaços. 
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REAPROVEITAMENTO DE MADEIRA DE DEMOLIÇÃO 

Erdenes Castro Lima Segundo¹; Amanda Araújo de Sousa¹; Anabella Bonfim 
Dourado¹; Danielly Barreto Teixeira¹; Lais Lima¹; Sarah Novais dos Anjos¹. 

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC. 

A madeira de demolição vem ganhando espaço entre os arquitetos e os 

designers de interiores, já que a sustentabilidade e o reaproveitamento de 

materiais são peças chave na realização de novos projetos, sejam eles de 

construção ou de reforma. Essa madeira, nada mais é do que um material de 

construções antigas, que será utilizado na produção de peças de decoração 

e de revestimento, podendo atuar também em áreas internas e externas, por 

ter alta durabilidade. O Brasil se tornou referência em aplicação dessa 

madeira, chegando muitas vezes a exportar esse material. A madeira de 

demolição mais comercializada é a peroba rosa, uma matéria prima feita de 

material nobre, encontrada no sul do país. No entanto, existem outros dois 

tipos de materiais que são bem utilizados, a madeira proveniente de 

dormentes retirados de linhas ferroviárias e as cruzetas de madeira. Essas 

duas são confeccionadas com madeira de lei, para que possam contar com o 

maior tempo de uso possível. Quanto melhor a madeira, mais velha ela será, 

já que com o tempo ela não deforma. Desse modo, objetiva-se com este 

trabalho colaborar com a sustentabilidade, uma vez que, o uso da madeira 

reaproveitada diminui a quantidade de material descartado, como também 

diminui o desmatamento. O material utilizado é a madeira de demolição, 

que pode ser comercializada ou reutilizada de obras. A primeira é restaurada 

antes de ser vendida. Ela passa por limpeza de alta pressão, sem a utilização 

de substâncias químicas corrosivas, que por muitas vezes danifica o 

produto. Quando finalizada, é recomendada uma resina a base de água, para 

proteger a madeira. Já a segunda chega ao ambiente de decoração do mesmo 
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modo que foi encontrada, podendo sofrer algumas mudanças para se 

adequar ao local. Em suma, vale ressaltar a relevância do material retratado, 

visto que sua presença tanto nos projetos arquitetônicos, quanto nos 

mobiliários resulta em inovação na estética e principalmente conferir 

sustentabilidade. 
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A IMPORTÂNCIA DO PAISAGISMO NO PROJETO ARQUITETÔNICO 

Érico Gutemberg de Brito Ribeiro¹; Carla Jamile Brito Santos¹; Talissa Porto 
Alvaredo¹; Ana Débora Costa do Nascimento Mascarenhas². 

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da FASAVIC. 

 
O paisagismo é definido como a arte e técnica de promover o projeto, 

planejamento, gestão e preservação de espaços livres, urbanos ou não, de 

forma a produzir micro e macro paisagens. Para ser aplicados na melhoria 

tanto da estética quanto da funcionalidade, segurança, conforto e 

privacidade dos ambientes, tornou-se ferramenta de grande importância 

para o projeto arquitetônico. Desse modo, objetiva-se demonstrar a 

importância do paisagismo no projeto arquitetônico. Os dados utilizados 

foram obtidos por meio de pesquisa bibliográfica. Com os dados coletados 

se constatou que o paisagismo surgiu como a simples ação de ornamentar 

um ambiente, porém, com o passar do tempo, adquiriu uma maior 

complexidade resultante de um aprofundamento nas pesquisas em torno de 

suas possibilidades. A partir daí percebeu-se que, além de ornamentar, a 

criação de áreas paisagísticas poderia substituir espaços destruídos pela 

constante e desordenada onda de construções recompondo extensões 

geográficas afetadas utilizando elementos de botânica, ecologia, clima e 

estilos arquitetônicos. O paisagismo ganhou força pela necessidade de 

trazer harmonia, suavidade e tranquilidade em meio ao turbilhão presente 

na “selva de pedras” em que mergulharam as cidades através dos anos. Ele 

se apresenta, portanto, como um aliado para valorizar e humanizar os 

ambientes quebrando a rigidez presente, tornando-os mais atraentes e 

tranquilizantes, além de contribuir para uma melhor qualidade de vida. 

Como resultado das grandes construções, o mundo contemporâneo passou 
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a ficar cada vez mais desprovido de áreas naturais. Por esta razão, e com o 

tempo começou a despertar no homem a necessidade de um maior contato 

com a natureza. Com essa necessidade surge e se fortalece o paisagismo que 

hoje se funde às construções e o verde passou a realçar as formas, disfarçar 

imperfeições, romper a rigidez dos materiais e suavizar o dia a dia das 

pessoas. Sendo assim não há como negar que se trata de uma ferramenta de 

grande importância que deve ser estudada, elaborada e utilizada de modo 

que possa valorizar ainda mais o projeto arquitetônico e sua finalidade. 
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ARQUITETURA EGÍPCIA: HISTÓRIA E FUNCIONALIDADE DAS PIRÂMIDES 
EGÍPCIAS 

Nahama de Andrade Montes¹; Ana Paula dos Santos Lima². 

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Doutora em Ensino, Filosofia e História das Ciências. Docente no Colegiado de Arquitetura e Urbanismo 

– FASAVIC. 

 
As construções egípcias encantam a humanidade por séculos. Ao unir 

habilidade técnica com aspectos culturais e religiosos os egípcios ergueram 

monumentos que marcaram a história. Desse modo, esse trabalho objetiva 

apresentar aspectos e funções das construções arquitetônicas voltadas para 

a segurança dos faraós após a morte (pirâmides) e para a adoração e 

reverenciação dos deuses, no caso dos monumentos religiosos (esfinges) e 

assim, analisa-se a evolução da arquitetura a partir do Egito antigo.  Para 

tanto, utilizou-se do método qualitativo, sendo uma pesquisa bibliográfica 

critico-reflexiva, em busca dos conceitos da história das pirâmides, 

objetivando desenvolver uma discussão acerca do tema. Constatou-se que a 

arquitetura mais antiga do antigo Egito era os templos, que possuíam uma 

decoração inspirada na paisagem egípcia como os papiros e flores do lótus. 

A entrada dos templos religiosos geralmente era feita por caminhos que 

continham as esfinges de ambos os lados. Os templos eram enormes, sendo 

a maioria sustentada por colunas.  Para os egípcios, a pirâmide representava 

os raios do sol, brilhando em direção a Terra. Assim, todas as pirâmides do 

Egito foram construídas na margem oeste do Rio Nilo, em direção ao sol 

poente. Os egípcios acreditavam que enterrando seu rei (Faraó) em uma 

pirâmide, ele se elevaria, juntando-se ao sol e tomando o seu lugar de direito 

com os deuses. A entrada original das pirâmides era localizada sempre na 

face Norte do monumento. No entanto, após o corpo do Faraó ser colocado, 
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a entrada era bloqueada com grandes lajes de pedras. As pirâmides eram 

divididas em quatro partes: a câmara subterrânea; para enganar os ladrões 

de tumbas, a câmara da rainha; para armazenar objetos de valor, a grande 

galeria: passagem até a câmara do rei e a câmara do rei; visto que era a 

principal, pois resguardava o corpo do Faraó.  Assim, calcula-se que era 

necessário para a construção de uma pirâmide, cerca de 30 mil egípcios, 

trabalhando por 20 dias. Deste modo, os conceitos arquitetônicos egípcios 

foram fundamentais para a arquitetura. É notória a complexidade em torno 

da construção e da estética utilizada na época, visto que não possuíam 

recursos tecnológicos, dificultando a execução dos monumentos e materiais 

utilizados. 
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ESTIMATIVA DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA DE CHUVA DO TELHADO DO 
CAMPUS DAS FACULDADES SANTO AGOSTINHO EM VITÓRIA DA 

CONQUISTA – BA 

Emanuelle dos Santos Lemos¹; Álvaro Magalhães Lessa¹; Paulo Sérgio Monteiro 
Mascarenhas². 

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo, e Engenharia Civil da FASAVIC. 

 
O risco de escassez de água vem sendo uma preocupação atual e assolando 

a população mundial. Atualmente, milhões de pessoas sofrem com a falta de 

água limpa suficiente para suprir suas necessidades básicas diárias. Deve-se 

atentar não só para o consumo excessivo, mas também ao desperdício. 

Ainda não houve uma mudança de hábito preponderante e que pudesse 

resultar numa expressiva redução de consumo de água, capaz de diminuir o 

problema de escassez. Uma alternativa para o problema seria o 

aproveitamento da água da chuva. Uma forma de aproveita-la é o uso de 

cisternas e filtros até chegar ao sistema de bombeamento que a leve até a 

caixa d’água ou de forma mais simples utilizando o processo de limpeza por 

decantação sem utilizar aparelhagem e/ou pressão. O objetivo principal 

desse estudo é estimar o volume de água da chuva que poderia ser 

aproveitado do escoamento do telhado da FASAVIC, a fim de utilizar essa 

água para fins não potáveis, reduzindo-se assim, significativamente, os 

gastos da instituição com as contas de água. Para atingir os objetivos foram 

coletos dados no site do INMET (www.inmet.gov.br) da distribuição do 

índice pluviométrico ao longo dos meses de setembro de 2014 a dezembro 

de 2015 na cidade de Vitória da Conquista e calculada a área do telhado da 

faculdade. Com os dados obtidos foi calculado o volume de água que poderia 

ter sido captado no período. De acordo com os dados de consumo de água 
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fornecidos pela instituição foram feitas análises econômicas referentes à 

redução do custo no qual a instituição seria beneficiada. Constatou-se que a 

Faculdade consumiu entre setembro de 2014 a dezembro de 2015 um total 

de 660,67 m³ de água com um custo de R$16.155,72. Neste mesmo período 

teria sido possível captar 792,14 m³, que seria equivalente a R$19.064,93, ou 

seja, com o uso de captação de água da chuva pelo telhado, a faculdade 

poderia até se tornar autônoma, e não teria gastos com este recurso durante 

o ano, exceto o volume de água tratada destinada aos bebedouros. O estudo 

mostra indícios de que é possível o armazenamento de água de chuva dos 

telhados para utilização para limpezas e irrigação de jardins, representando 

economia e conscientização para o aproveitamento hídrico. 
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A APLICAÇÃO DA PERMACULTURA EM POLITICAS PÚBLICAS DE 
MORADIA 

Pedro Henrique Costa Mascarenhas¹; Karoline Santana Barbosa². 

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da FASAVIC. 

 
Há, atualmente, um diálogo sobre arquitetura sustentável que é retornado 

de maneira constante devido a necessidade de recuperação e preservação 

do meio ambiente. Esse tema sofre um grande obstáculo, seja na sua 

viabilidade, seja financeira, seja pelas adversidades de cada construção ou 

cultura de seus habitantes. A Permacultura pretende ser uma alternativa a 

sustentabilidade, afinal, apesar de possuir o mesmo propósito dessa, a 

permacultura utiliza de soluções economicamente viáveis e baratas e 

assegura que o individuo se beneficie com suas escolhas de design, sendo 

uma opção um tanto difícil de projetar, porém com grande facilidade de 

implementação. A permacultura pretende ser economicamente viável, 

socialmente justo e ambientalmente sustentável, sendo uma economia 

cíclica que beneficia não somente o ambiente, mas o indivíduo, como seu 

nome diz: é uma cultura permanente. Desse modo, o trabalho pretende 

verificar a aplicação da permacultura na politicas públicas de moradia do 

brasil. Alternativamente, também há a intenção de averiguar como ela pode 

ser mais bem aplicada nesse âmbito.  A presente pesquisa foi de caráter 

qualitativo, exploratório e descritivo com levantamento bibliográfico de 

estudos publicados entre 2000 a 2016. Dentre os trabalhos encontrados 

apenas quatro tangenciaram o tema estudado, e nenhum desses atingiu o 

objetivo proposto. Foram encontrados: uma dissertação de mestrado, um 

artigo em língua espanhola, um panfleto em inglês, um livro em língua 

inglesa. A partir disso, observa-se que a permacultura é demasiadamente 
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desconhecida para ser aplicada em projetos públicos de moradia, ciente de 

que dos quatro trabalhos pesquisados somente um apresentou-se em 

português. Essa falta de estudos sobre o assunto também impossibilita a 

existência de técnicas para a sua implementação e viabilização, embora as 

apresentadas por Mollison em INTRODUCTION TO PERMACULTURE sejam 

viáveis, elas necessitam de adaptações para poderem ser utilizadas, todavia 

não se encontrou estudos que apliquem essas técnicas no espaço brasileiro. 

Conclui-se que a Permacultura é um lado da sustentabilidade 

pouquissimamente explorado e desconhecido em demasia. O tema possui 

bastante potencial se explorado, o que torna urgente a necessidade de novos 

estudos sobre o tema, possibilitando a sua viabilidade e eventual aplicação 

em projetos de larga escala como o minha casa minha vida. 
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A IMPORTÂNCIA DA ECO-HISTÓRIA 

Thomásia Maciel Sousa¹; Ana Paula dos Santos Lima². 

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Doutora em Ensino, Filosofia e História das Ciências. Docente no Colegiado de Arquitetura e Urbanismo 

– FASAVIC. 

 
A crise ambiental é uma preocupação no século XXI. O conhecimento 

histórico sobre a importância dos recursos naturais pode ser uma forma de 

conscientizar a sociedade para ações de preservação. Assim, a pesquisa tem 

por objetivo abordar sobre as questões da Teoria da Eco- história aliada com 

reflexões filosóficas e éticas enfatizando as relações das sociedades 

humanas com a natureza. A metodologia aplicada é de caráter bibliográfico 

com leituras e discussões crítico-reflexivas. A pesquisa encontra-se numa 

fase inicial apresentando como resultados e conclusões que o aumento da 

população e a crescente industrialização provocou formas de intervenção 

pública defendida por vários ambientalistas, cuja a questão envolve um 

dilema entre aspectos ambientais e econômicos. O eco-historiador emerge 

nesse contexto com o diferencial de contemplar um campo transdisciplinar 

sem perder de vista as antropossociedades e suas transformações para a 

restauração e a revitalização de ecossistemas nativos e transformados. 
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IMPORTÂNCIA DAS CORES NA ARQUITETURA 

Iara Nayna Batista Carneiro¹; Cláudia Nataly Silva Batista¹; Fernanda Eller 
Rodrigues Castro¹; Thaina Fernandes Machado¹; Silvio Jessé². 

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da FASAVIC. 

