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RESUMO
Este Trabalho de Conclusão de Curso, sob a forma de Projeto de Adequação
Tecnológica, teve como objetivo desenvolver um modelo de utilização, no Curso
Técnico em Biocombustíveis, de uma unidade piloto de produção de biodiesel,
que está sendo instalado no IFBA/Campus Paulo Afonso. A aplicação deste
modelo visa proporcionar aos alunos novas práticas pedagógicas, fortalecendo,
assim, o conhecimento trazido por eles e o adquirido durante o curso Técnico
com, uma maior inserção de experiência prática. O modelo compreende não só a
utilização da unidade pelos alunos do Curso, mas também o envolvimento dos
mesmos na definição dos procedimentos de coleta da matéria-prima (óleo
residual de fritura), o que amplia a experiência pedagógica para o envolvimento
com a questão ambiental, já que a iniciativa evitará o descarte inadequado deste
material no meio ambiente local. Para contextualizar este trabalho foi realizada
breve revisão de literatura sobre a aprendizagem prática e a questão ambiental,
com ênfase nos biocombustíveis. A metodologia utilizada combinou uma
pesquisa exploratória de campo para dimensionar a disponibilidade de matériaprima para a operação da unidade piloto, e uma pesquisa-ação com os alunos do
2º e 3º ano do curso Técnico em Biocombustíveis na modalidade Integrada, para
definir as especificações do modelo de utilização.

Palavras-Chaves: Paulo Afonso - BA, curso técnico, biodiesel, pesquisa-ação,
educação profissional.
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ABSTRACT

This Work of conclusion of course, under the form of technological project of
adequacy, aimed to develop a model for use, Technical Biofuels, couge of unit
pilot of biodiesel production, which is being installed in the IFBA/Campus Paulo
Afonso. The application of this model aims to provide students new teaching
practices, thus strengthening the knowledge brought by them and acquired during
the Technical course with greater integration of practical experience. The model
includes not only the use of the unit by the students of the course, but also the
involvement of students in the definition of collection procedures of the raw
material (waste cooking oil), which extends the pedagogical experience for the
involvement with environmental issues since the initiative avoid the improper
disposal of this material in the local environment. To contextualize this work was
performed brief literature review on practical learning and environmental issues,
with emphasis on biofuels. The used methodology used combined an exploratory
field research search field to scale the availability of raw materials for the operation
of the pilot plant, and an action research, with students of the 2nd and 3rd year of
Technical Biofuels, in Integrated mode, to set the specifications of the model of
use.

Key-Words: Paulo Afonso – BA, biodiesel, technical course, action research,
professional education.
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
A cidade de Paulo Afonso, localizada no nordeste baiano é conhecida
como a cidade da energia por contar com o complexo hidroelétrico da Companhia
Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), apresentando também vários atrativos
turísticos, como visitas aos cânions do “Velho Chico”,.e uma população de
110.193 habitantes (IBGE, 2012).
Historicamente a região de Paulo Afonso começou a ser povoada por
bandeirantes portugueses no início do século XVIII. No ano de 1725, Paulo
Viveiros Afonso recebeu uma sesmaria do lado esquerdo do Rio São Francisco,
no lado alagoano. Após muitos anos, já em 1913, o industrial e empresário
alagoano Delmiro Gouveia implantou a primeira Usina hidroelétrica do nordeste
brasileiro, a Usina Angiquinho. Em 1948 o Presidente Getúlio Vargas organiza a
CHESF, com a primeira Assembléia Geral de Acionistas, e a cidade cresceu com
o desenvolvimento da Companhia. Em 1958, Paulo Afonso consegue sua
emancipação política da cidade de Glória.
Nos últimos anos, a cidade recebeu incrementos educacionais com os
campi da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), da Universidade Federal do
Vale do São Francisco (UNIVASF), o Instituto Federal da Bahia (IFBA), mais
algumas faculdades particulares, como a Faculdade Sete de Setembro (FASETE).
A cidade tem uma grande importância regional com influencia direta nas cidades
de Glória, Santa Brígida, Jeremoabo, Sítio do Quinto, Coronel João Sá, Pedro
Alexandre, Rodelas, Abaré, Chorrochó e Macururé
O Curso Técnico em Biocombustíveis do Campus de Paulo Afonso do
Instituto Federal da Bahia foi criado em 2010, juntamente com o Campus, fazendo
parte da expansão da rede federal de ensino técnico na Bahia, sendo o segundo
da rede no Estado. Em um contexto de crescente demanda para o uso e
produção dos biocombustíveis e de crescentes investimentos por parte do
governo e da iniciativa privada para ampliar e desenvolver o setor da bioenergia
na Bahia, o curso veio suprir uma carência nacional e regional na formação de
profissionais desta área. O programa de apoio à produção do biodiesel, por parte
do governo federal tem como foco importante o desenvolvimento regional, com o
envolvimento da agricultura familiar, através de iniciativas como a criação do selo
combustível social.
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Em apoio ao desenvolvimento do setor de Bioenergia, foi firmada parceria
entre o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inivação (MCTI) e a - Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (SECTI) através do Programa
Estadual de Bioenergia (PEB) e o IFBA, para a implantação de uma Unidade
Piloto de Biodiesel1 no Campus Paulo Afonso, que em sua proposta tem como
objetivo principal: fortalecer a base tecnológica e laboratorial do Estado para
desenvolver e otimizar processos e produtos do biodiesel e promover o
fortalecimento da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel.
As oleaginosas e as gorduras animais são as principais matérias-primas
para a produção do biodiesel e, entre as fontes alternativas, destaca-se o óleo
residual de fritura. Esse resíduo, nos últimos anos, vem chamando a atenção para
o seu reaproveitamento, sendo usado para a produção de sabão e/ou produção
de biodiesel. Em muitos casos, esse resíduo é descartado de forma inadequada
pela população e pelos comerciantes, causando impactos ambientais, como: a
contaminação do solo e das águas e transtornos como o entupimento da rede de
esgoto. Para o funcionamento da Unidade Piloto de Biodiesel do IFBA/Campus
Paulo Afonso, esse óleo residual surge como uma alternativa de matéria-prima
para a produção de biodiesel, e dessa forma seria também minimizado o descarte
incorreto.
A disponibilidade desta Unidade de Produção de Biodiesel possibilitará
inserir a sua utilização no processo de ensino-aprendizagem, de forma a fornecer
uma base de experiência prática ao processo de formação dos alunos.
Dessa forma, a implantação da Unidade Piloto de Biodiesel irá beneficiar a
aprendizagem e ampliação do conhecimento dos alunos dos cursos ofertados
atualmente no Campus, principalmente do curso Técnico em Biocombustíveis,
que terão uma vivência prática com o funcionamento da Unidade. A educação
profissional, segundo Soares (2005) não deve ser separada da educação de
qualidade e sim integrada ao ensino de qualidade com densidade crítica e
reflexiva.
Por outro lado, ao estabelecer uma relação direta com a comunidade e
com a luta ambiental, essa experiência técnico-pedagógica também ampliará a

1

Valor total de R$ 945.000,00 (DOU 20/01/2010).
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visão dos educandos quanto ao seu papel na sociedade como cidadãos críticos e
preparados para o mundo do trabalho e para o desenvolvimento social.
Dessa forma, estaremos contextualizando o ensino para superar a
dicotomia teoria e prática, inserindo-o na experimentação de processos produtivos
reais e inovadores em conexão com as questões ambientais vivenciadas pela
coletividade.
O desenvolvimento desse trabalho tem importância pedagógica e
ambiental, pois ele enfoca uma necessidade real que é inserir atividades práticas
no Curso Técnico em Biocombustíveis, através da produção de biodiesel na
Unidade do IFBA/Campus Paulo Afonso, em fase de construção, com o
envolvimento dos alunos do referido, que possuem poucas oportunidades de
estágio na região e pouca vivência prática no curso.
Nesse contexto, os objetivos deste trabalho são:

Objetivo Geral
Desenvolver o potencial local e regional para o uso pedagógico da Unidade
Piloto de Biodiesel, em implantação no IFBA/Campus Paulo Afonso, elaborando
um modelo de gestão com a participação dos alunos do Curso Técnico em
Biocombustíveis.

