
1



2



2 3

EDITORIAL

Lynaldo Cavalcanti é uma dessas personalidades que 
dispensam apresentações. No meio acadêmico - mas 
não só - todos reconhecem a sua importância para o 

desenvolvimento de Campina Grande e da Paraíba. Já a revista 
LYNALDO, que carrega o seu nome, precisa ser apresentada. 
Ela é de iniciativa e esforço da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Extensão e conta com o trabalho de alunos e servidores do 
Centro de Humanidades, Essa publicação é uma tentativa de 
render homanagens a este ícone da gestão pública nas áreas 
da ciência, da tecnologia e da inovação. 
Mais do que um gestor, o Professor Lynaldo foi um 
empreendedor público,  um administrador que, como 
poucos, soube construir um espaço socialmente relevante 
entre as instituições públicas de pesquisa, as agências de 
serviços e os setores da iniciativa privada.
Ao abrigar no melhor espaço a imagem deste gestor brilhante, 
a revista LYNALDO quer trazer para o público o trabalho 
acadêmico mais robusto que a UFCG produz na pesquisa e 
na inovação tecnológica. Esta iniciativa se dá com raro senso 
de oportunidade: no momento em que Campina Grande 
comemora seu sesquicentenário.
O Professor Lynaldo foi fundamental para que a nossa cidade 
conseguisse atrair indispensáveis instituições de formação 
profissional da mais alta qualificação, abrigando, hoje, 
universidades, institutos e agências de amparo à pesquisa e 
à inovação com atuação qualificada em escala nacional.
Com esta contribuição, a UFCG demonstra que Campina 
Grande exibe sua maturidade no acolhimento de tão 
importantes instituições científicas, o que responde pelo 
potencial que a cidade oferece em termos de desenvolvimento 
e de inovação tecnológica.
A LYNALDO reúne o compromisso da UFCG com o 
desenvolvimento de pesquisa e de inovação socialmente 
qualificadas e voltadas para responder aos desafios da nossa 
cidade, da nossa região e do nosso país. Ao mesmo tempo, 
abriga o Professor em um lugar muito caro para ele e nossa 
instituição, o lugar da divulgação da nossa experiência mais 
rica: o compartilhamento de nosso conhecimento com a 
sociedade.

Lynaldo está muito bem abrigado. Estamos todos contentes 
por isto. 

Boa leitura para todos!

Campina Grande, Novembro/2014.

José Edílson Amorim
Reitor da UFCG

Carta ao Leitor
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O segundo número da Lynaldo prova que a Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Extensão (PROPEX) acerta ao colocar 
em evidência as pesquisas realizadas e os projetos 

de extensào realizados no âmbito da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG). A continuidade da revista 
significa um marco para o jornalismo científico, a pesquisa 
e a inovação no estado da Paraíba. Desta forma, a iniciativa 
mantém vivo o espírito ousado e dinâmico do professor 
Lynaldo, responsável pelo desenvolvimento de várias esferas, 
da UFCG a todas as regiões do país.

Nesta segunda edição, a LYNALDO apresenta matérias 
sobre o potencial de expansão e atuação do Departamento 
de Design, de responsabilidade do pesquisador Itiro Iida 
e a pesquisa sobre biocombustíveis de segunda geração, 
liderada pela professora Líbia Conrado. Traz ainda uma 
entrevista com o professor Péricles Barros, coordenador do 
Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Controle (LIEC). 

Maria Elisabete Ferreira, profissional e amiga, acompanhou 
a carreira do professor Lynaldo Cavalcanti durante anos nos 
quais atuou em Brasília. Ela foi a responsável por elaborar 
um artigo sobre a vida e a trajetória daquele que inspira esta 
publicação. 

A intenção da equipe que compõe a LYNALDO - composta 
por estudantes, técnicos e professores da UFCG - é produzir 
um material de qualidade, primando por incidir uma luz sobre 
o que se faz dentro e fora dos muros da nossa Universidade. 
Esperamos assim, levar ao leitor informação veraz e apurada, 
elementos tão necessários nos dias de hoje para a prática 
do bom jornalismo. Lynaldo permanece como referência de 
caráter em tempos tão sombrios no cenário político do Brasil 
com ameaça ao estado democrático de direito.