 
A importância das cores na arquitetura de interiores e sua influência em 

nossas vidas são evidentes.  A cor é um dos principais fatores determinantes 

da forma como nos relacionamos com nosso ambiente e o que ele nos 

transmite. Nossa sensibilidade reage às cores de várias maneiras. São 

reações subjetivas e nossa subconsciência percebe mínimos detalhes que às 

vezes passam desapercebidos pelo consciente. Desse modo, objetiva 

pesquisar o tema sob os aspectos da importância das cores na arquitetura 

de interiores visando o conforto e relaxamento do cliente e, além disso, 

analisar a evolução das cores aplicada na arquitetura e sua adequação até os 

dias atuais.  Este trabalho foi feito sob a metodologia qualitativa, 

pesquisando a evolução história, buscando conceitos com o objetivo de 

construir uma discussão a cerca do tema. Consultando artigos científicos, 

periódicos, revistas, sites, monografia, etc. Baseados em pesquisas as cores 

quentes nos deixam alegres, passam energia, força, enquanto as cores frias 

acalmam e relaxam. Pessoas alegres e extrovertidas preferem usar cores 

quentes e claras e por isso buscam decorar a própria residência ou local de 

trabalho com as cores que se identificam. Pessoas tímidas e introspectivas 

buscam as cores frias e escuras já em ambientes mais íntimos, como nos 

quartos, é possível imprimir os traços de personalidade com mais liberdade, 

usando conforto e tranquilidade, que deve proporcionar uma sensação de 

relaxamento. As cores envolvem claramente questões humanas subjetivas, 

e, portanto, podem variar consideravelmente conforme a cultura, ambiente, 
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clima e muitos outros fatores humanos e naturais de uma região. Conclui-

se que o conceito de humanização das cores na arquitetura reage de várias 

maneiras e envolvem claramente questões humanas subjetivas.  As noções 

e experimentações projetuais sobrepõem-se e somente o tempo dirá como 

será feita a construção de uma definição única de humanização, partindo de 

ideias já existentes. 
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ARQUITETURA DA IGREJA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO: UM ESTUDO 
ICNOLÓGICO SOBRE O SÉCULO XVIII 

Júlia Fagundes de Mello Farias¹; Madson Mendes dos Santos². 

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da FASAVIC. 

 
No final do século XVII foram descobertos veios auríferos no interior do 

Brasil, inclusive na Bahia. Os sertões, que foram desbravados pelos 

bandeirantes paulistas, promoveram, a partir de então, um processo de 

interiorização da metrópole. Na Bahia, o vice-rei Vasco César de Meneses, 

autorizou a criação da Vila de Nossa Senhora do Livramento das Minas do 

Rio de Contas, em 1723, posteriormente transferida, em 1745, para um sítio 

em um altiplano da Serra das Almas, atual cidade de Rio de Contas. A 

concepção arquitetônica à época chamou atenção pela sua organização 

urbana de ruas largas e de imponentes construções, como a Casa de Câmara 

e Cadeia e a igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Por isso, o município 

de Rio de Contas alcançou proteção e tombamento na segunda metade do 

século XX, tornando-se uma das cidades mais significativas na Bahia. Assim, 

a pesquisa pretende avaliar a representatividade da igreja do Santíssimo 

Sacramento de Rio de Contas para o contexto colonial brasileiro. Entende-

se que o século XVIII, a partir da mineração, possibilitou transformações 

perceptíveis nos aspectos urbanos com construções que inserem-se na 

produção do barroco brasileiro. A proposta para este trabalho assenta-se na 

Iconologia de Erwin Panofsky. Segundo esta, a construção artística de 

qualquer civilização encontra-se indissociável das atividades sociais, 

políticas e econômicas, descritas por Panofsky como sintomas culturais. São 

estes sintomas que dão o sentido as produções humanas, como no caso da 

arquitetura. Busca-se, através dos sintomas culturais, estabelecer a relação 
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entre o desenvolvimento da região, a partir da produção de ouro, e a 

construção da igreja do Santíssimo Sacramento. Conclui-se que a igreja do 

Santíssimo Sacramento integra-se ao patrimônio material do povo 

brasileiro, sendo, desta forma, importantíssima para as construções e 

revisões históricas sobre o período colonial do Brasil. 
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ARQUITETURA SUSTENTÁVEL: ASFALTO PERMEÁVEL E SUAS 
POSSIBILIDADES DE REUSO HÍDRICO 

Jessica Amaral¹; João Victor Fernandes¹; Ana Letícia Sampaio Marques Guerra¹; 
Wellington Gonçalves Silva¹; Karoline Santana². 

¹ Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da FASAVIC. 

 
Algumas cidades sofrem com o excesso de chuvas e com a falta de 

infraestrutura urbana, e com isso acontecem as enchentes, etc. Com estes 

acontecimentos, é necessário repensar sobre questões sustentáveis para 

auxiliar no escoamento do excesso de chuva, uma vez que as cidades 

cresceram sem um projeto de expansão, ajudaram a tornar o solo 

impermeável e as chuvas não conseguem chegar nos lençóis freáticos.  Foi 

então que Tarmac, uma empresa britânica, desenvolveu um asfalto 

permeável capaz de absorver 3.300 litro de água por minuto. Este produto 

já é produzido de forma similar no Brasil, que possui pequenas bolsas de ar, 

pois ao contrário do cimento, este utiliza pouca areia deixando, assim, uma 

estrutura porosa que auxilia no escoamento de água, podendo absorver de 

até 18 litros de água por minuto. O futuro depende de escolhas 

ecologicamente corretas, e neste sentido a arquitetura e engenharia vão 

caminhando na busca por soluções sustentáveis e rentáveis na construção. 

Desse modo, objetiva obter conhecimentos ligados a conservação 

ambiental, com maior aproveitamento de recursos hídricos, a fim de propor 

melhor qualidade de vida aos indivíduos envolvidos, e encontrar uma 

solução para a reutilização desta água ora absorvida, apresentando técnicas 

e projetos que tenham por base a arquitetura sustentável. Este trabalho é 

feito sob o método de metodologia qualitativa, pesquisando sobre o asfalto 

permeável e as formas de se reutilizar a água absorvida, buscando aplicar 
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conceitos de arquitetura sustentável com o intuito de construir uma 

discussão acerca do tema, a partir de consulta de artigos científicos, etc. 

Conforme a água é absorvida pelo asfalto permeável, ela deverá passar por 

um filtro, para retirar substâncias nocivas à saúde, e assim podendo esta ser 

reutilizada em casas, empresas ou até mesmo retornar ao mar ou ao rio, 

priorizando, sempre, qualidade de vida e conforto dos usuários das estradas 

e da população como um todo, com a utilização de recursos naturais em 

sincronia entre meio ambiente e urbanismo. Apesar de já ser produzido no 

Brasil o asfalto permeável, há uma certa resistência em utiliza-lo por parte 

do governo, pois o alto custo e sua resistência são dois fatores ainda 

negativos. Contudo, deve-se analisar o asfalto permeável como uma saída 

para as enchentes que destroem toda a cidade, ainda que necessários muitos 

estudos no campo sustentável de reuso da água absorvida, esta ideia já é o 

primeiro passo na direção da sustentabilidade urbana. 
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SILÊNCIO E ESQUECIMENTO: AS CRIANÇAS E A GUERRA DE CANUDOS 

Adriel Ramos Nogueira¹; José Ricardo de Souza Rebouças Bulhões².  

¹ Acadêmico de Direito pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Direito da FASAVIC. 

 
O presente resumo apresenta os dados preliminares de pesquisa realizada 

acerca do envolvimento de crianças na guerra de Canudos. O embate corrido 

no período Imperial brasileiro foi um marco para a construção da história 

baiana e a relação que esta estabeleceu entre seus combatentes, inclusive 

crianças, torna esse assunto com grande relevância cientifica. Objetivo: 

Objetiva-se encontrar dados concretos, em jornais da época, que provem 

que muitas crianças foram designadas para participarem da Guerra de 

Canudos ocorrida entre o dia 05/11/1896 e 05/10/1897 no arraial de Canudos. 

Métodos: Utilizando a Hemeroteca Digital Brasileira, foi realizado a busca 

por jornais do período entre 1896 e 1897, quais sejam, O Apóstolo, O Paiz, A 

Federação, Gazeta de Notícias, Folha do Norte, A Cruzada e O Fluminense 

Por falta de resultados, houve uma ampliação dos períodos pesquisados 

para até o ano de 2000, entretanto as notícias encontradas não cabiam na 

proposta de pesquisa, estando desassociadas do contexto da Guerra de 

Canudos.Discussão: Preliminarmente, a presente pesquisa não revelou 

dados concretos quanto ao alistamento de crianças para participarem da 

defesa do arraial de Canudos em detrimento da ofensiva do estado baiano 

contra Antônio Conselheiro e seus jagunços. Ocorre que muitos 

historiadores, analisando sobretudo cartas e fotografias do período da 

guerra de Canudos, afirmam e constatam o envolvimento de crianças nos 

combates que aconteceram naquela região. Desta forma, constata-se que 

houve um silenciamento dos jornais da época que não noticiaram a 

participação de infantes no conflito. Neste período, a participação de 
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crianças nas linhas de frente de exércitos era uma realidade, haja vista, 

poucos anos antes, na guerra do Paraguai, a convocação e utilização de 

crianças pelo exercito, amplamente divulgado pelos meios de comunicação 

do período imperial. Conclusão: Pode-se concluir, que, embora não 

encontrados noticias jornalísticas acerca da participação de crianças nos 

conflitos do arraial de Canudos, quando comparados com outros elementos 

de pesquisa, tais como, cartas e fotografias, conforme elenca alguns 

historiadores, percebe-se que a omissão dos jornais, seu silêncio em relação 

a participação de crianças em conflitos armados, é um forte indicador das 

forças e valores sociais da época, tratando o esquecimento na perspectiva 

de Ricoer(2010), como fenômeno de latência, fruto do embate de forças, 

pode-se depreender a posição de sujeito da criança no período histórico em 

análise. 
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A CRIANÇA NO PERÍODO COLONIAL 

Geisa Cristina Lemos Santos Sousa¹; José Ricardo de Souza Rebouças Bulhões².  

¹ Acadêmico de Direito pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Direito da FASAVIC. 

 

Analisando a história da criança, observa se que esse conceito vem sofrendo 

alterações. Inicialmente, coisificada, passa a ser sujeito de direitos. Anterior 

a Idade Média, a criança era equiparada ao adulto, possuindo os mesmos 

“deveres”, como exemplo, Fustel de Coulanges afirma em sua obra A Cidade 

Antiga, que, desde o nascimento, a criança já era determinada a perpetuar 

tradições religiosas, no caso do sexo masculino e referente ao sexo feminino, 

a criança nascia determinada a procriar. No Brasil Colônia não existia a 

associação da criança com a ideia de infância, sendo trazida apenas com o 

decorrer dos costumes europeus. Segundo Del Priore, historiadora 

brasileira, “(...) crianças pequenas, brancas ou negras, passavam de colo em 

colo e eram mimadas à vontade, tratadas como pequenos brinquedos. (...) as 

pequenas crianças negras eram consideradas graciosas e serviam de 

distração para as mulheres brancas que viviam reclusas, em uma vida 

monótona. Eram como que brinquedos, elas as agradavam, riam de suas 

cambalhotas e brincadeiras, lhes davam doces e biscoitos...” (P.89). Após 

longos anos, a criança, que já foi explorada, como nas Revoluções 

Industriais, vivendo em situações de subordinação há longas jornadas de 

trabalho, alcançou sua “liberdade”, sendo protegida por uma lei especifica: 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.  Desse modo, objetiva-se 

entender e analisar o processo de desenvolvimento do conceito de criança e 

o modo de vida da mesma, no período Colonial. Para tanto, utiliza-se a 

Hemeroteca Digital Brasileira, que consiste em um acervo de periódicos 

nacionais, onde existem jornais, revistas, notícias, dentre outros veículos 
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linguísticos para analisar notícias em relação à criança. Os termos utilizados 

para tal pesquisa, foram: Criança; Moleque; Delinquente e Jovem. 

Resultados/Discussão: Através do veículo de pesquisa mencionado 

anteriormente, não encontrou se resultados entre os anos de 1740 a 1749. 

Apenas a partir do recorte temporal de 1809 - 1823, nota-se notícias e 

anúncios referentes a venda, sumiço e atrocidades à criança. Conclui-se que, 

através de um processo doloroso, a criança conseguiu ser considerada 

detentora de direitos, porém, ainda há muito o que alcançar, pois, percebe 

se que em determinadas culturas, crianças são obrigadas a casarem desde 

pequenas e as vezes, são até submetidas a tortura, como é o caso das 

circuncisões, associando os às práticas colônias, como notícias encontradas 

na Hemeroteca que relatam crianças sendo agredidas, vendidas e mutiladas. 
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A PUNIÇÃO DO INDIVÍDUO NÃO PELO SEU ATO, MAS PELA NOÇÃO 
(INCOMPLETA) QUE SE TEM DA SUA PERSONALIDADE 

Ana Carolina Macalós Carpes¹; Mariana Gomes Lima¹; Odilza Lines de Almeida².  

¹ Acadêmico de Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB; 
² Docente de Direito na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. 

