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Resumo 

 Devido à grande problemática da falta de água no mundo, e preocupado em trabalhar a 

conscientização dos alunos na Escola Estadual Professora Anita Rabello Barreto, a questão do 

consumo desmedido da água buscou-se mostrar os vários meios de reduzir e reutilizar a água no 

nosso dia-a-dia. Através de um projeto ecológico sugeriu-se que eles construíssem uma bomba 

de água manual com materiais reutilizados e recicláveis. Para a montagem do corpo da bomba 

usou-se canos de PVC 50 mm branco, e tubo PVC 25 mm marrom, bucha de redução longa 

50x25 mm,  e tê de 90° 25 mm, cap 25 mm e tubo PVC marrom de 25 mm, anel de borracha 

para a alavanca e a ponta do êmbolo. Adquiridos todos os materiais deu-se inicio a preparação e 

montagem da bomba feita em sala de aula, finalizada foi demonstrada seu funcionamento eficaz 

para o que foi proposto. Que poderá ser utilizada em suas casas tanto na utilização da água das 

chuvas quanto na reutilização da água do banho para descargas de banheiro e limpeza de 

garagens, passeios, quintais.  

Palavras-chave: reduzir, reaproveitar, reciclar. 
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Resumo 

A atividade humana vem aumentando os níveis de metais pesados nos ecossistemas 

aquáticos naturais, prejudicando não só ao meio ambiente, mas ao próprio homem. Diante disso, 

faz-se necessário uma coleta eficaz desses metais para minimizar a influência desses elementos, 

uma vez que suas características podem provocar danos irreparáveis à saúde humana, bem como 

provocar a morte precoce dos seres no meio afetado. Este experimento vem demonstrar como a 

ciência pode minimizar ou até mesmo sanar por completo essa problemática por meio da 

passagem de uma corrente elétrica por uma solução contendo íons. Através dos polos da fonte 

de corrente elétrica os íons tendem a se deslocar em direção ao polo com carga contrária. O 

cloreto de prata tem um íon positivo, Ag+. Este íon presente em solução vai se deslocar na 

direção do polo negativo da fonte, que é o que possui carga contrária à sua. Ao chegar, recebe 

um elétron e se transforma na prata metálica, que tem carga zero.  

Palavras Chave: fractal, eletroquímica, eletrólise. 
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Resumo 

 Este trabalho versa sobre o monitoramento das águas de um pequeno curso do Rio Casca, um 

dos principais afluentes do Rio Jiquiriçá, com o objetivo de avaliar a qualidade de suas águas, 

utilizando-se da interdisciplinaridade entre Química Analítica e Matemática, no curso Técnico 

em Agroindústria do Colégio Estadual Pio XII. Através dos dados obtidos realizaram-se estudos 

estatísticos básicos possibilitando a interpretação de alguns parâmetros físico-químicos 

localizando os pontos onde a qualidade das águas pode ser utilizada pela população rural na 

irrigação e na população urbana após tratamento.  

Palavras chaves: Estatística básica, qualidade das águas. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, obtidas 

a partir de fécula de mandioca (Manihot esculenta Crantz) com a finalidade de armazenamento 

de alimentos. As embalagens foram produzidas utilizando-se o papel descartado em algumas 

escolas de Jaguaquara, a fécula de mandioca e um pouco de cola de PVA.  A polpa obtida do 

processo foi colada em moldes e levada para secagem. Após a produção das embalagens foram 

realizados testes para observar o processo de degradação das mesmas no ambiente. Constatou-se 

que este processo sofre influência do local onde as embalagens são descartadas. Este trabalho 

contribui de forma significativa para a preservação ambiental, pois, é sabido o grande período 

de tempo que os plásticos têm para se desintegrarem poluindo o meio ambiente além do 

aproveitamento de subprodutos da mandioca. 

Palavras chaves: embalagens, biodegradável, mandioca. 
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Resumo 

 

 O óleo comumente usado em afazeres domésticos pode ser altamente poluente se 

descartado de maneira incorreta, chegará aos rios formando uma camada na superfície das águas 

que impede a entrada da luz solar no ecossistema aquático, gerando um sério problema no ciclo 

de vida dos seres ali existentes. Levando em consideração a manutenção da vida, faz–se 

necessário desenvolvimento de métodos eficazes a proteção desse recurso esgotável, a água. 

Uma maneira de reaver o descarte do óleo no meio doméstico evitando uma poluição 

desenfreada poderá ser através da fabricação do “detergente sustentável”. Por isso é propósito 

deste trabalho apresenta os procedimentos e fundamentos para preparação deste detergente, o 

qual é produzido a partir de óleos e gorduras por meio de reação de saponificação, onde um 

éster e uma base reagem produzindo álcool e sal de ácido, uma produção que pode estar ao 

alcance de boa parte da população, pois possui baixo custo. 

Palavras-chave: Detergente sustentável, reação química. 
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Resumo 

 

 O presente trabalho visa demonstrar um experimento de caráter físico e biológico, sendo 

este, um microscópio que pode aumentar sua imagem em até 1.000 vezes. O mesmo é feito com 

apenas uma caneta laser e uma seringa. A única coisa a ser feita é apontar o feixe de luz para a 

gota e ver a imagem gigante da gota se projetando sobre uma parede. O princípio físico desse 

microscópio é simples: a gota d’água funciona como uma lente esférica. Ela recebe a luz do 

laser e, como em uma lente biconvexa, faz os raios convergirem e depois se dissiparem, 

projetando uma imagem na parede. Como os microorganismos da água estão na passagem dessa 

luz, acabam sendo reproduzidos em tamanho gigante. Desse modo mostraremos uma forma 

simples de confeccionar e utilizar um microscópio em sala de aula, a fim de despertar o 

interesse do aluno não só nas aulas de biologia, mas nos estudos dos princípios físicos. Com 

este microscópio torna-se possível analisar a água que consumimos diariamente.   

Palavras-chave: microscópio, óptica, saúde. 
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Resumo 

 

 Uma célula galvânica é um dispositivo usado para produzir eletricidade por meio de 

uma reação espontânea. Neste trabalho é apresentada a construção de células galvânicas 

simples, utilizando materiais alternativos que podem ser adquiridos facilmente por professores 

de graduação e de nível médio de disciplinas tais como Química e Física, na abordagem do 

conteúdo de Eletroquímica. As células foram montadas com eletrodos de cobre e zinco, obtidos 

de sucatas metálicas; copos de vidro comum, utilizado como recipientes para as soluções 

contendo os íons metálicos; e ponte salina, construída com mangueira de nylon de 

aproximadamente 10 mm de diâmetro, preenchida com solução saturada preparada com sal de 

cozinha, e com as extremidades do tubo vedadas com espuma de poliuretano. Para fazer as 

medidas de tensão foram utilizados fios condutores com conectores do tipo “jacaré” e um 

multímetro simples, adquiridos em lojas de material eletrônico ou ambulantes. 

Palavras-chave: Células galvânicas, materiais alternativos, eletroquímica.  
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Resumo 

         Este experimento consiste na realização de testes/ensaios em chamas tendo como objetivo 

levar diferentes amostras de sais ao fogo, para que, por meio da coloração das chamas, seja 

possível identificar o elemento presente em cada composto. Este método é utilizado para a 

identificação, principalmente de cátions metálicos, utilizado na análise química. Neste ensaio, 

ocorrem as interações atômicas através dos níveis e subíeis de energia quantizada. Quando um 

objeto é aquecido, emitira radiação, que é observada através da sua cor. Um exemplo é a queima 

de fogos de artificio emitindo varias cores. Com este experimento pode-se abordar o modelo 

atômico de Rutherford-Böhr. Além disso, visto que esse método é o mesmo usado nos fogos de 

artifício, para que ele apresente aquele efeito bonito com várias cores diferentes; pode-se sugerir 

a elaboração de um trabalho sobre o seu principio de funcionamento em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Teste de chama, sais, modelo atômico. 
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Resumo 

 

       Este experimento objetiva demonstrar mudança de cor em reações químicas. As cores que 

enxergamos dependem de como os átomos estão organizados na molécula e a depender do 

rearranjo que eles formam em uma reação química, um mesmo elemento pode formar 

compostos de cores diferentes. Com isso, é possível perceber que um mesmo íon consegue 

formar cores completamente diferentes. Na primeira experiência, uma mistura de água com 

permanganato de potássio, que é violeta, é misturada com vinagre e depois na mesma mistura 

acrescenta água oxigenada. O resultado é incolor, pois, permanganato reage com o vinagre e 

com a água oxigenada, formando o íon manganês, que é transparente. Na segunda experiência, a 

solução de permanganato é misturada com a água oxigenada, formando dióxido de manganês, 

que é marrom e insolúvel.  

Reação 1:  2MnO4 + 5H2O2 + 6H
+
 => 2Mn2

+
  + 5O2(gás) + 8H2O 

Reação 2:      2MnO4
-
 + 3H2O2 => 2MnO2 + 3O2 + 2OH

-
 + 2H2O 

 

Palavras-chave: permanganato de potássio, reação química, átomo.  
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Resumo 

 

         O objetivo deste experimento é demonstra um processo de revelação da impressão digita, , 

através da utilização de um procedimento simples e rápidos que torne possível a visualização de 

impressões digitais. Este processo só é possível porque quando tocamos com os nossos dedos 

em algum local, fica impregnando resíduos de gordura. São esses resíduos que permitem obter 

as impressões digitais. Para isso, uma solução de iodo liberará vapor, o seu vapore irá impregna-

se na gordura deixada pelo nosso dedo. O resultado obtido nos mostra que a gordura dos dedos 

em contato com vapor de iodo possibilita a observação da impressão digital de forma detalhada. 

 

 Palavras-chave: impressão digital, iodo, gordura. 
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Resumo 

 

Os vulcões possuem ação direta na formação do relevo terrestre, na configuração dos 

continentes e criaram as condições vitais para a existência de vida. O presente experimento 

busca dá enfoque a importância dos vulcões através da construção de um modelo. Para fazer a 

lava coloca-se vinagre, corante vermelho e detergente no buraco do vulcão. Adiciona-se 

bicarbonato de sódio para dar o efeito de erupção.  O vinagre com o bicarbonato de sódio vai 

provocar uma reação química e liberar gás carbônico. A reação ocorre da seguinte forma: 

(NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + H2O + CO2(g) )  . Esse gás gera as bolhas dando o 

efeito de erupção. 

 

Palavras-chave: Vulcão, vinagre, bicarbonato 
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Resumo 

 

Muitas vezes no supermercado ao olharmos as embalagens dos alimentos, duvidamos 

que estes possuam realmente um metal, como ferro, na sua composição. Este experimento busca 

comprovar a existência de ferro nos alimentos. Coloca-se o cereal matinal no liquidificador com 

águia quente e bate-se até ficar uniforme. Transfere-se a solução para um plástico transparente. 

Passa-se o imã por cima do plástico até puxar todo o ferro para um canto só. Através do 

magnetismo o imã atrai o ferro contido no cereal, com isso é possível constatar que o ferro 

existente no cereal não é algo abstrato. É importante salientar que uma xícara e meia do cereal 

contêm metade do ferro que precisamos para a saúde. 

 

Palavras-chave: Cereal, ferro, magnetismo  
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Resumo 

                 O objetivo de fazermos o foguete utilizando garrafas PET é estabelecer uma ligação 

entre a física e a química, provando desta forma que todas as matérias estão interligadas. O 

princípio físico que viabiliza o funcionamento de um foguete é a Terceira Lei de Newton, a lei 

da Ação e Reação: "a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade e sentido 

contrário”. Tudo se inicia com a reação química que ocorre entre o vinagre (ácido acético) e o 

bicarbonato de sódio. Tal reação libera CO2 (gás carbônico) com um progressivo aumento da 

pressão no interior da garrafa. A pressão aumenta a ponto de a rolha escapar. Quando isso 

acontece, a água e o ar são violentamente expulsos (ação) e empurrando (reação) a garrafa na 

mesma direção e sentido oposto. 