Objetivos Específicos


Realizar pesquisa exploratória junto à comunidade local com vistas a
dimensionar o volume de Óleo Residual de Frituras gerado por bares
de restaurantes de Paulo Afonso para, assim, avaliar o potencial de
utilização da unidade pesquisada;



Propor modelo de gestão pedagógica para integrar a Unidade Piloto
de Biodiesel nas atividades práticas do curso técnico em
biocombustíveis do IFBA;



Apresentar pontos para a construção de uma agenda a ser
elaborada pelos estudantes em ações voltadas para a defesa
ambiental, através da coleta e transformação do óleo de fritura
residual descartado em Paulo Afonso, com base nos dados da
pesquisa exploratória realizada.
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2 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE TRABALHO
Esta seção apresenta a revisão de literatura teórica e contextual, o que
inclui: a aprendizagem significativa, a questão ambiental e o uso dos
biocombustíveis.
2.1 Aprendizagem e Experiência

A revisão da literatura registra brevemente a essencialidade da dimensão
prática para processos de aprendizagem eficazes e recupera, para tanto, os
principais elementos da trajetória da educação profissional no Brasil

2.1.1 Conhecimento e Prática

Abundante literatura sustenta (CARTER e DOYLE, 1996; CONNELLY e
CLANDINI, 1985, apud TARDYF, RAYMOND, 2000) sustenta a relevância da
experiência prática e contextual na formação do conhecimento ao demonstrar a
presença fundamental de saberes derivados da experiência profissional no
conhecimento dos professores.
Modernos conceitos, como o da Aprendizagem Significativa, de AusubelNovak (1980) ao desenvolver a crítica à “aprendizagem mecânica”, identificando-a
com a memorização, e reivindicar a necessidade do conteúdo ser significativo
para quem aprende, implicitamente, demonstram o poder das conexões práticas
para o processo de aprendizagem.
Para o desenvolvimento da Aprendizagem Significativa, basicamente são
duas as condições estabelecidas: predisposição do discente para aprender,
sabendo que a memorização do conteúdo sem qualquer modificação, confere
apenas uma aprendizagem mecânica; e os materiais potencialmente significativos
que implicam significados lógicos e conhecimentos prévios adequados. Para a
aprendizagem significativa, o conteúdo deve ser significativo e exprimir uma
lógica significativa. Cada aluno faz uma triagem dos conteúdos que possuem ou
não significado para ele. (MOREIRA, 2000)
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A aprendizagem baseada na recepção passiva de conteúdos é
questionada também a partir da perspectiva da aprendizagem por descoberta,
que na sua forma mais rica, requer pelo seu caráter mobilizador, a experiência
prática.
Na aprendizagem por descoberta, o conteúdo não é apresentado ao
discente como um produto acabado mais deixando que o principal seja
descoberto por ele. No caso do estudo em um curso Técnico em Biocombustíveis,
os conceitos químicos são apresentados de modo que os alunos consigam
concretizá-los e explicitá-los.
Na aprendizagem por recepção, o conteúdo é apresentado como um
produto acabado. Atualmente, no curso, a metodologia é orientada pela
perspectiva receptiva, com aulas expositivas, revisões e provas teóricas. O
método receptivo se mostra eficiente quando é preciso tratar grandes quantidades
de conteúdos formalizados, principalmente nas disciplinas das ciências exatas
(MOREIRA, 2000).
Ao abordar o processo de formação do conhecimento nas organizações,
Nanaka e Takeuchi (1997) estabelecem o conhecimento como indivisível e como
a resultante de duas dimensões: a explícita e a tácita. Nesse contexto, o
conhecimento tácito é aquele pessoal, baseado na ação e advindo das
experiências, físicas e subjetivas ou inconscientes. É um conhecimento não
codificado, difícil de divulgar, e expresso em habilidades baseadas na ação,
segundo Pereira (2005) citando Choo (2003). Já o conhecimento explícito é
formal e sistêmico, podendo ser expresso por números e palavras sendo
facilmente comunicado e compartilhado em dados e modelos (GOLDMAN, 2011).
Com essas breves referencias, de premissas amplamente aceitas nos
meios acadêmicos e no senso comum, estabelecemos o fundamento da
relevância da experiência prática que os alunos do Curso de Biocombustíveis,
com o uso da Unidade Piloto de Biodiesel, virão a desenvolver, e que constitui o
objetivo deste trabalho.
2.1.2 Educação Profissional
A História da Educação Profissional brasileira pode ser dividida em dois
momentos: antes e depois da criação da Rede Federal. A formação do
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trabalhador começou nos tempos remotos da colonização, tendo como primeiros
aprendizes os índios e escravos. Naquela época sendo considerada uma
educação destinada a elementos de baixa categoria social segundo Fonseca
(1961). Em 1785, a Coroa Portuguesa proibiu a existência de fábricas aqui no
Brasil, com isso houve estagnação no desenvolvimento tecnológico.
No século XIX, com o modelo de aprendizagem de ofícios manufatureiros,
focava-senas camadas menos privilegiadas da sociedade: crianças e jovens eram
encaminhados para casas onde recebiam uma educação primária, aprendiam
ofícios de tipografia, encadernação, sapataria, tornearia, carpintaria entre outros
(BRASIL, 2013).
A Rede Federal somente foi criada em 1909, sob a presidência de Nilo
Peçanha com a criação de dezenove “Escolas de Aprendizes e Artífices”, de
ensino profissional e primário gratuito.
Nos últimos anos, tivemos no Brasil uma expansão do ensino técnico da
Rede Federal, a qual fora verificada em todos os Estados.
De 1909 a 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no país. Entre
2003 e 2010, o Ministério da Educação entregou à população as 214
previstas no plano de expansão da rede federal de educação
profissional. (BRASIL, 2013).

Em outra perspectiva, mais aplicada ao ensino técnico, o debate sobre a
educação profissional também traz elementos que ressaltam a relevância da
atividade prática como dimensão pedagogicamente essencial à aprendizagem.
Na educação profissional, que busca integrar a escola e o trabalho, o
grande questionamento é: a educação profissional educa para o trabalho ou pelo
trabalho? Oficialmente, o termo educação profissional é definido na Lei de
Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), no capítulo III, art 39:
“A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao
trabalho, à ciência e a tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de
aptidões para a vida produtiva”. Fazendo uma análise de cada termo empregado,
se a palavra educação está ligada a formação geral, que possui como objetivo o
desenvolvimento humano integral com base em valores sociais, éticos e políticas
por outro lado, o termo educação profissional, está ligado aos objetivos e
propósitos do mercado, do capital, ao domínio da técnica de produção, em
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relação às quais os trabalhadores devem possuir certo número de qualificações
(MORAES, 2012, p. 27).
Segundo Moraes (2012), quando um curso técnico prioriza as abordagens
práticas, é comum muitos analistas criticarem esse enfoque, atribuindo falta de
fundamentação
adestramento

científica,
e de baixa

sendo

nivelado

qualidade.

Mas

por

baixo,

ocorre

que

considerado

um

nesses cursos,

comprovadamente, o nível de sucesso de empregabilidade dos seus egressos é
bastante elevado.
A história da ciência e a história individual do processo de aprendizagem
de qualquer pessoa (ou profissional) indicam que a realidade é uma
sequência integrada de experimentação (prática), síntese conceitual
(teoria), nova experimentação (prática), nova síntese conceitual (teoria),
num continuum que dificulta perceber onde começa e termina o fluxo,
quando se observa o que acontece (MORAES, 2012, p.47).

Quando é oferecido ao educando o modo tradicional de aprendizagem, que
se constitui de explicações, apresentações e leituras referentes a teorias feitas
por terceiros, esse processo frequentemente se torna enfadonho e, às vezes,
incompreensível. A maioria dos grandes cientistas, inventores e descobridores
passaram a maior parte do tempo nos laboratórios, aplicando e reaplicando suas
práticas até um resultado plausível.
Se o princípio de uma educação construtivista e interativa entre teoria e
prática, já fundamenta conceitualmente este trabalho, a natureza do curso de
Biocombustíveis, pela sua relação umbilical com o domínio prático das técnicas,
expande o suporte teórico fornecido pela literatura à intervenção aqui proposta.
Como possuo formação em Engenharia Química e Especialização em
Engenharia de Petróleo, tenho possibilidade de realizar desse trabalho com os
alunos buscando uma maior interação para o processo de ensino aprendizagem,
com a geração de conhecimento através de uma ação prática. Graças aos
desafios estudados no GESTEC, ficou de certa forma difícil para quem tem uma
formação bastante técnica como a minha.
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2.2 A QUESTÃO AMBIENTAL

2.2.1 Meio Ambiente e Biocombustíveis

As mudanças climáticas há tempos são noticiadas pelos meios científicos
como sintomas do uso exagerado dos recursos naturais. Nas mudanças
climáticas temos os processos naturais e antropogênicos que, de forma geral,
englobam vários assuntos, incluindo o aquecimento global e o efeito estufa. O
aquecimento do planeta está sendo potencializado por emissões de Gases do
Efeito

Estufa

(GEE);