Campina Grande, Abril/2016

Diogo Lopes de Oliveira
Professor do Curso de Comunicação Social e Editor da 
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ARTIGO

Falar sobre Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque é de uma 
responsabilidade enorme em se tratando da figura humana 
forte e grandiosa que ele foi e segue sendo como inspirador 
e motivador das nossas ações; fico com medo de não 
conseguir traduzir o real significado das ações dele aqui 
nesse nosso mundinho de Deus, o Brasil, principalmente o 
querido e preocupante Nordeste dele e outras regiões menos 
aquinhoadas deste país, ainda um grande representante das 
tristes desigualdades regionais, e às quais ele se dedicou 
com atenção, carinho e paixão.
Pois bem, Lynaldo começou cedo uma vida de luta uma 
vez que aos 14 anos se viu órfão de pai em Campina 
Grande, e teve que estudar fora, com a ajuda e cobertura 
dos dotes culinários da mãe, formando-se em engenharia 
no Recife e voltando depois para o seu canto natal, e onde 
já começou a transformar, preparando terreno para o seu 
desenvolvimento, com ações na Prefeitura Municipal e 
depois na Escola Politécnica que era uma unidade isolada 
da UFPB, onde no cargo de diretor fez as modificações 
necessárias para incrementar a área tecnológica já 
entendida e assumida como motor da vida socioeconômica 
na região.
Ali, também já começaram as conexões com algumas 
instituições e pessoas que formariam um círculo em volta 
da sua pessoa e que modelaram uma forma de trabalhar 
típica, avançada e moderna: alunos que eram fortemente 
motivados a seguirem carreiras tecnológicas e enfrentar 
desafios como o de se fixarem na região e promoverem o 
seu desenvolvimento – que o digam Ivan Rocha e Geraldo 
Nunes representando todos os demais que se enquadrem 
nessa característica;  proposta e incentivo à criação de 
organismos que fizessem a ligação entre a área empresarial 
e a ciência e a tecnologia oriunda da instituições de ensino 
superior, como foi o caso da instituição que nasceu lá na 
Paraíba, como Cebrae – e depois virou o Sebrae tal como 

existe hoje.
Logo, logo, pelo seu dinamismo evidente, Lynaldo 
foi projetado no cenário nacional para desempenhar a 
função de diretor adjunto do Departamento de Assuntos 
Universitários (DAU), que acabava de se instalar no 
MEC como uma das suas últimas repartições a serem 
transferidas do Rio de Janeiro para Brasília, e que era 
responsável pela rede de universidades federais de todo o 
Brasil. Ou seja, aí concretizou-se a visão dele do país no 
seu conjunto, na totalidade do ensino superior que vivia a 
reforma universitária de 1968, com a extinção das cátedras, 
a implantação dos departamentos e do regime de tempo 
integral e dedicação exclusiva, e a base sendo plantada 
por meio da integração do ensino, pesquisa e extensão o 
que sem dúvida deu nova vida ao ambiente educacional 
possibilitando inclusive a implantação da pós-graduação 
que passa a ter o seu primeiro plano de desenvolvimento, 
capitaneado pelo DAU em conjunto com a Capes e o 
CNPq. 
Pois bem, essa mão na massa no ensino superior brasileiro 
possibilita Lynaldo a retornar ao Nordeste no cargo 
de reitor da UFPB, e com uma visão de universidade 
inteiramente integrada ao desenvolvimento regional,  
levando conhecimento resultante de pesquisa para 
atender e solucionar os problemas das populações. Assim, 
ele revoluciona o ambiente universitário paraibano 
expandindo-o para o interior, atingindo lugares e povos 
distantes no agreste, no sertão, na caatinga, demonstrando 
que as pessoas precisam e merecem melhorar suas 
condições de vida, enfrentando suas adversidades com a 
ajuda da educação. A Paraíba passa a ter uma expressão forte 
no cenário da educação superior brasileira, com intensa 
circulação de pessoas e ideias, atraindo pesquisadores de 
várias partes do país e do mundo.
E Lynaldo não para; volta a Brasília depois de terminado o 

Maria Elisabete Ferreira

Lynaldo e seu papel na C&T
No Brasil, há um antes e um depois do professor paraibano
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reitorado, tendo sido inclusive presidente do Conselho de 
Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), assume 
a presidência do CNPq  e parte para uma empreitada 
mais pesada, comandando os primeiros planos de 
desenvolvimento de ciência e tecnologia (C&T) no Brasil, 
os famosos Programas de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (PADCTs), envolvendo uma 
massa enorme de recursos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) para dotar o país de infraestrutura 
científica e tecnológica necessária para impulsionar o 
desenvolvimento nacional. Os programas e projetos são 
variados e a forma de trabalhar é a de sempre: muito 
ágil, com muitas parcerias e delegações de confiança, 
envolvendo pessoas e instituições espalhadas por todo o 
território nacional, e sempre com um foco voltado para 
diminuir as desigualdades regionais, privilegiando na 
medida do possível, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
mas sem deixar de cumprir e atender 
as necessidades das regiões mais 
desenvolvidas, Sudeste e Sul.
Nesse ambiente nervoso e complexo da 
C&T, com o termo inovação ainda não 
totalmente incorporado, mas visualizado 
em algumas iniciativas já efetuadas 
como a criação da Fundação Parque 
Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB), 
Lynaldo é apontado como o político 
da C&T em livro que comemora os 
50 anos do CNPq, dada a sua habilidade em transitar 
no emaranhado burocrático do governo militar, que 
embora impulsionando a economia e por consequência 
valorizando a C&T, tinha relações muito difíceis e hostis 
com a comunidade acadêmico-científica produtora do 
conhecimento científico-tecnológico.
Foram tempos difíceis, mas com fortes resultados. O 
sistema nacional de C&T se firmou por meio de várias 
instituições criadas, fortalecimento da Pós-Graduação 
e, ao final da sua gestão no CNPq, Lynaldo encampa a 
reivindicação de um grupo de institutos tecnológicos 
estaduais para a criação de uma associação que os 
representasse politicamente e atendesse as suas demandas 
de maiores recursos e melhores condições de trabalho, 
para possibilitarem que os mesmos oferecessem melhores 
serviços tecnológicos aos respectivos estados nos quais 

