
 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO DE BOLSISTA 
PROGRAMA FAPEAM PIBIC - PAIC 2013/2014 

N. EDITAL FAPEAM Resolução 022/2011  - Decisão 121/2013 

MODALIDADE DE BOLSA Iniciação Científica NÍVEL DA BOLSA 

(    ) NÍVEL A 
(    ) NÍVEL B 
(    ) NÍVEL C 
(  X  ) NÍVEL ÚNICO 

TIPO DE RELATÓRIO  (  X  ) FINAL 

PERÍODO A QUE SE REFERE 
ESSE RELATÓRIO: 

De: 01 / 08 / 2013 até: 31 / 07 / 2014 

É OBRIGATÓRIO PREENCHIMENTO DO PROGRAMA, BOLSA E NÍVEL. 

 

1. DADOS DO BOLSISTA (não omita ou abrevie nomes) 

NOME: Francisvana Souza de Azevedo 

E-MAIL: f.vana@hoitmail.com 

TELEFONE: 35215504 CELULAR: 92333497 FAX:  

 

2.  PROJETO DE PESQUISA EM QUE O BOLSISTA DESENVOLVE ATIVIDADES 

TÍTULO DO PROJETO: 
Determinação de iodeto de potássio em xarope utilizando imagens digitais 
obtidas por webcam 

TÍTULO DO PLANO DE 
TRABALHO DO BOLSISTA: 

Determinação de iodeto de potássio em xarope utilizando imagens digitais 
obtidas por webcam 

INÍCIO: 01/08/2013 

TÉRMINO: 31/07/2014 
 

3.  DADOS DO COORDENADOR / ORIENTADOR 

NOME: Margarida Carmo de Souza 

E-MAIL: margarida.carmo@gmail.com 

TELEFONE: 8809-6902 CELULAR: 9182-5111 FAX:  

 

4. INSTITUIÇÃO ONDE O BOLSISTA DESENVOLVE ATIVIDADES 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Amazonas - UFAM 

UNIDADE E DEPARTAMENTO: Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - ICET 

ENDEREÇO: Rua: Nossa Senhora do Rosário, nº 3863, Bairro: Tiradentes. 

TELEFONE: 3521 – 3603 FAX:  
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5. INFORMAÇÕES DA BOLSA CONCEDIDA 

INÍCIO: 01/08/2013 TÉRMINO: 31/07/2014 
PERÍODO CONCEDIDO 
(MESES):  

12 meses 

ALTERAÇÕES: 

(     ) BOLSA CANCELADA  A PARTIR DE:     /       / 

(     ) SUBSTITUIÇÃO DO BOLSISTA (NOME) A PARTIR DE :     /       / 

(     ) BOLSA RENOVADA  A PARTIR DE:     /       / 

( X ) NÃO HOUVE ALTERAÇÕES 

JUSTIFIQUE A ALTERAÇÃO: 

 

 

6. OBJETIVOS PROPOSTOS NO PLANO DE TRABALHO (máximo 15 linhas- não alterar formatação) 

Determinar o teor de iodeto de potássio em xarope de diferentes marcas, utilizando técnica 

baseada em imagens digitais obtidas por webcam e comparar os resultados obtidos por imagem 

com os obtidos por titulação clássica.  

 

 

 

7. RESULTADOS OBTIDOS (máximo 30 linhas - não alterar formatação) 

Descreva os resultados obtidos e analise-os em função dos objetivos propostos em seu plano de trabalho 

Para a determinação da massa de iodeto de potássio em amostras A e B de xaropes de Iodeto de 

Potássio comerciais, foram utilizadas duas metodologias, titulação clássica – baseada no método 

de Volhard – sendo esse o método de referência na validação dos resultados obtidos pela 

segunda metodologia – método proposto que é baseado no uso de imagens digitais.  

Para a titulação clássica foram usadas soluções de nitrato de prata (AgNO3) 0,05 mol.l-1,  

tiocianato de potássio (KSCN) 0,05 mol.l-1 e como indicador sulfato férrico amoniacal. Observou-

se no ponto final da titulação, após sedimentação do precipitado formado, mudança na 

coloração da solução. Esse procedimento foi adaptado para obtenção das imagens digitais, que 

foram capturadas, através de uma webcam, após cada adição de 0,1 ml do titulante (KSCN). 

As imagens obtidas foram convertidas em valores RGB (do inglês Red, Green e Blue) fazendo uso 

do software ImageJ, Estes valores foram tratados usando-se a Equação 1 e utilizados para a 

construção da curva de titulação (Norma dos vetores RGB versus volume do titulante), Figura 1. 