 

O Direito Penal do Autor configura-se quando a reprovabilidade social, 

como também a aplicação das sanções penais, são baseadas no modo de ser 

do agente, e não na ocorrência de um fato ilícito. Partindo dessa premissa, 

se torna possível punir a pessoa pelo que era antes mesmo dela praticar 

qualquer conduta que violasse algum bem jurídico protegido.  Nesse 

contexto, objetiva-se explanar as situações de excessos praticados por 

magistrados através da punição de indivíduos com base na presunção de 

uma personalidade delituosa, e não unicamente pelo fato típico praticado. A 

partir disto, pretende-se analisar esta realidade e sua viabilidade em nossa 

sociedade, tendo em vista o despreparo de um juiz, visto que este não possui 

a devida formação profissional que o possibilite traçar uma análise coerente 

de um elemento que necessita da psicologia.  O estudo do tema se dará 

através de pesquisas documentais em processos criminais, tendo como foco 

as suas respectivas sentenças, e através de pesquisas bibliográficas. Desta 

forma, a metodologia do estudo caracteriza-se como sendo do tipo indutivo, 

sendo a pesquisa qualitativa, com base em seus objetivos será exploratória, 

com análise documental e bibliográfica. Para que se concretize a essência do 

sistema processual de caráter acusatório torna-se imprescindível que as 

hipóteses erguidas em juízo pelas partes e os argumentos que fundamentam 

a decisão do magistrado sejam comprovadas, sob ameaça da inviabilização 

dos argumentos sustentados pelas partes e da nulidade da decisão, em 

questão, por falta de fundamentos concretos. Desta forma, o critério em 
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análise, que seria a personalidade do indivíduo, é previamente exposto no 

caput do artigo 59 do Código Penal. Portanto, a característica da 

personalidade do agente não apresenta possibilidade de verificação 

processual pela figura representativa do magistrado, como tão pouco pelas 

partes. Infere-se que a personalidade não é algo simplista como pode 

transparecer, sendo uma questão conflituosa e incerta para o juiz, pois ele 

não domina conteúdos de psicologia, antropologia ou psiquiatria. Nessa 

perspectiva, evidencia-se que nas sentenças criminais a valoração da 

personalidade do acusado é, em sentido majoritário, precária, imprecisa, 

incompleta, superficial e limitada. Em critério de conceituação, a 

personalidade é definida com a organização dinâmica dos traços no interior 

do eu, formados a partir de genes particulares que herdamos das existências 

singulares que suportamos e das percepções individuais que temos do 

mundo, capazes de tornar cada indivíduo único em sua maneira de ser e 

desempenhar seu papel social.  Nessa vertente, nota-se a impossibilidade do 

Estado criminalizar ou penalizar a esfera do pensamento, devendo limitar-

se ao tratamento das condutas danosas. Caso houvesse essa penalização, 

acarretaria, assim, um retrocesso ao estado de natureza, no qual cada 

indivíduo era juiz em causa própria. 
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² Docente do curso de Direito da FASAVIC. 

 

A presente comunicação apresenta as construções preliminares de pesquisa 

de Doutorado voltadas para o estudo da representação/construção 

discursiva em relação a crianças e adolescentes nas constituições federais. 

Objetiva-se analisar como crianças e adolescentes são representados 

discursivamente nesses documentos e quais os elementos referenciais que 

colaboram no processo de construção da representação destes, ou seja, 

mapear no dizer e interpretar das cartas magnas os movimentos de 

construção de sentidos acerca das categorias criança e adolescente. Sob a 

perspectiva teórico metodológica da Análise de Discurso de linha francesa, 

entendida, conforme afirma Pêcheux (1999) como aquilo que, em face de um 

texto que surge como acontecimento, vem restabelecer os ‘implícitos’, ou 

seja, a condição do legível em relação ao próprio legível, pretende-se 

compreender como, em determinadas circunstâncias, os enunciado 

possibilitam produção de sentido em relação ao objeto em estudo. A análise 

inscreve-se no campo discursivo e é realizada a partir de segmentos 

representativos das regularidades discursivas que podem ser visíveis em 

sua(s) materialidade(s) linguístico textual. Compreendendo que a linguagem 

personifica o simbólico e o ideológico que permeiam cada contexto 

discursivo, afirma-se que os enunciados e as palavras adquirem 

significados, bem como produzem efeitos de sentido diferentes a depender 

dos contextos, os quais são atravessados por práticas culturais, históricas e 

ideológicas. Importante notar, conforme salienta Orlandi (1993) que há um 
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leitor virtual inscrito no texto, que é constituído no ato da escrita, um leitor 

imaginário, para quem o autor imagina seu texto e para quem ele se dirige. 

Seguindo o viés da Análise do Discurso, discute-se as referidas 

materialidades, como documentos linguísticos e discursivos, que podem dar 

pistas a respeito das práticas sociais, dos imaginários sociodiscursivos, das 

identidades e dos valores circulantes na sociedade em torno do(s) 

indivíduo(s) criança e adolescente. Assim, considerando que a 

discursividade tem uma “espessura histórica” (GREGOLIN, 2007), trabalhar 

com discurso significa compreender a forma como verdades são produzidas 

e enunciadas.  Ao apresentar o real do mundo no real da linguagem, conclui-

se que a Lei é um mecanismo de composição histórica dos fatos sociais 

ocorridos. Desse modo, as constituições brasileiras, enquanto 

materialidades discursivas, incluem-se nas redes mnemônicas que 

atravessam os fatos historicamente construídos. Assim, conforme salienta 

Fonseca-Silva (2007) pensar discursivamente a memória implica analisar as 

formas conflituosas de inscrição de historicidade nos processo de 

significação da linguagem.  
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A violência doméstica é uma triste realidade na história brasileira. É 

inegável que a Lei Maria da Penha representou um grande avanço para 

coibir essa prática. Contudo, pesquisas demostram apesar da pertinência 

desse diploma legal falta-lhe, ainda, efetividade. Nesta perspectiva, o 

objetivo do trabalho é apresentar uma reflexão sobre como os novos 

caminhos do direito penal podem indicar uma via mais eficaz para a solução 

do problema. O método adotado para desenvolvê-lo foi a revisão 

bibliográfica. Sob a ótica do funcionalismo pacificador a função do direito 

penal é promover a paz social, priorizando um procedimento menos 

contencioso embasado na restauração das relações sociais por intermédio 

da justiça restaurativa, que tem como pilares o empoderamento das vítimas, 

a responsabilização do ofensor e a reparação do dano. A Lei 11.340/06 

revolucionou ao criar estruturas apropriadas para lidar com a violência 

doméstica, mas apenas a estrutura não foi suficiente para coibir a prática. 

Os personagens envolvidos no conflito não são estranhos entre si, eles estão 

ligados pelo laço do afeto, o que torna as decisões a serem tomadas 

extremamente eivadas de subjetividade. Conclui-se que a prática 

restaurativa embasada no diálogo e na restauração das relações pode-se 

mostrar muito mais eficiente que a justiça retributiva. 
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Ao longo dos anos muitas foram as tentativas de atribuir uma finalidade a 

pena tornando a sua aplicação legítima e eficaz na sociedade. A história nos 

permite auferir que independente do sistema penal vigente à época, 

inquisitório ou acusatório, o ato de punir sempre teve um objetivo final, um 

fim social, uma resposta do Estado a um ato delituoso cometido por um dos 

seus integrantes. Para compreendermos a finalidade da pena devemos 

analisar os desdobramentos da justiça social, premissas que estão 

peremptoriamente ligadas, sendo, sua falta, um dos fatores responsáveis 

pelo aumento da criminalidade. O presente trabalho tem por escopo 

identificar a finalidade da pena numa perspectiva contemporânea, uma vez 

que deverão ser asseguradas ao cidadão infrator todas as garantias 

constitucionais em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

buscar por meio de pesquisas teóricas, consultas a legislações atinentes se 

essa finalidade está atingindo o seu fim proposto. O Direito pode ser 

concebido como instrumento de regulação social, bem como de solução de 

lides existentes na sociedade. Desta forma, a pena é a resposta do Estado 

detentor do jus puniendi, que consiste na vedação ou na restrição de um 

bem jurídico ao agente de um fato punível não alcançado por causa extintiva 

de punibilidade. Todavia, a solução para os conflitos sociais não se coaduna 

apenas como o uso de medidas punitivas, com o advento do estado 
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democrático de direito houve uma tendência de “humanização” das penas, 

cumprimento aos direitos fundamentais do cidadão e observância à justiça 

social, esta, por sua vez, concerne no comprometimento do Estado para 

garantir aos seus indivíduos direitos e deveres de maneira igualitária, 

reduzindo assim, suas desigualdades. No tocante aos fatos, podemos 

observar que a finalidade da pena, a busca pela pacificação social é objeto de 

debate no cenário jurídico-penal há muitos anos, por sua vez, o 

cumprimento de fatores que visam investir em políticas públicas que 

diminuem a vulnerabilidade do criminalizado surtem efeitos positivos na 

redução de crimes cometidos. Por fim, o Direito Penal dentro do contexto 

de um Estado democrático de Direito não deve ser entendido como medida 

precípua para resolução de conflitos e controle coletivo, visto que, a 

consciência de que a iniquidade e as desigualdades geram violência e 

promovem o crime, investir em justiça social é o meio mais eficaz para 

reduzir a criminalidade. 
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Ao longo dos anos muitas foram as tentativas de atribuir uma finalidade a 

pena tornando a sua aplicação legítima e eficaz na sociedade. A história nos 

permite auferir que independente do sistema penal vigente à época, 

inquisitório ou acusatório, o ato de punir sempre teve um objetivo final, um 

fim social, uma resposta do Estado a um ato delituoso cometido por um dos 

seus integrantes. Para compreendermos a finalidade da pena devemos 

analisar os desdobramentos da justiça social, premissas que estão 

peremptoriamente ligadas, sendo, sua falta, um dos fatores responsáveis 

pelo aumento da criminalidade. O presente trabalho tem por escopo 

identificar a finalidade da pena numa perspectiva contemporânea, uma vez 

que deverão ser asseguradas ao cidadão infrator todas as garantias 

constitucionais em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

buscar por meio de pesquisas teóricas, consultas a legislações atinentes se 

essa finalidade está atingindo o seu fim proposto. O Direito pode ser 

concebido como instrumento de regulação social, bem como de solução de 

lides existentes na sociedade. Desta forma, a pena é a resposta do Estado 

detentor do jus puniendi, que consiste na vedação ou na restrição de um 

bem jurídico ao agente de um fato punível não alcançado por causa extintiva 

de punibilidade. Todavia, a solução para os conflitos sociais não se coaduna 
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apenas como o uso de medidas punitivas, com o advento do estado 

democrático de direito houve uma tendência de “humanização” das penas, 

cumprimento aos direitos fundamentais do cidadão e observância à justiça 

social, esta, por sua vez, concerne no comprometimento do Estado para 

garantir aos seus indivíduos direitos e deveres de maneira igualitária, 

reduzindo assim, suas desigualdades. No tocante aos fatos, podemos 

observar que a finalidade da pena, a busca pela pacificação social é objeto de 

debate no cenário jurídico-penal há muitos anos, por sua vez, o 

cumprimento de fatores que visam investir em políticas públicas que 

diminuem a vulnerabilidade do criminalizado surtem efeitos positivos na 

redução de crimes cometidos. Por fim, o Direito Penal dentro do contexto 

de um Estado democrático de Direito não deve ser entendido como medida 

precípua para resolução de conflitos e controle coletivo, visto que, a 

consciência de que a iniquidade e as desigualdades geram violência e 

promovem o crime, investir em justiça social é o meio mais eficaz para 

reduzir a criminalidade. 
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O Direito Penal brasileiro tem seus fundamentos nas premissas de 

prevenção e reprovação do delito, como forma de coibir práticas reiteradas 

na sociedade. No entanto, o processo penal tornou-se um método de solução 

de conflitos alheio aos próprios agentes nele envolvidos. No contexto do 

Judiciário brasileiro, a Justiça Restaurativa se apresenta como opção para o 

tratamento de uma série de conflitos, principalmente após o advento da 

Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça.  Esta é construída a partir 

de uma análise crítica do sistema punitivo, propondo a edificação de uma 

justiça pautada na resolução dos conflitos por meio da mitigação do seu 

efeito estigmatizador e excludente, para que, através do diálogo e do 

respeito aos direitos fundamentais, com a participação, quando 

conveniente e possível, da comunidade de próximos, seja possível a 

descoberta de uma solução que proporcione o empoderamento dos 

envolvidos e a pacificação social. O presente estudo tem por objetivo 

analisar a construção de um sistema criminal que prime pela composição 

dos danos e do equilíbrio das relações sociais, a partir do respeito aos 

direitos humanos. A construção teórica da pesquisa será bibliográfica e 

fenomenológica, com uma abordagem histórico-dialética, tomando por 

fundamento a inserção de programas de Justiça Restaurativa no País. A 

Justiça Restaurativa busca intervir, de forma positiva, no fenômeno 
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criminal. Assim, as iniciativas que se desenham para a sua aplicação 

apresentam a responsabilidade de estabelecer uma nova concepção de 

resolução dos conflitos penais, com preservação dos direitos humanos, 

alicerçada em uma política criminal com natureza de restauração da paz 

social. Com a implantação da Justiça Restaurativa haverá diminuição da 

judicialização, da morosidade processual e dos custos financeiros públicos. 

Conclui-se que a Justiça Restaurativa busca intervir positivamente em 

todos os envolvidos no fenômeno criminal. Pretende, destarte, tocar a 

origem e causa do conflito, possibilitando o amadurecimento pessoal do 

infrator, a redução dos danos suportados pela vítima e comunidade, com 

respeito aos direitos humanos. Ressalte-se, neste diapasão, que há de ser 

repelida a visão reducionista que identifica a Justiça Restaurativa como 

mecanismo de mera reparação pecuniária, ou submissão do infrator ao 

constrangimento ou humilhação. Daí a importância de não se descurar da 

indissociabilidade do sistema com o aparato de proteção aos direitos 

humanos. 
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A sociedade contemporânea apresenta, dentre vários problemas, a 

desigualdade social como uma das principais causas da inserção do 

indivíduo na atividade delituosa. O Poder Público, na sua função de 

garantidor das incumbências essenciais aos cidadãos, acaba por se ausentar 

perante a uma parcela menos favorecida. Diante disso, os sujeitos que dela 

fazem parte tornam-se socialmente vulneráveis, ficando, decerto, mais 

suscetíveis ao cometimento de crimes. Nesse contexto, observa-se a 

necessidade de construção de respostas jurídicas destinadas à realização da 

justiça, a partir da consideração de fatores sociais situados na gênese da 

criminalidade. Fundamentando-se nessa perspectiva, o presente estudo 

tem por objetivo analisar a necessidade da positivação do princípio da 

coculpabilidade como instrumento de efetivação da justiça criminal. Para 

além dessa finalidade, pretende-se verificar o contexto sociocultural em que 

estão inseridas determinadas práticas delituosas, com vistas à efetivação de 

uma resposta jurídico-penal adequada ao conflito. A elaboração teórica que 

se apresenta utilizar-se-á da metodologia de trabalho bibliográfico, com 

uma proposta jusmetodológica de pesquisa exploratória, buscando 

informações relativas ao assunto, com análise, ainda, de documentos 

balizados pelo axioma da coculpabilidade. Tendo em vista toda a conjuntura 

vivenciada por estes indivíduos, não se pode desconsiderar a 
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corresponsabilidade do Estado pelos atos infracionais por aqueles 