se encontravam instalados. Alguns desses institutos se 
encontravam em situações bastante precárias embora, 
no passado, terem sido muito ativos, e representavam 
sem dúvida uma parte do desenvolvimento tecnológico 
brasileiro.
Pois bem, nasce aí a Associação Brasileira das Instituições 
de Pesquisa Tecnológica e Inovação (ABIPTI), ONG 
criada em 1985, que desempenhou um papel de liderança 
no cenário nacional ao atender várias demandas do então 
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), ao contribuir 
para a organização dos vários atores surgidos ao longo 
dos anos 1990-2000 como as secretarias estaduais e 
municipais de C&T e as respectivas fundações de apoio/
amparo à pesquisa e que hoje são fortemente atuantes no 
estabelecimento das políticas públicas em CT&I, ao se 
constituir em canal de interlocução no Congresso Brasileiro 
sobre as questões relevantes na área de C&T. Enfim, a 

ABIPTI, no período de 1990 a 2008, tem 
o espírito e a cara de Lynaldo que foi  
secretário executivo na gestão de vários 
presidentes. A instituição imprimiu 
também seu estilo de trabalho e atuação 
nervoso, agitado, variado e altamente 
confiante em seus colaboradores 
desenvolvendo uma infinidade de 
projetos, colocando em evidência temas 
ainda pouco explorados como design, 
Tecnologia Industrial Básica (TIB), 

tendo como colaboradores velhos amigos e companheiros 
de batalha de diversas áreas do conhecimento. 
Infelizmente, Lynaldo desaparece desse cenário ao nos 
deixar em janeiro de 2011, depois de ter iniciado um novo 
projeto que seria trabalhoso, mas gratificante: o Instituto 
Transposição do Conhecimento para o Desenvolvimento 
Regional, que hoje adota o seu nome e representa a volta 
ao lar, a volta às origens, a volta do filho pródigo sem a 
sua presença, mas que em seu nome e em sua homenagem 
pode trilhar um caminho vigoroso, pois tem um pé num 
passado de intensas e ricas realizações, e podem frutificar 
em sua terra natal tão querida como uma marca eterna e 
indelével.
Lynaldo não deve ser esquecido. É para ser lembrado e 
ter como referência seu belo exemplo de um brasileiro 
admirável.

“Fez as modificações 
necessárias para 

incrementar a 
área tecnológica. 
O motor da vida 

socioeconômica na 
região Nordeste.”

ly
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O Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Controle, 
do Departamento de Engenharia Elétrica (Liec) da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) é hoje 
uma das principais referências nacionais em pesquisas da 
área. Conveniado com grandes empresas do país, como a 
Petrobrás, o Liec desenvolve o que há de mais sofisticado 
em tecnologia de instrumentação eletrônica, controle, 

automação e otimização, visando aperfeiçoar os métodos 
utilizados pela indústria atualmente.
A Revista LYNALDO conversou com o pesquisador 
Péricles Rezende Barros, que nos contou sobre sua 
experiência à frente do Laboratório, suas atividades ao 
longo da carreira e apontou algumas das dificuldades para 
se fazer pesquisa em nosso país.

Avanço para a Indústria

O Liec é coordenado por Péricles 
Rezende Barros, engenheiro eletricista 
pela UFPB, doutor pela Universidade de 
Newcastle (Austrália) e pós-doutor pelas 
universidades de Uppsala e Lund (Suécia)

