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E01 

Experimento: Espelho Infinito 

Adriana Evangelista Gonçalves (PF), Thalita Sousa Santos (PF), Iago Santos Pereira 
 
(ES), Luiz 

Henrique Santos Rocha
 
(ES), Milena Ramos Ribeiro

 
(ES).  

Colégio Estadual Jornalista Fernando Barreto, Rua Guilherme Fernandes S/N, Jequiezinho.  

 

Palavras-Chave: Ótica, espelho, imagem. 

drica.eva@bol.com.br 

 

Resumo 

 

O espelho é um material que tem a capacidade de refletir totalmente as imagens. Quando temos uma 

superfície que reflete apenas parte do que vemos e conseguimos ver do outro lado, temos um 

semiespelho. O experimento espelho infinito tem como objetivo mostrar a formação de imagens 

infinitas colocando-se um espelho e um semiespelho em paralelo, dando a impressão que se observa 

um túnel de profundidade infindável. Esperamos que por meio desse experimento, o público 

compreenda melhor sobre a reflexão de imagens. 
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E02 

Experimento: Rolhas Equilibristas 

Adriana Evangelista Gonçalves (PF), Thalita Sousa Santos (PF), Daniel de Jesus Santos
 
(ES), 

Willian Carvalho Oliveira
 
(ES), Carine de Jesus Santos

 
(ES).  

Colégio Estadual Jornalista Fernando Barreto, Rua Guilherme Fernandes S/N, Jequiezinho.  

 

Palavras-Chave: Mecânica, física, gravidade. 

drica.eva@bol.com.br 

 

Resumo 

 

 A gravidade desempenha um papel importante na análise do equilíbrio de corpos em estado sólido. 

Dependendo da sua posição relativa, pode determinar o tipo de equilíbrio (estável instável ou 

indiferente). O centro de gravidade é um ponto específico onde à força da gravidade atua sobre todo 

o corpo. Nessa demonstração, percebe-se que o tempo inteiro, as rolhas que estarão equilibradas 

umas sobre as outras, ficarão se movimentando, procurando exatamente o seu centro de gravidade 

para estabilizar toda a estrutura montada. Para essa demonstração, procuramos utilizar materiais 

reciclados, de fácil acesso e esperamos que por meio desse experimento, o público compreenda 

melhor essa lei da física, tão importante e que atua sobre todos os corpos terrestres. 
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E03 

Carregador de celular através de energia eólica 

Anna Kevani Narde Oliveira
1
(PQ), Juliana D’Angelo Serra

1
(PQ), Júlio Cezar Alves Meira 

Filho
1
(PQ), Lorena Feitosa Pedrosa

1
(PQ). 

1
Colégio Batista Taylor - Egídio, AV. 02 de Julho, 116, Muritiba, Jaguaquara - Bahia. 

 

Palavras-Chave: Energia eólica, gerador, carregador. 

 

e-mail do autor principal: annakevani@hotmail.com 

 

Resumo 

 

A energia eólica, movimento (energia cinética) das correntes de ar que circulam na 

atmosfera, era muito empregada na antiguidade. Atualmente, voltou a ser usada visto que, 

não agride o meio ambiente. Além disso, convém destacar entre suas vantagens, o fato dela 

ela ser renovável. Pensando nisso, criamos este produtor de energia eólica capaz de 

carregar até dois aparelhos de celular simultaneamente.  Dentro do motor, há uma camada 

de imãs, que formam um campo eletromagnético. Na parte interna dessa camada há uma 

bobina (rolos) de cobre. Quando esses rolos se movimentam dentro do campo de atração e 

repulsão dos imãs, é formada a corrente elétrica. No gerador, o movimento das bobinas 

gera a corrente elétrica, enquanto no motor a corrente elétrica causa o movimento das 

bobinas. Com este gerador, conseguimos gerar até 10 volts de energia. 
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E04 

Desenhador de voz 

 

Clovis Vaz Sampaio Neto
1
(ES), João Pedro Nascimento Souza

1
(ES), Raffael Andrade 

Alencar
1
(ES), Ryhan Santos Andrade

1
(ES) 

 

 
1
Colégio  Batista Taylor-Egídio, Avenida Dois de Julho, Bairro Muritiba, Jaguaquara – Bahia 

 

Palavras-Chave: Voz, vibrações, projetor de voz 

 

email do Autor Principal: ryhansandrade@gmail.com 

  

Resumo 

 

O ar é transformado pelas cordas vocais em pulsos sonoros e o nosso projeto transforma 

esses pulsos em imagem, fazendo a gente ver o som que produzimos. O desenhador de voz 

projeta a imagem por meio das vibrações que transmitimos quando falamos. Ele é feito com: 

um pedaço de espelho, cano PVC, bexiga, uma lata e uma caneta a lazer. A projeção é 

diferente para cada palavra, pois há palavras com as vibrações maiores e outros menores, 

fazendo com que as imagens sejam grandes o pequenas. A frequência da voz humana se 

encontra entre 50 e 3.400 hertz. A mesma palavra pode ter desenhos diferentes, se uma 

mulher e um homem falarem a mesma palavra a imagem da fala da mulher vai ser diferente 

da do homem, pois a mulher tem a voz mais aguda e o homem a voz mais grave fazendo 

assim as vibrações serem diferentes.  
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E05 

Estrutura de irrigação e indicador de umidade no solo para 

agricultura familiar 

Kendria Santos Cezar
1
(ES), Victoria Catharine da Silva Cordeiro

1
(ES), Pabline De Oliveira 

Santiago
1
(ES), Alex José Ramos Dos Santos

1
(PF). 