 

Palavras- chave: Lei da ação e reação, pressão, foguete. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo identificar a densidade entre a água, a naftalina e 

um comprimido antiácido. A bolinha de naftalina possui densidade maior que a da água pura, 

afundando ao ser colocada nela. No entanto, ao adicionar-se o comprimido efervescente à água 

ocorre a produção de do gás carbônico (CO2), observado através das bolhas formadas. Estas 

ficam presas à superfície da naftalina ao ser adicionada a mistura (água + comprimido 

efervescente), tornando a densidade média do conjunto (comprimido efervescente e naftalina) 

menor que a água.  Assim, ao chegar ao topo do copo as bolhas se desprendem da superfície da 

naftalina, fazendo com que esta volte a ficar mais densa que a água e afunde. Esta apresentação 

é parte dos trabalhos desenvolvidos em parceria com  o LADIQ (Laboratório de Divulgação 

Química do Sudoeste da Bahia) e o Projeto POP - Pesquisa Científica da FABESB (Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Sudoeste da Bahia). 

Palavras-chave: densidade, gás carbônico, água.  
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Resumo 

O presente trabalho visa demonstrar a reação química entre KMnO4 (permanganato de 

potássio), a água, o vinagre incolor e a água oxigenada 10 volumes. Primeiro  separa 40 mL de 

água para 20 mL de: vinagre e água oxigenada. Depois  dissolve o comprimido de 

permanganato de potássio na água e a seguir coloca a água oxigenada na solução agitando-a. 

Quando o KMnO4  entra em contato com água ele se dissocia e forma os íons potássio (K
+
)  e 

permanganato  (MnO
-
4), originando uma solução violeta, que é representada pela reação: 

KMnO4 + H2O  →  K
+
  + MnO

-
4. Na hora que o íon MnO

-
4 que é violeta se mistura com a água 

oxigenada (peróxido de hidrogênio - H2O2) e com o vinagre  (ácido acético - CH3COOH), ele 

reage e perde o oxigênio, virando o íon manganês M
2+

, que deixa a solução incolor. Esta 

apresentação é parte dos trabalhos desenvolvidos em parceria com  o LADIQ (Laboratório de 

Divulgação Química do Sudoeste da Bahia) e o Projeto POP - Pesquisa Científica da FABESB 

(Fundação de Amparo à Pesquisa do Sudoeste da Bahia). 

Palavras-chave: reação, íons, solução. 
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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo auxiliar aos alunos a melhor compreensão do 

conceito de misturas homogêneas e heterogêneas. Com um simples experimento utilizando o 

café , o leite , uma cortiça e um conta gotas os educandos observarão que trata-se de uma 

mistura heterogênea e não de  uma mistura homogênea como muitos imaginam, verificando de 

maneira eficaz a  existência da tensão superficial sobre os líquidos envolvidos. Ao adicionarmos 

o café lenta e cuidadosamente, de modo a não vencer a tensão superficial do leite, podemos 

obter a formação de duas fases. Dessa forma, os alunos vivenciarão , na prática , conceitos 

importantes cuja compreensão os ajudarão no desenvolvimento da criticidade no estudo da  

química. Esta apresentação é parte dos trabalhos desenvolvidos em parceria com o LADIQ 

(Laboratório de Divulgação Química do Sudoeste da Bahia).  

 

Palavras-chave: mistura homogênea, mistura heterogênea, tensão superficial    
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Resumo 

 

O presente trabalho visa auxiliar aos alunos à compreensão dos fenômenos 

que envolvem a densidade, através do experimento do Minevulcão Submarino.  A 

água quente apresenta densidade diferente da água fria, fato este que permite a 

água quente colorida artificialmente de dentro da garrafinha subir e ficar na 

superfície quando em contato com a água fria, simulando o efeito de um vulcão. O 

líquido aquecido é menos denso, pois com o aumento da temperatura as moléculas 

ficam mais agitadas e o espaço entre elas aumenta. Já a água com temperatura mais 

baixa, ou seja, gelada, as moléculas não se agitam e por isso não se afastam, 

permanecendo unidas e mais densas. Esta apresentação é parte dos trabalhos 

desenvolvidos em parceria com o LADIQ (Laboratório de Divulgação Química do 

Sudoeste da Bahia). 

 

Palavras-chave: densidade,temperatura,moléculas 
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Resumo 

 

O presente trabalho têm como objetivos comprovar por meio experimental que o uso do 

preservativo não tira a sensibilidade. Muitos(as) adolescentes e jovens, ainda hoje, têm sérias 

dúvidas na tomada de decisão sobre o uso consistente dos métodos contraceptivos. A atividade 

sexual é muitas vezes mal interpretada e faz com que os adolescentes e jovens se omita por 

vergonha ou medo de ser discriminado a continuar com dúvidas e mitos. Sendo assim, é preciso 

encontrar saídas criativas que facilitem ao máximo o uso dos métodos contraceptivos, 

principalmente o preservativo. Conhecer os direitos sexuais e os direitos reprodutivos é a única 

maneira de exercê-los. Desta forma, o experimento em questão com o preservativo, água gelada 

e água quente, serve para desmistificar o mito de que o seu uso tira a sensibilidade e evitar o 

prazer sexual através do contato por meio o preservativo vestido nos dedos em contato com a 

água em diferentes temperaturas. 

 

Palavras-chave: preservativo, temperatura, mito. 
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Resumo 

 

 O empuxo é uma força exercida por um fluido que atua sobre um corpo e tem sentido 

oposto a força peso.  É possível compreender o fenômeno do empuxo de forma intuitiva, como 

por exemplo, um corpo qualquer imerso na água parece possuir um peso menor do que no ar. 

Isso porque quando o corpo possui uma densidade menor do que a do fluido ele flutua. No 

entanto, é possível determinar o empuxo experimentalmente através da submersão de um corpo, 

suspenso por um dinamômetro, em líquidos distintos. Sendo o empuxo proporcional a 

densidade espera-se que quanto maior a densidade do liquido maior será o empuxo. 

 

 

Palavras-chave: empuxo, líquidos, força. 
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Resumo 

 

 Os peroxissomos são organelas que contém várias enzimas, que degradam compostos 

que em grande quantidade sejam potencialmente perigosos ao bom funcionamento da célula. 

Uma das enzimas presentes nos peroxissomos é a catalase, que decompõe o H2O2 (água 

oxigenada) em H2O (água) liberando O2 (oxigênio). No entanto, além de desintoxicação, a 

enzima catalase, nos organismos animais, realiza funções importantes no processo de 

respiração, convertendo ácidos graxos em acetil-CoA. No experimento serão utilizados o fígado 

e a batata para demonstrar como ocorre o processo desintoxicante para o sistema corpóreo 

animal, que contém grande quantidade de peroxissomos, e vegetal, que também contém 

peroxissomos, mas, em menor quantidade. 

 

Palavras-chave: Catalase, Fígado, Batata 
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Resumo 

 

 Os peixinhos do aquário precisam de condições apropriadas para viver. Para isso o pH é 

um importante fator a ser considerado e deve ser  acompanhado periodicamente, a fim de  

permitir que providências possam ser tomadas, caso necessário. Este trabalho pretende 

apresentar, simplificadamente, a realização do teste de pH de uma aquário de água –doce, por 

alunos do ensino fundamental I e educação infantil. O trabalho foi desenvolvido em casa, a 

partir da atividade rotineira de cuidados com o aquário e traz uma ideia preliminar a respeito da 

correção do pH  e efeito tampão,  abrindo possibilidades  para que estes conceitos químicos 

sejam aprendidos futuramente, ao tempo em que a pesquisa científica  é incentivada. 

Palavras-chave:   pH;  aquário; Química. 
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Resumo 

 

 O trabalho tem como objetivo demonstrar um fenômeno físico, envolvendo um simples 

conceito da transmissão de forças de um ponto a outro com um fluido significando que onde 

tiver um meio de transmissão, todo o líquido irá passar por todo o tubo com a mesma pressão, 

resultando em um movimento hidráulico. Desse modo mostraremos um guindaste hidráulico que 

funciona sem o uso de energia elétrica, transmitindo assim uma noção de um fenômeno físico 

de forma que o conhecimento científico prevaleça. O material utilizado é acessível, reutilizando-

se madeira, seringas, água e outros elementos, que após o experimento podem ser destinadas aos 

materiais recicláveis. Também é possível relacionar a alguns fatos que vivenciamos em nosso 

dia-a-dia, como os sistemas de freios de carros, portas de ônibus e robôs.  

 

Palavras-chave: pressão, sistema hidráulico. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é propor atividades matemáticas, que possam ser apresentadas 

como entretenimento aos visitantes da Vila da Ciência. Atividades divertidas e curiosas, que 

além de instigar o visitante para a resolução dos problemas apresentados, exigirá do mesmo: 

atenção, percepção, uso do raciocínio lógico e da memória. Atributos cognitivos básicos e 

inerentes a todo ser humano, independentemente da idade. Para tal utilizaremos, jogo da 

memória envolvendo sólidos geométricos e figuras geométricas planas; problemas de desafios, 

cuja solução envolve o uso de raciocínio lógico; outros jogos destinados inclusive para crianças 

do Ensino Fundamental I. 

Palavras Chave: Diversão matemática, Problemas matemáticos, Desafios. 
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Resumo 

 

 O presente trabalho tem como objetivo levar as pessoas a refletirem sobre o bom 

aproveitamento das energias renováveis, consideradas energia limpa que não têm grandes 

impactos ambientais. Podemos substituir a energia fornecida pelas centrais hidrelétricas, que 

uma vez instaladas, grandes áreas naturais perto dos rios se transformam, o clima muda, 

espécies de peixes desaparecem, entre outras consequências. Portanto, mostraremos nesse 

trabalho uma maquete ilustrativa de como gerar energia elétrica fazendo uso de fontes naturais 

de energia, e como esta é transmitida através das instalações elétricas conduzidas através de 

postes dentro das cidades. A experiência tem como principio uma hélice que será girada com a 

força do vento, fazendo girar ímãs dentro de uma bobina, a qual gera uma corrente elétrica que 

será transportada através de fios para os postes na maquete. Luzes de LEDs nos postes e no 

interior das casas serão ligadas demonstrando a utilidade da energia eólica. 

 

Palavras-chave: Energia eólica, maquete eólica, energia renovável. 
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Resumo 

 

 Quando um balão é atritado sobre uma blusa de lã, ou até mesmo nos fios de cabelo, se 

produz uma transferência de elétrons entre esses corpos atritados permitindo que um dos corpos 

fique com um excesso de cargas na sua superfície. Ao aproximarmos esse balão, denominado 

indutor, a uma latinha de alumínio se produz uma redistribuição de suas cargas com polarização, 

esse corpo pode ser chamado de induzido, e a esse fenômeno de eletrização por indução, 

manifestando-se em uma atração da latinha, ou seja, ela é atraída pela carga acumulada no balão 

ao sofrer atrito. Podemos fazer uso de um segundo balão, nas mesmas condições, para atrair o 

lado oposto da latinha, e desta maneira criar uma guerra de indução eletrostática. O vencedor 

será aquela pessoa que induzir maior quantidade de carga para seu lado da latinha até chegar a 

sua linha de chegada.  

 

Palavras-chave: Indução eletrostática, polarização. 
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Resumo 

 

 A diferença entre as densidades de duas substâncias específicas permite observar 

fenômenos interessantes como a de flutuação de um corpo sólido dentro de um líquido, 

devido a efeitos de diferença de densidade, não obstante, podemos incluir nesse sistema 

a interação e efeitos de gases. O presente experimento a ser mostrado inclui à naftalina, 

que é uma substância química denominada naftaleno, C10H6. Essa substância colocada 

dentro de um recipiente com vinagre se posiciona na parte inferior dessa substância 

líquida. Quando agregamos bicarbonato de sódio (NaHCO3) ao vinagre, vemos que o 

naftaleno começa a se elevar para a parte superior do recipiente com vinagre, e logo a 

descer novamente, assim sucessivamente na medida que acrescentamos bicarbonato de 

sódio. Explicaremos o fenômeno acontecido na interação da naftalina, vinagre e o gás. 

Palavras-chave: Densidade de fluidos, reação química, gás carbônico. 
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Resumo 

 

Dilatação térmica de corpos envolve variação no seu comprimento e superfície 

(sólidos), como também no seu volumem (sólidos, líquidos e gases) devido ao aquecimento dos 

mesmos, isto é, aumentando sua temperatura. Por se tratar de um fenômeno físico característico 

dos corpos sólidos e substâncias líquidas e gasosas, serão executados dois experimentos com 

materiais simples e de baixo custo: o termoscópio, aparelho inventado por Galileu, permitirá 

observar que quando o ar é aquecido, ele se expande, e se contido dentro de um objeto, se 

observa a expansão da superfície do objeto pelo aumento da pressão nas paredes. Outro 

experimento, consiste em aquecer pedaços de papel recoberto com alumínio, obtidos de caixas 

de leite, e mediante o qual mostraremos e explicaremos a razão do por qué da dilatação da 

superfície de  alumínio, e não a de papelão. 