por Mayara Góes

Laboratório da UFCG otimiza processos de elaboração de
produtos tecnológicos presentes no cotidiano de todos
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Como se deu a formação do grupo de pesquisa? 
Sou da geração mais nova do grupo de pesquisa do Liec. 
Minha versão sobre a origem é um pouco difusa. Os 
professores Gurdip Singh Deep, Willian Brant, Wilson 
Guerreiro e José Ivan Carnaúba Acioly montaram o 
projeto. Eles criaram e consolidaram o Laboratório. O 
grupo era composto por pessoas de formações distintas 
e com muita experiência. Cada uma delas, especialista 
num campo fundamental para o bom funcionamento de 
um espaço de pesquisa: uns com uma visão mais prática 
de aplicação de laboratório, outros mais científica, outros 
mais empresarial. Na época, chamava-se Laboratório de 
Instrumentação Eletrônica. 
O laboratório foi criado inicialmente para cursos de 
graduação. Depois, começou a receber mestrandos e, 
posteriormente, doutorandos. Hoje, existem laboratórios 
inteiros que saíram daqui, que se transformaram e são 
tão importantes quanto o Liec, a exemplo do Embedded 
Lab, coordenado pelo professor Angelo Perkusich. Ele 
tem trabalhado com aplicações de sistemas embarcados. 
O professor Antônio Marcus e eu voltamos do doutorado 
com a visão muito forte da área de controle. Então, foi 
adicionado a palavra. Devido a esse trabalho existe o 
Laboratório de Referência em Controle e Automação 
(Larca), que tem uma área de atividade muito forte em 
biosensores.
Qual é a competência central do grupo?
É a instrumentação eletrônica, controle, automação 
e otimização. Isso significa que a instrumentação 
eletrônica em particular é uma área ampla e industrial. 
Sensores e atuadores estão presentes em qualquer aspecto 
da tecnologia. A instrumentação está associada aos 
dispositivos utilizados para obter informações ou entrar 
no sistema com capacidade de processamento e até de 
inteligência. É a eletrônica associada a esse tipo de sensores, 
pois ele em si não dá informações de um modo prático. O 
sensor faz com que essas informações cheguem a sistemas 
computacionais. Atualmente, qualquer equipamento 
possui um computador que processa a informação, algo 
que antes não existia. Qualquer dado será processado em 
algum sistema baseado em computadores. Essa é uma parte 
da competência em instrumentação eletrônica. De posse 
da informação, existe uma grande área chamada controle. 
É ela a responsável por coletá-la, processá-la e comandar 
uma ação que permita obter um desempenho desejado de 
produção. Isso é um foco de atividade do laboratório hoje.
Como é relação estabelecida com a Petrobrás e o qual o 
retorno que esse vínculo garante para a universidade?

A Petrobrás sempre fomentou a indústria e a pesquisa 
nas instituições nacionais, além de ter um laboratório 
próprio que é referência mundial. Existem grupos de 
pesquisa que contribuem para a melhoria dos produtos 
e dos processos dela em todas as áreas. No nosso caso, 
participamos associados a um comitê técnico-cientifico de 
instrumentação, controle, automação e otimização. 
A empresa realmente investe nas instituições. Além de 
infraestrutura e equipamentos, fomenta bolsas de iniciação 
científica para os alunos que trabalham com pesquisas. 
Ela tem apostado fortemente nesses projetos, não só 
aqui na UFCG. O fato dela estabelecer uma parceria 
conosco, aqui, em uma região em que não há petróleo e 
fisicamente distante das unidades de processamento, é 
um reconhecimento da importância que o Liec pode dar 
como retorno à produção de combustível de alta qualidade. 
Não é específico da Petrobrás esse investimento, mas hoje 
é a nossa principal parceira. Ela montou uma estrutura 
que possibilita, além da pesquisa - que é um componente 
fundamental - o impacto na melhoria do ensino e na 
produção de conhecimento. Assim como para a empresa 
o retorno acontece a partir do momento que ela recebe a 
retribuição do investimento através de produtos. 
O laboratório tem vínculos com quais outras empresas? 
Temos com o Centro de Tecnologia de Informática (Ceinf), 
recentemente selecionado como um dos núcleos da Empresa 
Brasileira de Propriedade Intelectual (Embrapi). Estamos 
muito mais ativos em busca de parceiros industriais, 
dentro dessa ideia do núcleo. Interagimos com empresas 
do Brasil inteiro, para poder aumentar o portfólio. Não 
entendemos a participação desses parceiros como uma 
forma de saque à universidade. É algo dentro do sistema 
dos fundos setoriais do qual estamos utilizando-nos. A lei 
da inovação é quem rege a interação entre a universidade 
pública e a empresa e garante que a propriedade do que é 
desenvolvido é conjunta. Então, não é apenas um produto 
que vai para o mercado. Ele será utilizado na produção. 
Além de desenvolvimento de softwares, o Liec também 
desenvolve hardware. Qual é o foco desta ação? 
O nosso foco é o software que implementa o conhecimento 
em técnica de controle e otimização. O software em si é 
a maneira que usamos para implementar o conhecimento 
sobre otimização, controle e automação. A parte 
patenteável são as técnicas e os métodos. Esse é o 
verdadeiro desenvolvimento. Assim, o conhecimento na 
realidade não é limitado ao código que está no software, 
mas ao que o código implementa. É um pouco diferente de 
outros produtos.