houve

um

aumento

exponencial

desses

gases,

principalmente do dióxido de carbono (CO2), desde meados do século XIX com a
Revolução Industrial, pelo uso do carvão mineral e petróleo, fontes de energia não
renováveis, até os dias atuais.
Um dos caminhos apontados para a diminuição das emissões dos GEE é o
uso dos biocombustíveis. Esses foram introduzidos no Brasil, de forma maciça,
nos anos 1970 (considerando somente o etanol), com o Proálcool. O principal
objetivo foi diminuir a dependência do Brasil frente ao petróleo internacional com
suas oscilações de preço. Em 2004, foi criado pelo governo federal o Programa
Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), regulamentado pela Lei
11.097/2005, que estabeleceu a obrigatoriedade do uso do biodiesel misturado ao
óleo diesel mineral, inicialmente a 2%, em 2008. Atualmente, o percentual é de
5%e deverá ser de 7%, até o final de 2014.
No PNPB, que vai além da questão ambiental, estão inseridos em seus
objetivos: a inclusão social, através do incentivo ao plantio de oleaginosas na
agricultura familiar e o desenvolvimento regional com a diversificação da matriz
energética brasileira, bem com a redução da importação de petróleo.
Nesse contexto varias iniciativas foram tomadas pelo governo para
massificar a presença e produção dos biocombustíveis, como criação do Selo
Combustível Social e aumento do percentual de bioetanol na gasolina.
O lançamento do livro “Primavera Silenciosa”, nos anos 1960, da bióloga
norte-americana Rachel Carson, é considerado um dos pontos de partida do
movimento ambientalista, pois a obra aborda os impactos causados pelos
pesticidas na natureza. Mais tarde em 1972, em Estocolmo, na Suécia, foi
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realizada a Conferencia das Nações Unidas sobre Ambiente Humano, que contou
com a participação de 113 países. Foi um fato histórico importante que gerou
políticas para o gerenciamento ambiental. A Convenção de Viena, em 1985, foi
assinada definindo um conjunto de medidas para proteger a vida contra os efeitos
nocivos que podem ser gerados pelas modificações na camada de ozônio. Em), o
Protocolo de Montreal (1987) tratou sobre as substâncias impactantes na camada
de ozônio, principalmente os cloroflúorcarbonetos (CFC), e as nações se
comprometeram a diminuição e eliminação dessas substâncias. No ano de 1992,
foi realizada a RIO92, Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, com a participação de mais de 100 chefes
de Estado.Dessa conferencia foi elaborada a Agenda 21.
Por sua vez, o Protocolo de Quioto foi elaborado e assinado por alguns
países, à exceção dos Estados Unidos, sob a alegação de que geraria prejuízos a
sua economia, indicava que os países industrializados deveriam reduzir as
emissões de GEE, principalmente o monóxido de carbono, em pelo menos 5% até
o período entre 2008 e 2012, com referência aos níveis de 1990.
Os biocombustíveis são considerados como fontes renováveis de energia
limpa produzida de diversas biomassas. De acordo com a Lei nº 9.478, de 06 de
agosto de 1997, biocombustível é todo combustível derivado de biomassa
renovável para uso em motores a combustão interna; ou para outro tipo de
geração de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de
origem fóssil. O biodiesel já vem sendo pesquisado há muitos anos, e é
conhecido desde o início do século passado, na Europa. Rudolf Diesel que
desenvolveu o motor diesel em 1895, usou Óleo de amendoim para seu
funcionamento. O Brasil já possuiu uma patente para produção de biodiesel da
Universidade Federal do Ceará, porém a mesma expirou, sem que o país
adotasse o biodiesel.
O Ministério de Minas e Energia (MME) analisa as vantagens ambientais
decorrentes do uso do biodiesel:
Reduzir a poluição ambiental é hoje um objetivo mundial. Todo dia
tomamos conhecimento de estudos e notícias indicando os males do
efeito estufa. O uso de combustíveis de origem fóssil tem sido apontado
como o principal responsável por isso. A Comunidade Européia, os
Estados Unidos, Argentina e diversos outros países vêm estimulando a
substituição do petróleo por combustíveis de fontes renováveis, incluindo
principalmente o biodiesel, diante de sua expressiva capacidade de
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redução da emissão de diversos gases causadores do efeito estufa, a
exemplo do gás carbônico e enxofre. Melhorar as condições ambientais,
sobretudo nos grandes centros metropolitanos, também significa evitar
gastos dos governos e dos cidadãos no combate aos males da poluição.
(BRASIL, 2005)

A diminuição de CO2 pelo uso do biodiesel é defendida pela seguinte
lógica: o biodiesel apresenta um ciclo fechado e o CO2 é absorvido no
crescimento da planta e liberado no uso do biodiesel. Estudos do governo
americano no departamento de Agricultura e Energia destacam que o biodiesel
reduz as emissões líquidas em 78% (TÁVORA, 2012, p. 23).

2.2.2 A Política Nacional de Biocombustíveis
Foi instituída pelo Congresso Nacional através da Lei n° 11.097/05, de 13
de janeiro de 2005, colocou o biodiesel na matriz energética. Para consolidar o
marco regulatório do novo segmento uma série de decretos, normas e portarias,
estabelecendo metas para cumprimento da adição de percentuais mínimos da
mistura de biodiesel ao diesel mineral. Entre 2005 a 2007 2% autorizado; 2008 a
2012 2% obrigatório; 2013 em diante 5% obrigatório.

No mercado de

biocombustível convencionou-se adotar a expressão BXX na qual B significa
Biodiesel e XX a proporção do biocombustível misturado ao óleo diesel.

O Biodiesel

Entre vários conceitos químicos e/ou legais para a definição de biodiesel o
conceito sugerido abaixo exprime melhor os objetivos deste trabalho:
É um combustível renovável, biodegradável e ambientalmente correto,
sucedâneo ao óleo diesel mineral, constituído de uma mistura de ésteres
metílicos ou etílicos de ácidos graxos, podendo ser obtidos da reação de
transesterificação de qualquer triglicerídeo com um álcool de cadeia
curta, metanol ou etanol, respectivamente. (PARENTE, 2003, p.68)

A principal rota para a produção de biodiesel adotada nas unidades de
produção é a transesterificação: essa reação ocorre na presença de
catalisadores e o controle dos parâmetros da reação e a qualidade das matérias–
primas são aspectos fundamentais (MENEGHETTI, 2013, p.65).

23

O biodiesel, em sua forma química, é considerado uma mistura de
monoalquil ésteres, resultantes da reação de transesterificação entre um
triglicerídeo com o etanol ou metanol, na presença de um catalisador básico ou
ácido, podendo ser produzido juntamente com a glicerina. E pode ser produzido a
partir de fontes renováveis como óleos vegetais, gorduras animais e óleos
utilizados para cocção de alimentos (fritura) (RAMOS, 2010, p.02).
Figura 1 - Reação de Transesterificação

Fonte: Wikipédia, (2014).

Óleos Residuais

Conforme Parente (2003), os óleos residuais de fritura representam um
potencial imenso. Tais óleos têm origem em determinadas indústrias de produção
de alimentos, nos restaurantes comerciais e industriais, e ainda em lanchonetes.
O Brasil tem um potencial de produção de 30.000 toneladas de óleo de fritura
residual por ano. As principais fontes desse insumo são:
As lanchonetes e as cozinha industriais, comerciais e domésticas, onde
são praticadas as frituras de alimentos; As indústrias nas quais
processam frituras de produtos alimentícios, como amêndoas,
tubérculos, salgadinhos, e várias outras modalidades de petiscos; Os
esgotos municipais onde a nata sobrenadante é rica em matéria graxa,
possível de extrair-se Óleos e gorduras; Águas residuais de processos
de certas indústrias alimentícias, como as indústrias de pescados, de
couro, etc. (PARENTE, 2003, p.54)

O uso dos óleos e gorduras residuais é feito em grande escala em muitas
cidades brasileiras, nas quais já existem campanhas para conscientização dos
moradores. Em Paulo Afonso existe uma indústria pesqueira que utiliza as águas
dos reservatórios do complexo hidroelétrico para a criação de peixes
principalmente Tilápias. Esse resíduo também pode ser usado para a produção
de biodiesel.
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2.3 CONTEXTO DO CURSO TÉCNICO EM BIOCOMBUSTÍVEIS NO
IFBA/PAULO AFONSO
O Estado da Bahia, atualmente possui dois Institutos Federais: o IFBaiano,
originado das Escolas Agrotécnicas Federais com dez campi e o IFBA que conta
com dezenove campi no Estado, sendo o IFBA originado do Centro Federal de
Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), instituição federal com mais de um
século de serviços prestados à sociedade baiana. Com a recente expansão da
rede, várias cidades do Estado foram contempladas com novos campi e com
novos cursos, como o Técnico em Biocombustíveis existente nos campi de Porto
Seguro, Irecê e Paulo Afonso. A criação desse curso partiu da necessidade de
formação de mão-de-obra qualificada nesse segmento, e pela necessidade de
consolidação e inserção de fontes renováveis na matriz energética brasileira
diminuindo, dessa forma, a dependência dos combustíveis de origem fóssil, como
o petróleo (fonte não renovável), e, em consequência, reduzindo os impactos
ambientais causados por eles.
O curso Técnico em Biocombustíveis do campus de Paulo Afonso, é
ofertado em duas modalidades: integrado (com duração de quatro anos,
disciplinas gerais e técnicas para alunos oriundos do ensino fundamental), e
subsequente (com duração de dois anos ou quatro módulos, ofertado para alunos
que já concluíram o ensino médio, apenas com disciplinas técnicas). Em 2013.1,
a modalidade integrada possuía 83 alunos matriculados nos turnos vespertino, e
matutino, enquanto a modalidade subsequente registrava 124 alunos no turno
noturno. As disciplinas técnicas são ministradas por quatro professores efetivos
com formação em Engenharia Química, e um professor efetivo com formação em
Engenharia Agronômica. A matriz curricular do curso está de acordo com as
diretrizes do Ministério da Educação (MEC) que colocam o profissional formado
pelo curso no eixo tecnológico de Produção Industrial. Suas principais
características previstas pelo MEC são:
Campo de Atuação: no processamento de biocombustíveis sólidos,
líquidos e gasosos, supervisionando desde a aquisição e beneficiamento
da matéria-prima até sua comercialização e distribuição. Executa o
processamento de óleos vegetais, transformando-os em biocombustíveis
líquidos. Atua na produção de biocombustíveis sólidos a partir da
utilização de produtos oriundos de florestas energéticas. Processamento
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de resíduos agropecuários, objetivando sua transformação em
biocombustíveis gasosos.
Em sua atuação, auxilia o controle de qualidade da produção. Promove e
incentiva a organização do associativismo na cadeia de produção de
biocombustíveis. Temas a serem abordados na formação: Produção de
biocombustíveis, Gestão dos resíduos, Biotecnologia, Bioquímica,
Microbiologia, Culturas Energéticas, Controle de qualidade, Química
Geral e Analítica.Atuação: Indústria de biodiesel, Laboratórios de
controle de qualidade. Usinas de açúcar e álcool, Destilarias, Empresas
distribuidoras de biocombustíveis, Indústrias siderúrgicas demandantes
de carvão vegetal, Fazendas de produção, Cooperativas. (BRASIL,
2012, p.120)