Colégio Monteiro Lobato- Rua Antônio Santos Costa, 20, Palmeira, Jaguaquara-BA. 
 
 
Palavras-Chave: Irrigação por capilaridade, vela de filtro, agricultura familiar. 

 

e-mail do autor principal: pablinesantiago@hotmail.com  

 

Resumo 

 

O projeto consiste em uma estrutura simples para irrigação de hortas, utilizada na 

agricultura familiar. Formada por um conjunto de garrafa PET e 1,60 metros de corda de 

seda que envolve a hortaliça e é enterrada no solo. Este sistema irriga por capilaridade na 

necessidade de água da planta. Para visualizar a real necessidade de água foi construído 

um indicador de irrigação feito com uma vela de filtro e uma mangueira transparente, tipo as 

utilizadas por pedreiros. A porosidade da vela permite a passagem de água, que é 

visualizada na mangueira onde o nível orienta a necessidade de água da planta. 
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E06 

Lâmpada de Arco Voltaico 
  

Clovis Vaz Sampaio Neto
1
(ES), João Pedro Nascimento Souza

1
(ES), Raffael Andrade 

Alencar
1
(ES), Ryhan Santos Andrade

1
(ES) 

 
 
1
Colégio  Batista Taylor-Egídio, Avenida Dois de Julho, Bairro Muritiba, Jaguaquara – Bahia 

 
Palavras-Chave: Lâmpada de arco, arco Voltaico, lâmpada voltaica 
 
email do autor principal: clovisvazneto@gmail.com 

  

 

A lâmpada de arco voltaico é um experimento interessante que requer cuidado na sua 

execução. A escolha desse experimento ocorreu com intuito de demonstrarmos o mesmo 

em um ambiente acadêmico, aproximando os estudantes do estudo da eletricidade no seu 

cotidiano. Para sua realização, utilizamos dois fios, que possuem cargas opostas (um 

positivo e outro negativo). Nas extremidades de cada fio, acoplou-se um bastão de grafite, 

encontrado em pilhas convencionais, com potência de 1,5 volts, de tamanho D2, utilizadas 

em lanternas manuais. Uma das extremidades do primeiro fio conectou-se em uma tomada 

elétrica de pólo positivo, de corrente alternada e a do segundo fio prendemos em uma 

resistência de chuveiro, imersa em água dentro de um recipiente plástico, para evitar curto-

circuito. Após esses procedimentos, basta aproximarmos os bastões de grafite de forma sutil 

que irá formar um arco voltaico, gerando iluminação. 
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E07 

“BIOCASA MINHA VIDA”: UM PROJETO DE SUSTENTABILIDADE 

PARA RESIDÊNCIAS POPULARES 

Clarine S. Ramos (ES), Ingrid L. Barros (ES), Isa Maria O. Portugal (ES) e Ogana A. Brito (ES) 

Colégio Monteiro Lobato R. Pedro Bernadinho Santos, 20, Jaguaquara-BA. 

 

Palavras-Chave: Sustentabilidade, ser humano, natureza, respeito. 

 

e-mail do autor principal: oganarosa20@gmail.com 

 

Resumo 

 

Todos os dias são inventados meios de tornar a vida na terra melhor. No aspecto 

sustentável, particularmente, são produzidos variados materiais. Entretanto, não são 

colocados em prática pela maioria dos cidadãos. Por esse motivo, este projeto baseia-se na 

prática de ações sustentáveis na comunidade. Foi tomado como ponto de referência o 

projeto: ―minha casa minha vida‖, pois como produzidas em grande escala, a prática 

sustentável seria disseminada com mais intensidade. Denominou-se então ―Biocasa minha 

vida‖ – um projeto de sustentabilidade para as residências populares. Os meios estudados 

para a infraestrutura da casa foram: portas e janelas maiores (aproveitar a luz do sol), tijolos 

de bagaço de cana, telhado sustentável, teto branco para refletir a luz, pastilhas 

sustentáveis, energia eólica, energia solar, captadores de água da chuva, árvore frutífera 

que não afete as redes hidráulicas, coleta seletiva - obrigatória, horta suspensa com 

garrafas pets e tintas sustentáveis. O objetivo desse projeto é implantar uma vida 

sustentável nas casas populares. Pela qual utilizar-se-ia um modelo de construção, de 

casas, com materiais reutilizados e outros que promovam a utilização de energias 

renováveis, para que assim haja a melhoria da vida saudável dos seres humanos e do 

planeta. 
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E08 

Carneiro hidráulico  

Otávio B. Santos Neto
1
(ES), Jefferson L. França1(ES), Paulo S. D´amico Junior

1
(ES), Luan S. da 

Cruz Santos
1
(ES)    

1
Colégio Monteiro Lobato, Rua Antonio Santos Costa, 20 - Palmeira, Jaguaquara - BA, 45345-000 

Palavras-chave: Sustentabilidade, economia e água  

otavioo8@hotmail.com 

 

Resumo 

 

O carneiro hidráulico é uma forma sustentável de locomover a água em terrenos de grandes 

altitudes sem o gasto de energia e combustíveis fósseis. Sendo assim, promove a 

preservação do meio ambiente. Em sua construção foram utilizado tubos e algumas uniões 