praticados. Saliente-se, nesta circunstância, que o princípio da 

coculpabilidade consiste na divisão da responsabilidade entre o 

delinquente, socialmente postergado, e o Poder Público pelo cometimento 

de infrações penais, pois que este não promove as mesmas oportunidades a 

todos pelos quais salvaguarda. Conclui-se que a ausência, de forma 

expressa, do mencionado princípio no ordenamento jurídico brasileiro 

acaba por dificultar a sua aplicação prática nos tribunais. Por essa razão, 

buscando trazer mais segurança jurídica e alcançar o seu objetivo, qual seja, 

considerar toda a história perpassada pelo criminoso, faz-se necessário 

assegurar, certamente, a inserção do referido princípio na lei 

infraconstitucional. Positivando-o, a exemplo dos ordenamentos jurídicos 

do Peru e Argentina, oportuniza-se a sua efetividade prática, alcançando, 

dessarte, um procedente diálogo entre a dogmática e a realidade social. 
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Desde os anos 70, vem surgindo propostas incluindo a Justiça Restaurativa 

em várias comunidades do mundo. São oferecidas como propostas 

alternativas, porém, em 1985 a Nova Zelândia passou a utiliza-la como forma 

de sistema penal para todos os conflitos que envolvem crianças e 

adolescentes. Atualmente, a Justiça Restaurativa é considerada como uma 

nova proposta para o futuro. Começando a ser utilizada como um esforço 

para combater crimes de naturezas diversas, hoje já se aplica em casos 

hediondos como agressão grave, estupro e homicídio. Embora a Justiça 

Restaurativa envolva diversas práticas e programas, é considerada como 

uma filosofia, que tem como função oferecer uma estrutura alternativa para 

se pensar as ofensas cometidas. Seu principal objetivo não é, apenas, perdão 

e a reconciliação, mas, também, reduzir a reincidência ou as ofensas em 

série. Muitos programas de Justiça Restaurativa são pautados em encontros 

entre a vítima e o ofensor, no entanto, é necessário que todas as partes se 

voluntariem a participar, a partir da assunção de responsabilidade pelo 

agressor. Desse modo, objetiva-se compreender os aspectos da Justiça 

Restaurativa; analisar sensos comuns relacionados a esse assunto e realizar 

uma reflexão a partir das informações adquiridas sobre a proposta. Para 

tanto, apropria-se da Pesquisa bibliográfica com abordagem exploratória.  A 

partir da pesquisa, verifica-se que a Justiça Restaurativa não é uma resposta 

exclusiva para toda a criminalidade. A maioria dos defensores concorda que 
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o crime tem uma dimensão pública e uma dimensão privada. O sistema 

jurídico se preocupa com a dimensão pública, ou seja, os interesses e as 

obrigações concebidas pelo estado. Sua implementação pode reduzir os 

recursos de aprisionamento, com mudança significativa do modelo 

punitivo. Ela não se opõe a Justiça Retributiva, na verdade, as duas 

modalidades têm muito em comum. O objetivo primário de ambas é de 

promover a alteridade, o que difere é o que seria eficaz para equilibrar a 

balança. Conclui-se que a Justiça Restaurativa promove uma nova maneira 

de pensar o crime e oferece à Justiça um novo caminho para desafiar os 

sistemas convencionais a fim de se diminuir a reincidência criminal. 
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O cenário social contemporâneo denota a ausência de confiabilidade no 

subsistema jurídico destinado à solução dos conflitos envolvendo 

adolescentes. As medidas socioeducativas se apresentam com eficácia, no 

entanto, não são concretizadas a contento, gerando um sentimento de 

impunidade. Aproveitando-se dessa falha sistêmica, surge o projeto de 

redução da maioridade penal, devendo ser analisado com uma cautela 

peculiar. Nesse contexto, apresentamos a Justiça Restaurativa como 

caminho alternativo que, para além da superficialidade do conflito, 

aprofunda as investigações de suas causas, com o fim de estabelecer 

medidas adequadas à solução dos problemas que orbitam o mundo 

ontológico dos atos infracionais. A presente construção teórica tem por 

objetivo analisar a efetividade das atuais respostas jurídicas às situações de 

adolescentes em conflito com a lei, bem como a imediata proposta relativa 

à redução da maioridade penal, com vistas a indicar os seus equívocos, ao 

estabelecer um novo padrão etário para a imputabilidade penal. Em seguida, 

objetivamos demonstrar a desnecessidade de uma mudança legislativa 

significativa, em virtude da possibilidade de alterações dos procedimentos 

de realização de justiça, com a inserção de elementos de mediação 

restaurativa, para um melhor tratamento de conflitos daquela natureza. A 

Justiça Restaurativa é abordada em obras jurídicas específicas, sendo, ainda, 

desenvolvida em práticas de mediação restaurativa, em ambientes 
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escolares ou comunitários. Dessa forma, a pesquisa bibliográfica e 

fenomenológica se apresenta como suporte à análise, a partir de uma 

contextualização crítica sobre sua inserção no contexto social. Obtemos 

como resultados que a legislação vigente acerca do tratamento conferido ao 

adolescente em conflito com a lei goza de certo prestígio, todavia, não 

alcança os fins propostos, em virtude de diversos problemas estruturais. A 

redução da maioridade penal constitui apenas uma mudança simbólica da 

resposta jurídica, trazendo em seu conteúdo uma falsa ideia de satisfação do 

clamor social com relação à impunidade em casos de atos infracionais 

praticados por adolescentes. A Justiça Restaurativa oferece soluções 

concretas, a partir do afastamento de um silogismo punitivo, com uma 

análise de todos os elementos sociais, como o contexto de desenvolvimento 

familiar e comunitário do indivíduo, além de viabilizar a compreensão do 

infrator pela vítima. Observamos, então, que as sanções penais não gozam 

de efetividade, apresentando-se como alternativa incapaz de realizar os 

objetivos primários da intervenção estatal, quando da prática de injustos 

penais. Esse é o cenário que propicia o afastamento da concepção 

meramente repressora, e propõe a construção de uma nova realidade, com 

a elaboração de programas que promovam a abertura para o diálogo, a 

compreensão, a assunção da responsabilidade e a alteridade, transformando 

as perspectivas da justiça criminal. 
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ENTRE A LEI E A EDUCAÇÃO: ALTERNATIVAS DE COMBATE À 
HOMOFOBIA 

Breno de Araújo Assis¹; Tainah Souza Silveira¹; Daniella Santos Magalhães².  

¹ Acadêmico de Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB; 
² Docente do curso de Direito na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e Faculdade Independente 

do Nordeste. 
 

A homofobia constitui uma forma de inferiorização, consequência direta da 

hierarquia das sexualidades, conferindo à heterossexualidade um status 

superior. A escola – enquanto instituição formal de educação – aparece 

nesse cenário como um elemento responsável pela perpetuação da 

desigualdade de gênero e, consequentemente, da naturalização da 

homofobia numa ordem heterossexista, isto é, o sistema a partir do qual a 

sociedade organiza um tratamento segregacionista segundo a orientação 

sexual. Ao invocar a tutela penal para a criminalização da homofobia 

contribui-se para a coibição da perpetração de condutas discriminatórias. 

Não obstante, o poder coercitivo penal do Estado deve atuar em 

consonância com uma política pedagógica escolar alternativa.  O presente 

estudo busca mostrar a escola enquanto um meio legitimador da violência e 

a necessidade de sua reinvenção como forma de inserir as pluralidades, 

constituindo-se enquanto amparo à legislação que viria a criminalizar a 

homofobia.  A pesquisa volta-se a uma construção teórica bibliográfica, 

fundada numa análise dialética dos discursos que fabricam os sujeitos em 

suas diversas concepções. Para uma refundação democrática da justiça, a 

criminalização da homofobia desconstitui o universo generalista e 

homogêneo no âmbito jurídico ao reconhecer as diferenças, garantindo a 

dignidade da pessoa humana em suas particularidades. Entretanto, não 

pretende a lei penal, por não lhe ser objeto, a correção ou anulação de 

preconceito. Nesse sentido, a educação não pode ser enquadrada numa 
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lógica unidimensional, aprisionada numa institucionalização específica - a 

heteronormatividade -, tornando a cultura escolar mais plural que 

incorpore os diferentes questionamentos dos estereótipos de gênero e 

sexualidade. Conclui-se que o Direito Penal não deveria ser utilizado como 

ferramenta de promoção de políticas públicas, contudo, o ato de tutelar a 

discriminação certamente seria um considerável passo na direção correta, 

fazendo com que os indivíduos vitimados sintam-se mais confortáveis para 

procurarem pela justiça.  A homofobia, por isso, deve ser considerada com 

um delito suscetível de sanção jurídica; todavia, a dimensão repressora é 

destituída de sentido se ela não for acompanhada por uma ação preventiva. 

A escola, igualmente, deve desempenhar um papel capital na luta contra a 

intolerância. 
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SELETIVIDADE PENAL: UM INSTRUMENTO DE CONTROLE SOCIAL E 
DESRESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS 

Ana Paula da Silva Sotero¹; João Leles Nonato¹; Mariana Gomes Lima¹; Luciano de 
Oliveira Souza Tourinho².  

¹ Acadêmico de Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB; 
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O sistema jurídico penal, ainda que formalmente amparado nas garantias de 

uma ordem societária justa com a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, tem se estabelecido como um meio de controle social, que 

seleciona os indivíduos que serão alcançados pelo Direito Penal. Essa 

disfunção está pautada no direcionamento dos aparelhos repressores do 

Estado para as classes mais vulneráveis da sociedade, que não se enquadram 

ao sistema vigente. Diante dessa realidade, a política criminal brasileira 

justifica e legitima uma prática penal seletiva, opressora e estigmatizante, a 

partir da supressão do Estado Democrático de Direito com a violação dos 

direitos e garantias individuais. O desrespeito aos direitos humanos é 

abalizado pela desconsideração de uma justiça criminal que se efetive de 

forma equitativa entre as classes da sociedade.  O presente estudo tem por 

objetivo abordar que o processo penal brasileiro tem se tornado uma forma 

de controle da sociedade por meio da seletividade das penas e violação dos 

direitos humanos dos sujeitos alcançados pelo Direito Penal. A construção 

teórica da pesquisa será bibliográfica, com uma abordagem histórico-

dialética, tendo como fundamento a construção de uma análise crítica do 

tema. A partir da análise dos dados, entende-se que o Direito Penal tem se 

tornado um meio de desconstrução dos direitos humanos, uma vez que não 

permite a efetividade da justiça criminal de forma justa e igualitária. Diante 

disso, a seletividade penal nivela os crimes através das estruturas de classes 
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sociais, considerando o delito como um rótulo atribuído pela ideologia 

dominante através da seleção distinta e dirigida de bens jurídicos 

penalmente protegidos e pela estigmatização das classes socialmente mais 

vulneráveis. Conclui-se que, o sistema penal busca combater o crescimento 

da criminalidade, e solucionar os conflitos, por meio de políticas criminais 

seletivas e estigmatizantes, que relativizam direitos e garantias 

constitucionais da parcela mais vulnerável da população, que não se adequa 

ao perfil e modelo de conduta estipulados pelos interesses sociais. Com 

efeito, observa-se que a prática seletiva do sistema está orientada para a 

manutenção das desigualdades sociais, razão pela qual se desenvolve na 

atual política criminal um direito penal constitucionalmente ilegítimo, 

notadamente voltado a punir determinados autores. 
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MARCO HISTÓRICO DO ACOLHIMENTO AO “MENOR DELINQUENTE” 

Jerônimo Julio Santos Spínola¹; Luciana Oliveira de Figueira².  
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O problema do “menor delinquente” sempre foi tratado de maneira 

minuciosa no Brasil, os métodos para alcançar essa massa viraram uma 

problemática desde a época do Brasil colônia. Contudo, com o perpassar dos 

anos o Brasil veio inovando e buscando fontes na tentativa de solucionar o 

problema. Devido a grande influência que o Brasil vinha recebendo da 

França, o modelo adotado pelos franceses para controlar o problema dos 

“menores”, chamou à atenção dos brasileiros, que posteriormente buscaram 

conhecer melhor esse sistema. Desse modo, buscamos aqui, discutir sobre 

os métodos utilizados no Brasil para o controle do problema da delinquência 

na juventude, retratando como os aspectos, os métodos e as instituições de 

acolhimento ao “menor” eram realizados em dado período de tempo.  A 

principal fonte de pesquisa foi a Hemeroteca Digital Brasileira, onde essa 

disponibiliza várias edições de jornais, todos digitalizados de épocas 

distintas. A busca foi realizada de maneira simples, com o auxílio do sistema 

de busca, usando-se palavras-chave. Foram encontradas diversas notícias 

referentes ao tema abordado, essas mesmas foram lidas e relidas 

atenciosamente na tentativa de absorver o máximo possível de 

informações. A leitura de livros e artigos que tratam os sistemas de ambos 

os países foram indispensáveis para entender o motivo pelo qual o Brasil 

teria interesse em copiar os métodos usados pelos franceses. 

Apresentaremos neste texto a constituição do espaço de acolhimento ao 

menor na Ilha do Carvalho a partir de dados retirados de jornais e revistas 

de ampla circulação em território nacional. Algumas destas notícias 



II Fórum de Ensino, Pesquisa 
e Extensão - FASAVIC 

76 
 

conectam os espaços brasileiros de acolhimento ao menor ao sistema penal 

francês. Dentre os entusiastas deste modo de lidar com a questão da criança 

em conflito com a lei, destacam-se as opiniões de Josélia Marques. Por fim, 

fazer uma analogia entre os dois sistemas encontrados no Brasil e na França. 

Após a análise dos dados levantados, conclui-se que as principais diferenças 

dos meios usados no Brasil e na França contribuiriam para a realidade do 

estado atual dos países no âmbito de violência infanto-juvenil. 
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Apesar de a Constituição garantir a igualdade entre todos os cidadãos 

perante a lei, na maioria das vezes, o Poder Judiciário não leva tal princípio 

a efeito, de modo que pessoas de distintas classes sociais recebem diferentes 

tratamentos do Estado, e, assim, uma enorme disparidade nas condições de 

vida, mas o mesmo tipo de punição previsto legalmente. Desta forma, 

questiona-se a noção de Justiça em nosso sistema penal refletida na 

culpabilidade e os objetivos desta. O presente trabalho pretende provocar 

uma reflexão acerca da realidade jurídico-penal brasileira, que concentra a 

sua punibilidade naqueles que não possuem condições de 

autodeterminação, ou seja, de definir que não devem cometer um ato 

infracional à legislação, devido à falta de garantias básicas em seu cotidiano 

que deveriam ser fornecidas pelo Aparelho Estatal.  A metodologia aplicada 

será a bibliográfica, com proposta exploratória, por meio da busca de 

informações relacionadas ao tema abordado. A partir da análise dos dados, 

verifica-se que a dogmática jurídico-penal tem como interesse, unicamente, 

a determinação de sob quais pressupostos e em que medida o autor de um 

delito pode deve ser punido por determinado ato de que foi culpabilizado, 

não considerando a sua condição de indivíduo com as suas peculiaridades e 

situação de vida. Tal fato engloba dimensões sociais, raciais, de gênero, que 

envolvem a determinação da culpabilidade. Inclusive, muito se tem 

substituído a noção objetiva do cometimento de um injusto penal, que gera 
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a culpabilidade, por critérios subjetivos, como a personalidade do agente, a 

sua conduta social e o seu suposto grau de periculosidade, tornando-a cada 

vez menos palpável, mais passível de manipulações e cada vez mais afastada 

dos ideais de justiça. Emprega-se o conceito de culpabilidade com base num 

juízo de reprovabilidade imposto ao indivíduo pelo cometimento de um 

delito quando se supõe que este poderia ter atuado de maneira diversa. 