Dentro dessa perspectiva este trabalho propõe um melhor aprendizado do
corpo discente do curso partindo uma experiência prática pedagógica, posto de
que a prática se apresenta como um potencial de suma importância para a
formação de profissionais conscientes. Durante o decorrer do curso técnico, os
alunos recebem os conteúdos teóricos das disciplinas de forma mecânica, não
levando em conta a situação de aplicabilidade ao convívio social. As práticas
desenvolvidas no curso somente são procedimentos laboratoriais, em muitos
casos chamadas de “receitas de bolo”. Ainda que esses conhecimentos sejam
necessários, é possível formar técnicos em um processo de aprendizagem com
maior dimensão prática e com uma visão mais crítica e focada nos aspectos
sociais da atividade do profissional.
Com a busca de parceiros ambientais, os discentes irão elaborar
estratégias para recolher o óleo de fritura residual que pode ser usado como
matéria-prima para a produção de biodiesel na Unidade que será instalada no
campus. Esses parceiros ambientais são os principais produtores do óleo residual
de fritura, a saber: bares, hotéis, pousadas, restaurantes, escolas, condomínios,
empresas privadas. Neste trabalho, firmaremos parceria com os bares e
restaurantes.
Além dessa necessidade material, a introdução de novas práticas
pedagógicas produzirá conhecimento.
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Matriz Curricular do Curso Técnico em Biocombustíveis na Modalidade
Integrada

Em 2014, a primeira turma de Técnico em Biocombustíveis da modalidade
integrada concluiu o curso, cujas disciplinas estão agrupadas em: Núcleo Comum,
Área Diversificada e Área Técnica, conforme se verifica no Quadro 01, a seguir.
Quadro 1 - Matriz Curricular do Curso Técnico em Biocombustíveis
Disciplinas

Carga-Horária / Ano

Núcleo Comum

1º

2º

3º

4º

H/A

Hora

Matemática

04

03

03

-

400

300

Português

04

04

02

-

400

300

Química

02

02

02

-

240

180

Biologia

-

02

02

02

240

180

03

03

03

-

360

270

-

02

02

02

240

180

História

02

02

02

-

240

180

Educação Física

02

02

02

-

240

180

Filosofia

01

02

02

01

240

180

Sociologia

01

02

02

-

200

150

Total Núcleo Comum

19

24

22

05

2800

2100

Disciplinas da Área
Diversificada

Carga-Horária / Ano

Física
Geografia

Carga-Horária Total / Disciplina

Carga-Horária Total / Disciplina

1º

2º

3º

4º

H/A

Hora

Informática Básica

02

-

-

-

80

60

Desenho Técnico

02

-

-

-

80

60

Artes

02

-

-

-

80

60

Inglês

-

02

02

-

160

120

Inglês Técnico

-

-

-

02

80

60

Organização e Normas da
Qualidade, Gestão de
Organizações, Meio

-

-

-

02

80

60
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Ambiente e Saúde
Segurança, Meio Ambiente e
Saúde

-

-

-

02

80

60

Sociologia do Trabalho

-

-

-

01

40

30

Espanhol

-

-

-

02

80

60

Total da Área Diversificada

06

02

02

09

760

570

Disciplinas da Área Técnica

Carga-Horária / Ano

Carga-Horária Total / Disciplina

1º

2º

3º

4º

H/A

Hora

Corrosão

-

-

-

02

80

Equipamentos e Utilidades
Industriais

-

-

-

02

80

60

Gestão e Tratamento
Resíduos Industriais

de

-

-

-

02

80

60

Instrumentação e Controle de
Processos

-

-

-

02

80

60

Introdução ao Curso de
Biocombustíveis

02

-

-

-

80

60

Meio Ambiente e Energia

02

-

-

-

80

60

Operações Unitárias I e II

-

-

02

-

80

60

Processo de Produção de
Biocombustíveis I

-

-

02

-

80

60

Processo de Produção de
Biocombustíveis II

-

-

-

02

80

60

Processo de Produção de
Biocombustíveis III

-

-

-

02

80

60

Química Analítica
Experimental I

-

01

-

-

40

30

Química Analítica
Experimental II

-

-

-

02

80

60

Química Analítica I

01

-

-

-

40

30

Química Analítica II

-

-

-

02

80

60

Sistemas de Produção de
Culturas Energéticas

-

-

01

-

40

30

Transferência de Calor

-

01

-

-

40

30

60
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Escoamento e Transporte
dos Fluidos

-

02

-

-

80

60

Estágio Supervisionado (ou
TCC)

-

-

01

-

40

30

Total da Área Técnica

05

04

05

16

1240

930

TOTAL GERAL

30

30

30

30

Prática Profissional (Estágio Curricular ou TCC)

300

Fonte: Plano do curso Técnico de Nível Médio em Biocombustíveis da Modalidade Integrada Coordenação
do Curso IFBA/ Paulo Afonso, 2014

Observando a Matriz Curricular do curso, percebemos que as disciplinas
técnicas estão presentes em todos os anos. Com a instalação e funcionamento da
Unidade Piloto de Biodiesel os alunos inseridos neste contexto desde o início da
vida escolar na Instituição terão uma vivência prática que fortalecerá e
consolidará todo o conhecimento transmitido nas aulas.

A Unidade Piloto de Biodiesel do IFBA/Campus Paulo Afonso
A Unidade Piloto de Biodiesel está sendo construída na localidade,
denominada Sal Torrado no perímetro urbano de Paulo Afonso-BA, as
características técnicas da Unidade estão citadas no quadro abaixo:
Quadro 2 - Características Técnicas da Unidade

Localização

Sal Torrado IFBA/ Paulo Afonso

Fabricante

BRASBIO Engenharia Ind.

Objetivo

Principalmente didática em atividades de ensino,
pesquisa e extensão e inovação no setor de
biodiesel.
Demanda
energética 122.900 kWh/ano ( quilowatt-hora, que é a
projetada
medida de energia usualmente utilizada em
eletrotécnica)a.
Capacidade
Produtiva
Inicial de biodiesel
900 litro/dia
Capacidade
Produtiva
Total de biodiesel
2500 litro/dia
Glicerina Residual
90 litro/dia
Fonte: Direção Administrativa Campus IFBA /Paulo Afonso, 2014.
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Ainda que o convênio cite o uso de óleos vegetais para a produção do
biodiesel, a inserção do óleo residual de fritura é uma alternativa viável e de baixo
custo para o funcionamento da Unidade. Considerando que não há, ainda, um
envolvimento com os agricultores da região para o cultivo das oleaginosas, dentro
das especificações técnicas, misturas podem ser feitas entre óleos residuais e
novos para a produção de biodiesel. O convênio cita, ainda, que a SECTI possui
com o IFBA um termo de cooperação técnico-cientifico que garante a gestão e
sustentabilidade do projeto. A Unidade de Produção de Paulo Afonso é
semelhante a unidade já instalada no Campus do IFBA em Irecê. A Unidade
Piloto de Biodiesel em Paulo Afonso não está instalada ainda: foram adquiridos os
equipamentos e construiu-se a parte física para a sua instalação, falta a
montagem dos equipamentos pela empresa fornecedora para o funcionamento e
outras questões burocráticas que não iremos abordar neste trabalho. O galpão já
foi construído em 2014. Esse passo sinaliza que sua montagem e funcionamento
serão concretizados proximamente.
Sabendo que o objetivo deste Trabalho é a construção de um Modelo de
Uso Pedagógico da Unidade de Produção de Biodiesel e que isso depende
diretamente da efetiva disponibilidade da matéria-prima na cidade de Paulo
Afonso, foi desenvolvida uma pesquisa exploratória com o objetivo de
dimensionar essa disponibilidade e verificar a exequibilidade do objetivo proposto.
Os procedimentos adotados para esta pesquisa e seus resultados são
apresentados na seção a seguir.

3 PESQUISA EXPLORATÓRIA: O DESCARTE DO ÓLEO RESIDUAL DE
FRITURA EM PAULO AFONSO
Em Paulo Afonso, parte do óleo residual de fritura é lançado na rede de
esgoto da cidade causando vários problemas à população em geral e aos órgãos
públicos, visto que o óleo acaba contaminando o solo e, principalmente, as águas.
A presença de óleos e gorduras provoca o entupimento da rede de esgoto e o
mau funcionamento das estações de tratamento. O óleo por ser mais leve que a
água forma uma película sobre a mesma dificultando a oxigenação e a entrada de
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luz, comprometendo a cadeia alimentar aquática e provocando mau cheiro
(RABELO e FERREIRA, 2008, p.06).
No município, está sendo instalada uma Unidade para Produção de
Biodiesel no campus do Instituto Federal da Bahia (IFBA) e já houve a
homologação da construção do galpão e demais instalações e obras, orçadas em
mais de 700 mil reais, sendo que esta Unidade é fruto do convênio entre a
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e IFBA. Adquiridas duas
Unidades de Produção, Pesquisa e Extensão Tecnológica do Biodiesel no valor
de R$ 1,765 milhão – sendo implantação em parceria com o IFBA em Simões
Filho e Paulo Afonso. (BAHIA, 2010)
O óleo residual de fritura possui baixo custo e é considerado um resíduo
com grande potencial de contaminação do meio-ambiente. Para verificar a
disponibilidade e oferta do óleo residual de fritura na cidade, foi realizada uma
pesquisa exploratória, junto aos comerciantes dos estabelecimentos com
potencial para a produção de óleo residual de fritura. A pesquisa foi feita com
formulário semiestruturado, com nove perguntas objetivas. Os locais escolhidos
foram: no centro da cidade as avenidas (Getulio Vargas, Landulfo Alves,
Monsenhor Magalhães, José H. de Carvalho e da Maçonaria), que na Figura 02
estão Identificadas com o número 02; e Balneário Prainha, que na Figura 02 se
Identifica pelo o número 01. Esses locais têm grande participação de bares,
lanchonetes e restaurantes. No total, foram entrevistados 43 (quarenta e três)
comerciantes de estabelecimentos.
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Figura 2 - Locais da realização da pesquisa sobre a demanda de óleo residual de fritura

Fonte: Google Maps (2014).