(joelho, ―T‖, tampa, registro) de PVC, formando uma estrutura em forma de T com uma 

válvula de sucção adaptada em uma de suas extremidades horizontal com o intuito de dar 

mais pressão a água e uma válvula de retenção (construída manualmente) instalada no 

meio do tubo horizontal para evitar que a água que encaminhada para o reservatorio 

voltasse. Ou seja, percebe-se que, com um baixo custo, o beneficiado terá uma máquina 

que o ajudará na irrigação de médio e pequeno porte, além de dar-lhe praticidade na 

dinâmica de transportar a água, rapidamente e de forma pratica. Assim, com apenas a 

pressão da água, proporcionada pela queda d'água e com a pressão do ar, armazenado em 

cima da válvula de retenção, foi possível jogar a água em uma altura média de 9 a 10 

metros a cima do carneiro, proporcionada por uma queda d'água de no mínimo 2 metros de 

altura. 
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E09 

  Mini Ar-Condicionado Caseiro 

Marcos Vinícios Costa Santos(ES)
1
, Ana Vitória Silva Dias(ES)

1
, Iana Carla Costa Rosa(ES)

1
 e 

Karla Elysa Borges Santiago(ES)
1 

1
Colégio Batista Taylor Egídio – Av. 2 de Julho;116; bairro – Muritiba; Jaguaquara/BA 

 

Palavras-Chave: Ar-Condicionado; caseiro; mini. 

 

e-mail do autor principal: marvincossan@gmail.com 

 

Resumo 

 

O funcionamento do mini ar-condicionado caseiro assemelha-se à um ar-condicionado 

industrial comum. Foi criado visando suprir necessidades específicas, como o combate ao 

calor em dias de verão. É feito a partir de materiais simples: uma hélice de cooler para 

produzir o vento que será resfriado pelo gelo; um motorzinho de driver de DVD conectado a 

um carregador USB para girar a hélice; um caixa de isopor; gelo; tela plástica e pote de 

plástico para o recolhimento da água do gelo condensada. Sua função principal é o 

barateamento do custo-benefício para o seu proprietário, pois seu consumo de energia é 

baixo, comparado com um ar-condicionado industrial comum. Assim, esse projeto foi 

elaborado com base em estudos sobre as Leis Fundamentais da Termodinâmica, Princípio 

de Arquimedes e Processo de Transmissão de Calor.  
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E10 

Película de Biofilme 

Camila Souza Barreto(ES)
1
, Frances Luiza Nascimento Brandão(ES)

1
, José Henrique Queiroz 

Nascimento(ES)
1
, Vitória da Cruz Coelho(ES)

1
.  

1
Colégio Monteiro Lobato; Rua Antônio Santos Costa, 20, Palmeira 

 

Palavras-chave: Alimentos, biofilme, resistência. 

 

e-mail do autor principal: francesluiza@hotmail.com 

 

Resumo 

 

O Brasil desperdiça 41mil toneladas de alimentos por ano, boa parte frutas e legumes, 

devido a baixa durabilidade provocada por microorganismos. Quimicamente, as frutas e 

legumes apodrecem devido ao seu processo de oxidação. Existe uma série de organismos 

responsáveis por esse processo. Dentre eles destacam-se fungos, bactérias e enzimas. 

Visando esse frequente problema, desenvolvemos uma película de biofilme capaz de 

aumentar a durabilidade do fruto. A película foi feita a base de amido de mandioca, 

responsável pela consistência; óleo de cravo da Índia,  que teve como principal componente, 

o eugenol como responsável pelos seus efeitos. Os benefícios do cravo da Índia devem-se 

às suas propriedades antifúngicas, antibacterianas e antioxidantes. A película atuou 

evitando a perca de água dos alimentos e consequentemente proporcionando durabilidade. 

Além disso, impede a proliferação de fungos e bactérias. Através do uso inteligente dos 

recursos naturais, o desenvolvimento da película de biofilme visa a sustentabilidade 

ambiental a partir da preservação de alimentos e a qualidade da alimentação humana. 
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E11 

Produção de álcool através do pseudocaule da banana 

Nayssa da Silva Sales¹(ES), Camila Rodrigues²(ES),  Ingred Lorena Gomes Bidu³(ES), Rebeca 

Gabriele Pereira dos Santos
4
(ES) 

1
Colégia Batista Taylor – Egídio, Avenida Taylor Egídio, Bairro Muritiba - Jaguaquara/BA, CEP.: 45345.000. 

 

Palavras-Chave: Banana, Pseudocaule, Álcool. 

 

e-mail do autor principal: nayssasales@gmail.com  

 

Resumo 

 

Após a colheita da banana, são gerados três tipos de resíduos vegetais: pseudocaule, folhas 

e o engaço sendo está a parte que suporta o cacho da bananeira. Segundo agricultores, 

esses resíduos servem  como adubo e aumento da umidade do solo, além de evitar a sua 

erosão. No entanto, ele apenas favorece a geração de gás metano e dióxido de carbono 

pela degradação das matérias orgânicas através da ação de bactérias específicas, que se 

localizam no meio ambiente, podendo causar problemas ambientais. Levando isso em 

consideração, encontramos a possibilidade do aproveitamento do pseudocaule da 

bananeira, pela utilização da biomassa na geração de etanol (álcool). O projeto consiste em 

ultilizar o pseudocaule da banana para produção de álcool através do processo de 

fermentação. O pseudocaule da banana foi cortado em pequenos pedaços e posto em uma 

garrafa pet juntamente com a noda do caule, o líquido encontrado dentro dele, onde após 

ser fermentado é levado ao fogo, em que o recipiente estar interligado por uma manqueira, 

que tem como função transportar o vapor para uma vasilha com as laterais cobertas por 

gelo, onde o mesmo terá como função resfriar o vapor para que ele se torne álcool e passe 

para o recipiente final. 
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E12 

Raspberry Pi 3 com Ubuntu 16.04: O computador ideal para 

estudos por menos de 200 reais 

Alberto P. Sousa
1
(ES), Heloisa M. Cardoso

1
(ES) 

Colégio Batista Taylor Egídio, Avenida Taylor Egídio, Bairro Muritiba - Jaguaquara/BA, CEP.: 45345.000. 