Porém, não há como demonstrar que este tinha a possibilidade de adotar 

outra conduta. Em muitos casos, nota-se a inexigibilidade de conduta 

diversa, em que a culpabilidade do indivíduo é, na verdade uma 

coculpabilidade em conjunto com o Estado, que não forneceu as condições 

sociais, culturais, econômicas suficientes para aquele cidadão não buscar a 

criminalidade como meio de resposta a algum anseio. Desta forma, somente 

poderíamos tomar juízos isonômicos de reprovabilidade se a todas as 

pessoas fossem oferecidas pelo Poder Público seus direitos fundamentais. 

Caso contrário, estabelece-se uma desigualdade material, diante do mesmo 

tratamento previsto para indivíduos com distintas condições de vida. Ao 

lado de um ser humano culpado por um fato, há a presença da 

coculpabilidade da sociedade em que vive e do governo, que negaram àquele 

condições dignas de vida em favorecimento de outra parcela. O infrator 

deve ser culpável apenas em razão das possibilidades sociais que estão a seu 

alcance. 
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Este artigo tem por objetivo realizar um estudo sobre os impactos das 

alterações trazidas pela lei 12.015/09, que introduziu no artigo 217-A, 

Estupro de Vulnerável no Código Penal. Pelo novo dispositivo legal a 

presunção de violência, em caso de sexo praticado com menores de 14 anos 

de idade, passa a ser absoluta, não podendo mais ser considerada relativa, 

como no entendimento anterior, enquanto que a idade para o 

reconhecimento do consentimento passou a ser fixada em 14 anos. Desse 

modo, objetiva-se  verificar se as alterações introduzidas no nosso 

ordenamento jurídico respondem aos anseios da sociedade e se desta forma 

o Estado realiza sua função, no sentido de resguardar a dignidade da pessoa 

humana em especial da criança e do adolescente. Para tanto, foram 

realizadas pesquisas no site da Hemeroteca Digital Brasileira e sites 

científicos. Por meio de arquivos disponíveis, possibilitou chegar a uma data 

específica do jornal “O Fluminense” para melhor aprofundamento de 

informações. O direito evolui junto com a sociedade, e a sociedade se 

modifica com o passar do tempo, de forma que certos valores e 

comportamentos, anteriormente aceitos, passam a não ser mais tolerados e 

vice-versa. Assim, o direito atua no campo dos comportamentos e dos 

valores da sociedade. Após análise do comportamento dos indivíduos em 

sociedade, pode-se asseverar que estão constantemente se alterando, 

fazendo assim que o direito se modifique de acordo com a sociedade, 

regulando e elaborando normas de conduta para manter a ordem social. 
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Brito Dias¹; Raymundo Melo Amorim¹; Felipe França Doria².  
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Fluido é uma substância que não pode sustentar uma tensão de 

cisalhamento quando em repouso.  Ao falar de fluidos estamos tratando de 

uma substância líquida ou gasosa. A massa específica de um fluido define 

uma parte de suas características, mas sua fluidez é descrita pela 

propriedade conhecida como viscosidade. A lei de Stokes nos diz que para 

um corpo que se movimenta no interior de um fluido existem forças de 

atrito que reduzem a velocidade do corpo. Esta resistência depende da 

velocidade relativa entre o corpo e o fluido. Determinar a viscosidade dos 

fluidos pelo método de Strokes utilizando diferentes tamanhos de esferas. 

Determinou-se o tempo, através de vídeos cronometrados, em que as 

esferas atravessaram uma distância fixa de 0,238 m. Calculou-se a 

velocidade media e velocidade terminal (através da medição do raio da 

proveta e das esferas), logo após determinou-se a viscosidade dos fluidos 

(álcool, agua e glicerina) a uma temperatura de 23 ºC. Obtivemos a 

viscosidade para três líquidos diferentes e três esferas diferentes. Os fluidos 

foram agua, álcool e glicerina, as esferas utilizadas foram de diâmetro 1,9 

mm; 1,4 mm; 0,8 mm. Para cada uma das esferas fizemos algumas alterações 

dos seus valores, onde a viscosidade foi muito diferente da literatura, o que 

implica que precisamos fazer mais interações para obter um resultado 

preciso. Foram encontrados resultados diferentes aos abordados na 

literatura. Após análises, ficou evidenciado que a discrepância entre os 
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resultados se deve a alguns fatores. Temperatura do ambiente, umidade do 

ar, precisão dos equipamentos e número de interações. O próximo passo é 

dar continuidade a pesquisa, aprimorando as condições para evitar os erros. 
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Um dos fenômenos mais interessantes da Engenharia Civil é o “Caso da 

Ponte Tacoma Narrows”. O colapso de sua estrutura é um objeto que ainda 

intriga cientistas e engenheiros, que buscam uma explicação através de 

modelos matemáticos a provável resposta para o ocorrido. O problema pode 

ser estudado através do uso de equações diferenciais ordinárias que são 

ferramentas matemáticas poderosas para a descrição e modelagem de 

alguns fenômenos reais, como o caso da ponte de Tacoma.  Este trabalho tem 

o intuito de estudar um modelo matemático para o movimento vertical da 

ponte de Tacoma com o uso de equações diferenciais, ferramenta utilizada 

para modelar fenômenos físicos.  Foram utilizadas pesquisas bibliográficas 

em artigos, livros, capítulo de livros e sites do gênero.  Encontramos uma 

equação que modela o movimento vertical da ponte de Tacoma, a equação 

obtida no modelo é homogênea, linear e de segunda ordem. De tal forma que 

pode ser resolvida analiticamente e encontrar uma solução como uma soma 

de senos e cossenos, que consegue descrever de forma qualitativa o 

fenômeno de interesse. Conclui-se que, embora, os resultados não 

permitam calcular de forma quantitativa todo o fenômeno, é evidente que o 

modelo é extremamente útil para um a análise inicial do problema, 

conseguindo prever e entender diversos fenômenos, como a análise da 

amplitude de oscilações. 
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Depois da segunda grande guerra, os automóveis passaram a ser o principal 

meio de transporte urbano. Juntamente com a incorporação do automóvel 

no cotidiano das comunidades, surge um importante problema social, os 

acidentes de trânsito. No caso do Brasil, o trânsito é considerado um dos 

piores e mais perigosos do mundo. Desse modo, esta pesquisa visa analisar 

a distribuição da ocorrência dos acidentes de trânsito relacionados à faixa 

etária do condutor e comparar os resultados de um semestre de anos 

distintos. Para atingir os objetivos deste estudo foi solicitado ao Sistema 

Municipal de Trânsito - SINTRANS de Vitória da Conquista um relatório dos 

locais onde ocorreram os acidentes de trânsito na zona urbana da cidade. 

Em seguida, as coordenadas dos locais de ocorrências de acidentes no 

período de janeiro a junho de 2014 e 2015. Foi utilizada alguns ferramentas 

como o Microsoft excel e o Google Earth. Verificou-se que o índice de 

acidentes de trânsito ocorre em maior percentual na faixa etária 31 a 43. 

Comparando um semestre de 2014 e 2015 houve uma redução nessa faixa 

etária de 0,64% e os demais que houve redução foram os de 44 aos 55 anos 

de 3,62%, 56 aos 57 anos de 4,05% e os que aumentaram foram menores que 

18 anos de 1,95%, 19 aos 30 anos de 3,95%, e os acima de 67 anos de 4,4%. A 

faixa etária entre 31 e 43 anos que representa a parte principal da população 

economicamente ativa constitui um sinal de alerta na sua forma de conduzir 

seus veículos uma vez que apresenta um maior índice de acidentes. Conclui-
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se que o grande desenvolvimento econômico que Vitória da Conquista vem 

apresentando nas últimas décadas possibilitou um maior fluxo de veículos 

e, consequentemente, maiores número de acidentes. Constata-se a 

necessidade de expansão e planejamento dessa malha, assim como 

conscientização na condução de veículos. 
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Toda e qualquer tipo de estrutura ou sistema mecânico, que quando 

submetidos a forças ocasionadas por carregamentos, estão sujeitos a falhas, 

e o que se deve ser analisado nesses casos para que seja evitado ou, ao 

menos, reduzido o risco de ocorrência dessas falhas é o tipo de material 

usado, a geometria da estrutura e ainda suas condições de apoio. O efeito 

causado por uma força axial em elementos esbeltos, ou seja, objetos em que 

a sua seção transversal se torna pequena em proporção ao seu 

comprimento, como ocorre em colunas e outros elementos estruturais, 

provoca uma deflexão lateral nesse elemento estrutural, que é denominada 

flambagem.  Desse modo, objetiva-se reconhecer no campo da construção 

civil situações onde exista deflexão lateral de peças estruturais causada por 

flambagem e ainda identificar os fatores causadores da encurvadura. Para 

atingir os objetivos dessa pesquisa se faz necessário, leitura de artigos, 

pesquisas em livros de Resistência dos Materiais e uso de software Ftool 

para desenvolvimento da estrutura. Verifica-se que a ocorrência da 

flambagem depende exclusivamente de sua carga e de seus apoios, quando 

eles bem equilibrados e apoiados de acordo sua carga suportada não irá 

ocorrer flambagem na estrutura, deformação. Para terem resultado de 

sucesso na estrutura é primordial a aplicação dos cálculos de maneira 

correta. Conclui-se que os conhecimentos sobre os fenômenos de 

flambagem em barras ou colunas, e a aplicação desses mesmos 

conhecimentos se faz intrinsecamente necessário ao campo da construção 
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civil em geral.  Pois um erro nessa etapa pode comprometer a capacidade de 

todo resto da estrutura de se manter estável mesmo que ainda não seja 

atingido a sua deformação plástica. 
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ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO SEM VÍTMAS EM 
VITÓRIA DA CONQUISTA RELACIONADOS AO TIPO DE GÊNERO 

ENVOLVIDO 

Manuella Gondin Marcílio¹; Paulo Sérgio Monteiro Mascarenhas².  

¹ Acadêmico de Engenharia Civil pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Engenharia Civil da FASAVIC. 

 
No Brasil, o trânsito é considerado um dos piores e mais perigosos do 

mundo, com índices altíssimos. A maioria dos acidentes de carro é 

provocada por condutores do gênero masculino, o que comprova a falta de 

controle dos mesmos e o fato de ainda serem maioria na condução de 

veículos.  Esta pesquisa tem como objetivo analisar a distribuição da 

ocorrência dos acidentes de trânsito e as áreas de concentração dos mesmos 

relacionados ao gênero do condutor. Para atingir os objetivos deste estudo 

foi solicitado, ao Sistema Municipal de Trânsito de Vitória da Conquista, um 

relatório dos locais onde ocorreram os acidentes de trânsito na cidade. Em 

seguida, as coordenadas aproximadas dos locais de ocorrência de acidentes 

no 1º semestre de 2014 e 2015 foram marcadas num programa de Sistema de 

Informação Geográfica – Google Earth. Os dados das coordenadas 

geográficas obtidas no Google Earth foram computados numa planilha 

Excel, calculando os percentuais de acidentes relativos aos tipos de gêneros 

envolvidos e comparando a diferença entre os anos. Os dados coletados 

comprovaram que no ano de 2014, 68,73% dos acidentes ocorridos 

envolveram apenas homens, 7,75% apenas mulheres e 23,52% homens e 

mulheres, já no ano de 2015, 68,42% envolveram apenas homens, 8,51% 

apenas mulheres e 23,08% homens e mulheres. Verifica-se, assim, a maior 

incidência dos acidentes é entre pessoas do sexo masculino e que a média 

de acidentes em relação ao gênero não alterou consideravelmente entre o 1º 
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semestre dos anos de 2014 e 2015. Conclui-se que o desenvolvimento 

econômico da cidade de Vitória da Conquista contribuiu para a ampliação 

da frota de veículos local. Estes fenômenos implicam no planejamento da 

mobilidade urbana a fim de proporcionar à população conforto ao se 

movimentar entre os pontos da cidade. 
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AVALIAÇÃO DAS PRINCIPAIS PATOLOGIAS EM AVENIDAS DE VITÓRIA 
DA CONQUISTA – BAHIA 

Rodrigo Vieira Oliveira¹; Paulo Vítor Fernandes dos Santos Dantas¹; Joilton 
Barbosa Silva Junior¹; Daniel Sousa Silva Soares¹; Andreza Machado Ferreira¹; Rita 

de Cassia Silva Tagliaferre².  

¹ Acadêmico de Engenharia Civil pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Engenharia Civil da FASAVIC. 

 
Define-se como patologia, na construção civil, defeitos em construções, 

como irregularidades, buracos, rachaduras, passeios fora do padrão ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), drenagem deficiente, etc. Essas 

patologias dificultam a acessibilidade dos pedestres e o tráfego de veículos 

terrestres interferindo na mobilidade urbana. Dessa forma, torna-se 

necessário compreender as principais causas da deterioração precoce dos 

pavimentos regionais, bem como a influência das irregularidades no 

conforto e segurança dos usuários do tráfego.  Diante disso, o objetivo desse 

trabalho consistiu na identificação e avaliação das principais patologias nas 

ruas da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Além disso, o presente estudo 

permitiu aperfeiçoar os conhecimentos a cerca do conteúdo estudado, 

aplicando na prática as utilidades e funcionalidades da aplicação. Para tanto, 

o estudo baseou-se no levantamento, por meio de amostras aleatórias, das 

principais patologias em avenidas de Vitória da Conquista – Bahia. 