 

Palavras-chave: Dilatação térmica, material de baixo custo. 
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Resumo 

 

O estudo de reações químicas segue um princípio classificatório que busca organizá-las 

em grupos que se caracterizam por reunir reações que seguem mecanismos reacionais 

semelhantes. Dentre estes grupos existe um bastante amplo reunindo as reações que envolvem 

transferência de elétrons entre duas ou mais espécies e são conhecidas como reações de 

oxirredução. Estas reações são bastante conhecidas quando se utilizam reagentes metálicos para 

ilustrar o fenômeno; o objetivo, porém é realizar uma demonstração prática do processo de 

oxirredução utilizando-se reagentes de estrutura não metálica, o peróxido de oxigênio (H2O2) e 

o permanganato de potássio (KMnO4), um poderoso agente oxidante. A reação ocorre por meio 

da decomposição do H2O2 em um processo de oxidação instantâneo, que produz um sopro 

intenso de um gás esbranquiçado composto por oxigênio (O2). A reação química que descreve o 

processo descrito é apresentada a seguir: 

5H2O2(aq) + 2KMnO4(s) → 2Mn
2+

(aq) + 2K
+

(aq) + 6OH
-
(aq) + 5O2(g) + 2H2O(aq) 

 

Palavras-chave: Oxirredução, peróxido de hidrogênio, permanganato de potássio. 
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Resumo 

 

 Este experimento tem como objetivo a construção de um extintor de incêndio caseiro e 

mostrar importância da química o cotidiano. O extintor é produzido pelo uso de frascos de 

refrigerante, vinagre e bicarbonato de sódio. O frasco de refrigerante é preenchido com vinagre 

e um tubo de ensaio contendo bicarbonato de sódio é colocado em seu interior, o frasco é 

fechado pelo uso de um conta-gotas e após esse processo o extintor já pode ser utilizado. O jato 

observado é resultado da reação entre ácido acético e o bicarbonato de sódio que produz gás 

carbônico é água. O gás produzido aumenta a pressão interna do extintor que passa a ser maior 

do que a pressão externa, por isso, a água e o sal formado é expelido para fora do frasco dando o 

efeito do extintor de incêndio. 

 

Palavras-chave: extintor, pressão, gás carbônico.   
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Resumo 

 

 Este experimento tem como objetivo o desenvolvimento de uma vela utilizando cascas 

de laranja e relacionar essa produção com os conceitos de capilaridade, que é a tendência que os 

líquidos possuem em preencher tubos muito pequenos. O experimento se procede pelo uso de 

cascas de laranja cortadas ao meio, onde é retirado o seu miolo deixando apenas a base do miolo 

que servirá de pavio. A casca da laranja tratada e seca é preenchida com óleo de cozinha 

deixando cerca de 3 cm de pavio, que é aceso com o auxilio de um isqueiro. O que permite que 

a vela acenda é o fenômeno de capilaridade que faz com que o óleo penetre no pavio da vela de 

laranja e suba formando uma verdadeira vela que pode servir como um lindo objeto decorativo.  

  

Palavras-chave: Capilaridade, Vela, Laranja. 
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Resumo 

 

 Este experimento tem como objetivo mostrar como procede a transmissão de calor por 

convecção num liquido sob aquecimento.  Quando a água está fervendo faz convecções tão 

rápidas que podemos vê-las. Sendo assim, convecção se trata do processo de transmissão de 

calor que acompanha de um transporte de massa. Neste experimento será colocado uma pequena 

quantidade de leite no fundo de um copo contendo água com o auxilio de um canudo, o 

recipiente é aquecido durante alguns segundos com o auxilio de uma vela e dessa forma a parte 

de baixo do copo (o leite) é aquecida primeiro, se torna mais leve, ou seja, sua densidade 

diminui e sobe por convecção e a água que se apresenta menos aquecida desce. Como o leite e a 

água se contrastam é nitidamente visível o movimento de ambos ao mesmo tempo. Pelo 

movimento do leite tem-se a noção de como a água sofre convecção quando é aquecida. 

 

Palavras-chave: Convecção, leite, água. 
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Resumo 

 

 A utilização dos metais sempre influenciou o modo de vida e o desenvolvimento das 

sociedades. A análise dos variados tipos de objetos fabricados com metais e ligas metálicas é 

um meio de se identificar o grau de desenvolvimento de uma civilização. Os materiais metálicos 

são amplamente utilizados em nossa sociedade graças às suas propriedades físicas e químicas. 

Dificilmente se utilizam metais puros para construir objetos, normalmente os materiais 

metálicos usados em nosso cotidiano são ligas metálicas. Um exemplo seria as moedas de cinco 

centavos que circulam no comércio, são feitas de aço revestida de cobre. Com experimento 

queremos relacionar as propriedades dos metais como modelo da ligação metálica, verificando 

experimentalmente as reações de deslocamento entre substâncias metálicas. Os metais 

extremamente reativos são fortes agentes redutores por que tem grande facilidade de oxidar 

deslocando os metais menos nobres de compostos em solução. 

 

Palavras-chave: metais - propriedades- reações. 
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Resumo 

 

Os guindastes hidráulicos possuem uma construção bem simples, mas podem executar tarefas 

difíceis que de outra forma pareceriam impossíveis. Seu funcionamento baseia-se no simples 

conceito de transmissão de forças de um ponto a outro de um fluido, fundamentado no teorema 

de Pascal. As aplicações são inúmeras: Remover baleias encalhadas, erguer vigas muito pesadas 

em construções e até mesmo levantar uma casa inteira. O experimento será construído a partir 

de uma base de madeira, mangueira longa e 6 seringas. O movimento dos braços do robô é 

oriundo da força aplicada sobre a água pela seringa. Esta força é transmitida e multiplicada em 

outras seringas. Entretanto a energia mecânica das seringas não se multiplicam. O desafio para 

melhorar este equipamento consiste em remover o ar residual de dentro das seringas. O 

experimento é satisfatório para o aprendizado dos conceitos da hidrostática e serve de reflexão 

para várias aplicações tecnológicas, sociais e ambientais. 

 

Palavras-chave: Princípio de Pascal, Instrumentação no Ensino de Física. 
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Resumo 

 

 A instrumentação no ensino de Física permite que alunos se envolvam não só na 

execução de um experimento, mas também em sua montagem, desde a concepção da ideia 

inicial. A montagem de experimentos de baixo custo tenta resolver a lacuna deixada pelo 

Governo Federal no envio de recursos para montagem de um laboratório didático em nossa 

instituição. Constatamos que a participação ativa de alunos em montagem de experimentos 

contribui para uma melhor compreensão dos conceitos físicos. Apresenta-se neste trabalho um 

aparato que além de explicar conceitos de reflexão da luz, funciona como um truque de mágica. 

Duas lâmpadas equidistantes de uma placa de vidro entre elas são acesas. Ao retirar uma delas, 

a sua imagem ainda permanece. A explicação do truque envolve a explicação de conceitos de 

Óptica Geométrica. Experiências lúdicas como esta, torna o ensino de Física mais acessível, 

mesmo onde recursos para a educação são escassos.  

Palavras-chave: Óptica Geométrica, Instrumentação no Ensino de Física, Espelhos 
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Resumo 

 

 Física além de ser interessante, pode ser muito divertida. Apresenta-se aqui um aparato 

que além de explicar conceitos de reflexão da luz, funciona como um truque de mágica. O 

aparato consta de uma caixa cúbica sem faces opacas, com um espelho plano na diagonal, entre 

duas arestas. O aluno entra na caixa com um pé na frente (e.g. pé direito) e outro atrás do 

espelho. O público que observa a cena percebe a imagem no espelho do pé direito como se fosse 

o pé esquerdo. Então quando o aluno levanta o pé direito a uma certa altura, a imagem 

acompanha e dá uma impressão para quem assiste de que a pessoa flutua dentro da caixa. A 

explicação do truque envolve a explicação de conceitos de Óptica Geométrica. Experiências 

lúdicas como esta, torna o ensino de Física mais acessível, mesmo onde recursos para a 

educação são escassos, como em nossa Instituição de Ensino.  

Palavras-chave: Óptica Geométrica, Instrumentação no Ensino de Física  
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Resumo 

 

 O ensino de Física em escolas torna-se melhor com o uso de experimentos didáticos. 

Através da execução de atividades práticas é possível uma maior compreensão dos fenômenos 

naturais e das leis da Física pelos alunos. Constatamos que a participação ativa dos alunos na 

montagem de um aparato experimental contribui uma melhor compreensão dos conceitos 

físicos. Em uma época na qual os recursos do Governo Federal para laboratórios didáticos são 

escassos, a confecção dos próprios experimentos é imprescindível. Apresenta-se nesse trabalho 

um modelo rudimentar de uma Câmara Escura, utilizando-se de uma caixa de papelão, tinta 

preta e fita isolante. O observador insere a cabeça dentro da caixa e pode observar em tempo 

real em um papel a sua frente a imagem do que está atrás da caixa. A descrição matemática 

deste modelo pode representar, de forma simplificada, o olho humano e uma máquina 

fotográfica. A instrumentação desta modelagem, torna mais acessível a aprendizagem da Óptica 

Geométrica.   

Palavras-chave: Óptica Geométrica, Instrumentação no Ensino de Física, Câmara Escura. 
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Resumo 

 

O princípio de Pascal evidência a capacidade do líquido transmitir integralmente um dado 

acréscimo de pressão à todos os pontos do mesmo líquido. Neste sentido construímos um 

aparato, utilizando uma garrafa pet e uma caneta, capaz de evidenciar este princípio. Com o 

experimento é possível entender de que forma a força da água (empuxo) atua sobre um 

submarino submerso. A partir do princípio de Pascal, um pequeno aperto com as mãos dado à 

garrafa, faz a caneta dentro dela subir.  

 

Palavras-chave: Princípio de Pascal, Instrumentação no Ensino de Física. 
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Resumo 

 

 O estudo do movimento na física, seja em ensino ou em laboratórios de pesquisa, 

depende de tecnologias caras para medidas de alta precisão, ou quando de baixo custo, revela 

medidas com baixa precisão. Apresentamos aqui um software (CVMOB) que está entre estes 

dois extremos, em que se utiliza apenas uma câmera de vídeo simples (30fps) e um computador 

para o uso do software e análise do movimento e seus parâmetros. Este software foi 

desenvolvido por pesquisadores da UFBA/IFBA. Ele é capaz de seguir frame a frame um ponto 

em destaque em um vídeo, descrevendo sua trajetória, rapidez (velocidade) e aceleração.  

Palavras-chave: Visão Computacional, Instrumentação no Ensino de Física, Estudo do 

Movimento. 
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Resumo 

 

 Os gases de enxofre e nitrogênio emitidos pelos veículos, fábricas e usinas a base de 

carvão ou petróleo se misturam com o vapor d’água da atmosfera formando ácidos (H2SO4 e/ou 

HNO3). A mistura vapor d’água mais ácido é denominada chuva ácida e causa a deterioração do 

meio ambiente, do patrimônio público e do particular. Esse experimento utiliza pó de enxofre, o 

qual será aquecido até a combustão gerando óxidos (SO2 e SO3), que em contato com um 

recipiente contendo água, simula a chuva ácida. Gotas dessa água serão aplicadas sobre alguns 

vegetais, podendo demonstrar os danos causados aos mesmos. No ensino de ciências e de 

química é importante abordar esse tema, pois mostra as reações que ocorrem na formação da 

chuva ácida e os impactos ambientais gerados. Além disso, estimula os alunos a criarem um 

pensamento crítico e reflexivo sobre a utilização de práticas que não gerem desconforto para o 

meio ambiente e para o ser humano. 

 

Palavras-chave: Chuva ácida, Gases de enxofre e nitrogênio, Impactos ambientais. 
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Resumo 

 

 O prego que sangra é um experimento que consiste basicamente em uma reação de 

equilíbrio químico, onde ocorre a combinação de íons de ferro e tiocianato. Os únicos reagentes 

utilizados são ácido clorídrico concentrado, água oxigenada, tiocianato de potássio, água 

destilada e o ferro contido no prego. O íon complexo ferro
3+

 que é o produto da reação possui 

coloração vermelho-acastanhado, semelhante a coloração do sangue. O ao se adicionar o prego 

dentro da solução formada pelo ácido clorídrico, a água oxigenada, a água destilada e o 

tiocianato de potássio, é possível visualizar o ferro sendo dissolvido. 