 

Palavras-Chave: estudo, computador, menos de 200 reais 

 

e-mail do autor principal: albertopereirasousa@gmail.com 

 

Resumo 

 

Ao analisar a atual situação dos alunos de escolas públicas, observa-se que grande parte 

não tem acesso a outros tipos de conhecimento, além do passado em sala de aula. 

Pensando nisso, desenvolvemos um projeto com o objetivo de levar o conhecimento a 

todos, principalmente, as pessoas de menor condição financeira, sem acesso a computador. 

O Raspberry Pi 3 Model B é uma placa integrada com hardwares capazes de reproduzir um 

computador. O custo atual com todos os componentes necessários inclusos, como mouse, 

teclado, case e coller é de 200 reais (apesar dos outros produtos da empresa possuírem um 

custo menor, foram feitos testes em busca de um desempenho ideal para o estudo 

cotidiano, concluindo-se que este modelo é o que apresenta maior eficácia). O projeto 

consiste na instalação do sistema Ubuntu 16.04 (sistema operacional leve, capaz de ser 

reproduzido pelo Raspberry), possibilitando o uso da placa com um computador normal, 

tornando possível ler PDFs, navegar na internet (via Wi-Fi), produzir trabalhos escolares, 

concretizando assim o objetivo de levar conhecimento para alunos que não podem pagar 

por um computador que atualmente custa em média de 2.000 reais. 
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E13 

Biodiesel caseiro feito com óleo de soja saturado 

Ana Paula Soares de Souza
1
(ES), Dalva de Sousa Cunha

1
(ES), Danielen dos Santos Silva

1
(PF) 

1
Colégio Estadual Edilson Freire, Av. Brasília,s/n, Ayton Senna, Maracás-BA  

 

Palavras-Chave: Biodiesel, biocombustível, óleo de soja. 

 

ana_paula.s1@outlook.com 

 

Resumo 

 

O Biodiesel é um combustível biodegradável, que pode ser produzido através de fontes 

renováveis como o óleo de cozinha. Esse combustível é uma alternativa para substituir o 

óleo diesel (combustível fóssil) e reduzir a poluição por óleos vegetais. Nessa experiência, 

ocorre uma transesterificação, que é uma reação química que pode ocorrer entre um éster e 

um álcool. O éster utilizado foi o óleo de cozinha e o álcool foi o etanol. Inicialmente, 

dissolvemos 1,0 g de hidróxido de sódio em 50 mL de etanol. Após esta etapa, adicionamos 

250 mL de óleo vegetal usado e aquecido a 55 °C. Transferimos para um erlenmeyer de 500 

mL e agitamos por 30 minutos. Em seguida, esta mistura foi passada para um funil de 

separação por algumas horas para que a glicerina formada se separasse do biodiesel 

produzido. A eficiência do óleo diesel produzido é testada pela combustão. Por fim, este 

experimento nos possibilita reutilizar o óleo de cozinha, que seria descartado em rios e 

mares, em biodiesel que pode ser utilizado em motores a diesel e em glicerina que é muito 

utilizada em produtos cosméticos e farmacêuticos. 
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E14 

Compostagem doméstica de resíduos alimentares e a produção de 

adubo para utilização caseira 

 

Andréia Almeida Silva (PF), Fernanda Figueredo dos Santos (PF), Elis Sá Bitencourt (ES), 

Geovana Cintra Souza (ES), Joyce Adriane Almeida Gomes (ES), Karine Passos Silva (ES) 

Colégio Bem Me Quer - Rua Jorge Piton, 51 - Joaquim Romão, Jequié - BA, 45200-000  

 

Palavras-Chave: Compostagem, Adubo, Meio ambiente. 

 

 

deabiologia@yahoo.com.br 

 

Resumo 

 

O aumento de resíduos sólidos urbanos tem constituído um grande problema ambiental, 

uma vez que são descartados sem destino adequado, lançados em aterros ou lixões a céu 

aberto, provocando o desenvolvimento de bactérias, vermes e fungos que veiculam doenças 

gerando desequilíbrio ambiental. Os resíduos sólidos são constituídos por restos de 

alimentos como frutas, hortaliças, folhas, sementes, cascas de ovos, entre outros, gerados 

nos domicílios, esses elementos são potenciais repositores de matéria orgânica que podem 

contribuir diretamente para a reposição de nutrientes e enriquecimento do solo. Dessa forma 

a compostagem é uma alternativa viável para o reaproveitamento de resíduos, pois além de 

evitar a poluição e gerar renda, faz com que a matéria orgânica volte a ser usada reutilizada. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo fazer com que a técnica de compostagem de 

restos de alimentos seja aprendida e praticada pelos alunos do colégio Bem-Me-Quer, bem 

como utilizar o adubo produzido, em hortas domésticas, vasos de plantas e jardins. A 

execução de trabalho provocou nos alunos uma reflexão acerca de todos os resíduos 

orgânicos que são gerados nas residências e dos impactos ambientais que os mesmos têm 

provocados, despertando assim uma consciência ambiental na comunidade escolar. 
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O controle na transformação de energia 
 

Ariskleber Moraes Santos (PF), Jonas Santos Meira Neto (ES), Emilly Amorim Cardoso(ES), 
Érika Couto Santos (ES) 