Os resultados da pesquisa exploratória estão apresentados abaixo de
forma sucinta, evidenciando a importância da pesquisa de campo realizada. Os
entrevistados são os responsáveis pelos estabelecimentos. A pesquisa foi
realizada no mês de outubro de 2013, com a colaboração de uma aluna do Curso
Técnico em Biocombustíveis, da modalidade subsequente.
A primeira pergunta “Caracterização Geral”, contava com informações
relevantes como nome, número e empregados, dimensões das instalações e
localização. O objetivo dessa série de perguntas foi identificar os aspectos
relacionados à infraestrutura do estabelecimento.
Nas respostas à próxima pergunta, “Utiliza óleo vegetal ou gordura animal
para fazer frituras?”, foi quase unânime o uso do óleo vegetal de soja, não
havendo, portanto, o uso da gordura animal que também é usada para fabricação
do biodiesel. O uso do azeite de dendê só foi observado em vendedores de
acarajé.
A terceira pergunta foi “Qual a quantidade de óleo vegetal ou gordura
animal (residual) gerada por semana?”. O total revelado pelos entrevistados foi de
535,5 litros por semana são gerados após frituras de carnes, massas, comidas
típicas baianas, etc. Desse total parte é destinado à produção artesanal de sabão
e o restante é disposto no lixo municipal e rede de esgoto. O gráfico abaixo,
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temos a quantidade de estabelecimentos pesquisados por volume em litros do
óleo residual de fritura gerado. Os valores tiveram uma variação de 0,5 a 80 litros.
Gráfico 1 - Quantidade de Óleo Produzido por Semana

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).

Quadro 3 - Estabelecimentos Pesquisados
Estabelecimentos Pesquisados
1

Ki – Lanches

12

Mercado Ceapa

23

2

Lanchonete
Várzea
Lanchonete
Matarazzo
Bar dos
Velhinhos

13

Point da Ilha

24

14

Rancho

25

15

26

Lanchonete Bem
Querer
Lanchonete Bem
Estar

16

Pizzaria e
Restaurante
Pimenta de
Cheiro
Quiosque Dois
Irmãos
Quiosque
Zarpão

7

Bar Lua Cheia

18

8

Lanchonete Bom
Paladar

19

O Paladar do
Miguel
Quiosque da
Ilha

3
4

5
6

17

Quiosque
Recanto Do
Luciano
Katedal Beer

34

Churrascaria
Real

35

Ki-Bocão
Lanches
Pedaço da
Bahia

36

Churrascaria
Dona Maria
Quiosque
Luz da Van
Quiosque
Waldeck

38

28

Boteco
Spartucus
Visual

29

Bar Xr-3

40

30

Quiosque
Caldinho do

41

27

37

39

Restaurante
Novo Sabor
Quiosque
Ponto do
Bolinha
Nativa Grill
Quiosque
José Pedro

33

9

10

11

Pêpe
Quiosque São
Cristóvão

Lanchonete
Sabor do Meio
Dia
Quiosque do
Negão

20

Quiosque
Gaúcho

Do

31

21

Mercado Ceapa
Box 12
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Lanchonete
Torres

22

33
Bar do
Quiosque Raso
Cebolinha
da Catarina
Fonte: Pesquisa_BIO (2014).

Quiosque O
Coreto

42

43

Barraca
Acarajé da
Zezé
Bar do
BotafogoBahia

Gráfico 2 - Percentual sobre a Existência de períodos de maior descarte de óleo

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).

Na quarta pergunta “Existem períodos de maior descarte? Quais?” os
valores foram 48,84% para “NÃO”,e 51,16% para “SIM”. O período apontado com
o aumento do descarte do óleo residual de fritura foi o da Copa Vela, uma festa
esportiva e recreativa que atrai um grande número de visitantes à cidade no mês
de setembro. Como os valores são próximos, não devem existir muitas variações
nos valores do óleo residual de fritura ao longo do ano.
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Gráfico 3 - Percentual da forma de descarte do óleo

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).

A quinta pergunta foi “Como é descartado o óleo após o uso? (Óleo
residual de fritura)”. A essa questão, 54% dos entrevistados responderam que o
resíduo é encaminhado para fabricação de sabão, uma produção em escala
pequena e artesanal. Com este resultado, ficou claro que os comerciantes dos
estabelecimentos entrevistados encontraram uma forma consciente de descarte.
Alguns programas como, “Mulheres Mil”, desenvolvido pelo IFBA/Campus Paulo
Afonso, com oficinas de fabricação de sabão, disseminaram essa prática. O
descarte para 44,18%, é realizado no esgoto ou no lixo municipal; e 1,82%
indicam local ignorado. Essas formas de descarte causam problemas ao meio
ambiente.
Levando em consideração o percentual do descarte incorreto do óleo
residual de fritura, essa quantidade de óleo poderia ser direcionada à produção de
biodiesel na Unidade Piloto do IFBA.
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Gráfico 4 - Percentual sobre os riscos do descarte incorreto do óleo

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).

Na sexta pergunta, “Sabe os riscos do descarte incorreto do óleo residual
de fritura?”, 69,77% responderam “SIM”, sabem sobre os riscos do descarte
incorreto do óleo de fritura residual, citando que essa prática prejudica o meioambiente de alguma forma, citam o entupimento da rede de esgoto como um dos
principais riscos. Os entrevistados que responderam “NÃO”, 30,27%, somam um
valor bastante expressivo, mostrando a necessidade de uma campanha por parte
dos órgãos competentes.
Gráfico 5 - Percentual sobre o aproveitamento do óleo

Fonte Pesquisa_BIO (2014).
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A sétima pergunta foi “Sabe em que ele pode ser aproveitado?” Os valores
da sétima questão revelaram que 90,70% dos entrevistados sabem que este
resíduo pode ser aproveitado, esse resultado é coerente, pois foi mostrado que
54% do Óleo é destinado para a produção de sabão.
Gráfico 6 - Percentual sobre a disponibilidade do óleo ao IFBA/Campus Paulo Afonso

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).

Oitava pergunta “Esse óleo residual pode ser disponibilizado para a
Unidade de Produção de Biodiesel do IFBA/Paulo Afonso?”. Dos entrevistados
69,76% responderam que “SIM”, doariam o óleo ao IFBA / Campus Paulo Afonso,
para a produção de Biodiesel em sua Unidade Piloto. 27,90% responderam “NÃO”
pelo fato de contribuírem com a fabricação de sabão doando para cooperativas
por exemplo. E apenas 2,34% doariam parcialmente o óleo residual de fritura,
pois seguiriam destinando a outra parte para a produção de sabão.
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Gráfico 7 - Percentual de aceitação do Selo de Parceria com IFBA/Campus Paulo Afonso

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).

A nona pergunta: “Seu estabelecimento tem interesse de receber um
certificado (e selo indicativo da parceria) pela coleta adequada do óleo residual de
fritura, que poderá ser usado como marketing?”. Dos entrevistados, 67,44%
responderam “SIM”, para recebimento um certificado de parceria ambiental com o
IFBA/Campus Paulo Afonso, demonstrando um significativo interesse em
contribuir com a instituição e o meio-ambiente. 27,90% não demonstraram
interesse alguma. Esse número se deve a grande quantidade de óleo residual de
fritura utilizada para produção de sabão.
Os resultados obtidos na pesquisa exploratória (valores e posicionamentos)
evidenciam que o óleo residual de fritura poderá efetivamente ser uma alternativa
sustentável à produção de biodiesel na Unidade de Produção de Biodiesel que
será implantada no IFBA / Campus Paulo Afonso, o que viabiliza o Modelo de Uso
Pedagógico da Unidade. Com a capacidade produtiva inicial de 900L/Dia e
capacidade plena de funcionamento de 2.500 L/Dia de produção de biodiesel, o
volume de óleo de fritura residual levantado nesta pesquisa não será suficiente
para manter a Unidade funcionando de forma permanente, lembrando que parte
deste material contém impurezas como resto de alimentos e água. Essas
substâncias diminuem o rendimento da produção de biodiesel. Para a produção
de 900 L/Dia de biodiesel são necessários aproximadamente 947,40 L de óleo de
fritura residual considerando a rota metílica. Com a ampliação e implantação dos
pontos de coleta e apoio da população, a tendência é o aumento da coleta do
óleo residual de fritura.