 

Palavras-chave: Ferro, equilíbrio químico. 
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Resumo 

 

O motor de Stirling funciona por combustão externa, aperfeiçoado pelo pastor escocês 

Robert Stirling no século XIX, com o intuito de substituir o motor a vapor, criando um que 

funcionava com pressões relativamente baixas. Por utilizar o ar ou outros tipos de gases 

presentes no seu interior, é conhecido também como "motor de ar quente", seguindo os 

princípios da termodinâmica. Para realização do projeto é necessário duas latas de alumínio, 

régua, broca de 1mm, palito de churrasco, palha de aço, “durepoxi”, cola de silicone, CD, 

madeira, bexiga, fita dupla face, joelho de cano PVC, álcool, papel alumínio, pregos, arame, 

rolhas. O objetivo do experimento será alcançado, uma vez que se torne possível perceber a 

transformação da energia térmica em energia mecânica, através da combustão do álcool e da 

consequente rotação do CD. 

 

Palavras-chave: Motor de Stirling, energia, termodinâmica. 
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Resumo 

 

 Este experimento consiste em um dispositivo que utiliza corrente elétrica para gerar um 

campo magnético semelhante àqueles encontrados nos ímãs naturais. Nele serão utilizados 

materiais de uso comum em nosso dia-a-dia, tais como: duas baterias, um fio de cobre, fita 

isolante e um prego. Para que haja um campo magnético é necessário que exista um corpo de 

ferro (prego) enrolado por um fio elétrico, dessa forma, gera-se um campo elétrico variável, 

formando assim um campo magnético, a intensidade do campo e a distância que ele atingirá a 

partir do eletroímã dependerão da intensidade da corrente aplicada e do número de voltas da 

espira. 

 

Palavras-chave: Magnetismo, Eletroímã caseiro. 

 

 

 

 

 

 

 



Vila da Ciência 2013 

 De 22 a 24 de Outubro de 2013  

Departamento de Química e Exatas 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Jequié-Ba 

 

45 

 

E43 

MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE CASEIRO 

 

Ana Caroline Lessa dos Santos
1
, Mércia da Silva Oliveira

1
, Nadhanara Souza da Silva

1, 

Nemésio Matos de Oliveira Neto
1
 

1 Departamento de Química e Exata, DQE – UESB, 45206-290 Jequié-BA 

anacaroline.lessa@gmail.com 

 

Resumo 

 

O experimento, escolhido por nossa equipe para o projeto Vila da Ciência, simula uma máquina 

que produz algodão doce. Para que obtenhamos o resultado final desta experiência, será 

necessário o uso de alguns materiais: uma tábua de madeira com 60 cm; motor de impressora; 

fonte de computador; pequeno tubo de alumínio; três parafusos em forma de "L"; uma 

abraçadeira grande e duas pequenas; duas porcas; duas arruelas; lata de refrigerante; lâmpada de 

200 Watts; uma base para a lâmpada; papel alumínio; caneta hidrocor preta; duas vasilhas 

grandes e açúcar. Após reunir os materiais, será preciso ativar o motor com ajuda da fonte de 

computador, que fará com que este gire velozmente o açúcar, que com a transferência de calor 

da lâmpada se encontrará no estado líquido. Fazendo assim com que o açúcar saia pelas bordas, 

formando alguns fios. Estes fios de açúcar ao entrarem em contato com o ar de dentro da vasilha 

ficarão sólidos. O resultado final será o algodão doce. 
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Resumo 

 

O ferrofluido, também conhecido como imã porco espinho, é um produto industrializado mas 

pode ser feio em casa com os seguintes materiais: Esponja de aço e óleo. Quando longe de um 

campo magnético parece apenas um liquido metálico, mas ao se aproximar um eletroímã do 

mesmo as nanopartículas e seu interior agem em conjunto e formam espinhos. Isso acontece 

devido ao conflito no material. Ao mesmo tempo em que o ferro é atraído pelos imãs, a solução 

tenta ficar estática. O ferrofluido foi desenvolvido pela NASA nos anos 60 para controlar o 

combustível das naves na ausência de gravidade, visto que no espaço o liquido podia vazar para 

locais não desejáveis e complicar as viagens. A solução encontrada foi desenvolver um novo 

combustível com partículas magnéticas moídas e dispersas em meio à fórmula. E assim surgiu o 

que foi batizado como ferrofluido. 
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Resumo 

 

 Esse experimento consiste em um aparelho vibra-cal acoplado a uma escova que, 

através de uma corrente elétrica gerada por uma bateria, provoca a vibração do conjunto. Todos 

os materiais utilizados são reciclados como: motor vibrante, retirado de um controle usado e a 

escova, que pode ser de segunda mão, o que torna a experiência de baixo custo. O motor do 

vibra-cal transforma a energia elétrica vinda da pilha em energia cinética. Como a peça giratória 

do motor é um semicírculo, ao girar este provoca trepidações (ondas) que são transmitidas para 

as cerdas da escova. Por serem feitas de material elástico, essa energia transforma-se em energia 

potencial elástica, movendo a escova em diversas direções. 
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Resumo 

 

 A hidrostática é o ramo da Física que estuda os fluidos, líquidos e gasosos, em repouso. 

Estuda a pressão sobre esses fluidos e a força que eles exercem sobre os corpos imersos. 

Partindo do principio de Pascal, que diz que “a pressão aplicada a liquido contido num 

recipiente é transmitida integralmente a todas as porções do fluido e as paredes do recipiente 

que o contém”, a experiência consiste em elaborar um braço hidráulico confeccionado com 

tubos PVC cujos movimentos serão controlados por seringas interligadas por mangueirinhas, 

contendo um liquido, e fixadas nas articulações da máquina. A pressão aplicada ao liquido, ao 

se pressionar as seringas, deverá fazer com que o braço se mova realizando tarefas semelhantes 

à de uma retroescavadeira.  
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Resumo 

 

Com o crescimento da população surge a necessidade cada vez mais presente do uso de recursos 

energéticos. Os problemas energéticos globais mostram a preocupação por uso racional das 

matrizes energéticas e a substituição daquelas que são potencialmente agressivas ao meio 

ambiente. Em busca de soluções para gerar energia de forma equilibrada, escolhemos fontes 

alternativas para produzir energia com materiais de baixo custo (alternativo) presentes no 

cotidiano. Materiais e reagentes: 1 vidro de maionese (500 mℓ), massa de modelar, 400mℓ de 

suco de limão, 1 barra de magnésio, 1 barra de cobre, 2 pedaços de fio de cobre, 1 relógio de 

mesa e uma lâmpada de led de 1,5 V. Nesse processo eletroquímico a energia química é 

transformada em energia elétrica por eletrólise. Enquanto houver reação dentro do eletrodo, será 

observada a produção de corrente elétrica, consequentemente essa energia produzida será capaz 

de fazer funcionar o relógio e acender a lâmpada. 
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Resumo 

  

  O presente experimento tem como objetivo, construir uma bateria usando latinha de 

alumínio, fio de cobre, água sanitária, sal e papel toalha. A água e o sal são colocados dentro da 

latinha com o fio de cobre envolto em papel toalha (para potencializar a bateria acrescenta-se 

água sanitária). A corrente elétrica gerada na bateria vem de uma reação química entre o 

alumínio da lata, o oxigênio do ar e a água. O sal e o cobre ajudam nesse processo, mas não 

participam da reação. O que acontece é que o metal reage com o oxigênio do ar, que gerar 

elétrons livres. A água salgada atua como um eletrólito. A reação é um processo espontâneo no 

qual a energia química é transformada em energia elétrica. Dessa forma, ela fornece energia 

para um determinado sistema até que a reação química se esgote. Essa reação gera energia que 

pode ser utilizada em diversas finalidades. Como a reação gera poucos volts, a melhor forma de 

gerar uma corrente maior é fazendo um número maior de baterias. 
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Resumo 

 

Essa é uma experiência de física bastante simples, que tem como objetivo mostrar uma 

aplicação da reflexão total de um feixe luminoso. Os materiais necessários são: Garrafa Pet e 

caneta laser. Inicialmente é feito um furo na garrafa pet, de modo que saia um filete de água por 

ele. Em seguida a caneta laser é apontada para o outro lado da garrafa, para que o feixe passe 

pela mesma e atinja o orifício do outro lado, causando um efeito curvado no feixe de luz. A luz 

sofrerá múltiplas reflexões totais ao passar pelo filete de água. Esse é o mesmo princípio de 

funcionamento da fibra óptica, que é um pedaço de vidro ou de materiais poliméricos com 

capacidade de transmitir luz. Esse dispositivo é possível porque, a partir de determinado ângulo 

de incidência, o feixe de luz refratado será quase paralelo à superfície. Ao chegar ao ângulo 

critico de incidência, o feixe refratado desaparece e toda a luz passa a ser refletida. 
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RESUMO 

 

           Esse trabalho tem em vista explicar o princípio da óptica além de mostrar o 

funcionamento de um projetor caseiro simples. Ele é basicamente composto de: Celular, caixas 

de sapato e uma lente convergente (Lupa), sendo assim um instrumento capaz de captar e 

fornecer imagens invertidas e reais. Para seu funcionamento, o celular é fixado no centro da 

caixa e virado de ponta cabeça, daí ele joga a sua luz para a lupa, que por sua vez, projeta a 

imagem de forma direta sobre uma tela. Permitindo dessa maneira a visualização ampliada da 

imagem. 
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Resumo 

 

           Este barco a vapor é uma máquina térmica que transforma o calor das chamas da vela em 

movimento, ou seja, a energia térmica é transformada em energia mecânica. O principio de 

funcionamento se dá nas pequenas gotas de água dentro de um compartimento de alumínio. 

Quando essas gotas esquentam, se transformam em vapor e “expulsam” a água que está em 

canudos, criando uma espécie de jato. Quando o vapor está prestes a sair, por debaixo do barco, 

o contato com a água gelada faz com que ele esfrie e se transforme em líquido novamente. Com 

a diminuição de temperatura, diminui também a pressão dentro do compartimento de alumínio, 

fazendo com que a água volte para lá. Então a água esquenta novamente, e assim o ciclo 

recomeça. 
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Resumo 

 

A bateria de latinha de alumínio consiste em uma experiência em que se podem abordar 

assuntos de Química e Física trabalhados no decorrer do ensino médio, utilizando-se materiais 

simples e de fácil manuseio. A experiência consiste em gerar corrente elétrica através da reação 

química entre o alumínio da lata, o oxigênio do ar e a água. O sal e o cobre ajudam no processo, 

mas não participam da reação. O experimento será realizado, descascando-se um fio de cobre e 

enrolando-o em volta de um pequeno rolo de papel toalha, que será novamente coberta, para ser 

introduzida na lata. Deve-se tirar a tampa da lata e fazer um furo na sua lateral, próximo à borda 

e preenchê-la com água até chegar perto do furo. Desta forma, ocorrerá a reação que gerará 

corrente elétrica. Depois de terminada uma lata, pode-se fazer mais baterias iguais para que 

sejam colocadas em série, proporcionando um aumento na tensão. 
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Resumo 

 

Por meio de uma eletrólise, pode-se quebrar as moléculas de H2O(água), transformando-as em 

H2 (gás Hidrogênio) e O2(gás Oxigênio). O gás hidrogênio (H2) explode muito fácil, e nessa 

explosão consome o oxigênio (O2), formando água (H2O) novamente. 
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Resumo 

 

 Este trabalho propõe o uso de um medidor artesanal de fluorescência construído, a partir 

de materiais eletroeletrônicos de baixo custo e sucata. O equipamento permite a quantificação 

de substâncias moleculares que apresentam a propriedade da fluorescência quando excitadas por 

radiação, UV (~400 nm). O equipamento é muito simples e pode ser aberto permitindo ao 

visitante do stand na Vila da Ciência observar seus componentes, sua configuração e entender 

melhor os princípios envolvidos no seu funcionamento. Serão trabalhadas as seguintes 

medições: (1) quinina na água tônica, (2) vitamina do complexo B em comprimidos dissolvidos 

e (3) a clorofila em extratos de folhas vegetais. Os visitantes deste stand receberão, por meio de 

um cartaz, uma breve explicação sobre o fenômeno da fluorescência molecular e serão também 

convidados a refletir sobre a relação entre as concentrações das substâncias e as intensidades de 

fluorescência registrada pelo equipamento. 