Colégio Ideia. Rua Professora Virgínia, 222, Jequiezinho - Jequié / BA  
Palavras – Chave: Controle, transformação energia, lançamento horizontal. 

ariskleber@gmail.com 

 

Resumo 

 

Uma grandeza de enorme importância na Física é a energia. Para este experimento utilizamos uma 

rampa de madeira na qual uma esfera desliza por diferentes alturas atingindo diversos valores de 

energia cinética, para percorrer distâncias diversas. Consideremos incialmente uma esfera de massa 

m a uma altura h acima do solo. Sendo que essa esfera seja abandonado do ponto mais alto da 

plataforma com velocidade  Vo = 0. Nesse ponto a energia cinética da esfera é nula e a energia 

potencial gravitacional é máxima, à medida que a esfera vai descendo, sua energia cinética vai 

aumentando e a energia potencial gravitacional vai diminuindo. Por fim, a esfera sai da plataforma em 

lançamento horizontal atingindo neste caso a distância x máxima. Fazemos mudanças dos alvos, os 

estudantes têm que descobrir qual a altura correta para atingir uma determinada velocidade inicial de 

lançamento horizontal para que seja possível a esfera cair no alvo. 
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Projetor 3D 
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BA.   

Palavras – Chave: Tronco de pirâmide, transformação, imagens.  

ariskleber@gmail.com 

 

 

Resumo 

 

O projetor 3D é feito a partir de quatro triângulos de plásticos transparentes que quando 

colados umas as outras formam uma pirâmide X quadrangular. Considerando uma secção 

plana paralela à base da pirâmide, separando-a em dois poliedros. Um desses poliedros é 

uma pirâmide X‘ e a outra é um troco de pirâmide de bases paralelas quadradas, o mesmo 

possuí duas bases: a base menor do tronco e a base maior do tronco. A base menor é 

posicionada em cima e no centro de um tablete ligado e passando um vídeo em 2D, que ao 

ser ligado no escuro com o projetor 3D (tronco de uma pirâmide transparente), é possível 

ver imagens em  3D que passam  no vídeo flutuando dentro do tronco da pirâmide 

transparente.  
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Propagação de calor por irradiação e as taxas de variações de 

temperatura dos corpos de diferentes cores  

 

Ariskleber Moraes Santos (PF), Arthur Lago Martins (ES), Vitória Suzarte Rodrigues da Cruz 

(ES), Giselle Laranjeira Alcântara (ES). 

Colégio Ideia. Rua Professora Virgínia, 222, Jequiezinho - Jequié / BA 
Palavras – Chave: Irradiação, temperatura, transmissão de calor.   

ariskleber@gmail.com 

 

Resumo 

 O experimento envolve a transmissão de calor por irradiação. Observamos a temperatura gerada em 

diferentes corpos de mesmo material e com diferentes cores, com o intuito de verificar a influência da 

cor do objeto na absorção de calor. Utilizamos um suporte com uma lâmpada incandescente, duas 

garrafas PET de 250 ml pintadas; uma de cor branca e outra com a cor preta, e dois termômetros 

para medir as temperaturas dos corpos. Monitoramos as temperaturas das garrafas com a lâmpada 

incandescente ligada e  depois com a lâmpada desligada e os corpos atingirem equilíbrio térmico com 

o ambiente. Assim, podemos observar a transmissão de calor por irradiação, a influência da reflexão 

causada pelas diferentes cores e as taxas de variações de temperatura dos corpos registradas nos 

termômetros no aquecimento e no resfriamento. 
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Ângulos formados por retas e transversais 

Ariskleber Moraes Santos (PF), Alaiana de Andrade Pereira Neves (ES), Beatriz Andrade Alves 

(ES), Diego Gonçalves de Sousa (ES) 

Escola Municipal Alcides Filinto Magnavita de Souza – BR 030 , sem nº,  Entroncamento de Boa Nova, Boa Nova 

/ Ba.   

Palavras – Chave: Ângulos, Retas, Transversais. 

ariskleber@gmail.com 

 

 

Resumo 

 

 O experimento utiliza uma imagem feita com material concreto para demonstrar os ângulos 

(correspondentes, alternos e colaterais) formados por duas retas paralelas r e s cortadas por uma 

reta t transversal. Este trabalho ainda tem o potencial de facilitar o aprendizado dos conceitos 

envolvidos por pessoas cegas e com baixa visão. Percebemos que a reta t forma oito ângulos com as 

paralelas. Dependendo da posição que ocupam, esses ângulos recebem nomes especiais. Podemos 

notar utilizando de material concreto que dois ângulos correspondentes ou dois ângulos alternos 

(internos ou externos) são congruentes quando são formados por retas paralelas e uma transversal. 

No entanto, quando as retas não são paralelas, as medidas dos ângulos correspondentes ou dos 

ângulos alternos (internos ou externos) são diferentes. Outros pares de ângulos que podemos 

destacar na imagem construída com material concreto são os chamados colaterais (internos ou 

externos). Sendo que dois colaterais (internos ou externos) são suplementares quando eles são 

formados por retas paralelas e uma transversal. Porem, quando as retas não são paralelas, os 

ângulos colaterais não são suplementares. 
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A menor distância entre pontos 
 

Ariskleber Moraes Santos (PF), Bruno Braga de Souza (ES), Luana Bento Braga (ES) 
 Escola Municipal Alcides Filinto Magnavita de Souza.  BR 030, sem nº, Entroncamento de Boa Nova,  Boa Nova 

/ BA.  