Escolhidas as vias houve levantamento visual, objetivando avaliar a 

situação da superfície destas estruturas. Foram observadas na Avenida Rosa 

Cruz, Avenida Brasil, Avenida Olívia Flores, Avenida São Geraldo e Avenida 

Ivo Freire fissuras no asfalto; buracos e obstáculos no asfalto e calçada; falta 

de acessibilidade para deficientes físicos e visuais; e ausência de drenagem 

hídrica ocasionada por desnível irregular nas vias. Assim, observa-se a 
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necessidade, em alguns segmentos, de obras de manutenção devido às 

deteriorações encontradas. O desenvolvimento desse trabalho permitiu 

catalogar e estudar as patologias existentes em importantes avenidas de 

Vitória da Conquista, possibilitando assim, uma nova visão sobre os 

problemas enfrentados por pedestres e veículos que trafegam diariamente, 

com dificuldade por falta de manutenção e planejamento. Os principais 

agentes patológicos propulsores aos defeitos nos pavimentos, são 

basicamente a atuação do tráfego sobre uma estrutura de pavimentação que 

não apresenta capacidade de suporte, o que é característico da região. A má 

execução dos pavimentos e ação erosiva da água desencadeia uma série de 

defeitos visivelmente encontrados nas vias urbanas da cidade (por exemplo, 

em estudo). Com estas constatações, é lícito evidenciar a necessidade de um 

bom planejamento em obras de vias públicas. 
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EFEITOS DAS DIMENSÕES DO AGREGADO GRAÚDO SOBRE 
PROPRIEDADES DO CONCRETO 

Thaís Sales Cortez¹; Vitor Habib Figueiredo¹; Álvaro Magalhães Lessa¹; Ademar 
Ribeiro dos Santos Neto¹; Lucas Dantas Silva¹; Érico Souza Brito Cordeiro².  

¹ Acadêmico de Engenharia Civil pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Engenharia Civil da FASAVIC. 

 
O concreto se destaca na facilidade de produção, durabilidade, economia e 

resistência à água, sendo o material mais utilizado em construção no Brasil. 

A tecnologia do concreto indica que a relação água-cimento é a principal 

responsável pela resistência, esperando-se maior resistência de misturas 

com menos água, a custo da facilidade de moldagem (trabalhabilidade). A 

determinação do traço ótimo do concreto busca a menor quantidade de água 

com trabalhabilidade necessária. Existem também os agregados: areia e 

brita, cujas formas e dimensões afetam essas propriedades. Objetiva-se 

obter familiarização com ensaios de granulometria da NBR 7217, ensaio de 

abatimento da NBR NM 67 e método de dosagem teórico-experimental 

IBRACON. Verificação da mudança de resistência e de trabalhabilidade com 

quantidade de água e tamanho da brita. Para tanto, faz-se a determinação 

do traço teórico em curvas de dosagem a partir da resistência desejada (30 

MPa, com acréscimo de desvio padrão 6,6 MPa da NBR 12655); caracterização 

dos agregados por determinação granulométrica segundo NBR 7217; 

execução de mistura de concreto fluído (rico em água) seguida de ensaio de 

abatimento segundo NBR NM 67; dosagem teórico-experimental de 

concreto consistente pelo método IBRACON com ensaios de abatimento 

segundo NBR NM 67 para controle de trabalhabilidade; execução de duas 

misturas de concreto segundo esse traço, distinguidas pelo tamanho da 

brita utilizada. Moldagem de 6 corpos de prova 20 x 10 cm para cada um dos 
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3 concretos. Verificou-se maior abatimento (230 mm) no concreto fluído 

(traço 1:6,04:1,48), com abatimento de 60 mm para concreto com brita 1 

(dimensão máxima característica 12,5 mm) e 25 mm para concreto com brita 

2 (19,1 mm) nos concretos consistentes (traço 1:5,50:0,55). Em todos os traços, 

utilizou-se areia com módulo de finura 3,4. Os ensaios à compressão serão 

feitos quando os corpos de prova atingirem idade de 14 dias. Conclui-se que 

a relação água-cimento tem grande impacto sobre a fluidez do concreto 

(vide abatimento), sendo o efeito do tamanho da brita notável nos concretos 

consistentes de mesmo traço. Isso se deve à maior dificuldade de 

movimentação e rolamento da brita 2 em meio ao concreto fluído. O efeito 

sobre a resistência será verificado no ensaio à compressão uniaxial, 

esperando-se maior resistência nos concretos consistentes, com o efeito da 

brita devido à maior concentração de água em torno da brita 2 (maior 

volume), fragilizando a zona de transição brita-pasta. 
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CONSTRUÇÕES EM MADEIRA: SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO NO 
PROCESSO CONSTRUTIVO 

Marcos Danilo Argolo Souza¹; Florisvaldo Cerqueira Pinheiro¹; Ubirajara de Jesus 
Sala Neto¹; Rita de Cássia Silva Tagliaferre²; Gidevaldo Novais Santos².  

¹ Acadêmico de Engenharia Civil pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Engenharia Civil da FASAVIC. 

 
As construções em madeira fazem parte do cotidiano desde os seus 

primórdios. Os primeiros ambientes construídos com o objetivo de abrigar 

o ser humano, fornecendo-lhe segurança e conforto, tiveram como 

estrutura a madeira. Chega-se ao século XXI com a madeira retornando ao 

cenário da construção civil no Brasil, como matéria-prima nobre, sendo 

utilizada tanto em construções de ambiente destinado à classe média alta, 

quanto vislumbrando construções de baixo custo para reduzir o déficit 

habitacional do país, que vislumbra no material utilizado, além do conforto 

térmico e agilidade no processo de construção, a beleza única advinda de 

madeiras nobres. A pesquisa tem como objetivo investigar a utilização da 

madeira em construções no Brasil, desvelando suas vantagens quando 

equiparadas a outros modelos construtivos no que tange ao conforto, 

segurança, sustentabilidade, economia e estética. Para a confecção do 

presente trabalho procedeu-se através de uma ampla revisão bibliográfica 

acerca do tema e o estudo de caso envolvendo o condomínio Ecovilas, 

descrito pelos proprietários como um empreendimento sustentável, 

localizado na estrada que dá acesso à cidade de Itambé, aproximadamente a 

5 km da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, que conta atualmente com 

duas (02) construções em madeira sendo habitadas e mais uma (01) em 

processo de construção. Verificou-se, então, que, no Brasil as construções 

em madeira podem representar um alento no que tange aos problemas 
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habitacionais do país, um produto cujo potencial de produção e sua 

posterior exploração para o mercado construtivo torna-se extremamente 

viável economicamente. Verificadas neste processo, as construções em 

madeira estão inseridas no contexto de inovações sustentáveis com alto 

potencial de sucesso. Conclui-se que o uso de madeira em construções 

atravessou o tempo e chega ao século XXI como opção para engenheiros que 

buscam aliar praticidade, velocidade e desenvolvimento, com material 

advindo de manejo florestal sustentável, em vistas a um público cada vez 

mais exigente no que tange o conforto, beleza e exclusividade em 

construções residenciais.  



II Fórum de Ensino, Pesquisa 
e Extensão - FASAVIC 

97 
 

REFLORESTAMENTO URBANO: ESTATÍSTICAS DO NÚMERO DE ÁRVORES 
POR RUA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL INOCOOP I 

Lucas Wanderley Prates¹; Gabriel Matos Lima¹; João Paulo Teixeira Bonfim¹; Tales 
Carvalho Oliveira¹; Rita de Cassia Silva Tagliaferre².  

¹ Acadêmico de Engenharia Civil pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Engenharia Civil da FASAVIC. 

 
As árvores apresentam importante função no planejamento das cidades na 

medida em que define a estrutura e o espaço, tendo influência decisiva na 

qualidade de vida urbana e, portanto, na saúde da população. Além da 

função paisagística, a arborização proporciona inúmeras vantagens, tais 

como, proteção contra a ação dos ventos, absorção de parte dos raios solares 

o que ameniza a temperatura e diminuição da poluição atmosférica por 

meio da neutralização do excesso de dióxido de carbono, purificando assim 

o ar. Desse modo, objetiva-se promover um estudo para analisar a 

consciência ecológica dos moradores de Vitória da Conquista, Bahia, através 

da coleta de dados sobre o nível de arborização nas vias públicas, utilizando 

como amostra o loteamento residencial Inocoop I. Para a realização do 

trabalho foi feito um levantamento de dados no loteamento.  O trabalho de 

campo consistiu em obter as medidas das circunferências das árvores das 

vias públicas do loteamento. O diâmetro da copa foi obtido com o auxílio de 

uma trena medindo-se o raio de projeção da copa no sentido longitudinal a 

calçada, após a coleta foram realizados cálculos para obtenção da área total 

que as árvores ocupam no loteamento. O resultado alcançado no projeto foi 

negativo, pois comparando com estudos feitos pelo IBGE, em 2012, mostram 

que há um déficit de 32% de arborização nas cidades brasileiras e as 

pesquisas nos mostram que em um loteamento de 65.683,71m², apenas 3,7m² 

é arborizado, um número muito abaixo do esperado. Conclui-se que os 
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problemas encontrados na arborização de ruas do loteamento Inocoop I 

decorrem, principalmente, da falta de planejamento. Os resultados 

mostram a necessidade de implementar práticas rotineiras de manejo, cujo 

objetivo seja melhorar a qualidade do ambiente urbano e, 

consequentemente, a qualidade de vida da população. 
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A CONTÍNUA GERAÇÃO DE GRANDES QUANTIDADES DE RESÍDUOS NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

Wesley Rocha Souza¹; Dílor Maicon Ledo Paixão¹; Jefferson Queiroz Caires¹; Otávio 
Pereira Souza¹; Rita de Cássia Silva Tagliaferre².  

¹ Acadêmico de Engenharia Civil pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Engenharia Civil da FASAVIC. 

 
A construção civil é o setor que mais gera resíduo, e cresceu muito nas 

últimas décadas, causando maior demanda, seja para construções, 

reformas, reparos, escavações ou demolições. A responsabilidade da 

administração correta dos resíduos é dos seus geradores. Porém, no Brasil, 

são descartados sem critérios em lixões ou aterros sanitários uma média de 

50% de todo o material desperdiçado, o que representa 850 mil toneladas de 

entulho por mês. A reciclagem dos entulhos auxilia na produção de 

materiais de menor custo, contribuindo para a redução de custos das 

habitações e possui uma grande importância social, econômica e ambiental. 

A pesquisa tem por objetivo o debate acerca da problemática da geração 

incessante de resíduos oriundos da construção civil visando à reutilização 

desses resíduos para melhoria da qualidade de vida e da saúde da população 

e o desenvolvimento sustentável do planeta. Na elaboração do trabalho 

foram utilizadas pesquisas bibliográficas em livros e periódicos disponíveis 

na internet, assim como posteriores reuniões para síntese de conteúdo. Com 

a abordagem utilizada, os conceitos pesquisados, enfatizando o tema 

reciclagem na construção civil, foi possível notar uma evolução na parte de 

reaproveitamento dos resíduos gerados na construção civil e constatar os 

benefícios e a importância de determinada atitude, como a minimização dos 

impactos ambientais que vinham sendo causados, e da extração de recursos 

naturais que já são tão escassos, além disso, contribuindo para a redução nos 
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gastos na compra de matéria-prima e no transporte de seus produtos. 

Conclui-se que a busca pela redução de poluentes, de custos e a quantidade 

de resíduos gerados na construção civil está com grande ênfase atualmente 

e tem provocado mudanças comportamentais na sociedade. Faz-se assim 

necessária a implementação assídua e de qualidade da minimização e 

gerenciamento ambiental dos resíduos com o empenho da sociedade na 

busca de resultados, objetivando o desenvolvimento sustentável e a 

melhoria da saúde e qualidade de vida da população. 
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O ESTUDO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA E HELIOTÉRMICA 

Arthur Borges Filadelfo Palmeira¹; Carla Rocha Cangussú¹; Cristóvão Marinho Silva¹; 
Ravel Andrade Pires¹; Vitor Leite Santos¹; Milton Sebastião Azevedo Barbosa 

Leão².  

¹ Acadêmico de Engenharia Civil pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Engenharia Civil da FASAVIC. 

 
O presente estudo baseia-se nas vantagens das energias fotovoltaicas e 

heliotérmicas, energia solar, mais especificamente da luz e do calor solar. 

Em comparação com as energias utilizadas no Brasil (hidrelétrica, 

termoelétrica, eólica e nuclear), à solar funciona, e suas vantagens em 

relação às outras são maiores. Desse modo, objetiva-se promover o 

conhecimento a cerca da energia solar e seus benefícios, como a produção 

de energia que não emite poluentes, é renovável e ainda pode ser usada 

como alternativa de energia elétrica para residências. Este trabalho tem 

como base referências pesquisas bibliográficas, como artigos científicos e 

publicações livres em periódicos. Obteve-se como resultados que a energia 

solar é convertida em energia elétrica e/ou térmica por meio de painéis de 

silício policristalinos ou mocristalinos. Ainda é possível perceber que esses 

painéis possuem alto custo no Brasil e consomem uma quantidade enorme 

de energia para serem produzidos. Contudo, o fornecimento de maiores 

quantidades de eletricidade, o baixo custo e necessidade de manutenção dos 

equipamentos usados fazem com que o custo-benefício a longo prazo seja 

maior que a energia predominante no país. Além disso, essa forma de 

energia é renovável, não emite poluentes, é acessível em lugares remotos e 

a redução anual dos custos dos sistemas solares a tem tornado competitiva 

a curto prazo . É verificável, então, que a energia proveniente do sol é uma 

ótima opção em diversos aspectos, pois não prejudica o meio ambiente, é 
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limpa, inesgotável, acessível a todos países (com diferentes níveis de 

eficácia) e possui  a garantia de economia a longo prazo. A energia solar por 

ter inúmeros benefícios tem conquistado espaço no mercado consumidor, 

ganhado competitividade e, dessa forma, tornando-se viável também a 

curto prazo. 

  



II Fórum de Ensino, Pesquisa 
e Extensão - FASAVIC 

103 
 

CONTAINER: ESTRUTURA SUSTENTÁVEL E ECONÔMICA PARA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

Irineu Teles Souza Filho¹; Dhenylha Laffitti Silva e Silva¹; Danielle Lima Bastos¹; 
Igor Caires Novais¹; Miquéias Neri Nogueira¹; Rita de Cássia Silva Tagliaferre².  

¹ Acadêmico de Engenharia Civil pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Engenharia Civil da FASAVIC. 

 
Desde1850 existem registros do uso de container na área da construção civil. 