38

4 METODOLOGIA
No contexto de uma pesquisa aplicada - que é um importante diferencial
dos mestrados profissionais - a adoção de métodos participativos se impõe pelas
suas qualidades de disseminar conhecimentos, integrar experiências e construir
compromissos coletivos com os seus resultados. Entre esses métodos, pela sua
flexibilidade e simplicidade, destaca-se a pesquisa-ação.
É um método de pesquisa que está associado a uma ação prática por parte
dos sujeitos e pesquisadores na resolução de determinados problemas do objeto
sob investigação de forma cooperativa ou participativa, segundo Thiollent (1988,
p.14). A pesquisa-ação surgiu para superar a dicotomia entre a teoria e prática.
Não há um consenso em quem inventou a pesquisa-ação; em muitos casos esta
é atribuída a Lewin, psicólogo alemão (1890-1947) na década de 1960, foi usada
na área da sociologia (ENGEL, 2000, p.182).
É uma pesquisa participante, porém nem toda pesquisa participante deve
ser

considerada

uma

pesquisa-ação,

como

esclarece

Thiollent

(1996),

considerando que esse método é focado em uma intervenção planejada. Nesse
tipo de pesquisa, deve existir interação entre os sujeitos do estudo, intervenção
por parte dos sujeitos, solução para os principais problemas, ação planejada para
resolução dos problemas e, principalmente, uma ação prática de forma articulada
e planejada.
Pode ser desenvolvida em várias áreas de conhecimento (educação,
comunicação, serviço social entre outras) (VERGARA, 2013, p.192). Segundo
Engel (2000,p.183) a pesquisa-ação pode ser aplicada em qualquer ambiente de
interação social que se caracterize por um problema, no qual estão envolvidos
pessoas, tarefas e procedimentos.
Segundo Thiollent (1996) e Engel (2000), suas fases não devem ser
entendidas de forma rígida, podendo ser alteradas conforme a situação. Para
Thiollent (1996), o planejamento de uma pesquisa–ação é muito flexível, sendo
que em primeiro lugar aparece a fase exploratória e, no final, a divulgação de
resultados. Apresenta assim um ponto de partida e um ponto de chegada,
sabendo que, no intervalo, haverá uma multiplicidade de caminhos a serem
escolhidos em função das circunstâncias. O ponto de partida será o envolvimento

39

dos sujeitos nas questões levantadas, e o ponto de chegada será a divulgação
dos resultados da pesquisa aos participantes.
Essa metodologia orientou o processo de construção coletiva de um
modelo de utilização da Unidade Piloto de Biodiesel.
A pesquisa-ação, como expresso em seu próprio nome, é a pesquisa em
ação: os sujeitos e pesquisadores estão envolvidos por uma problematização que,
de forma ordenada e planejada, busca respostas não só para uma mudança de
cenário objetivo, mas também para atingir um nível de consciência de pensar e
fazer.
Uma ampla e explícita interação entre os pesquisadores e
envolvidos na pesquisa e que esta não se limita a uma forma de
ação (risco de ativismo), mas pretende aumentar o conhecimento
dos pesquisadores e o conhecimento ou nível de consciência das
pessoas e grupos que participarem do processo, bem como,
contribuir para a discussão ou fazer avançar o debate acerca das
questões abordadas. (THIOLLENT, 1996, p.16)

A metodologia da pesquisa-ação, portanto, “Permite explorar e estimular o
processo de aprendizagem dos sujeitos, por meio da discussão e da
disseminação de informações, visando à condução de trabalhos futuros”
(VERGARA, 2007, p.192).
Etapas da Pesquisa-Ação
Na especificação das etapas da pesquisa-ação, optamos pelos passos
sugeridos por Vergara, com algumas adaptações, como recomendado, à nossa
realidade e propósitos. Foram então estabelecidas as seguintes etapas:

a)

Definição do tema e a proposta preliminar da pesquisa

O tema da pesquisa foi elaborado a partir da inquietação dos alunos
no curso Técnico em Biocombustíveis do Campus do IFBA/Paulo Afonso,
na perspectiva da instalação da Unidade Piloto de Biodiesel no campus,
visando as contribuições dessa Unidade Piloto para o processo de
aprendizagem e no aumento das práticas relacionadas ao ensino
profissionalizante.
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b)

Contato inicial com o grupo

Os alunos dos 2º e 3º anos do curso Técnico em Biocombustíveis da
modalidade integrada foram convidados a participar da pesquisa por livre
vontade, o convite foi feito em sala de aula. Os horários dos envolvidos na
pesquisa foram em turno oposto para não haver qualquer tipo de prejuízo
aos discentes em suas outras atividades estudantis.

c)

Identificação dos participantes da pesquisa (sujeitos)

A opção por discentes do 2º e 3º ano está no fato que eles estão na
metade do curso que tem duração de quatro anos. Os alunos do 2º ano
estão praticamente no início do curso, dessa forma procuraremos
especialmente perceber as informações trazidas por eles em relação às
questões levantadas na pesquisa como a produção de biodiesel, o
funcionamento de uma Unidade Piloto e a contribuição de sua instalação
para a aprendizagem. Em relação aos alunos do 3º ano, buscaremos
conhecer o quanto o curso contribui para a sua formação profissional e o
impacto que causará a instalação e funcionamento da Unidade Piloto de
Biodiesel nos vários aspectos educacionais e pedagógicos.

d)

Reunião dos participantes para a discussão acerca dos
problemas do grupo sob investigação e das possibilidades de
ação

Foram abordados os temas pertinentes a implantação da Unidade
Piloto de Biodiesel, e seu impacto na aprendizagem dos alunos, no
desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão do campus e sobre tudo
como será o seu funcionamento, os insumos necessários, os impactos
social e ambiental desse investimento. A reunião baseou-se em uma
intervenção inicial do coordenador da pesquisa seguida de debate com os
participantes. Foram apresentados os temas locais, regionais e mundiais
para uma melhor contextualização da pesquisa como matriz energética
mundial e brasileira, uso dos biocombustíveis, educação ambiental, matriz
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curricular do curso Técnico em Biocombustíveis todos pertinentes à
implantação da futura Unidade Piloto de Biodiesel.
Nas reuniões foram traçadas as ações a serem desenvolvidas para
formular um modelo de uso da Unidade Piloto de Biodiesel. Os
participantes responderam um questionário com perguntas objetivas de
múltipla escolha, sobre a Unidade Piloto de Biodiesel e seu funcionamento
sobre as praticas de ensino do curso.
Nas reuniões seguintes foram discutidos temas como estoque,
operação, supervisão e manutenção da Unidade Piloto de Biodiesel. O
biodiesel produzido obedecendo todos os critérios da Agência Nacional de
Petróleo, Gás e Bicombustíveis (ANP) poderia ser usado na frota dos
veículos da própria instituição e/ou usado no transporte público municipal.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Dentro do propósito da pesquisa elaborada, desenvolvemos a análise dos
resultados com base nas reuniões que foram feitas ao longo dessa trajetória.
Participaram dessa pesquisa os alunos do 2º e 3º ano do curso Técnico em
Biocombustíveis, matriculados em 2014 na instituição em estudo. Aceitaram de livre
vontade e suas assinaturas foram anexadas ao memorando que foi enviado aos
gestores (Coordenação do Curso e Direção de Ensino). No total foram 22 alunos,
sendo 12 do 2º ano e 10 do 3º ano, de um total de 23 alunos matriculados no 2º ano
e 31 alunos no 3º ano, perfazendo um total de 54 alunos: desta forma 40% dos
alunos dessas séries participaram da pesquisa.

Reunião 1 (R1)
Ao dia vinte e oito do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze às dezesseis
horas, os alunos participantes da Pesquisa das turmas do 2º e 3º ano do curso
Técnico em Biocombustíveis, reunidos no Pavilhão de Aulas do IFBA/Campus Paulo
Afonso, sob a coordenação do responsável Paulo Roberto dos Santos, dão por
abertos os trabalhos da pesquisa e colocam em discussão a pauta: pesquisas para
criação de um modelo de uso para a Unidade Piloto de Biodiesel, que será
implantada no Instituto. A reunião iniciou com explanação do responsável sobre a
pesquisa como seria conduzida e organizada. Foi elaborado um esboço das futuras
reuniões e definição dos horários. Alguns conceitos da pesquisa foram abordados:
como pesquisa-ação, pesquisa participante, educação ambiental, matriz energética.
Os participantes demonstraram interesse pela pesquisa e consideraram válida a
oportunidade de discussão sobre esses temas tão relevantes ao Curso Técnico.
Ficou acertado que os participantes receberão Certificado de participação na
pesquisa. Os participantes responderam um questionário com perguntas objetivas
de múltipla escolha, sobre a Unidade Piloto de Biodiesel e seu funcionamento sobre
as praticas de ensino do curso. As perguntas foram as seguintes (já com a apuração
dos resultados):
1.

Idade: 16 anos em média

2.

Sexo: Masculino 11,0%; Feminino 89,0%
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Gráfico 8 - Gênero dos Participantes

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).

3.

Qual(is) o principal(is) motivo(s) que o levou a escolher o curso Técnico em
Biocombustíveis?
Gráfico 9 - Motivação para o Curso

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).

4.

Quanto às perspectivas no curso. Como você se sente?
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Gráfico 10 - Satisfação com o Curso

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).

5.

Como você considera sua relação com os professores da instituição?
Gráfico 11 - Relação com os Professores

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).

6.

Para haver um melhor aproveitamento das disciplinas Técnicas do curso em
sua opinião o que deveria ser feito?
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Gráfico 12 - Melhorias no Curso

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).

7.

Em sua opinião qual (is) o(s) motivo(s) para a inserção do uso dos
biocombustíveis em particular do biodiesel?
Gráfico 13 - Motivos para a inserção dos biocombustíveis

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).

8.

Com a construção e funcionamento da Unidade Piloto de Produção de
Biodiesel do IFBA/Campus Paulo Afonso, em sua opinião, o que irá contribuir
para sua formação profissional?
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Gráfico 14 - Contribuições da Unidade Piloto à formação

9.

Quanto ao número de atividades práticas no curso como você se sente?
Gráfico 15 - Satisfação com as atividades práticas do Curso

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).

10.

Com a construção e funcionamento da Unidade Piloto de Produção de
Biodiesel do IFBA/Campus Paulo Afonso, em sua opinião, as atividades
práticas no curso tendem.
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Gráfico 16 - Tendências do Curso à Unidade Piloto

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).