Nossas competências são instrumentação eletrônica, 
controle, automação e otimização. A instrumentação 
eletrônica é uma área ampla e industrial. O controle 
é  responsável por coletar e processar informações e 
comandar uma ação que permita obter um desempenho 
desejado de produção.

recentemente selecionado como um dos núcleos da Empresa 
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). Estamos
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Como se deu a formação do grupo de pesquisa? 
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Trabalhamos com o desenvolvimento de hardwares 
para montar as plataformas, para testar sistemas que 
implementem as técnicas que serão usadas na vida real. 
Isso é muito importante para validar as técnicas que irão 
para a indústria.
Qual foi o principal projeto já desenvolvido?
Existem vários eixos de atuação. A atividade de destaque 
é o sistema de sintonia de controladores, que é utilizado 
intensamente. É o que hoje tem maior uso e visibilidade 
fora da Universidade, que é o BR Tune. Existem outros 
BRs que trabalhamos com a Petrobrás como o BR Six e o 
BR Mobile, mas o BR Tune é o carro chefe.
Estamos na quarta etapa do BR Tune, que vai agregando 
funcionalidades, ficando mais sofisticado. O primeiro 
projeto foi assinado em 2005, quando foi concluída a 
primeira fase, iniciada em 2003, que era ligada à área de 
prospecção. Depois de 2005, a área passou a ter cara de 
produto, com implementação e teste na área de refinarias, 
validando o projeto para uma segunda etapa. Nessa fase, 
foram desenvolvidas técnicas para incorporar-se no sistema 
de automação da Petrobrás. A terceira foi o refinamento 
desse nível. Na quarta, estamos tratando para expandir 
para novas técnicas
O laboratório atende dois tipos de demandas da 
Petrobrás: uma para soluções na cadeia produtiva, 
desde a exploração, produção, refinaria e distribuição 
e outra para demandas temáticas, de longo prazo, de 
conhecimento, tecnologia que podem ser usadas pela 
Petrobrás no futuro. Essa é a lógica?
Sim, mas as coisas não são separáveis. Dentro de um 
projeto você encontra componentes que são de uso 
imediato e aqueles que são de prospecção e implementação 
de novas técnicas. Por exemplo, na quarta fase do projeto 
estamos usando um componente muito importante para 
desenvolver uma nova técnica.
O que aconteceu com Campina Grande para sobressair 
no cenário tecnológico nacional?
Investindo em pessoal, trazendo profissionais de fora 
e mandando outros para o exterior. Quando brigamos 
para criar a Universidade, acreditávamos que com a 
UFCG teríamos maior projeção, pois realmente temos 
aqui uma massa crítica. Quem salvou a universidade de 
ter desaparecido foram os fundos setoriais e os recursos 

do CTInf que vieram para cá. Caso contrário seríamos 
apenas um grupo de pessoas competentes desestimulados 
a trabalhar. Outras instituições cresceram muito mais do 
que a gente. A UFRN, por exemplo, era muito inferior há 
uns anos, porém hoje tem um potencial muito próximo 
do nosso, se não estiver melhor. Ela soube planejar-se, 
expandiu de uma forma diferente, concentrou os recursos 
que eram necessários para poder ter uma massa crítica. 
A Politécnica foi um sonho de pessoas de Campina Grande 
querendo transformar a cidade em uma referência em 
engenharia. Por essa razão ela foi criada. O boom, pelo 
que eu entendo, foi quando a administração de Lynaldo 
Cavalcanti chegou e deu uma contribuição maior. Ele 
ocupou cargos que possibilitaram ao orçamento da UFCG 
disparar, chegando a ser o segundo ou terceiro orçamento 
do Brasil. Foi isso que fez a diferença.
Quais aspectos deveriam ser mudados para a melhoria 
e o aumento do impacto das universidades braslieiras? 
As universidades do Brasil como um todo, a sua estruturação 
ainda está em amadurecimento. A dificuldade é: o que 
a instituição pode fazer com o orçamento que recebe? 
Melhorou um significativamente, mas é preciso avançar 
mais. Quando eu voltei da Unicamp, o orçamento deles 
mensal era superior ao orçamento anual que tínhamos. 
Isso não mudou muito. O ambiente de vivência entre 
universidades públicas e privadas por exemplo, também 
poderia melhorar. Em geral, a qualidade do ensino das 
universidades públicas são melhores, porém, a qualidade 
da infraestrutura, nas universidades privadas, é melhor. 
A estrutura é outro aspecto. Na Unicamp, o estudante 
vai ao campus e dispõe de diversos restaurantes pagos. 
Não  é preciso garimpar cantina para poder almoçar. 
É esse o custo do campus? Ao invés de ter restaurantes 
universitários oferecendo comida de qualidade, utilizando 
recursos da universidade. Acabamos financiando a 
iniciativa privada dentro e fora da universidade, porque 
a universidade não oferece esse espaço de alimentação. 
Quer melhorar a UFCG? Comece por aí. Outra coisa é 
valorizar o pesquisador, boa parte da comunidade não  é 
valorizada. Respeitar os pesquisadores de outras áreas 
também é necessário. A comunidade precisa entender que 
cada um tem o seu papel e não encarar qualquer pessoa 
que tenha opinião diferente como inimigo. ly
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O Progresso do Design
Professor Itiro Iida relembra as transformações do curso