Muito comum no Japão e na Europa, principalmente, na Holanda e na 

Inglaterra, o container, no Brasil ainda é pouco utilizado; existem poucas 

empresas no ramo, destaca-se mais como escritórios, banheiros e 

almoxarifados. A pesquisa tem como objetivo transformar container em 

moradias baratas e confortáveis em um curto período de tempo, bem como 

mostrar suas vantagens quando equiparadas a outros modelos construtivos 

no que tange ao conforto, segurança sustentabilidade e economia. Para a 

realização do presente trabalho procedeu-se através de uma ampla revisão 

bibliográfica acerca do tema, bem como o estudo de caso envolvendo 

cidades onde os containers são utilizados como moradias fixas ou de lazer 

pelos proprietários. No Brasil esse tipo de construção pode representar uma 

alternativa no que tange aos problemas habitacionais do país, tornando-se 

extremamente viável economicamente para o mercado construtivo. 

Verifica-se neste contexto que essas construções estão inseridas no 

contexto de inovações sustentáveis com alto potencial de sucesso para a 

construção civil. As pesquisas realizadas indicam que é preciso um bom 

isolamento térmico e acústico, estudos da região onde será instalada a casa 

contêiner, para que assim possa trabalhar no projeto para manter um 

conforto necessário ao usuário. Conclui-se que é possível e viável a 

implantação dessa nova modalidade de moradia no Brasil, facilitando o 
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sonho de ter sua própria casa, com baixo custo e alto conforto, viabilizando 

sempre a sustentabilidade. 
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ESTUDOS DAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT DE BLOCO DE CONCRETO 
ESTRUTURAL EM FÁBRICAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Leandra Freitas Barbosa¹; Clécio Ribeiro Souza¹; Diellen Maiara Oliveira Neves¹; 
Roberta Lavine Pessoa Miranda¹; Mayara Meira Silva¹; Nilton Meira Correia Neto².  

¹ Acadêmico de Engenharia Civil pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Engenharia Civil da FASAVIC. 

 
Neste trabalho trataremos sobre a verificação de pesos específicos para 

blocos de concreto estrutural em três fabricas de Vitória da Conquista, 

certificando se está de acordo com a especificação estabelecida pela norma 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que é responsável pela 

padronização do dimensionamento desses blocos. Objetiva-se verificar se 

os pesos específicos estão de acordo com as normas ABNT da NBR 15961-

1/2011 e a NBR 6120/1980. Para atingir o objetivo proposto neste trabalho, 

foi utilizado um método através de pesquisas bibliográficas, análise de 

artigo, consulta às normas da ABNT e levantamento de dados obtidos 

através de ensaios realizados em laboratório. Os blocos de cada fábrica 

tiveram suas dimensões e peso coletados, dessa forma foi possível calcular 

o peso específico de cada um dos blocos; as empresas foram denominadas 

em A, B e C. A primeira norma a ser comparada, em porcentagem, é a NBR 

15961-1/2011 utiliza-se como peso específico 14 KN/m³ e a segunda NBR 

6120/1980, os blocos de argamassa possuem o peso de 22 KN/m³. A fábrica A 

obteve 12,68% a menos que a primeira norma e 77,06% a menos que a 

segunda; a fábrica B obteve 19,17% a menos que a primeira norma e 87,27% a 

menos que a segunda e a fábrica C obteve 11,49% a menos que a primeira e 

75,19% a menos que a segunda. Tendo em vista a necessidade de uma melhor 

regulamentação com relação às normas técnicas para fabricação de blocos 

estruturais de concreto, a ABNT, nas suas atribuições, estabeleceu normas 
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para garantir a eficácia e segurança nas construções civis, assim cabe às 

fábricas verificar se os seus produtos estão de acordo com as normas 

estabelecidas. A partir da pesquisa realizada conclui-se que apenas a fábrica 

C teve os seus resultados aproximados das normas da ABNT. Destacaremos 

que a NBR 6120/ 1980 é uma norma antiga que precisa ser reavaliada, pois 

seus dados podem estar equivocados. 
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MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DAS PUBLICAÇÕES DA ÁREA DE 
ENGENHARIA CIVIL RELACIONADAS À SUSTENTABILIDADE E AO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Bruno Almeida Reis¹; Ana Clara Barros Sousa¹; Iago Carvalho Barros¹; Rita de 
Cássia Silva Tagliaferre²; Gidevaldo Novais dos Santos².  

¹ Acadêmico de Engenharia Civil pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Engenharia Civil da FASAVIC. 

 
Nas diversas áreas de conhecimento humano, há necessidade da 

compreensão e da aplicação dos conceitos de desenvolvimento sustentável 

e sustentabilidade. Na Engenharia Civil, tal necessidade torna-se 

especialmente vantajosa se forem considerados os números relacionados 

aos resíduos gerados e o impacto ambiental causado pelos 

empreendimentos da indústria da construção civil. Nesta pesquisa foi 

realizado um mapeamento das publicações da área de Engenharia Civil, 

buscando os artigos resultados dos estudos realizados, na academia ou na 

indústria, cujo tema tenha sido a sustentabilidade ou desenvolvimento 

sustentável, em sua concepção ampla, e também aplicados à indústria da 

construção civil. Também foi realizado um mapeamento sistemático, 

buscando em periódicos disponíveis no Scielo Brasil, resultados da busca a 

partir do uso da palavra-chave “engenharia civil”. Foram encontrados cinco 

periódicos: 1) IBRACON; 2) REM - Revista Escola de Minas; 3) REM 

International Engineering Jounal, novo nome da Revista Escola de Minas; 4) 

Latin American Jounal of Solids and Structures, e 5) Ambiente Construído; 

sendo que a maioria encontra-se no estrato Qualis B1/B2 para a área 

Interdisciplinar/Engenharias I, destes periódicos, foram considerados os 

volumes publicados no período de 2012 a 2016. Foram encontrados 101 

publicações em 12 diferentes temas sobre sustentabilidade. Os cinco temas 
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mais pesquisados, segundo as publicações são “Conforto ambiental” (26%), 

“Eficiência energética” (24%), “Materiais” (17%), “Reciclagem” (10%) e “ACV” 

(7%). Os resultados obtidos indicam que ainda é incipiente a pesquisa e a 

aplicação deste tema em Engenharia Civil e que a maior quantidade está 

relacionada à própria prática do processo de planejamento da construção, 

entretanto há indicativos de interesse em materiais alternativos e 

reciclagem de resíduos com o objetivo de substituição, levando a uma 

redução do uso de recursos naturais. 
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VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE APROVEITAMENTO 
DAS ÁGUAS PLUVIAIS PARA CONSUMO NÃO POTÁVEL 

Abraham Lincoln Rocha Silva¹; Helder Fonseca Coimbra¹; Josafá da Silva Gomes¹; 
Lazaro Araújo da Paixão¹; Daniel Leite Lima¹; Ednei de Souza Pires².  

¹ Acadêmico de Engenharia Civil pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Engenharia Civil da FASAVIC. 

 
Analisando as consequências do uso indevido da água e antevendo sua 

escassez futura, a população vem, aos poucos, tomando consciência da 

importância do uso consciente da água. Neste cenário, o aproveitamento da 

água da chuva surge como solução para conservação dos recursos hídricos. 

Desse modo, objetiva-se verificar o potencial de economia de água potável 

por meio da implantação de um sistema de aproveitamento de água pluvial 

para fins não potáveis, além de estimar o volume ideal do reservatório de 

água e analisar a viabilidade econômica da implantação desse sistema. Para 

tanto, foram analisados a forma de captação da água da chuva e o tempo que 

essa água captada ficará a disposição dos usuários, além de avaliar o custo 

benefício. No cálculo foi considerada a área passível de captação, o tipo de 

telha, o tempo e período de chuva com base no índice pluviométrico anual 

da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Com os dados obtidos em pesquisa 

simulou alguns cálculos considerando uma residência de 180 m2 de telhado, 

obtendo um número total de 6 condutores, divididos 3 condutores 

retangulares em cada água do telhado, com 18m de distância entre eles, além 

do cálculo da reserva de água apenas para dois meses após o início da seca 

para um grupo familiar de três pessoas, com consumo diário de 360 l/dia, o 

tanque terá de possuir 22 m3  a mais. Com base na simulação, observa-se 

alguns benefícios imediatos, como a diminuição na necessidade de 

fornecimento de água pelas companhias de saneamento e das despesas com 
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água potável e esgoto para o usuário do sistema, entretanto, o custo de 

viabilizar o projeto para uma residência unifamiliar seria alto, mas para 

condomínios e indústrias, é evidente a possibilidade da economia de 

instalação. Conclui-se que as tecnologias utilizadas para o aproveitamento 

de água pluvial são soluções sustentáveis que contribuem para uso racional 

da água, a fim de proporcionar a conservação dos recursos hídricos para as 

futuras gerações. A indústria tem um papel primordial nesse aspecto, pois é 

a que mais consome e a que mais polui as águas, o que demonstra a 

viabilidade de implantação, seja no papel social que irá desenvolver, seja no 

retorno financeiro a médio prazo que irá obter. 
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IMPLANTAÇÃO DO ACOLHIMENTO EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
POR ACADÊMICOS DE MEDICINA EM VITÓRIA DA CONQUISTA – BA 

Lucas Oliveira Rodrigues¹; Larissa Gonçalves Coutinho¹; Natana Bárbara de Oliveira 
Santos¹; Rebeca Menezes Santos¹; Vidivaldo Gomes Medeiros Júnior¹; Leonardo 

Pereira Bastos².  

¹ Acadêmico de Medicina pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Medicina da FASAVIC. 

 
O acolhimento é um dos princípios fundamentais para a concretização da 

Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo 

essencial no cotidiano de qualquer unidade de saúde (BRASIL, 2013). 

Resume-se na prática de receber o usuário de forma holística primando pela 

otimização do processo de atendimento e gestão de recursos humanos e 

materiais. Os processos de acolhimento tendem a se desgastar com a rotina 

de trabalho, portanto estudantes trazem consigo uma perspectiva menos 

viciosa dos processos, sendo viável sua intervenção junto à equipe de 

trabalho. O presente estudo possibilita a implantação de práticas de 

acolhimento por acadêmicos de medicina, em parceria com a equipe da 

Unidade de Saúde da Família (USF) Professor Nelson Barros, no segundo 

semestre de 2016. Trata-se de estudo de natureza qualitativa, visto que a 

mesma se compromete em compreender percepções, sentimentos, 

vivências, enfim, quesitos que não podem ser quantificados. A problemática 

foi levantada através de questionário estruturado, contendo questões 

objetivas e subjetivas, respondidas por todos profissionais da unidade. No 

ato da aplicação do referido questionário, os profissionais eram instruídos 

sobre a escala de pontuação (1- risco baixo, 3- risco médio e 5- risco alto) e 

classificação dos problemas, os quais os estudantes estivessem aptos a 

intervir, sendo excluído todo problema que excedesse a hierarquia da 
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unidade e os de ordem estrutural e/ou recursos materiais. Os questionários 

foram tabulados por todos os acadêmicos sob supervisão do preceptor para 

evitar discordância de interpretação. As intervenções foram diversas, desde 

reuniões, palestras e capacitação para a equipe da unidade acerca do tema, 

à sensibilização e orientação da população assistida. Foram aplicados um 

total de 28 questionários, os quais obtiveram modais em: 53,6% (15) queixas 

relacionadas ao acolhimento, 28,7% (8) sobre logística e 17,7% (5) em relação 

à interação interpessoal da equipe. Frente aos resultados, obtivemos o 

acolhimento como queixa principal citada pela equipe de saúde da unidade. 

A partir de então, foram planejadas ações para o enfrentamento do 

problema. Depois de realizadas algumas reuniões com os atores envolvidos, 

foi organizada uma capacitação que teve como tema: acolhimento na 

Atenção Básica. A mesma aconteceu na Faculdade Santo Agostinho – 

FASA/VIC, em dois turnos (matutino e vespertino). Foram utilizados estudos 

de caso a fim de levar os participantes a uma reflexão sobre o processo 

saúde-doença e tecnologias leves (acolhimento, vínculo e escuta) 

indispensáveis na área da saúde. Durante o encontro, foi proposto a criação 

de fichas numeradas para organizar o atendimento, evitando filas, estresse 

e insatisfação por parte da comunidade. Os resultados dos questionários 

relatam bem a realidade abordada por Schimith & Lima (2004) como o 

desgaste das relações e compartimentalização das funções na unidade, 

comprometendo a perspectiva do usuário. Houve uma discrepância com o 

trabalho de Mitre et al (2012) que refere a falha no acolhimento ao modelo 

hegemônico médico, fenômeno não observado nem relatado pela equipe da 

USF. A rotina da unidade aliada à alta demanda muitas vezes compromete o 

acolhimento. Isso diminui a confiança na equipe e adesão do usuário à 

unidade. Contudo, os problemas observados vieram de encontro àqueles 

relatados em todo o país, sendo solucionáveis por meio de tecnologias 
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baratas, replicáveis. O estudo demonstrou boa receptividade da equipe e 

comunidade às intervenções feitas por acadêmicos justamente por conta da 

visão imparcial e não rotineira sobre a USF e seus processos. Logo, as 

intervenções foram satisfatórias necessitando de uma manutenção e 

aprimoramento doravante. 

  



II Fórum de Ensino, Pesquisa 
e Extensão - FASAVIC 

115 
 

O PLANEJAMENTO E A PROGRAMAÇÃO LOCAL EM SAÚDE COMO 
DISPOSITIVO UTILIZADO POR ESTUDANTES DE MEDICINA PARA 

ENFRENTAMENTO DAS EPIDEMIAS DE DOENÇAS SAZONAIS EM VITÓRIA 
DA CONQUISTA 

Lucas Oliveira Rodrigues¹; Fernanda Kelly Morais Lima¹; Jéssica Fernandes Farias¹; 
Larissa Gonçalves Coutinho¹; Rebeca Menezes Santos¹; Leonardo Pereira Bastos².  

¹ Acadêmico de Medicina pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Medicina da FASAVIC. 

 
O planejamento parte de uma determinada visão de como as coisas 

deveriam ser e permite definir que caminhos seguir para chegar até lá. Ou, 

dito de outra forma, planejar consiste em decidir com antecedência o que 

fazer para mudar as condições atuais, de modo a alcançar os objetivos que 

nos colocamos (Chorny et al., 2008). Para Vilasboas e Teixeira (2001), o 

Planejamento e a Programação Local em Saúde (PPLS) é uma simples 

técnica de racionalização de atividades e recursos ou como prática social 

que envolve os sujeitos dotados de vontade política. Sendo assim, busca 

enxergar o cliente do serviço de saúde como sujeito corresponsável pelo 

processo saúde/doença. Desse modo, objetiva-se demonstrar a importância 

do PPLS como ferramenta de intervenção frente às epidemias e a utilização 

do mesmo, no cotidiano das Equipes de saúde da família (Esf) como 

instrumento de transformação do perfil de saúde da comunidade. Este 

estudo trata de um relato de experiência vivenciado por estudantes de 

medicina numa Unidade de Saúde da Família, localizada no bairro Patagônia 

em Vitória da Conquista. Todas as ações foram conduzidas seguindo um 

cronograma de pré-estabelecido. Este estudo em questão possibilitou a 

atuação dos acadêmicos na realidade da população adscrita pela unidade 

através da promoção e prevenção da saúde, com enfoque nas doenças 
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sazonais: Dengue, Zika e Chikungunya, após dados epidemiológicos terem 

revelado epidemia dessas doenças no município de Vitória da Conquista, 

principalmente no bairro Patagônia onde está localizada a unidade de saúde. 