Palavras – Chave: menor distância, pontos, ângulo. 

ariskleber@gmail.com 

 

Resumo 

 

O experimento visa solucionar o problema proposto por Fermat: qual é o menor caminho ligando os 

quatro vértices de um quadrado? Construímos um experimento para verificar a menor distância (ou 

malha viária mais curta possível) entre três pontos que formam um triângulo e quatro pontos que 

formam um quadrado. Para esta experiência utilizamos quatro placas de acrílico, sete pinos de 

madeira de mesmo comprimento, cola para fixas os pinos nas placas, detergente líquido e um 

recipiente com água para mergulhar os dois aparatos; com três e quatro pinos formando os vértices 

de um triângulo e um quadrado respectivamente. Verificamos que as bolhas com sabão buscam o 

equilíbrio, minimizando sua área ao retirar o aparato da água com sabão. Na situação de equilíbrio a 

superfície da bolha é formada por regiões retangulares. Na qual, verificamos o menor caminho entre 

os pontos, além de fazermos as medidas dos ângulos formados entre as regiões retangulares da 

bolha de sabão para comparação entre os dois casos. 
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Elevador de Naftalinas 

Douglas Vasconcelos Lopes 
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 (ES), Guilherme de Almeida Brito (ES), Giovana Sampaio de 

Souza (ES),Isis Oliveira Andrade (ES), Bruno Santos Almeida (PF) 
 
1 

Colégio Dom Pedro II, 2º Travessa Landulfo Caribé, Jequiezinho, S/n. 

 

Palavras-Chave: gás carbônico, densidade 

 

almeidabs@hotmail.com 

 

Resumo 

 

O nosso experimento consiste em abordar sobre um fenômeno que acontece com a 

naftalina. As bolhas de naftalina ficam subindo e descendo em um líquido, mostraremos 

como a densidade pode ser alterada quando se mistura um material com outras 

substâncias. Esse líquido, geralmente é uma mistura de água, vinagre e bicarbonato de 

sódio ou refrigerante. Nessa mistura há bolhas de gás que são liberadas pelo líquido, o gás 

carbônico. A naftalina possui uma superfície "rugosa" que deixa presa as pequenas bolhas 

de gás que estão sendo liberadas pelo líquido, ela é mais densa que a mistura. Quando as 

bolhas ficam aprisionadas em sua superfície, a densidade do conjunto fica menor que a do 

líquido, sendo assim, o peso é menor que o empuxo e a naftalina sobe. 

Quando ela chega na superfície do recipiente, as bolhas  em sua superfície são liberadas e 

a densidade do conjunto aumenta novamente, logo a naftalina  afunda. Esse processo é 

contínuo, até que todo o gás carbônico seja totalmente liberado. 
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MAGLEV caseiro 

João Victor Bernardes Cruz Costa 
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 (ES), Luís Arthur de Almeida Moreira (ES), Yasmin Pereira 

da Guarda (ES), Gabriel Oliveira de Souza (ES), Bruno Santos Almeida (PF) 
 
1 

Colégio Dom Pedro II, 2º Travessa Landulfo Caribé, Jequiezinho, S/n. 

 

Palavras-Chave: trem ,imã. 

 

almeidabs@hotmail.com 

 

Resumo 

 

Fizemos um projeto de MAGLEV ( Magnetic levitation transport ) um trem que flutua sobre 

os trilhos. Existem três tipos primários de tecnologia aplicada aos MAGLEV. Uma que é 

baseada em ímãs supercondutores (suspensão eletrodinâmica), outra baseada na reação 

controlada de eletroímãs, (suspensão eletromagnética) e a mais recente e potencialmente 

mais econômica que usa ímãs permanentes (Inductrack). O Japão e a Alemanha são os 

países que mais têm pesquisado esta tecnologia, tendo apresentado diversos projetos. 

Objetivo do trabalho é criar um protótipo de transporte coletivo de menor impacto ambiental. 

Os materiais que utilizamos no projeto foram: uma pequena peça de madeira, três réguas, 

esponja, 12 ímãs de ferrite e uma supercola. Na base da madeira foram posicionadas as 

réguas para servirem de guia para o trem, os ímãs foram posicionados ao longo da madeira 

com polaridade inversa ao ímã inserido na base do trem. O deslocamento do trem ocorre 

pela repulsão das cargas elétricas. 
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Enchimento automático de balões 

Luan Matheus Oliveira Galvão
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Colégio Dom Pedro II, 2º Travessa Landulfo Caribé, Jequiezinho, S/n. 

 

Palavras-Chave: Inflar, Gás, bexiga 

 

almeidabs@hotmail.com 

 

Resumo 

 

O experimento consiste em fazer um balão se encher automaticamente através de uma 

reação química. Os materiais que serão utilizados são: uma garrafa de gargalo estreito, um 

funil, uma bexiga, vinagre e bicarbonato de sódio. O vinagre será despejado dentro da 

garrafa de gargalo estreito até encher cerca de um quarto da mesma. Na extremidade 

estreita do funil será fixado a bexiga contendo bicarbonato de sódio. Ao levantar a bexiga 

para a posição vertical o bicarbonato de sódio entrará em contato com o sódio promovendo 

a reação química que encherá a bexiga. O ácido acético do vinagre reage com o 

bicarbonato de sódio libertando dióxido de carbono. À medida que o gás é formado, a 

pressão dentro da garrafa aumenta e o balão enche. 
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Ovo de Aço 
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Palavras-Chave: Repulsão, fuligem, ovo 

 

almeidabs@hotmail.com 

 

Resumo 

 