Há quase 40 anos, os professores Lynaldo Cavalcanti e Itiro 
Iida iniciaram a caminhada de uma  área do conhecimento 
inovadora, dinâmica e dinâmica 
O ano é 1978. O então reitor Lynaldo Cavalcanti, em sua 
busca por propagar o conhecimento, implementa novas 
áreas de formação na Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). O empenho para que a ciência chegasse às regiões 
do interior é um dos aspectos deste  visionário que merece 
destaque. Prova do acerto ao ampliar os horizontes da 
instituição, é que no mesmo ano, a universidade recebeu 

um dos cincos laboratórios de desenho industrial do país, 
implantados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).
Inicialmente, o laboratório estava alojado no Departamento 
de Engenharia Mecânica, onde foram dados os primeiros 
passos para a criação do curso de Desenho Industrial, a 
partir do comprometimento do professor Itiro Iida com a 
visão expansiva de Lynaldo Cavalcanti. Para a implantação 
do curso no campus de Campina Grande, Iida - na época 
chefe do Departamento de Engenharia Mecânica - trouxe 

por Alexandre Pedro

Klivisson Dannisson foi premiado no 
Sebrae Minas Design, pelo seu projeto 
Pixel: Um brinquedo modular desenvolvido 
com ímãs que se pode montar de diversas 
maneiras

 e dinâmica.
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DESIGN

Itiro Iida

dezenas de profissionais de outras regiões do país, a pedido 
de Lynaldo.  “O  cenário era realmente desafiador, trabalhar 
com uma área inovadora no final dos anos 1970 no interior 
do Nordeste, não era uma tarefa fácil. No entanto, o curso 
foi homologado ainda em 1978, e o desenvolvimento 
foi eminente ao longo dos anos, tanto  que, quinze anos 
mais tarde, em 1993, se transformou no Departamento de 
Desenho Industrial, ao desvincular-se de seu departamento 
de origem”, relembrou o professor Iida.
Da criação do curso à transformação em departamento 
houve um amplo processo de construção. Tratava-se de um 
curso inovador: a primeira graduação de desenho industrial  
integrada à área de tecnologia. A semente plantada por 
Lynaldo brotou e contribuiu para a formação do campo 
do Desenho Industrial no país e, consequentemente, 
desenvolvimento para a Paraíba e a região Nordeste.
Nos últimos anos, os avanços na área foram significativos. 
Por isso, a nomenclatura de desenho industrial já não 
cabia mais para o conhecimento desenvolvido. No ano de 
XXX o nome do curso e do departamento foram alterados, 
passando a utilizar o termo Design, que traz uma proposta 
mais ampla e condizente com os desenvolvimentos 
tecnológicos da época.
Hoje, o departamento é referência dentro e fora da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e tem 
se destacado na formação de profissionais que atuam por 
todo o país. O curso possui duas entradas por ano  e  um 
programa de pós-graduação que funciona desde 2012.
É interessante perceber que o design é uma área que se 
reinventa de acordo com os avanços tecnológicos. Por essa 
peculiaridade tem sempre uma perspectiva de progressão 
e, com isso, surgem novas possibilidades aos profissionais 
da área. Para acompanhar essa dinâmica, foi implantado 
recentemente um novo Projeto Pedagógico do Curso, 
fundamental para as atualizações da formação dos futuros 
profissionais.
Porém, os avanços tecnológicos criaram tantas 
possibilidades para área quanto para o mercado. Hoje, nada 
impede que o profissional tenha um campo de trabalho 
autônomo, trabalhando em casa ou de uma filial. Somam-
se a isso, a formação mais abrangente e  a possibilidade 
de proporcionar ao aluno outras perspectivas de mercado.
Esta ampla área do Design,  além de abrir um leque de 