65536256)(  RBGRGB  (Equação 1) 



 

 

 

 

 

Figura 1. Curva de titulação da norma dos vetores RGB versus volume do titulante 

A informação analítica, ou seja, o volume do titulante, pode ser obtido de dois modos, aplicando-

se a primeira ou segunda derivada da curva dos valores da norma dos vetores RGB versus volume 

de titulante. Na Figura 2 é mostrado o resultado da primeira derivada da curva apresentada na 

Figura 1. O valor máximo na curva fornece o volume no ponto final da titulação. Esse volume é 

utilizado para determinar a massa de Iodeto de Potássio nas amostras A e B. 

Figura 2. Primeira derivada da curva dos valores da norma dos vetores RGB versus volume de titulante 

Na Figura 3 é mostrado o resultado da segunda derivada da curva apresentada na Figura 1. A 

partir do valor mínimo observado na curva, determina-se o valor da abcissa quando a curva 

passa pelo zero da ordenada, e este fornece o volume no ponto final da titulação. Esse volume é 

utilizado para determinar a massa de Iodeto de Potássio nas amostras A e B. 

 

Figuras 2 e 3: Primeira e segunda derivada da curva dos valores da norma dos vetores RGB versus volume de 

titulante. 
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Na Tabela 1 são mostrados os resultados obtidos das massas do Iodeto de Potássio a partir das 

metodologias clássica e por imagem. Pode-se concluir que a metodologia proposta tem 

resultados concordantes com a de referência.  

Tabela 1. Resultados obtidos pelas metodologias clássica e por imagem digital. 

Metodologia 
Amostra A Amostra B 

Volume (ml) Massa (mg/5ml) Volume(ml) Massa(mg/5ml) 

Clássica 3,5 119,935 3,6 111,386 

Imagem digital  

1ª Derivada 
3,5 119,935 3,7 102,837 

Imagem digital 

2ª Derivada 
3,5 119,935 3,7 102,837 

Observou-se também que a captura da imagem só pode ser feita após a sedimentação do 

precipitado, pois a fase sólida em suspenção interfere no resultado do ponto final, isto é, não 

apresentava exatidão. Além disso, observaram-se diferenças no aspecto das soluções de cada 

amostra, Figura 4. A amostra A apresenta duas fases distintas, líquida e sólida, pois o precipitado 

se sedimenta facilmente. Já a amostra B, apresenta uma suspenção, isto é, não ocorre 

sedimentação completa do precipitado. 

 

Figura 3. Amostras A e B no ponto final da titulação 

Embora a presença de precipitado dificulte a visualização do ponto final, a metodologia proposta 

mostrou-se eficiente, isto é, o sistema é sensível para determinar as adições de titulante e 

consequentemente, a massa de iodeto em cada amostra, demonstrando viabilidade no método 

proposto. 

8. PRODUÇÃO GERADA PELO PROJETO, COM A PARTICIPAÇÃO DO BOLSISTA. 
Indicar somente a produção gerada a partir da pesquisa apoiada. 
 

 

8.1. Produção Bibliográfica 
Quantidade 

Nacional Internacional 

Artigo completo publicado, aceito ou submetido em periódicos científicos 
especializados (nacional ou internacional) com corpo editorial. 

0
 

0
 

B A 



 

 

 

Livros e capítulos publicados com corpo editorial e ISBN 0
 

0
 

Organização e editoração de livros e periódicos com corpo editorial 0
 

0
 

Comunicações em anais de congressos e periódicos 0
 

0
 

Resumo publicado em eventos científicos 0
 

0
 

Texto em jornal ou revista (magazine) 0
 

0
 

Trabalho publicado em anais de evento 0
 

0
 

Partitura musical (canto, coral, orquestra, outra) 0
 

0
 

Tradução de livros, artigos, ou outros documentos com corpo editorial 0
 

0
 

Prefácio, posfácio, apresentação ou introdução de livros, revistas, periódicos ou 
outros meios. 

0
 

0
 

Outra:__________________________________ 0
 

0
 

LISTAR COM REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA COMPLETA E INCLUIR CÓPIA (CAMPO ILIMITADO) 

 

 

8.2. Produção Cultural Quantidade 

Apresentação de obra artística (coreográfica, literária, musical, teatral, outra) 0
 

Exposição de artes visuais (pintura, desenho, cinema, escultura, fotografia, gravura, instalação, 
televisão, vídeo ou outra) 

0
 

Arranjo musical (canto, coral, orquestral, outro) 0
 

Composição musical (canto, coral, orquestral, outro) 0
 

Sonoplastia (cinema, música, rádio, televisão, teatro ou outra) 0
 

Apresentação em rádio ou TV (dança, música, teatro ou outra) 0
 

Curso de curta duração 0
 

Obra de artes visuais 0
 

Programa de rádio ou TV 0
 

Outra:____________________________________________________ 0
 

 