Fuligem é uma partícula solida gordurosa, muito pequena e de cor preta que resultam da 

queima de um combustível ou da decomposição química ou física (atrito) de compostos 

orgânicos sólidos (pneus). O objetivo foi fazer o efeito bola de canhão e mostrar como a 

fuligem age diante de uma fina camada de ar entre ela e a água. Os materiais utilizados 

foram: fuligem, dois ovos, dois garfos, uma vela e água. O ovo foi coberto pela fuligem preta 

da queima da vela e preso entre dois garfos, e seguida foi lançado na água. A queima da 

parafina é incompleta, um pouco de fuligem é liberada na reação e ela acaba grudando na 

superfície do ovo. A fuligem, que é feita de carbono, tem uma superfície bem irregular e que 

repele a água. Assim, quando jogamos o ovo dentro do copo,  onde uma camada de ar bem 

fininha é formada entre a fuligem e a água, dando o efeito de ovo de aço no final do 

experimento. 
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Projeto Vidah 
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almeidabs@hotmail.com 

 

Resumo 

 

Para a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde é o completo bem estar físico, 

mental e social, e não apenas a ausência de doença. Sendo assim o nosso trabalho 

consiste em criar um aplicativo disponibilizando gratuitamente informações, dicas, sobre 

bem estar, saúde e cuidados com a natureza. Nosso objetivo é mostrar que a tecnologia e 

natureza se conectam para uma sociedade mais saudável, através de dicas dadas pelo 

aplicativo em fase de teste, ―Projeto Vidah‖. Na arquitetura do software estão 

fundamentados dois subprojetos: O ―plante uma árvore‖ consiste na conscientização da 

importância da flora e a ―saúde e sociedade‖ com informações e pesquisas locais sobre a 

qualidade de vida e de saúde dos moradores Jequié-Ba. O aplicativo dispõe de fotos, 

tabelas e textos provenientes da pesquisa, além disso, conta com desafios, dicas e 

informações gerais sobre saúde e meio ambiente. Entretanto o aplicativo está em fase de 

teste (Não disponível para download), porém em breve estará sendo liberado. 
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Palavras-Chave: torneira eficiente, dosador de sabão, água 

 

loraksilva@yahoo.com.br 

 

Resumo 

 

Com o objetivo de tornar o processo de higienização das mãos ao lavá-las mais eficiente, 

principalmente o uso nos locais públicos, nos quais bactérias e vírus podem contaminar 

torneiras e dosadores de sabão foram desenvolvidos dois protótipos de torneiras com 

sensores de presença para dosar água e sabão líquido. Além do fator higiênico também 

apresenta o fator econômico que ajuda a diminuir o desperdício de água. O protótipo da 

torneira foi feito de cano PVC, no qual dois sensores estão afixados a frente da torneira em 

posições diferentes e assim a água só é liberada quando detectar a presença das mãos a 

aproximadamente 12 cm de distância. Já o dosador é constituído por um recipiente plástico, 

uma mangueira e uma bomba localizada no interior do recipiente para impulsionar o sabão. 

Assim, para a automatização destes protótipos, os materiais utilizados foram: 1 micro 

controlador (arduino nano), 2 sensores ultrassônico,  1 relé,  2 bombas impulsionadoras. 
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Palavras-Chave: sustentabilidade, restaurante, natureza. 

 

caremftc@hotmail.com 

 

 

Resumo 

 

O restaurante Pucá, localizado no bairro da Fazenda Velha na cidade de Jequié é um lugar 

tranquilo, com riquezas naturais. Um local propício para transformação em um restaurante 

sustentável, que proporcione ao cliente um contato com a natureza de maneira sustentável 

pensando sempre nas futuras gerações e as suas chances de apreciar essas maravilhas. 

Pensando nisso, após uma visita in locu elaboramos um projeto que visa contribuir para a 

sustentabilidade social e econômica suprindo uma carência da cidade que não possui um 

restaurante sustentável. O projeto objetiva também, reconstruir em maquete um exemplo de 

como seria a adequação deste restaurante. Este trabalho possibilita que outros 

estabelecimentos possam adotar essa vertente que é imprescindível para a conservação de 

nossas riquezas naturais. 
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Resumo 

 

A baixa umidade do ar aumenta os problemas respiratórios e as altas temperaturas nos 

fazem sofrer com o ar que não circula. No inverno, para nos proteger do frio, acabamos nos 

fechando nos ambientes e com isso diminuindo a circulação do ar. Com intuito de resolver o 

problema da circulação do ar nos ambientes fechados, criamos um umidificador de baixo 

custo, o qual por meio da eliminação do vapor de ar umidifica os ambientes, tornando o ar 

mais leve, saudável e melhor para ser respirado. Para a montagem do mesmo foi utilizado 

um sensor de temperatura e umidade DHT11, que permite fazer leituras de temperaturas 

entre 0 a 50 Graus Celsius e Umidade entre 20 a 90%, sendo enviadas ao micro controlador 

arduino, no qual os dados são processados por meio de uma programação feita em 

linguagem ―C‖ e mostrados em um display LCD. Caso o valor lido pelo sensor seja menor 