Com os resultados da Reunião1chegamos a conclusão que os participantes
estão sentindo falta de aulas práticas no Curso e estão esperançosos com a futura
implantação da Unidade. Estas questões foram retornadas nas reuniões seguintes.
Reunião 2 (R2)
Ao dia onze do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze às dezesseis horas,
os alunos participantes da Pesquisa das turmas do 2º e 3º ano do curso Técnico em
Biocombustíveis, reunidos no Pavilhão de Aulas do IFBA/Campus Paulo Afonso, sob
a coordenação do responsável Paulo Roberto dos Santos, dão por abertos os
trabalhos da pesquisa e colocam em discussão a pauta: quais medidas deveriam ser
tomadas para melhor aprendizagem no curso?
Os participantes debateram sobre esse questionamento, e quase a sua totalidade
defendeu a questão que deveria haver mais atividades práticas no curso. Os
participantes expuseram suas ideias e apresentaram ao grupo. Suas opiniões
expressaram um conjunto de posicionamentos sobre essa questão. (Usaremos
nomes fictícios, somente a idade e série são reais )

Investimento em atividades práticas desde os primeiros anos com o auxílio das
aulas teóricas para que os respectivos alunos possam por em prática os
conhecimentos adquiridos em sala de aula,. já que as aulas práticas são mínimas
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em comparação as teóricas, porém ambas deveriam estar em equilíbrio (CARMEM,
16 anos, 2º Ano).

Maior número de atividades práticas, incentivo a criação de grupos de pesquisa e
extensão (LÚ 17 anos, 3º Ano).

Maior disponibilidade de transporte para realização de viagens; aulas práticas
freqüentes; mais aulas de matérias técnicas (LUCAS, 16 anos, 2º Ano).

Deveria haver práticas para nos proporcionar um melhor aprendizado (LUIZE, 17
anos, 3º Ano).

Outro ponto levantado foi sobre qual a matéria prima que deveria ser empregada na
Unidade Piloto de Biodiesel. Alguns posicionamentos levantados sobre esta questão
foram:

Como é uma Unidade Piloto estabelecida nesta região, deveria utilizar uma matéria
prima originada neste território, para que os gastos com transportes sejam reduzidos
ao mesmo tempo em que estabelece uma visão de emprego (CRISTINA, 17 anos, 3º
ano).

Mamona, e/ou algumas outras oleaginosas abundantes na Região de Paulo Afonso,
visando algum incentivo a economia local (AMÉLIA, 18 anos, 3º Ano).

Óleo de fritura e de peixe (ROSA, 18 anos, 3ºAno).

Extrair óleo de licuri, que é uma espécie de coco pequeno e que é bem adaptado á
região nordeste e tem uma boa produção e colheita rápida ( ISADORA, 17 anos, 3º
Ano).

Varias ideias foram citadas quanto ao uso das mais diferentes matérias-primas,
mostrando que os participantes têm conhecimento sobre o assunto e preocupação
com a economia local e geração de empregos,e que em breve eles também serão
técnicos em biocombustíveis. Foi sugerido pelo coordenador da pesquisa o uso de
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um Selo para identificar os estabelecimentos que doarem o óleo de fritura residual
ao Instituto. Os participantes foram unânimes e escolheram o Selo representado na
Figura 18 – com os dizeres “Eu apoio!!! Bioenergia”. Foi definido então pelo grupo
que os comerciantes participantes receberão um selo de parceria ambiental com o
IFBA/Paulo Afonso. O IFBA ficará responsável pela a coleta do material que será
processado na Unidade Piloto de Biodiesel com a distribuição de bombonas e coleta
nos pontos comerciais.
Figura 3 - Selo da parceria com os estabelecimentos participantes

Fonte: Pesquisa_BIO (2014)

Reunião 3 (R3)
Ao dia dois do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze às dezesseis horas, os
alunos participantes da Pesquisa das turmas do 2º e 3º ano do curso Técnico em
Biocombustíveis, reunidos no Pavilhão de Aulas do IFBA/Campus Paulo Afonso, sob
a coordenação do responsável Paulo Roberto dos Santos, dão por abertos os
trabalhos da pesquisa e colocam em discussão a pauta: estoque, operação,
supervisão e manutenção da Unidade Piloto de Biodiesel. Os participantes
discutiram sobre a produção de biodiesel que deveria obedecer todos os critérios da
Agência Nacional de Petróleo, Gás e Bicombustíveis e essa produção poderia ser
usada na frota dos veículos da própria instituição e/ou usado no transporte público
municipal. Chegamos também à conclusão de que a Unidade Piloto não só pertence
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ao curso de Biocombustíveis: os outros cursos do campus e da rede como de
Eletromecânica,

Informática

e

Engenharia

Elétrica

poderiam

participar

na

manutenção da Unidade com o desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de
Curso e Estágio Curricular, além de pesquisa e extensão. Para o curso de
Biocombustíveis, destacamos o uso das disciplinas ao, longo do curso para
contextualizar as operações pertinentes à produção do biodiesel.

Reunião 4 (R4)
Ao dia vinte e nove do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze às dezesseis
horas, os alunos participantes da Pesquisa das turmas do 2º e 3º ano do curso
Técnico em Biocombustíveis, reunidos no Pavilhão de Aulas do IFBA/Campus Paulo
Afonso, sob a coordenação do responsável Paulo Roberto dos Santos, dão por
abertos os trabalhos da pesquisa e colocam em discussão a pauta: desenvolver
coletivamente uma forma de uso da Unidade Piloto, que venha suprir o anseio de
mais atividades práticas no curso; e definição do nome do grupo e uso do
Facebook®. Então os participantes opinaram sobre quais as contribuições para o
processo de aprendizagem com o funcionamento da Unidade Piloto de Biodiesel.
Como por exemplo: (Manteremos os nomes fictícios, somente a idade e série são
reais)

Através da Unidade Piloto de Produção de Biodiesel, os alunos acompanharão o
processo de produção e funcionamento das respectivas matérias, tornando-se
profissionais através dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso e as práticas
aplicadas na Unidade Piloto de Produção de Biodiesel (ELISA, 16 anos, 3º Ano).

Irá contribuir bastante, vendo que o futuro técnico deve ter conhecimento amplo
sobre os processos de produção (ROSA, 18 anos, 3º Ano).

Melhor compreensão do que deve ser feito quando terminar o curso (JOSEFA, 16
anos 3º Ano).

51

Para nós, alunos, contribuirá com o aumento das atividades práticas relacionadas às
matérias técnicas do curso, além de nos fornecer maior conhecimento sobre o
assunto abordado (MARIA, 15 anos 2º Ano).

Maior aprendizado na parte prática, mas também na teórica, adequação às
máquinas e como operá-las. Além de estimulo para seguir o curso (ÉRICA, 15 anos
2º Ano).

O grupo chegou à conclusão de que, com o funcionamento da Unidade Piloto de
Biodiesel a tendência é o aumento das aulas práticas, incrementando as atividades
de pesquisa e extensão. Para isso, serão necessários investimentos e parcerias
para o pleno funcionamento da Unidade Piloto de Biodiesel. Dessa forma
desenvolvemos um modelo de uso para as atividades do curso. Dividimos em quatro
setores a Unidade e posicionamos cada disciplina que tenha uma relação direta. Os
docentes responsáveis por estas disciplinas serão responsáveis por visitas técnicas
e aulas práticas utilizando a Unidade e o desenvolvimento de pesquisas em sua
área de conhecimento. Os setores com as disciplinas correspondentes estão no
quadro abaixo.
Quadro 4 - Distribuição das disciplinas por setores da Unidade

Disciplinas envolvidas
 Sistema de
Produção de
Culturas
Energéticas
 Introdução aos
Biocombustiveis
 Química Analítica II
 Processos e
Produção de
Biocombustíveis II
 Escoamento e
Transporte dos
Fluidos
 Transferência de
Calor
 Equipamentos e
Utilidades
Industriais

Setores

Série

Insumos (Matérias primas 1º Ano, 3º Ano, 4º Ano
principais)

Processo e Produção e 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano
Manutenção
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 Corrosão
 Organização
e
Normas
da
Qualiadade,
Gestão
de
Organizações
e
Empreendedorismo
 Meio Ambiente e
Energia
 Gestão
e
Tratamento
de
Resíduos
Industriais
 Instrumentação e
Controle
de
Processos
 Química Analítica II

Logística
(Logística 4º Ano
Reversa da Coleta de óleo
residual de fritura)

Meio Ambiente

1º Ano

Controle de Qualidade

3º Ano, 4º Ano

Fonte: Pesquisa_BIO (2014)

Foi criado um grupo no Facebook® para continuarmos a manter a interação sobre o
tema e sobre assuntos pertinentes a este trabalho e ao curso de forma geral o grupo
ficou com o nome Pesquisa_BIO, sugerido pelo responsável pela pesquisa e aceito
por todos.
5.1 MODELO DE USO PEDAGÓGICO DA UNIDADE DE BIODIESEL
Os três quadros a seguir caracterizam o modelo de uso da Unidade Piloto de
Biodiesel, produto final deste Trabalho, que incorpora e sintetiza as especificações
propostas nas reuniões com os alunos do curso Técnico em Biocombustíveis,
usando como alternativa a matéria-prima de óleo residual de fritura. Para evidenciar
e potencializar a forma de uso da Unidade colocamos no Quadro - 6, somente a
questão operacional, quanto ao fornecimento do óleo de fritura e com os respectivos
parceiros. Também no Quadro - 8 mostramos a forma de utilização da Unidade de
forma operacional nos aspectos sobre o acesso e uso da Unidade e coisas afins.
O Quadro – 7,mostra a descrição das atividades: coleta do óleo residual,
tratamento do óleo, produção de biodiesel, visitas técnicas, aulas práticas,
curriculares, pesquisa, extensão, manutenção, convênios e parcerias com outras
instituições, envolvimento com comunidade, envolvimento com programas de
formação técnica e produções alternativas. Essas atividades,

podem ser

desenvolvidas com a Unidade Piloto. Dessa forma potencializa o processo de
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ensino-aprendizagem do curso, pois o convívio prático com as situações vividas na
Unidade produzirá mais conhecimento aos envolvidos.
Quadro 5 - Regras para uso da Unidade entre o IFBA e os Estabelecimentos

Sequência

Regras

1

Todos os estabelecimentos comerciais que cederem óleo residual de
fritura receberão um selo.