Palavras-chave: Fluorescência molecular, instrumento feito em casa, materiais do dia-a dia. 
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Resumo 

Uma meleca formada pela mistura de amido de milho e água. Nesta existe uma relação 

não linear entre a tensão de cisalhamento aplicada e a velocidade de deformação angular Essa 

mistura é chamada de fluidos não newtonianos. Eles têm viscosidade que varia conforme 

quantidade de pressão aplicada. São chamados de fluidos não newtonianos exatamente por suas 

estranhas características, dependendo das forças aplicadas. Para este fato existe tanto explicação 

química quanto física. O comportamento desse fluido pode parecer sólido ou líquido, pois com 

esta mistura de milho e água ocorre a formação de uma massa de farinha de milho com 

partículas solidas de maisena suspensas no líquido. Essa composição permite observar que 

quando é aplicada uma pressão considerável ela se comporta como um corpo sólido, entretanto, 

se é aplicada uma pressão mínima ela se comporta como um fluido.    
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Resumo 

A luz é uma das propriedades mais importantes e fascinantes estudadas pela física. A 

luz se propaga em linha reta quando atravessa um meio homogêneo e transparente como, por 

exemplo, o ar e a água límpida. Espelhos têm a propriedade de produzir uma imagem idêntica 

ao objeto colocado em sua frente, com as mesmas dimensões. Reflexão é o fenômeno pelo qual 

a luz ao encontrar um obstáculo é rebatida. Um raio de luz que  incide em espelhos sofre 

reflexão atingindo o olho podendo ser visto. Usando estes princípios e os conhecimentos sobre 

ângulos de reflexão e incidência. Podemos fazer jogos de reflexão luzes abordando de forma 

divertida e coloridas os conceitos físicos sobre a luz e suas propriedades.  
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Resumo 

 O tubo de Rubens consiste basicamente da demonstração de ondas estacionarias no ar. 

Orifícios são feitos em um tubo na sua parte superior com distâncias uniformes. Usa-se gás 

propano para fluir dentro deste tubo e alto-falantes para forçar as ondas sonoras em suas 

extremidades. Observa-se que as chamas alteram o seu comprimento de acordo com a 

frequência emitida pelo alto-falante. Como princípio tem-se os conceitos de ondas. Ondas 

mecânicas necessitam de um meio para deslocar-se seja sólido líquido ou gasoso. Sendo como 

exemplo as ondas sonoras do alto-falante utilizado. O tubo usado e o ar presente no recinto são 

os meios utilizados para a propagação das ondas sonoras. As chamas alteram seu comprimento 

dependendo também dos pontos de pressão.  

Palavras-chave: Ondas sonoras, tubo de Rubens. 
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Resumo 

Pode-se construir pequenos robôs utilizando unicamente utensílios encontrados em casa 

e outros componentes de aparelhos elétricos velhos, como celulares,. Estes consistem 

basicamente de um circuito elétrico simples. Este circuito elétrico consiste basicamente de fios 

condutores, um motor elétrico retirado de um aparelho elétrico velho utilizado como resistor e 

pilhas de 1,0 a 2,0 volts, utilizados como geradores de corrente. O motor utilizado é de um 

celular quebrado, este motor é responsável pelo modo vibratório do mesmo, um motor elétrico 

simples com um peso em sua extremidade superior em forma de meia lua, que evita o 

movimento uniforme do aparelho, provocando a vibração do celular e consequentemente do 

mine robô. Além disso utiliza a escova como superfície de contato com o solo, funcionando 

como uma mola e aumentando a velocidade do movimento. 

  

Palavras-chave: Robô, eletricidade.  
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Resumo 

 

O estudo dos fatores que interferem na velocidade de uma reação química é muito 

importante por vários aspectos, sejam eles comerciais, domésticos, ambientais ou de segurança. 

O ramo da Química que estuda a velocidade das reações é a Cinética Química. Os mais 

importantes fatores que interferem na velocidade de uma reação são a superfície de contato, 

temperatura, concentração dos reagentes e o uso de catalisadores (substâncias capazes de alterar 

a velocidade de uma reação sem ser consumidas no processo). Verificaremos a influencia do 

catalisador na decomposição do peróxido de hidrogênio (água oxigenada), que se decompõe 

lentamente formando H2O e O2, mas, quando entra em contato com o KI, tem sua velocidade de 

reação vigorosamente aumentada, gerando uma grande quantidade de oxigênio. Com o intuito 

de facilitar a visualização será adicionado detergente líquido ao meio reacional e um corante 

alimentício, para que ocorra formação de bolhas coloridas. 
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Resumo 

 

 Na natureza existem algumas substâncias que na presença de um campo magnético são 

capazes de se imantarem, ou seja, tornarem imãs. Este fenômeno ocorre devido ao fato destes 

materiais apresentarem em suas configurações eletrônicas elétrons desemparelhados que quando 

submetidos a um campo magnético tendem a se alinhar, gerando um magnetismo muito intenso. 

Alguns exemplos de substâncias ferromagnéticas são o ferro, cobalto, níquel, algumas ligas 

metálicas e óxidos metálicos como o CrO2 e o Fe2O3. Neste trabalho, será testada a capacidade 

de imantação do óxido de ferro obtido a partir da queima de uma esponja de aço, para isto, o 

material resultante será misturado a uma “amoeba” produzida artesanalmente com cola branca, 

boráx e corante. Por fim, a “amoeba” será colocada próxima a um imã para verificar se ocorre 

algum tipo de atração entre eles. 

 

Palavras-chave: Elétrons desemparelhados, Ferromagnetismo, Imã. 
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Resumo 

 

Um protótipo do ar condicionado foi desenvolvido para ser alimentado com a tensão 

fornecida por uma bateria de batatas e limões. Montou-se o protótipo com garrafa PET e um 

cooler de computador. Para o funcionamento, será colocado gelo na parte superior da garrafa 

deixando o ar em seu entorno com temperatura inferior à do ambiente externo, como a 

densidade do ar frio é maior que a do ar quente, ele desce sendo em seguida forçado circular 

devido ao acionamento do cooler de computador. O princípio de funcionamento da pilha de 

batatas que alimenta o cooler esta fundamentado nos estudos das celas galvânicas, o qual institui 

que entre placas de diferentes metais, submetidas a um meio aquoso contendo íons dissolvidos 

(no caso a batata ou limão) se estabelece uma diferença de potencial elétrico – ddp, por meio de 

uma reação de oxirredução. 

 

Palavras-chave: Protótipo de ar condicionado, ddp, reação de oxirredução. 
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Resumo 

 

Este experimento tem por objetivo estudar as relações entre a eletricidade e as reações 

químicas. O fenômeno responsável pela conversão de energia química em elétrica (e vice-

versa), é conhecido como reação de oxirredução, onde espécies químicas reagem 

espontaneamente com transferência de elétrons entre elas. Assim, quando dois metais diferentes 

são colocados num meio condutor de cargas elétricas, no caso uma batata, ocorre uma reação de 

oxirredução, isto gera uma diferença de potencial (ddp) permitindo a montagem de uma pilha. 

Neste ensaio será verificado se a batata é capaz de gerar energia suficiente para movimentar um 

micro elevador. Para garantir um aumento na ddp, pilhas de batata serão colocadas em série 

entre si, e, para aumentar a corrente será feito um arranjo paralelo das pilhas, além disto, alguns 

componentes eletrônicos serão adicionados ao circuito para garantir o pleno funcionamento do 

sistema. 

 

Palavras-chave: Oxirredução, Pilha de batatas, Micro elevador. 
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RESUMO 

 

Todos os materiais da natureza apresenta uma densidade relativa, entretanto, esta não é 

uma grandeza fixa, uma mesma massa de determinada substância pode sofrer mudança na sua 

densidade em decorrência da variação da temperatura. Neste experimento mostraremos que duas 

amostras de água no mesmo estado físico também podem apresentar densidades diferentes, 

desde que esteja em diferentes temperaturas. O fenômeno ocorre porque à medida que a 

temperatura aumenta, ocorre um incremento na energia cinética das partículas causando a 

expansão do volume, diminuindo consequentemente a densidade do líquido. O experimento 

consiste de uma caixa com um separador, duas amostras de agua em temperaturas diferentes e 

um corante para identificar as fases, quando o separador é retirado da caixa, é possível 

visualizar com facilidade a separação das fases. 

Palavras- chave: Temperatura, Densidade, Água. 
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Resumo 

O projeto Geociências na Trilha tem na excursão de campo o fator gerador de todo 

processo de produção crítica do conhecimento em Geociências. É desenvolvido na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, Departamento de Química e Exatas, UESB - Campus de Jequié 

em parceria com diversas prefeituras municipais e colégios da microrregião. Apoiado por uma 

equipe multidisciplinar, envolvendo professores das áreas das Ciências Exatas e da Terra, 

Ciências Biológicas e Ciências Humanas. Apresenta como objetivo geral, desenvolver atividade 

de extensão junto as escolas da comunidade procurando despertar o interesse para aspectos do 

conhecimento das Geociências, de modo lúdico e prazeroso. As atividades das excursões 

motivadoras são planejadas de forma que os participantes sejam incentivados a realizar 

observações e interpretações dos processos naturais, ocorridos na região. Dessa maneira as 

atividades de campo são investigativas, críticas e constantes. 

 

Palavras-Chave: Conhecimentos de Geociências, Excursões Motivadoras, Preservação do 

Meio Ambiente 
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Resumo 

 

Este projeto se propõe, no âmbito da educação e da formação cultural, desempenhar papel 

diferenciado na popularização da ciência no município de Jequié e região. Este espaço, que pode 

ser considerado como uma instituição de comunicação e difusão do conhecimento geológico, 

com funções específicas de coleta, conservação, estudo, exploração, exposição para educação e 

lazer dos produtos da ação cultural, dos testemunhos materiais do homem e do seu ambiente, 

tem atuado em campo diverso, que não o da educação seriada, regular e sistemática. O Mini 

Museu será importante no campo da divulgação científica ou popularização da ciência. As 

atividades educacionais do projeto Mini Museu de Geociências: uma proposta pedagógica' irá 

interagir mediante a democratização do conhecimento científico construído na Universidade e 

na comunidade, de modo lúdico e prazeroso, tornando a ciência acessível de forma agradável, 

motivadora, propiciadora da atividade criativa, envolvida no contexto do conhecimento em 

geral, ligada a realidade local e regional das escolas. 

 

Palavras-Chave: Popularização das Geociências, Modo Lúdico, Prazeroso 
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Resumo 

  

 Desde a antiguidade a destilação vem sendo utilizada por estudiosos que buscavam 

afirmar ou elaborar ideias sobre a composição da matéria. A destilação também era utilizada 

pelos árabes na preparação de perfumes, e na alquimia medieval teve grande destaque na 

obtenção de ‘águas’ medicinais, entre as quais se encontra a aqua vitae, obtida pela destilação 

do vinho. Hoje em dia sabe-se que a destilação é baseada nas diferenças entre o ponto de 

ebulição das substâncias e foi incorporada pela química moderna como técnica, passando a ser 

interpretada dentro de outra concepção de natureza e de ciência. Além disso, a destilação é um 

dos principais métodos de purificação de substâncias utilizados em laboratório. Esse 

experimento utiliza um destilador simples para extrair o álcool do vinho e mostrar que a 

destilação talvez tão antiga quanto à própria alquimia, sobreviveu durante anos através da arte 

de extrair virtudes. 

 

Palavras-chave: Alquimia, Destilação, Vinho. 
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Resumo 

Desde os tempos primordiais da química experimental, os cientistas identificam os 

ácidos e as bases por suas propriedades características. Os ácidos tem sabor azedo e fazem com 

que determinados corantes mudem de cor. As bases, por outro lado, tem sabor amargo a dão a 

impressão de ser escorregadias. Seguindo a definição da reação ácido-base onde o ácido é uma 

espécie que tende a doar prótons e a base é uma espécie que tende a receber prótons, uma reação 

ácido-base envolve a competição por um próton entre duas bases.  Os Objetivos desta prática 

são: Determinar a acidez ou basicidade de soluções através do indicador ácido e base; 

Desenvolver o conceito de ácido e base e verificar a eficácia do uso do extrato de repolho roxo 

como indicador natural; Preparar uma escala de pH usando um indicador natural (repolho roxo); 

Determinar o pH de diferentes substâncias.  