Sendo assim, a partir da elaboração de ações e atividades planejadas no 

PPLS, os acadêmicos puderam atuar efetivamente, com intuito principal de 

combater o mosquito Aedes Aegypti, transmissor das três doenças 

anteriormente citadas, e consequentemente reduzir a incidência dessas 

enfermidades na comunidade. As principais ações desenvolvidas na 

unidade incluíram: realização de palestras na Escola Municipal São 

Cristovão, na Unidade de Saúde Nelson Barros e no Hospital Esaú Matos. 

Além disso, ocorreram oficinas na unidade com temas voltados para a 

problemática, a exemplo de “todos contra o Aedes Aegypti e Coleta/descarte 

adequado do lixo domiciliar”. Em outro momento, aconteceu a capacitação 

dos Agentes Comunitárias de Saúde, intitulada como “diferenciação clínica 

e laboratorial entre as doenças Zika, Dengue e Chikungunya". Por fim, com 

apoio da Escola Municipal Milton de Almeida Santos, foi realizada uma 

grande caminhada pelas ruas do bairro Patagônia buscando sensibilizar 

estudantes e moradores acerca da importância de combater o mosquito 

Aedes Aegypti e impedir sua reprodução. A aplicação do PPLS na Unidade 

de Saúde da Família Professor Nelson Barros, mostrou resultados 

satisfatórios, incluindo a educação/conscientização da população sobre as 

formas de combate ao mosquito. A implementação do Planejamento e a 

Programação Local em Saúde na Unidade de Saúde Nelson Barros sobre 

Zika, Dengue e Chikungunya trouxe novas perspectivas para a comunidade 

local. A população e a equipe multidisciplinar da unidade de saúde 

perceberam a importância e necessidade de utilizar o PPLS como 

imprescindível ferramenta multifatorial capaz de intervir de forma direta 

nas condições de saúde. 
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APLICABILIDADE DO PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO LOCAL EM 
SAÚDE (PPLS) NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA A 

PRÁTICA MÉDICA 

Breno Rodrigues da Cruz Santos¹; Milena Cabral Aguiar Pires¹; Luana Cristina 
Freitas Santos¹; Caroline Machado¹; Luciano Evangelista dos Santos Filho²; Michela 

Macedo Lima Costa².  

¹ Acadêmico de Medicina pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Medicina da FASAVIC. 

 
O Planejamento e Programação Local em Saúde (PPLS) é um instrumento 

fundamental para se identificar os problemas de saúde de uma determinada 

comunidade, com foco no planejamento, na execução e avaliação das ações 

de intervenção. Durante as atividades do módulo de Integração, Ensino, 

Serviço e Comunidade (IESC), os discentes de Medicina têm a oportunidade 

de conhecer e aplicar o PPLS, visando contribuir com a comunidade. Dentre 

os principais problemas de saúde evidenciados pelo PPLS, a Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) se destaca pela sua alta prevalência e relação direta 

com hábitos de vida inadequados, dentre eles, a inatividade física. Assim, 

objetiva-se desenvolver ações com o intuito de estimular a prática regular e 

orientada de exercícios físicos pela comunidade, como forma de prevenção 

de complicações associadas à HAS. Trata-se de um estudo descritivo do tipo 

relato de experiência, realizado com a comunidade contemplada pela 

Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Morada dos Pássaros, do 

município de Vitória da Conquista, Bahia. Este trabalho foi pensado e 

operacionalizado pelos discentes de IESC do terceiro período do Curso de 

Medicina da FASA. Por meio de uma oficina com a comunidade, a HAS foi 

identificada e priorizada, sendo apontada como uma de suas causas, a 

inatividade física. Foram pensadas ações de intervenção que incluíram 

desde a realização de uma caminhada pelo bairro até oficinas antiestresse 
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(palestra, massoterapia, jogos recreativos, música) e interconsultas com 

médico generalista, nutricionista e farmacêutico que ampliaram as ações 

preventivas e de promoção da saúde. Participaram da caminhada um total 

de 40 pessoas, número este suficiente para a concretização do objetivo 

principal do PPLS. A realização da caminhada e das outras ações tiveram 

impacto positivo sobre as expectativas da população, melhorando seu bem-

estar físico e mental e, ao mesmo passo, contribuindo para a disseminação 

de conhecimentos. A construção e execução do PPLS também permitiram 

aos discentes ampliar suas competências e habilidades e potencializar a 

integração com a equipe de saúde e a comunidade. Foi possível alertar e 

sensibilizar a comunidade para a importância da prática de exercícios físicos 

como fator preventivo de agravos, como a HAS, e de promoção da saúde. 

Além disso, possibilitou maior vínculo dos discentes com a comunidade e à 

equipe de saúde, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades 

inerentes à prática profissional futura. 
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INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: GLOBALIZANDO O 
CONHECIMENTO 

Taliane Barbosa Rocha Ventura¹; Brenna Alves Monteiro de Sena¹; Luiz Henrique de 
Almeida Ventura².  

¹ Acadêmico de Medicina pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Medicina da FASAVIC. 

 
Do latim educations, a educação é, no sentido formal, todo o processo 

contínuo de formação e ensino aprendizagem validado pelas instituições de 

ensino, sendo públicas ou privadas. Trata-se de um dos principais serviços 

que o Estado pode oferecer, na era da globalização. De certo modo, é o nível 

de ensino que, cada vez mais, define as nações como ricas e pobres. Nas 

últimas décadas do século XX, a globalização ganhou maior notoriedade e, 

diante dos novos desafios e demandas mundiais, os países se viram 

obrigados a reformular e ampliar suas relações políticas, econômicas e 

sociais. Tendo em vista este contexto, pode-se afirmar que a globalização 

ajudou a alavancar a internacionalização do ensino superior, onde este é um 

processo de transformação institucional que tem como estratégia a 

integração da dimensão internacional na missão, cultura, planos e políticas 

gerais das Instituições de Ensino Superior. A internacionalização 

universitária representa o despertar de uma consciência para um novo 

perfil profissional necessário para atuar no mundo em rápida 

transformação, que lhe exige postura crítica com desenvoltura 

internacional. Desse modo, objetiva-se conhecer as implicações dos desafios 

da internacionalização do ensino superior, a nível mundial. Para tanto, foi 

consultado artigos científicos, periódicos, revistas, sites, dentre outros, 

utilizando a metodologia qualitativa para o alcance dos resultados 

esperados. A partir disso, verificou-se que, apesar dos conceitos de 
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globalização e internacionalização serem interpretados de forma sinônima, 

para compreendê-los, inicialmente, deve-se buscar razões para romper o 

limite geográfico das nações e dar início a uma nova fase onde todas buscam 

de maneira uniforme uma cooperação internacional, com o intuito de 

melhorar a educação mundial e suprir suas necessidades. Conclui-se, então, 

que a educação superior vem passando por grandes transformações e para 

se construir um novo modelo de educação, é necessário o fluxo contínuo de 

pessoas trocando informações pelo mundo, possibilitando mudanças 

extraordinárias na economia, política e também na educação. Portanto,  a 

globalização e a internacionalização vêm para unir os conhecimentos de 

todas as civilizações em escala mundial, possibilitando a troca de culturas, 

línguas, aprendizados, pesquisas, dentre outros, elevando assim o 

conhecimento mundial, criando um novo paradigma da educação superior, 

pois o compartilhamento do saber é algo imensurável, necessário e de 

extrema importância para a melhoria de vida de cada cidadão.  
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A FASE TERMINAL NOS PACIENTES ONCOLÓGICOS E SUA CORRELAÇÃO 
NA PERSPECTIVA DO ESTUDANTE DA ÁREA DE SAÚDE 

Enzo Santiago Rezende¹; Ana Lídia Ferreira de Oliveira¹; Patrícia Hohlenweger 
Malta¹; Ana Altina Pereira Cambuí²; Luiz Henrique de Almeida Ventura³.  

¹ Acadêmico de Medicina pelas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC; 
² Docente do curso de Medicina da FASAVIC; 

³ Coordenadora Pedagógica do Curso de Medicina das Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC. 

 
Hoje, no Brasil, o câncer é a terceira maior causa de morte e, devido a esse 

número, lidar com o diagnóstico oncológico torna-se complexo, uma vez 

que socialmente esta doença é estigmatizada como referência de morte. O 

cuidado ao paciente nesta etapa final da vida envolve todo o campo 

biológico, alcançando também o emocional e o psicológico. Neste contexto, 

a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos vem se 

constituindo em uma fiel tentativa de enfrentar essa situação, a fim de 

melhorar a qualidade de vida do paciente e propiciar os cuidados paliativos 

apropriados. Por conseguinte, a literatura aponta evidências da grande 

dificuldade dos profissionais de saúde em lidar com o atendimento a 

pacientes terminais. Neste cenário de diversidade com relação ao fim da 

vida, os profissionais de saúde vivem em constante desafio, uma vez que 

diariamente permanecem em conflito, tomando para si a responsabilidade 

de salvar, curar ou aliviar, procurando sempre preservar a vida, já que a 

morte, na maioria das vezes, é vista por estes profissionais como um 

fracasso, sendo, desta forma, duramente combatida. Assim, considera-se 

essencial compreender a formação médica relacionada ao processo de 

morte e morrer, e a abordagem do tema durante a graduação desse 

profissional. Assim, este estudo pretende verificar como se encontra a 

formação dos novos profissionais médicos frente à fase terminal oncológica, 

analisando de que forma o contato com o paciente neste período afeta o 
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futuro profissional. Para tanto, Primeiramente, para a escolha do tema e do 

recorte, foi considerado os seguintes fatores: ser factível, interessante, novo 

(inovador), ético e ter relevância. Assim, foi definido um estudo quantitativo 

qualitativo, baseado em um questionário, que será aplicado aos estudantes 

da área de saúde na cidade de Vitória da Conquista, mostrando de uma 

forma real a visão desses estudantes. Este questionário consta com 14 

perguntas, previamente apresentado e aprovado pela coordenação do curso 

de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista 

– FASA e, por um grupo teste. Sendo assim, a sua aplicação já foi iniciada. 

Ainda, a revisão bibliográfica foi essencial para a clareza do tema, na qual 

foram utilizadas referências disponíveis na base de dados Scielo e PubMed. 

Os artigos selecionados foram publicados entre 2006 e 2016, sendo a 

pesquisa realizada através de quatro descritores básicos: o doente terminal, 

Institutos de câncer, Humanização da assistência e Oncologia. Como critério 

de inclusão, priorizou-se os artigos em português e, como critérios de 

exclusão, releituras de obras e artigos com uma visão exclusiva da 

enfermagem. Verificou-se que o atendimento humanizado vem sendo 

crescentemente apontado como a forma ideal de cuidar da saúde, 

considerando uma visão integrada e uma adoção de uma ética do cuidado, 

ocasionando numa qualidade de assistência. Todavia, muitos pacientes 

ainda não são acompanhados dessa forma. É indiscutível que as instituições 

que envolvem as áreas médicas necessitem focar neste pilar da formação 

dos futuros profissionais, mostrando sempre a importância desse conceito 

na melhora do paciente, já que este público vem encontrando dificuldades 

em lidar com esse tipo de situação.  Portanto, conclui-se que é importante 

que o profissional de saúde entenda o processo de morte desde a graduação, 

a fim de um preparo que possa reduzir o estresse e a ansiedade. De certo 

modo, o contato na universidade fica na responsabilidade da coordenação 
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do curso, que precisa ter uma sensibilidade ímpar e um olhar diferenciado 

para a discussão dessa temática na formação dos futuros profissionais, pois 

no decorrer do atendimento, é necessário entender que a palavra "terminal" 

caracteriza a doença e não a pessoa e, portanto, a busca pela melhoria da 

qualidade de vida e imprescindível nesses casos. 
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A INFLUÊNCIA DA ENDOMETRIOSE NA QUALIDADE DA VIDA DA MULHER 
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² Docente do curso de Medicina da FASAVIC. 

 
A endometriose é um distúrbio ginecológico definido pela presença de 

glândulas endometriais e estroma fora do local adequado. Esse distúrbio é 

de difícil diagnóstico, devido aos exames de imagem apresentarem baixa 

sensibilidade e o caráter assintomático deste. Os principais sintomas são 

dispareunia, dismenorreia e infertilidade, acometendo, principalmente, 

mulheres em idade fértil. Este trabalho tem como objetivo compreender os 

fatores psicossociais desse distúrbio ginecológico que influenciam na vida 

da mulher. Foi realizada uma revisão sistemática de literatura utilizando as 

bases de dados disponíveis nos sites Scielo, Lilacse PubMed. Verificou-se 

que as mulheres com endometriose possuem a qualidade de vida afetada em 

três âmbitos: cotidiano, trabalho, educação e as relações familiares. No 

cotidiano, as mulheres portadoras do distúrbio possuem dificuldades em 

fazer as atividades diárias, além de possuírem a vida física e mental afetada. 

No trabalho e na educação, elas perdem o rendimento e a possibilidade de 

ascensão na carreira profissional e acadêmica, devido aos sintomas do 

distúrbio.  A relação familiar pode ser comprometida pela infertilidade e 

pela dispareunia, sintomas da endometriose, podendo acarretar em 

problemas emocionais e psicológicos das portadoras, como a sensação de 

fracasso da realização feminina, a qual se resume a glória materna. A 

dispaneurina afeta o condicionamento psicossexual da portadora, ela 

começa a ter receio da realização do coito para evitar a possível dor durante 

o ato.  A infertilidade juntamente com a limitação das atividades diárias, 

causadas pela dor crônica, pode acarretar na depressão da portadora. Com 
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base nos trabalhos, conclui-se que a endometriose causa danos, não 

somente físicos à mulher, mas também a sua integridade psicossocial. Os 

problemas psicológicos e emocionais envolvidos podem tornar a pessoa 

incapacitante, pois leva a danos muitas vezes irremediáveis, como 

depressão profunda, baixo autoestima, desprezo e tantas outras mais.
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