oportunidades para os alunos,  proporciona parcerias, 
principalmente no meio acadêmico. Na UFCG,  o 
departamento colabora com projetos das áreas de 
Engenharia Mecânica, Ciências da Computação e 
Engenharia Elétrica. Isso mostra como são diversas as 
áreas de atuação e formação dos futuros designers.
 Esse potencial na formação fica bem claro com os 
reconhecimentos dos projetos tanto de alunos como de 
professores, em âmbito nacional e internacional. 
O aluno Klivisson Dannisson esteve na Semana de Design 
de Nova York de 2015, após ter seu projeto premiado pela 
segunda vez no Sebrae Minas Design. Ele explicou sobre 
como a ideia foi desenvolvida. “O projeto Pixel é um 
brinquedo modular desenvolvido com ímãs, o qual se pode 
montar de diversas maneiras, tanto tridimensional, quanto 
bidimensional, em diversos tamanhos e separado por cor. 
A questão do imã traz uma relação entre cor e negativo e 
positivo, onde a cor mais escura é a negativa e a positiva 
é a cor mais clara, e só encaixa positivo com negativo”, 
analisou o estudante. Dessa forma o brinquedo tem um 
perspectiva educativa, onde além de se aprender as cores e 
dar a criança diversas perspectivas para a construção.
A eficiência  do departamento é evidente, principalmente 
quando a referência é o desenvolvimento de produtos. 
Embora  o conhecimento científico em design já esteja 
consolidado, o mercado regional ainda apresenta 
dificuldades. O professor Itamar Ferreira, atual 
coordenador do curso, acredita que o mercado ainda 
necessita de um desenvolvimento maior para utilizar 
o potencial  desenvolvido na academia. “Os  centros de 
desenvolvimento dos produtos ainda se encontram nas 
empresas matrizes, que na maior parte das vezes, estão 
localizadas em outras regiões do país, o que implica na 
ida dos profissionais formados aqui para as regiões sul e 
sudeste”, afirmou o professor.
Hoje, não se pode falar da história do Desenho Industrial 
no Brasil, sem mencionar os trabalhos desenvolvidos 
na UFCG. A contribuição para a consolidação da área 
no país é um fator importante do antigo Departamento 
de Desenho Industrial, e hoje, o Curso de Design. Nele 
projeta-se a mesma grandeza, sendo referência nacional 
e correspondendo ao que  o professor Lynaldo um dia 
sonhou.

professor

ly

O nome do curso e do departamento foram alterados, 
passando a utilizar o termo Design, que traz uma proposta 
mais ampla e condizente com os desenvolvimentos 
tecnológicos da época.
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A sociedade enfrenta o grande desafio 
de harmonizar seu desenvolvimento 

com o meio ambiente.  Laboratório de 
biocombustíveis desenvolvve pesquisas 

engajadas nesse processo.