 Palavras-Chave: Indicadores, repolho roxo, ácido-base. 
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Resumo 

 

 Através de implementações com origami mostraremos como construir figuras 

geométricas diversas, percebendo nessa construção como os conceitos da Geometria Plana 

(retas, pontos, planos, etc.) e da Geometria Espacial (faces, arestas, vértices, etc.) estão 

relacionados. Com isto estamos lidando com mais uma metodologia de ensino e estudo da 

Geometria, com o uso de uma técnica milenar, concreta e divertida, além de acessível a 

qualquer pessoa. Os participantes aprenderão e terão oportunidade de montar e desmontar 

diferentes figuras planas e espaciais, estabelecendo relações entre elas e seus principais 

conceitos e propriedades. 

 

Palavras-chave: Geometria, Origami, Aprendizagem. 
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Resumo 

 

 O ferrofluido é uma mistura formada por pequenos filamentos de ferro suspensos em 

óleo, nesse experimento iremos usar óleo de soja. Iremos passa um super ímã próximo do 

ferrofluido, para criar o efeito “porco espinho”. Esse efeito ocorre, pois, os filamentos de ferro 

contido no óleo será atraído pelo campo magnético do super ímã, mas como eles estão ligados 

fortemente às moléculas de gordura, ambos não conseguem se desprenderem. Então o campo 

magnético dos super ímã cria picos no ferrofluido, criando o efeito “porco espinho”.    

 

Palavras-chave: Ferrofluido, ímã, espinho. 
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Resumo 

 

 Para a realização deste experimento, é necessário um recipiente médio, 

aproximadamente 300 mL de água, sabão líquido, spray inflamável, fósforo, espátula e uma 

mangueira fina, que servirá para conectar o spray ao recipiente. Primeiramente, adiciona-se 

água com um pouco de sabão homogeneizando a solução. Assim, pressiona-se o spray 

inflamável, de forma que a mangueira submersa na água possibilite a formação de bolhas. 

Posteriormente, com o auxílio de uma espátula, retiram-se as bolhas e coloca-se sobre a palma 

da mão molhada, ascende-se um fósforo levando-o em direção as bolhas. Observa-se que ocorre 

uma combustão. A combustão é um processo que envolve queima de um produto, para que a 

mesma ocorra são necessárias as presenças de um combustível (CxHy), um comburente (O2) e 

uma fonte de calor. Nesse caso, a combustão pode ocorrer mesmo na presença de água, porque 

o sabão que foi adicionado á mesma, impede que o gás inflamável saia do recipiente ficando 

preso em bolhas e o mesmo em contato com o fósforo aceso sofre combustão.  

 

Palavras-chave: Bolhas, combustão e gás inflamável. 
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Resumo 

 Nesses experimentos iremos utilizar a magia da química para apresentar as “escritas 

mágicas”. A primeira apresentação será baseada na decomposição térmica do nitrato de potássio 

(KNO3), onde com um pincel e um pouco da solução saturada do nitrato de potássio iremos 

escrever sobre um papel ofício e secar com um secador a escrita que ficará invisível aos olhos 

de todos. A mágica se iniciará quando queimarmos a ponta de um palito de madeira e 

aplicarmos sobre o papel, no ponto onde se inicia a escrita e, como em um passe de mágica, o 

papel queimará somente no local onde foi aplicado o pincel molhado com a solução saturada, 

formando a escrita inicialmente pintada. A segunda apresentação utilizará a mágica das reações 

com metais de transição e suas cores, onde serão utilizadas soluções 5% m/v de cloreto de ferro 

III (FeCl3), 5% m/v de nitrato de chumbo II (Pb (NO3)2), 5% m/v de tiocianato de amônio 

(NH4SCN) e 5% v/v de iodeto de potássio (KI).  Com um pincel iremos escrever sobre um papel 

ofício utilizando as soluções de tiocianato de amônio e iodeto de potássio, e em seguida, secar o 

papel com um secador. Com o papel aparentemente limpo, passaremos o pincel com a solução 

de nitrato de chumbo II, onde misteriosamente surgira a parte de uma figura ou uma 

letra/palavra no papel com a coloração amarela. Ao passar o pincel com a solução de cloreto de 

ferro III, o restante da escrita aparecerá com outra coloração. O objetivo das duas apresentações 

é mostrar somente à escrita se formando misteriosamente, portanto, todo o material será 

previamente preparado. 

Palavras-chave: Criptografia, escritas mágicas, química.   
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Resumo 

 

A pirofagia deriva das palavras, Piro(fogo) e Fagia (Comer) ou melhor dizendo é a arte 

de cuspir fogo, e conosco vai muito além de simplesmente fogo com maisena.  Se tentarmos 

colocar fogo na maisena em grande quantidade não será possível, pois para essa combustão 

ocorrer precisa-se de basicamente três coisas. Fogo, oxigênio e combustível. Quando a maisena 

é assoprada com a boca aumenta-se a superfície de contato do combustível que se mistura com o 

oxigênio presente no ar e o fogo, por isso a combustão acontece. E o melhor de tudo é que a 

Pirofagia é bastante segura, não tem como se queimar, já que a parte que sai da sua boca tem 

bastante concentração de maisena, que como já foi dito, não entra em combustão quando esta 

em grande quantidade. 

 

 

Palavras-chave: pirofagia, maisena, fogo. 
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Resumo 

 

 Os peixinhos do aquário precisam de condições apropriadas para viver. Para isso o pH é 

um importante fator a ser considerado e deve ser  acompanhado periodicamente, a fim de  

permitir que providências possam ser tomadas, caso necessário. Este trabalho pretende 

apresentar, simplificadamente, a realização do teste de pH de uma aquário de água –doce, por 

alunos do ensino fundamental I e educação infantil. O trabalho foi desenvolvido em casa, a 

partir da atividade rotineira de cuidados com o aquário e traz uma idéia preliminar a respeito da 

correção do pH  e do efeito tampão,  abrindo possibilidades  para que estes conceitos químicos 

sejam aprendidos futuramente, ao tempo em que a pesquisa científica  é incentivada. 

Palavras-chave:   pH;  aquário; Química. 

 

Introdução 

 
O presente trabalho relata a experiência de três crianças, alunas do ensino fundamental e 

educação infantil, na realização de teste de pH em aquário de água doce. O teste é realizado com 
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a intenção de verificar o grau de acidez ou alcalinidade da água para, em seguida, efetuar-se os 

ajustes, caso isso seja necessário. 

 A maioria dos peixes de aquário de água doce vive em águas com variação de pH entre 

6,5 e 8,5 (SCIULI, 1998). Algumas espécies preferem águas ácidas; outras preferem alcalinas; 

há ainda aquelas que preferem águas bem perto da neutralidade (entre 6,8 e 7,2). Vale lembrar 

que cada espécie de peixe tem necessidades específicas de pH, dependendo da região de onde 

ele se origina. Estas necessidades devem ser observadas,caso contrário, dificilmente 

conseguiremos ter sucesso na manutenção desses peixes no aquário (SUZUKI, 2013). 

Podemos dizer, simplificadamente, que uma solução, no caso a água do aquário, pode 

apresentar diferentes níveis de acidez ou de alcalinidade. Para medir estes níveis, utiliza-se a 

escala de pH que varia de 0 a 14 ( LISBOA, 2010). As substâncias que apresentam pH menor 

que 7 são consideradas ácidas, por sua vez, as que apresentam pH maior que 7 são consideradas 

básicas ou alcalinas. Em torno de 7 são consideradas neutras (MORTIMER;MACHADO, 

2011).  

Para indicar o pH de uma solução é muito comum o uso de indicadores ácido–base que, 

adicionados  em pequenas quantidades à solução em análise, assumem cores diferentes em 

diferentes  faixas de pH. Em lojas especializadas em produtos para aquários são comercializados 

kits para teste de pH, contendo soluções indicadoras, recipientes para coleta e realização do 

teste, bem como uma tabela de cores em função do pH. 

 

 Desenvolvimento 
 

O teste foi feito usando um kit para teste de pH (comprado em uma loja especializada 

em produtos para aquário) da seguinte forma: colocamos uma pequena quantidade de amostra 

da água do aquário até a linha marcada no tubinho (recipiente que vem no kit), depois 

adicionamos três gotas do indicador de pH (uma solução de azul de bromotimol  em hidróxido 

de sódio) tampamos e mexemos a solução com algumas batidinhas. Depois olhamos a cor e 

comparamos com a escala de cores que acompanha o kit. A partir daí determinamos se o  pH 

está adequado ou não. 
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  Figura 1. Coleta da água do aquário.  Figura 2. Coleta da água do aquário. 

 

             
      

  Figura 3. Utilização do indicador de pH. Figura 4. Usando a escala de cores. 

 

 

       
 

  Figura 5. Kit para teste de pH.   Figura 6. Escala de cores de 

acordo      com o pH. 
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A correção do pH foi feita assim: 

 

 Quando o pH encontrado estava maior que 7, pingávamos algumas gotinhas de ácido ( HCl 

diluído, vendido em lojas de produtos para aquário); se estivesse abaixo de 6,6, 

acrescentávamos um pouco de água do filtro de casa, que é alcalina ( com o indicador fica bem 

azul). Assim corrigíamos o pH. 

 Com o tempo o pH começou a variar muito (todos os dias a água estava alcalina). Então 

adicionamos algumas gotas de ácido acético na água esperando que isso ajudasse a estabilizar o 

pH.  

 

A escrita do trabalho: 

 
 A escrita do trabalho teve a participação dos “pequenos cientistas”, da seguinte forma: eles 

foram entrevistados a respeito do teste que executavam e a entrevista foi gravada. As palavras 

usadas por eles foram incorporadas ao trabalho escrito, e a utilização dos termos adequados foi 

“negociada”. Houve uma tentativa de explicar usando termos apropriados, porém sem perder de 

vista a perspectiva das crianças que cursam, respectivamente, 2º ano (7 anos), classe 

preparatória ( 5 anos), e 3º ano ( 8 anos). Assim, eles são os reais autores da pesquisa, pois além 

de executarem o teste de pH rotineiramente, participaram ativamente da escrita desta, ficando a 

cargo da única pesquisadora adulto o papel de orientadora do grupo. 

 

 

Resultados e Conclusões 
 

O pH da água do meu aquário pode variar tornando-se ácido, neutro  ou alcalino, razão 

pela qual o teste de pH precisa ser feito, possibilitando um controle. Se o meio não estiver 

adequado os peixes podem morrer. 

 Usando um indicador e uma escala de pH podemos conhecer se a água está ácida, 

neutra ou alcalina para, se necessário, fazer os devidos ajustes no pH, tornando a água 

compatível com a sobrevivência dos peixinhos. Este tópico a respeito da correção (ajuste) do 

pH, poderá ser melhor discutido em um trabalho futuro.  

No nosso aquário vivem 3 betas fêmeas, 1 acari, 1 mocinha e 2 acarás marmoratos. O 

pH precisa estar entre 6,6 e 7,0. Muitos peixes do nosso aquário morreram e não sabíamos o 

motivo. Depois descobrimos que o pH estava muito alcalino.  Corrigimos o pH e os peixes 

pararam de morrer. 

 Para a correção usamos um ácido que já vem diluído para este fim. Mas depois de 

alguns dias o pH começou a variar muito e tínhamos que fazer o teste e a correção todos os dias, 

pois o aquário voltava rapidamente a ficar alcalino. Então adicionamos algumas gotas de 

vinagre (ácido acético) na água. Agora fazemos o teste uma vez por semana e o pH permanece  

adequado por mais tempo.Isso da a entender que o vinagre não deixou o pH  variar. O motivo 



Vila da Ciência 2013 

 De 22 a 24 de Outubro de 2013  

Departamento de Química e Exatas 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Jequié-Ba 

 

80 

 

pelo qual isso aconteceu é uma discussão para trabalhos futuros.  Pode ser devido ao efeito 

tampão, que é uma solução que estabiliza o pH (  LISBOA, 2010). 

Queremos ressaltar a importância deste trabalho para a equipe que dele participou. 

Representou a oportunidade de conhecer um pouco sobre conteúdos de Química, construindo 

pré-requisitos para aprendizagens futuras. A participação na elaboração de um trabalho 

científico aproxima a ciência da vida das pessoas, e pode estimular o interesse pela ciência e 

pelo fazer científico. Essa aproximação pode ser notada nas palavras dos pequenos: 

“Me sinto um cientista” (HEITOR CALHERIA, 2013). 