LISTAR, INFORMAR QUAL TIPO DE PRODUÇÃO E SE POSSÍVEL INCLUIR CÓPIA (CAMPO ILIMITADO) 

 
 



 

 

 

8.3. Produção Técnica ou Tecnológica Quantidade 

Software (computacional, multimídia ou outro) com/sem registro/patente 0
 

Produto (piloto, projeto, protótipo ou outro) com/sem registro/patente 0
 

Processo (analítico, instrumental, pedagógico, processual, terapêutico ou outro) com/sem 
registro/patente 

0
 

Trabalho técnico (assessoria, consultoria, parecer, elaboração de projeto, relatório técnico, 
serviços na área da saúde ou outro) 

0
 

Mapa, carta geográfica, fotograma, aerofotograma, outro. 0
 

Maquete 0
 

Desenvolvimento de material didático ou instrucional 0
 

Organização e editoração de livros, anais, catálogo, coletânea, periódico, enciclopédia ou outro 0
 

Outra:_____________________________________________________- 0
 

 

LISTAR, INFORMAR QUAL TIPO DE PRODUÇÃO E SE POSSÍVEL INCLUIR CÓPIA (CAMPO ILIMITADO) 

 
 

8.4. Difusão de Ciência e Tecnologia – Participação em Eventos 

Nome do Evento DATA 
APRESENT

OU 
TRABALHO 

TIPO 

Seminário de agroecologia  
(      ) SIM 
( X ) NÃO 

(   ) Palestra 
(   ) Poster 
(   ) Outro 

Congresso de iniciação científica da UFAM  
(   ) SIM 
( X ) NÃO 

(   ) Palestra 
(   ) Poster 
(   ) Outro 

 /        / 
(      ) SIM 
(      ) NÃO 

(   ) Palestra 
(   ) Poster 
(   ) Outro 

 /        / 
(      ) SIM 
(      ) NÃO 

(   ) Palestra 
(   ) Poster 
(   ) Outro 

 /        / 
(      ) SIM 
(      ) NÃO 

(   ) Palestra 
(   ) Poster 
(   ) Outro 

LISTAR E INCLUIR CÓPIA DO CERTIFICADO (CAMPO ILIMITADO) 

 

 



 

 

 

9.  NO GERAL, EM TERMOS DE SUA CAPACITAÇÃO, AMADURECIMENTO E CRESCIMENTO PROFISSIONAL, COMO 
VOCÊ AVALIA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS? (A SER RESPONDIDA PELO BOLSISTA, SE PERTINENTE À MODALIDADE DE BOLSA) 

(     ) ACIMA DAS EXPECTATIVAS 
( X ) CORRESPONDEU ÀS EXPECTATIVAS 
(     ) ACRESCENTOU POUCO 

9.1.AVALIE, NUMA ESCALA DE 1 A 5 (SENDO 1= MUITO FRACA E 5 = EXCELENTE), OS SEGUINTES ITENS: 

( 4 ) Orientação recebida 
( 3 ) Infra-estrutura da Instituição 
( 3 ) Relacionamento com a equipe de pesquisa 
( 3 ) Quantidade e qualidade do trabalho desenvolvido 

JUSTIFIQUE SUA AVALIAÇÃO, INDICANDO OS PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

Em relação à orientação, relacionamento com a equipe, quantidade e qualidade de trabalho 
desenvolvido foram requisitos essenciais e determinantes para que o trabalho fosse bem executado, e 
essas condições foram favoráveis durante todo processo de realização do projeto e contribuíram para a 
melhor execução possível.  
No que se refere à infra-estrutura da instituição, muito se deixa a desejar, mas para este trabalho a 
condições foram favoráveis e suficiente para suprir as necessidades. 

 

10. PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO PARA PRÓXIMA ETAPA – NO 

CASO DE RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL(máximo 15 linhas- não alterar formatação) 

 

 

11. DESEMPENHO DO BOLSISTA. (A SER RESPONDIDO PELO ORIENTADOR/TUTOR) (máximo 10 linhas- não alterar 
formatação) AVALIE OS PROGRESSOS DO BOLSISTA CONSIDERANDO SUA FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

A bolsista desenvolveu as atividades planejadas com iniciativa demonstrando crescimento profissional e 
capacidade de tomar decisões. 

 

 

Itacoatiara, 28 de julho de 2014. 

__________________________________________________ 

ASSINATURA DO BOLSISTA 

 

Itacoatiara, 28 de julho de 2014. 

__________________________________________________ 

ORIENTADOR DO BOLSISTA 

 
É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS ITENS E DAS ASSINATURAS 

 
 