por Alexandre Pedro

AMBIENTE

Laboratório da UFCG
desenvolve biocombustível a partir de plantas regionais 
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A necessidade de produzir energia e combustíveis utilizando 
fontes renováveis, menos poluentes, causando menos 
impacto ao planeta, vem sendo estudada por especialistas 
do mundo inteiro. A chamada sustentabilidade, ou seja, 
harmonizar o desenvolvimento com o meio ambiente 
talvez seja um dos maiores desafios do nosso tempo. Esse 
esforço deve acontecer em todas as escalas, seja local, 
continental ou global.
Na Paraíba, há sete anos, o Laboratório de Engenharia 
Bioquímica  da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG), desenvolve pesquisas na área de biocombustíveis 
– aqueles elaborados a partir de plantas e vegetais e 
portanto, renováveis. O grupo de pesquisa responsável por 
esses estudos chama-se Transferência em Meios Porosos 
e Sistemas Particulados e atua sob a coordenação da 
professora Líbia de Sousa Conrado Oliveira. E é composto 
por especialistas em diferentes áreas da produção 
de biocombustíveis, especialmente as de absorção e 
fermentação industrial. 
O diferencial dos estudos do grupo de pesquisa da UFCG 
é desenvolver uma tecnologia capaz de transformar a 
biomassa característica do semi-árido nordestino em 
biocombustível. Os pesquisadores aproveitam uma 
matéria prima renovável e abundante, evitam o desperdício 
de um material que seria descartado e ainda obtém um 
combustível mais limpo.
PRODUÇÃO - A produção de biocombustível é dividida 
em fases e são classificadas por gerações. Os de primeira 
geração são obtidos através da fermentação dos açúcares 
(glicose) presentes no sumo das plantas sacaríneas. Ao se 
obter este suco, e chegar ao final do processo, o bagaço das 
plantas é descartado, ou utilizados para  outros fins, como 
complemento  na alimentação de animais.
O diferencial das pesquisas realizadas pelo grupo das 
professora Líbia é elaborar, de maneira experimental, 
biocombustíveis de segunda geração, que utilizam 
justamente material o bagaço que seria descartado para 
obter o biocombustível. Além das matérias-primas já 
tradicionais, como o próprio bagaço da cana de açúcar,  a 
biomassa utilizada no processo de desenvolvimento vem 
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portanto, renováveis. O grupo de pesquisa responsável por 
esses estudos chama-se Transferência em Meios Porosos 
e Sistemas Particulados e atua sob a coordenação da 
professora Líbia de Sousa Conrado Oliveira. E é composto 
por especialistas em diferentes áreas da produção 
de biocombustíveis, especialmente as de absorção e 
fermentação industrial. 
O diferencial dos estudos do grupo de pesquisa da UFCG 
é desenvolver uma tecnologia capaz de transformar a 
biomassa característica do semi-árido nordestino em 
biocombustível. Os pesquisadores aproveitam uma 
matéria prima renovável e abundante, evitam o desperdício 
de um material que seria descartado e ainda obtém um 
combustível mais limpo.
PRODUÇÃO - A produção de biocombustível é dividida 
em fases e são classificadas por gerações. Os de primeira 
geração são obtidos através da fermentação dos açúcares 
(glicose) presentes no sumo das plantas sacaríneas. Ao se 
obter este suco, e chegar ao final do processo, o bagaço das 
plantas é descartado, ou utilizados para  outros fins, como 
complemento  na alimentação de animais.
O diferencial das pesquisas realizadas pelo grupo das 
professora Líbia é elaborar, de maneira experimental, 
biocombustíveis de segunda geração, que utilizam 
justamente material o bagaço que seria descartado para 
obter o biocombustível. Além das matérias-primas já 
tradicionais, como o próprio bagaço da cana de açúcar,  a 
biomassa utilizada no processo de desenvolvimento vem 
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do semi-árido nordestino, principalmente da Paraíba.
O bagaço de plantas como a palma forrageira e o sisal – 
plantas tradicionais do semi-árido nordestino e ricas em 
fibras – contêm em sua estrutura química substâncias que 
podem gerar produtos de valor comercial. O sisal possui 
em suas fibras um alto teor de celulose, cerca de 10% a 
mais que a cana de açúcar. Por isso, tem um forte potencial 
para produção de biocombustíveis de segunda geração. A 
palma forrageira, de origem mexicana, mas disseminada 
e adaptada ao nordeste brasileiro era usada para a 
alimentação animal e a produção de corantes. Somente a 
partir dos estudos  agora produção de biocombustível. 
Mas, esse desenvolvimento não é simples. Nele, são 
aplicados processos para retirar os materiais fibrosos 
indesejáveis e deixar somente o material fibroso celulósico, 
que posteriormente é quebrado em substâncias mais simples 
através de processos químicos. Dessa forma, obtém-se um 
licor de glicose, que é absorvido por microrganismos e 
o transforma em biocombustíveis de primeira e segunda 
geração.
Tais pesquisas, representam um avanço muito grande. O 
nosso país já é referência em produção de biocombustível 
de primeira geração, e agora,  o desenvolvimento da 
produção a partir da biomassa potencializa o progresso do 
país nessa área. Esse novo método fornece uma energia 
ainda mais limpa e traz a possibilidade de uma maior 
expansão, além de ter um processo de produção mais 
efetivo. Os benefícios gerados são muitos; implementa 
novas áreas a agricultura, agrega um valor maior a estas, 
e em uma projeção para o futuro, sua produção em escala 
comercial, traria uma nova perspectiva de vida para os 
habitantes do semiárido brasileiro, que se beneficiariam 
com o avanço econômico e o desenvolvimento de suas 
regiões. 
Por enquanto, os biocombustíveis de 2°geração ainda estão 
em desenvolvimento, e seu mercado  ainda é uma projeção 
futura. Mas grandes avanços estão sendo conquistados, e 
se depender do empenho dos pesquisadores da UFCG, este 
futuro será breve.
É bem verdade que esta preocupação com o planeta não 

é um tema novo. Há vários anos estamos à procura de 
soluções para amenizar os danos causados, porém, hoje é 
bem mais perceptível o despertar da sociedade para esta 
consciência socioambiental.
A questão energética, é um dos pilares da discussão do 
desenvolvimento sustentável, já que as fontes de energia 
são primordiais para o avanço da  sociedade e da economia, 
mas , também podem representar um  fator de  risco  ao 
planeta. Os combustíveis fósseis, por exemplo (Carvão, 
petróleo, Gás Natural), representam a fonte de energia 
mais utilizada no mundo, porém  são obtidos através de 
recursos não-renováveis e são responsáveis por grandes 
índices de poluição atmosférica. Neste contexto, em que o 
mundo precisa cada vez mais de energia,  e  uma energia 
limpa, ganham força as energias alternativas, que são 
geradas através de fontes renováveis e causam um impacto 
muito menor ao meio ambiente.
Os biocombustíveis, que se enquadram nesta categoria  de 
energias renováveis, se mostram cada vez mais como uma 
solução.  Validados não só pelos aspectos sustentáveis, ou 
pela   demanda crescente da necessidade de combustível, a 
questão geopolítica é um forte fator que os impulsionam, 
pois com o avanço dos biocombustíveis, a dependência 
do mundo aos países produtores de combustíveis fósseis 
tende a diminuir. Tais razões, só implicam para o progresso 
das  pesquisas e desenvolvimento na área, principalmente 
em nosso país, que apresenta um grande potencial para a 
produção de biocombustíveis.

Líbia Oliveira

professora

AMBIENTE

Biocombustível é todo combustível derivado 
de biomassa renovável para uso em motores a 
combustão interna; ou, conforme regulamento, 
para outro tipo de geração de energia, que possa 
substituir parcial ou totalmente combustíveis de 
origem fóssil.

O que são biocombustíveis

ly
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