“Gosto muito de participar da Vila da Ciência e ensinar pras pessoas” (LETÍCIA 

CALHEIRA, 2013). 
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Resumo 

 O presente trabalho tem o objetivo de chamar a atenção para a importância da redução 

dos impactos ambientais causado pelo gás GLP (conhecido por “gás de cozinha”) 

desenvolvendo um método capaz de aquecer ou até mesmo cozinhar certos tipos de alimento, 

utilizando o calor do sol, um recurso natural abundante e inesgotável. Serão enfocados alguns 

casos práticos, demonstrando as consequências da utilização do gás GLP e um método capaz de 

cozinhar sem agredir ou interferir no meio ambiente. 

 

Palavras chaves: Gás GLP, calor solar, cozimento sustentável. 

 

Introdução 

 

 No mundo atual o homem vem cada vez mais devastando e interferindo no meio 

ambiente, causando efeitos colaterais desmensuráveis. E como citou Nagib Anderáos Neto “A 

base de toda a sustentabilidade é o desenvolvimento humano que deve contemplar um melhor 

relacionamento do homem com os semelhantes e a Natureza”¹, é fundamental a criação de um 

novo projeto de cozimento, utilizando energia solar, baseado em fontes limpas e em padrões 

responsáveis de consumo, visando o desenvolvimento humano integrado. 

A energia solar é um recurso natural gerada pelo sol, que não provoca danos ao meio 

ambiente, Evidenciando uma boa opção na busca por alternativas menos agressivas ao meio 

ambiente, além de ser renovável e abundante, sua utilização concede várias vantagens. É preciso 
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existir métodos inteligíveis capazes de desenvolver teorias bem planejadas e eficazes para 

utilizar esse recurso no cozimento de alguns alimentos. 

Contudo, não basta alterar e alternar as fontes de cozimento, se o monopólio da geração, 

distribuição e comercialização permanecem com grandes empresas, que acabam sempre 

praticando a exploração capitalista. Também não é suficiente que as fontes sejam renováveis. 

Elas têm que ser sustentável do ponto de vista social, ambiental e econômico. 

Portanto, é essencial que, as empresas geradoras do gás GLP conscientizem a população 

que seu uso causa efeitos e danos ao meio ambiente e também aos seres humanos podendo ser 

fatal. 

 

Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 
 

 Este trabalho consta de um projeto de pesquisa qualitativo, pois determinar um método 

eficaz de aquecimento, ou ate mesmo cozimento de alguns alimentos através da luz solar, a 

energia solar é um recurso sustentável gerado pelo sol que não provocar nem interfere no meio 

ambiente. Foi utilizado também o método comparativo que visa confrontar com a tradicional 

forma de cozimento dos alimentos demonstrando que causa danos não só ao meio ambiente, 

mas, também a saúde humana. 

Resultados e Conclusões 
 

Observou-se que o projeto obteve resultados satisfatórios, pois a água e certos alimentos 

conseguiram atingir o ponto de cozimento. Cada alimento submetido ao cozimento teve 

elevação em sua temperatura, pois a panela alcançou certa concentração de calor capaz de 

aquecer e cozinhar. 

A panela solar proposta mostrou-se viável para o fim de cozimento de alimentos, 

podendo trazer substancial economia e minimizar problemas de ataque à ecologia, 

principalmente no que diz respeito ao desmatamento por uso de lenha. 
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Resumo 

Este trabalho propõe o uso de um medidor artesanal de fluorescência construído, a 

partir de materiais elétricos/eletrônicos de baixo custo e sucata, como recurso didático para 

motivar a investigação deste fenômeno em materiais do dia-a-dia. O equipamento construído 

permite a quantificação de substâncias moleculares que apresentam a propriedade da 

fluorescência quando excitadas por radiação, na faixa do ultravioleta, gerada por um led. O 

equipamento é muito simples e pode ser aberto permitindo ao visitante do stand na Vila da 

Ciência observar seus componentes, sua configuração e entender melhor os princípios 

envolvidos no seu funcionamento. Para mostrar sua aplicabilidade, serão trabalhadas as 

seguintes medições: (1) quinina na água tônica, (2) vitamina do complexo B em comprimidos 

dissolvidos e (3) a clorofila em extratos de folhas vegetais. Os visitantes deste stand receberão, 

por meio de um cartaz, uma breve explicação sobre o fenômeno da fluorescência molecular e 

serão também convidados a refletir sobre a relação entre as concentrações das substâncias e as 

intensidades de fluorescência registrada pelo equipamento. 

  

Palavras-chave: Fluorescência molecular, instrumento artesanal, materiais do dia-a dia. 

 

Introdução 

 
Fluorescência é um termo usado para descrever o fenômeno de emissão de luz por 

uma substância após ela se tornar eletronicamente excitada por absorção de fótons de um 

determinado comprimento de onda. A substância é excitada por radiação de comprimento de 

onda mais curto (mais energético) do que a radiação emitida (menos energética). A luz emitida 
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por fluorescência costuma se situar na região visível, enquanto a luz original (excitante), 

absorvida pela substância, geralmente está na região do ultravioleta. A emissão de luz em 

comprimento de onda maior do que a usada na excitação decorre da perda de energia por 

relaxamento não-radiativo dos elétrons para níveis eletrônicos mais baixos antes dessa emissão. 

Este fenômeno é conhecido como deslocamento Stokes (Skoog, Holler e Nieman, 2002 e 

Vinadé e Vinadé, 2005).  

A maioria das moléculas não apresenta fluorescência eficiente. Em vez de liberar a 

maior parte da energia de seu estado excitado sob a forma de luz, grande parte é perdida na 

forma de calor para seu entorno. As moléculas que apresentam fluorescência em geral têm 

estruturas rígidas que muitas vezes são planas e possuem grupos aromáticos. A fluorescência 

ocorre de modo rápido, com o estado excitado quase sempre durando menos de 10 

nanossegundos. Assim, a fluorescência cessa praticamente de forma imediata quando a fonte de 

excitação é desligada (Hage e Carr, 2012). 

O fenômeno da fluorescência é muito atraente e desperta o interesse de adultos e 

crianças. É muito curioso perceber que uma solução brilha quando submetida a um tipo de luz 

que não se consegue enxergar. Em algumas casas noturnas, por exemplo, se utiliza a chamada 

luz negra que é uma fonte de radiação ultravioleta, menos energética e menos perigosa para os 

olhos, para excitar a quinina da água tônica utilizada em alguns drinks. Dessa forma, a bebida 

exibe um brilho azulado intenso muito bonito e contribui para acrescentar uma atmosfera 

mágica e divertida a este ambiente social. 

A fluorescência molecular está presente em muitas substâncias que fazem parte do 

nosso dia-a-dia. Alguns exemplos são os alvejantes ópticos presentes no sabão em pó, as 

vitaminas do complexo B, a clorofila, pigmentos presentes em algumas tintas, etc. Atualmente, 

o uso da fluorescência molecular tornou-se uma poderosa ferramenta de investigação em 

diversas áreas. Uma das aplicações são os detectores fluorescentes para Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência usada na identificação, quantificação, separação e purificação de inúmeros 

compostos; a microscopia de fluorescência usada na detecção de diversas estruturas celulares, 

entre outros (Nery e Fernadez, 2004). 

A utilização da fluorescência das substâncias como uma propriedade útil para sua 

quantificação é realizada usando-se equipamentos capazes de medir a intensidade da radiação de 

fluorescência. Estes equipamentos, a depender do nível de complexidade, podem custar muito 

caro e sua aquisição apenas se justifica para realização de pesquisas. No entanto, os princípios 

em que se baseiam a construção destes equipamentos são muito simples e podem ser utilizados 

na fabricação artesanal de instrumentos caseiros para medidas de fluorescência. É claro que 

estes instrumentos artesanais apresentam muitas limitações em relação a um equipamento 
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comercial, porém sua construção permite que a pessoa que se lance a este desafio passe a 

compreender melhor a técnica instrumental em questão. 

Neste trabalho, pretende-se despertar o interesse dos visitantes do nosso stand na Vila 

da ciência na investigação do fenômeno da fluorescência molecular usando-se três passos: (1) a 

observação da fluorescência em substâncias do dia-a-dia, (2) explicação do fenômeno através de 

diagrama de energia simples e direto mostrando as transições eletrônicas que geram a 

fluorescência e, (3) medição da intensidade da radiação de emissão usando-se um medidor de 

fluorescência artesanal de forma ao visitante entender os princípios de seu funcionamento e ser 

capaz de entender a relação entre a concentração da substância e a intensidade da fluorescência 

gerada. 

 

Metodologia 
 

A) Construção do fluorímetro feito-em-casa (FFC) 

O fluorímetro feito em casa foi construído a partir de materiais eletrônicos de baixo 

custo e material de sucata. A motivação para construção do fluorímetro feito-em-casa (FFC) 

surgiu a partir da leitura do artigo Medidor de Fluorescência Caseiro, publicado por Sartori e 

Loreto (Quimica Nova na Escola, 2009). No entanto, o modelo construído neste trabalho 

apresenta algumas inovações como a obtenção do sinal analítico como voltagem, a instalação de 

um vão que evita a reflexão da radiação e geração de luz espúria e o acoplamento do filtro à 

cubeta da amostra. 

 

B) Abordagem do visitante na Vila da Ciência 

 

A abordagem do visitante do stand será composta por três momentos: (1) Observação 

do fenômeno da fluorescência molecular em materiais como água tônica, extrato de folhas 

verdes e solução de vitamina do complexo B usando-se uma lanterna de luz uv; (2) Explicação 

da fluorescência utilizando-se um cartaz com um diagrama de energia para transições 

eletrônicas e (3) medições das substâncias trabalhadas em diferentes concentrações pelo 

medidor de fluorescência artesanal. 

 

Resultados e Conclusões 
 

A apresentação do fenômeno de fluorescência molecular a partir de materiais 

facilmente encontrados no dia-a-dia desperta o interesse pelo entendimento do fenômeno. Este 

procedimento pode ser utilizado como recurso didático na abordagem da estrutura molecular e 

das transições eletrônicas. 

A principal inovação tecnológica implementada no dispositivo apresentado neste 

trabalho consiste na possibilidade de medir os valores de intensidade de fluorescência em 
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milivolts, de modo similar ao que ocorre em um fluorímetro real, disponível em laboratórios de 

fluorimetria. O diagrama de blocos (Figura-1) mostra os componentes básicos do FFC.  

O medidor de fluorescência artesanal mostrou-se ser um equipamento fácil de 

construir e de operar, robusto e de baixo custo. As medidas da intensidade de fluorescência 

foram proporcionais às concentrações das substâncias nas amostras analisadas mostrando que o 

equipamento pode ser utilizado para análise quantitativa, bastando para isso aplicar um 

procedimento de calibração com soluções padrões.  

Algumas soluções técnicas propostas na construção deste equipamento 

proporcionaram medidas mais cômodas e confiáveis. A existência de uma câmara de vão longo 

com cantos arredondados e de coloração interna preta e fosca, após a cubeta, evitou que a 

radiação incidente refletisse e retornasse para o detector, afetando a precisão das medidas. A 

instalação do filtro em volta da face da cubeta voltado para o detector facilitou a sua troca 

quando substâncias diferentes devem ser analisadas. A construção do fluorímetro artesanal 

contribui para desmistificar a “aura mágica” dos equipamentos científicos e a falsa impressão de 

que apenas pessoas superdotadas podem entender os princípios de sua construção e 

funcionamento.  

O dispositivo FFC foi construído com sucata e material elétrico e eletrônico de fácil 

aquisição e custo final acessível, conforme pode ser visto na Tabela 1. A Figura 2 mostra o 

dispositivo FFC depois de montado e em funcionamento. 

 

Tabela 1. Componentes do FFC adquiridas no comércio de Jequié/Bahia 

Componentes Especificação Fabricante 
Custo 

(R$) 

A- Fonte de alimentação 1 fonte retificada de 100-

300VCA/6VCC (saída) 

Genérico (China) 10,00 

B- Fonte de excitação 1 LED-UV (  390-405 nm)
1
 RoHs (China) 1,50 

B.1- Resistor 1 Resistor 100 Ohm/1/8 W/ 

5% tolerância. 

Genérico (China) 0,50 

C- Porta amostra 1 Caixa de polipropileno de 

cor preta utilizada para 

embalar chicletes 

Clicletes Mentos 

(Brasil) 

4,00 

C.1- Cubeta 3 Cubeta de 

polimetilmetacrilato (PMMA)  

10 mm - 4,5 mL 

Genérico (China) 

LojaLab 

16,00 

C.2- Padrão quinina 5% 

(amostra teste) 

Refrigerante a base de quinino Ambev (Brasil) 1,80 

D- Filtros de banda de 

frequência de florescência 

4 Folhas de papel celofane 

transparente (verde, amarelo, 

Genérico, papelarias 

(Brasil) 

2,80 
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azul e vermelho)
2
. 