2

O selo deve ser fornecido pelo IFBA/Campus Paulo Afonso através da
Coordenação do Curso.

3

Os estabelecimentos devem afixar o selo em local visível. Os
recipientes para o armazenamento do óleo residual devem ser
guardados em local limpo e seguro para não haver proliferação de
pragas urbanas.

4

O estabelecimento pode desistir da parceria a qualquer momento,

5

O biodiesel produzido será usado no transporte público e frota da
instituição. (atendendo as normas vigentes)
Fonte: Pesquisa_BIO (2014)

Quadro 6 - Descrição do Modelo de Uso da Unidade

Sequência

Descrição
Atividade

Observações

Quem?

Quando?

1

Coleta do óleo
residual
e
distribuição dos
recipientes
(bombonas)

De acordo com o
porte
do
estabelecimento
as
quantidades
dos
recipientes
podem
ser
modificadas.

IFBA
–
Coordenação
do
Curso
–
Logística setor
de transporte

A coleta deve
ser semanal,
dependendo
da demanda.

2

Tratamento do óleo residual

Operadores da
Unidade
–
Acompanhamen
to dos alunos do
curso com os
responsáveis

Quando
atingir
quantidade
suficiente.

3

Produção de
Biodiesel

Operadores da À critério da
Unidade
– coordenação.
Acompanhamen
to dos alunos do

-
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curso com os
responsáveis
em
Estágio
curricular
ou
extracurricular.
4

Visitas Técnicas

Essas podem ser
realizadas
com
outras instituições
em parceria

5

Aulas Práticas

Essas podem ser Docentes
realizadas
com
outras instituições
em parceria

6

Curriculares

Essas podem ser
realizadas
com
outras instituições
em parceria

7

Pesquisa

Essas podem ser Docentes,
realizadas
com Técnicos
outras instituições Administrativos
em parceria

Depende da
disponibilidad
e

8

Extensão

Essas podem ser Docentes,
realizadas
com Técnicos
outras instituições Admistrativos
em parceria

Depende dos
programas do
IFBA

9

Manutenção

Preventiva
outras

Plano de
Manutenção

10

Convênios
e parcerias com
outras
instituições

11

Envolvimento
Essas podem ser Coordenação
com
a realizadas
com do Curso
comunidade
outras instituições
em parceria

12

Envolvimento
Essas podem ser Coordenação
Depende dos
com
os realizadas
com do
Curso, programas do
programas de outras instituições Direção Geral,

Docentes
e Depende da
Servidores
disponibilidad
Técnicos
e.
Administrativos

Orientadores
Docentes
internos
visitantes

Depende da
disponibilidad
e
Depende da
disponibilidad
e e

entre Infraestrutura e
outros cursos
do Campus
Eletromecânica,
Engenharia
Elétrica e
Informatica

Coordenação
Depende dos
do
Curso, programas do
Direção Geral, IFBA
Reitoria
Depende dos
programas do
IFBA
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13

formação
técnica

em parceria

Reitoria

IFBA

Produções
Alternativas

Essas podem ser
realizadas
com
outras instituições
em parceria

Essas
podem Depende dos
ser realizadas programas do
de profissionais IFBA
de
outras
instituições

Fonte: Pesquisa_BIO (2014)

Quadro 7 - Utilização da Unidade

MODELO PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE PILOTO DE BIODEISEL PARA A
COMUNIDADE ESTUDANTIL E OUTROS USUÁRIOS
Item 1- A utilização da Unidade Piloto de Biodiesel do IFBA/Campus Paulo Afonso
pode ser solicitado à Coordenação do curso Técnico em Biocombustíveis, de forma
prévia e agendada (uma semana antes).
Item 2- Os coordenadores ou Docentes de outros cursos poderão solicitar o uso da
Unidade para a realização de atividades de interesse de seu curso e/ou da instituição.
Item 3 - A coordenação juntamente com a Direção Geral do campus do IFBA serão
responsáveis pelo funcionamento e manutenção da Unidade, fornecendo todos os
insumos e materiais necessários, bem como ações ligadas ao segurança meio
ambiente e saúde (SMS).
Item 4 - Das proibições:
a) Depredação dos espaços físicos e dos equipamentos e acessórios;
b) Atos irresponsáveis como perturbar o ambiente com algazarras e qualquer
outra atividade contrária às atividades do IFBA;
c) Colocar em risco as instalações (lembrando é uma Unidade industrial com
produtos químicos inflamáveis e nocivos à saúde)
d) Alimentação, beber, fumar;
e) Desmontar quaisquer equipamentos ou acessórios da Unidade, sem motivo
algum , assim como remover equipamentos do local;
f) Uso inadequado dos equipamentos;
g) Fazer outras atividades não condizentes com as atividades da Unidade;
h) Usar de forma abusiva os materiais de consumo (ex. reagentes entre outros);
i) Mudar o Layout de qualquer equipamento ou acessório disponível.
Item 4 - Das orientações aos usuários:
a) Ao entrar na Unidade, é obrigatório o uso do Equipamento de Proteção
Individual (EPI)- o discente só terá acesso com o acompanhamento de um
responsável treinado, designado pela coordenação do Curso e autorizado por
escrito;
b) Zelar pelo patrimônio, materiais, equipamentos, acessórios e reagentes;
c) Alertar ao responsável qualquer anormalidade que tenha acontecido;
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Item 5 - Todas as ocorrências importantes ao desempenho funcional da Unidade
deverão ser documentadas no Livro de Ocorrências disponível no local, com a devida
identificação, solicitar ao responsável.
Item 6 - As punições poderão enquadrar-se junto ao Regulamento Interno, para o
caso de alunos, encaminhando-se relatório formal escrito para a Coordenação do
curso que remeterá o documento junto à Direção Geral para providências.
Item 7 - Os casos omissos neste modelo serão apreciados e resolvidos pela
Coordenação do curso Técnico em Biocombustíveis do Campus.
Fonte: Pesquisa_BIO (2014).

Plano de Trabalho para Implantação dos Modelos

Como se trata de um projeto de adequação tecnológica foram traçados alguns
passos para a sua implantação e operacionalidade. Os pontos serão citados são:
1. Entrega da Unidade com sua completa montagem e funcionamento.
2. Promoção de Cursos de Capacitação para o uso e operação da Unidade para
a comunidade do IFBA/Campus Paulo Afonso.
3. Definição de escala de funcionamento da unidade e qual força de trabalho
serão utilizadas.
4. Elaboração de um Regulamento Interno.
5. Reunião com a população circunvizinha sobre o funcionamento da Unidade e
mediadas de Segurança.
6. Metas de distribuição dos produtos da Unidade.
Com esses pontos básicos, servindo com base de ação para a Implantação dos
Modelos propostos por nosso Trabalho. Muitos desses pontos dependem dos
nossos gestores fica para a comunidade a mobilização e a cobrança para que tudo
seja implementado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste Trabalho foi plenamente atingido, na medida em que
sustentou a pertinência da prática como fator relevante para a eficácia da
aprendizagem, verificou as condições objetivas (disponibilidade de matéria prima)
para o desenvolvimento do Modelo de Uso da Unidade de Biodiesel e mobilizou
alunos-participantes, utilizando-se da metodologia da pesquisa-ação no debate e
produção das especificações do Modelo de Uso.

Sendo o processo de aprendizagem contínuo, esse Trabalho não termina
aqui, ele possui um movimento cíclico e espiral que busca sempre as melhores
condições e meios para o crescimento dos alunos do Curso Técnico em
Bicombustíveis.

Além dos resultados objetivos na especificação do Modelo de Uso, este
Trabalho fortalece as evidências de que, quando os alunos são envolvidos em
atividades que os estimulem em uma ação pró ativa, que visa a uma maior reflexão
do meio que vive, extrapolando os muros da escola, os portões das fábricas e as
salas de estar, os resultados são excelentes. Isso se evidencia com o elevado
envolvimento dos alunos com a execução da proposta de trabalho.

Esse Trabalho é o primeiro de muitos que serão feitos com a efetiva operação
da Unidade, deixamos aqui o exemplo de que podemos construir o conhecimento,
buscando a interação dos principais envolvidos no processo de ensinoaprendizagem, isso não serve apenas para esse caso sua aplicação é bastante
versátil. Considero que foi muito gratificante realizar esse Projeto com os alunos.

Esse Trabalho será encaminhado à Coordenação do curso como Projeto de
Aplicação, e sua continuidade será monitorada ao longo dos 3 (três) próximos anos,
conforme diretriz do GESTEC.
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ANEXOS
Figura 4 - Equipamentos para montagem da Unidade

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).

Figura 5 - Painel de controle da Unidade

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).
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Figura 6 - Tanques de armazenamento

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).
Figura 7 - Galpão da Unidade

Fonte: Pesquisa_BIO (2014).
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Figura 8 - Alunos participantes da pesquisa

Fonte: https://www.facebook.com/groups/1439199179652439/