E- Detector 1 LDR  10 mm/10
-3

-10 K
3
 G-Tek Scientific 

(China) 

5,00 

E.1- Resistor de ajuste da 

tensão de saída 

1 Potenciômetro de 1 M Genérico (China)  
12,00 

F- Registrador 1 Multimetro digital DT-830B 

com voltímetro VCC (escala 

0-4,0 volts) 

Smart (China) 

25,00 

G- Invólucro externo de 

Sucata de tubo de PVC 

1 tubo de PVC de 15,0 cm (d.i 

de 75 mm). 

Sobras material 

construção da 

UESB. 

4,00 

G.1- Tubos para sustentação, 

colimação da luz e proteção 

da fonte de UV e do 

detector. 

2 Tubos de plásticos ou pvc: 1 

de 5,0 cm (d.i.= 5 mm) e 1 de 

2,0 cm (d.i = 10 mm), 

utilizados para (i) montar o 

FFC, (ii) embutir os conjuntos 

LED-resistor e (3) proteger o 

LDR. 

Recurso próprio 

obtido de canetas 

usadas 

0,00 

G- 2- Sucata MDF
4
 2 Placas de compensado MDF 

(10 x 5 e 15 x 15 cm). 

Marcenarias de 

Jequié 
0,00 

Custo Total   82,60 

Notas: (1) LED – Light emissor diode; (2)Para amostras de quinina, utilizar filtro azul. Para 

riboflavina (B2) em fámacos, utilizar filtro verde. Para clorofila, utilizar filtros vermelhos. 

(3) LDR – Light dependent resistor; (4) MDF – Medium-Density Fiberboard (em inglês) ou 

placa de fibra de madeira de média densidade. 
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Figura 1. Diagrama de blocos do medidor de fluorescência artesanal FFC 
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Figura 2. (I) Medidor de fluorescência molecular artesanal: A – Conexão elétrica da fonte 

retificada de 100-300 VCA/6 VCC, 1A, (saída); B – fonte de radiação ultravioleta (led-UV), C 

– Porta cubeta (caminho óptico 1,0 cm) e D – filtro da luz fluorescente emitida; E – detector 

LDR em ângulo de 90 graus da fonte de radiação, F - multímetro, (II) Detalhe da cubeta 

modificada para medida de fluorescência: C.1 cubeta quadrada de polimetilmetacrilato 

(PMMA) 10mm, 4,5 mL. D – filtro verde para medida da fluorescência da quinina e D.1 – 

suporte do filtro. Fonte: acervo de fotos dos autores. 
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DAS FORMIGAS CORTADEIRAS. 
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1 Curso Técnico em Agroindústria – Colégio Estadual Pio XII- AV. Frei Mariano de Inhambupe,76; Bairro Muritiba- 

Jaguaquara-BA 

 

Resumo 

 

Objetivo desse trabalho foi pesquisar e desenvolver uma solução para um grande 

problema que vem afetando não só produtores no Brasil, mas em vários países da América 

Latina, que são as formigas cortadeiras que vem destruindo lavouras e causando enormes 

prejuízos para agricultores. Com esse intuito foi produzido um repelente natural capaz de 

combater o ataque das formigas sem prejudicar o meio ambiente ou sua biodiversidade. 

Constatou-se através de pesquisas e testes realizados que o produto mostrou-se eficaz no 

controlar dessa praga se tornando, mas uma opção para os produtores que sofrem com esse 

problema. 

 

Palavra chave: Repelente natural, Formiga, Agricultura. 

 

Introdução  

 

Vários países da América latina inclusive o Brasil, sofrem nas lavouras com o ataque de 

formigas cortadeiras (atta cephalotes, atta sexdens, atta laevigata, Acromyrmex subterranius, 

Acromyrmex  hispdus atratus, acromyrmex aspersus), levando muitos produtores a perderem 

suas lavouras diminuindo a produção. 

 Foi realizada uma pesquisa sobre as formigas cortadeiras, sua forma de organização, 

sua alimentação, como se reproduzem e as suas possíveis vulnerabilidades. Foram analisadas 

nessa pesquisa duas espécies de formigas cortadeiras Saúva (atta), e quenquéns (Acromyrmex). 

As formigas cortadeiras do gênero Atta (Saúva) possuem  três pares de espinhos no 

dorso do tórax. 
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Já as do gênero acromyrmex (quenquéns) tem quatro ou cinco pares de espinhos no 

dorso e, além disso, o  seu dorso gáster (parte do abdômen) é mas rugoso que o das saúvas. 

A rainha das quenquéns é 10 vezes mais pesada que uma operária média. Já entre as 

saúvas, a rainha pesa 50 vezes mais que uma operária média. 

 Os ninhos da Acromyrmex (quenquéns) são menores que os ninhos da Atta (saúvas). 

Normalmente os ninhos de saúva possuem grande quantidade de terra solta no exterior, 

geralmente mais de 50m².  

Em contrapartida, os ninhos de quenquéns não ultrapassam 5 m² de superfície de terra 

solta. Internamente os ninhos de saúvas podem possuir até 8.000 câmaras de cultivo de fungo, 

com profundidade de até 8 metros. Por outro lado, os ninhos de quenquéns são bem menores, 

com 5 câmaras no máximo e podem atingir até 2 metros de profundidade.  

Os ninhos de quenquéns podem abrigar populações de até 175.000 indivíduos, enquanto 

os ninhos de saúvas alcançam de 3,5 a 7 milhões de indivíduos. 

 Anualmente, os formigueiros adultos de Atta e Acromyrmex produzem formigas aladas 

- machos e fêmeas, que saem para criar novas colônias e perpetuar a espécie. 

No Sudeste e Centro Oeste, esse fenômeno ocorre de setembro a dezembro e, no Sul, 

vai de junho a dezembro. São épocas que coincidem, em boa parte, com o início do período das 

chuvas e com a fase mais quente do ano. 

A fêmea da saúva (rainha, tanajurá ou icá) é fecundada por 3 a 8 machos (bitus), 

durante um vôo nupcial. Em seguida, ela desce ao solo e arranca suas asas, enquanto os machos 

morrem. 

Em seguida, a rainha começa a perfurar o solo, onde abre um canal com profundidade 

de 8 a 25 cm, ao final do qual ela constrói uma câmara inicial. 

Depois de se acomodar lá dentro, a rainha veda o canal com terra escavada na própria 

câmara e, desse modo, está fundada uma nova colônia: de início, apenas a rainha e sua câmara, 

cuja construção dura aproximadamente 10 horas. 

Nessa fase de vôo nupcial e abertura de uma câmara no solo, a mortalidade de içás é 

muito alta. Em Atta sexdensrubropilosa, por exemplo, alcança 99,95%. Ou seja, a cada 1000 

fêmeas geradas por essa espécie, somente 5 permanecem vivas e criam uma nova colônia adulta. 

Tarefas Iniciais das Operárias - Cuidar do fungo, das larvas, da limpeza própria e 

da rainha, e transportar a prole dentro da câmara. 
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Normalmente, as saúvas e quenquéns fazem o corte das folhas durante a noite. Em 

locais sombreados, no entanto, esse trabalho pode ocorrer durante o dia. Já, durante o inverno, o 

corte acontece somente durante o dia. 

 As responsáveis por essa atividade forrageira são as formigas operárias e cada uma 

cuida integralmente da tarefa: vai até o local de corte, sobe na planta e corta o fragmento de 

folha, transportando-o para o ninho. 

Entre as operárias da Atta sexdensrubropilosa, às vezes essa atividade segmenta-se: 

algumas sobem nas plantas, cortam as folhas e deixam-nas cair no solo; em seguida, outras 

transportam esses pedaços para o ninho. 

 Dentro do formigueiro, as operárias cortam as folhas em pequenos pedaços, que são 

"lambidos" pelas formigas, antes de receberem a inoculação do fungo. 

Esse processo é bastante parecido com o cultivo de plantas em uma horta. Ou seja, o 

esterco usado na horta corresponde às folhas cortadas pelas formigas e as hortaliças representam 

o fungo cultivado pelas formigas. 

 Quando lambem os pequenos pedaços de folhas, as operárias ingerem sua seiva e 

minúsculas partículas vegetais, que passam pelo filtro da sua cavidade oral. 

 As colônias de saúvas são as maiores entre os insetos sociais e o conhecimento de sua 

arquitetura é aspecto fundamental para se efetuar um controle eficaz do inseto. 

Uma colônia de saúva configura-se como uma rede de câmaras escavadas no solo, 

interligadas por canais (túneis). 

 Essas câmaras (também chamadas de "panelas") têm papel estratégico, pois nelas as 

formigas cultivam o fungo que alimenta todo o formigueiro. 

As câmaras também são usadas para alojar ovos, larvas, pupas, operárias, rainha e, se a 

colônia for adulta, as formas aladas - bitus e içás (durante uma fase do ano). 

A população de um sauveiro é composta por indivíduos morfologicamente diferentes, 

cujo tamanho está relacionado à sua função na colônia - e também à idade, no caso específico 

das operárias. 

Depois que foi pesquisado sobre formigas cortadeiras em seguida analisamos lavouras 

que sofriam constantemente com o ataque das mesmas, especificamente o mamoeiro onde 

foram realizados os primeiros testes do produto. 

 Mamão, papaia ou ababaia é o fruto do mamoeiro ou papaeira, árvores das espécies do 

gênero Carica, especialmente de Carica papaya. Em Angola utilizam-se os termos mamão / 

mamoeiro para identificar o fruto mais arredondado, identificando papaia / papaeira com o fruto 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
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mais alongado e mais adocicado. São bagas ovaladas, com cascamacia e amarela ou esverdeada. 

A sua polpa é de uma cor laranja forte, doce e macia. Há uma cavidade central preenchida 

com sementes negras e rugosas, envolvidas por umarilo transparente. 

Mamões são consumidos in natura, em saladas e sucos. Antes da maturação, sua casca 

apresenta um látex leitoso que deve ser retirado antes do consumo. Este látex contém 

substâncias nocivas às mucosas, sendo usado, inclusive, culinariamente, como amaciante de 

carnes. Tem um alto teor de papaína, uma enzima proteolítica, que é usada em medicamentos 

para tratamento de distúrbios gastrointestinais e para reabsorção de hematomas. 

Originalmente do sul do México e países vizinhos, é atualmente cultivada na maioria 

dos países tropicais e nos Estados Unidos, onde foi introduzido primeiramente na Flórida, 

Havaí, Porto Rico, e nas  Ilhas Virgens. 

Depois que foram realizadas essas pesquisas, e analisados os materiais a serem 

utilizados no processo de preparação do repelente sendo eles: Alho, Farinha de osso, Mármore e 

óleo vegetal para assim recriarmos o lixo gerado pelo fungo (Rhozites gongylophora) que é 

levado para longe do mesmo e é altamente letal ao fungo podendo destruir todo o formigueiro. 

Essas pesquisas tiveram início no dia 13 de maio de 2013 tendo duração de 3 meses 7 

dias chegando a resultados satisfatórios sendo necessários a realização de novos testes para se 

obter uma maior durabilidade do produto, que após aplicado tem a validade de 15 dias, 

necessitando aplicações de novas doses até o afastamento total das formigas cortadeiras do local 

onde o produto foi aplicado. 

 

Metodologia  

 

Pegaram-se os materiais a serem utilizados: Farinha de osso, mármore (CaCO3) em pó, 

alho e óleo vegetal. 

Pesagem dos ingredientes com balança semianalítica: 30g de farinha de osso, 30g de 

mármore em pó, dois dentes de alho triturado e 100 mL de óleo vegetal. 

Misturou-se em um liquidificador e realizou-se a filtragem. 

Envazou-se em frascos âmbar e realizaram-se os testes de campo com pulverizador 

manual. 

 

  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Baga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polpa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laranja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doce
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arilo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Salada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suco
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa%C3%ADna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hematoma
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tropical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Virgens
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Resultados e Conclusões 

 

O produto foi testado em um mamoeiro infestado por formigas que logo após a aplicação do 

produto afastaram-se rapidamente. Já a planta que estava sem o produto foi atacada, 

aumentando-se a quantidade de formigas. Depois da realização desses testes obteve-se a 

conclusão de que o produto é bastante eficaz no combate a formigas cortadeiras.  

 

Referência 

http://www.imunilar.com.br/formiga-cortadeira-ou-sauva.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