45%, será acionado um ventilador de computador afixado a tampa de uma vasilha plástica 

que contém água, nesse momento, ocorrerá uma troca de temperatura e consequentemente 

a evaporação da água umidificando todo ambiente. Quando constatado que a umidade está 

com o percentual normal o cooler (ventilador) será desligado automaticamente pelo arduino. 
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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é demonstrar, por meio de dois experimentos, formas práticas, 

simples e principalmente significativas sobre o fenômeno da densidade e a diferença das 

misturas homogêneas e heterogêneas. É muito comum em sala de aula estes conteúdos de 

ciências serem trabalhados de forma bastante teórica e descontextualizada deixando 

dúvidas nos educandos que poderiam ser minimizadas com aulas experimentais, nas quais 

são utilizados materiais e substâncias do nosso cotidiano. Inicialmente foi feita uma torre 

com várias substâncias e materiais (mel, leite, detergente líquido, vinagre, álcool, parafusos, 

milho de pipoca e tampinha plástica), no qual podemos explicar e demonstrar a definição de 

densidade e misturas homogêneas e heterogêneas (fases, componentes). Para ilustrarmos 

ainda mais a definição de densidade foi também realizado o experimento que mostra se o 

ovo está velho de posto ou não, colocando-o num copo de água. 
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Resumo 

 

A escolha da profissão para o jovem tem um significado muito importante perante a sua 

condição de ser. Além do turbilhão de emoções referente aos seus interesses pessoais, o 

futuro financeiro e familiar, existe uma carga sobre a sua pouca experiência, que acaba 

dificultando as escolhas. O projeto teve como objetivo desenvolver um aplicativo que 

auxiliará aos futuros ingressantes no CEEP Régis Pacheco a escolherem o melhor curso 

técnico baseado em suas preferências e atividades do cotidiano. O aplicativo apresenta um 

conjunto de opções que descrevem o que a pessoa costuma e gosta de fazer. O usuário do 

aplicativo seleciona suas preferências e no final é gerado um resultado com base nas 

respostas. Para o desenvolvimento do projeto foi utilizado a plataforma App Inventor, que é 

uma aplicação de código aberto criada pela Google e mantida pelo Massachusetts Institute 

of Technology (MIT). Esta plataforma permite que principiantes à programação de 

computador criem aplicações de software. Ela utiliza uma interface gráfica que permite aos 

usuários arrastar e soltar objetos visuais para criar aplicativos que podem ser executados 

em dispositivos Android. Espera-se que, com este aplicativo, os futuros alunos ingressantes 

no CEEP Régis Pacheco, possam definir, com maior segurança, o curso técnico ideal. 
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Guia Anticyberbullying: Aplicativo para conscientização e combate 

ao Cyberbullying 

Felipe Santos Couto (PF), Caique Novaes de Souza (ES), Daniel Santos Marinho (ES), Diego da 

Silva Santos (ES), Elisângela Alves Lima (ES) 

Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Régis Pacheco, Rua 15 de 

Novembro, s/n, Campo do América, Jequié-BA. 

 

Palavras-Chave: Cyberbullying, conscientização, aplicativo. 

 

felipescouto@gmail.com 

 

Resumo 

 

O cyberbullying é um tipo de violência praticada contra alguém através da internet ou de 

outras tecnologias relacionadas. Praticar cyberbullying significa usar o espaço virtual para 

intimidar e hostilizar uma pessoa, difamando, insultando ou atacando covardemente. Na 

internet e no celular, mensagens com imagens e comentários depreciativos se alastram 

rapidamente e tornam o bullying ainda mais perverso. Como o espaço virtual é ilimitado, o 

poder de agressão se amplia e a vítima se sente acuada mesmo fora da escola. Muitas 

vezes a vítima não sabe de quem se defender, visto que os agressores não são 

identificados, exceto quando há uma investigação por parte da polícia. Dessa forma, este 

projeto teve como objetivo desenvolver um aplicativo para o combate e conscientização do 

cyberbullying, assim como, realizar denúncias destes atos, dentre outros relacionados com o 

desrespeito aos direitos humanos. Foi utilizado o App Inventor, plataforma gratuita da 

Google que possibilita o desenvolvimento de aplicativos para Android. Sendo assim, espera-

se que as pessoas se conscientizem e aprendam mais sobre o cyberbullying, identificando e 

denunciando casos. Consequentemente, espera-se, também, que haja a diminuição desses 

casos que vêm aumentando e tornando parte da sociedade. 
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FacilitIR: Aplicativo para auxiliar na declaração do Imposto de 

Renda 

Felipe Santos Couto (PF), Débora Carla Santos Guedes (PF), Michele Jesus Pereira de Brito 

(ES), Gabriela de Araújo Santos (ES), Manoela dos Santos Farias (ES), Ananda Alves Peixoto 

(ES) 

Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Régis Pacheco, Rua 15 de 

Novembro, s/n, Campo do América, Jequié-BA. 

 

Palavras-Chave: Imposto de Renda, declaração, aplicativo. 

 

felipescouto@gmail.com 

 

Resumo 

 

O Imposto de Renda (IR) é o valor anual descontado do rendimento do trabalhador ou da 

empresa e entregue ao governo federal, sendo que a porcentagem de desconto é fixada 

pelo governo de cada país onde é aplicado tal imposto. A apresentação dessa declaração é 

obrigatória a todos os trabalhadores que possuem rendimento superior ao valor mínimo 

definido pelo governo. Dessa forma, o projeto teve como objetivo desenvolver o aplicativo 

denominado FacilitIR, voltado para o sistema Android, que pretende ajudar a população 

brasileira a declarar o Imposto de Renda de maneira fácil e rápida. O auxílio na entrega da 

declaração pelo próprio trabalhador intenciona também gerar uma economia, pois não será 

necessário contratar um profissional da área contábil. Para o desenvolvimento do projeto foi 

utilizado a plataforma App Inventor, que é uma aplicação código aberto criada pela Google e 

mantida pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Esta plataforma permite que 

principiantes à programação de computador criem aplicações de software. Sendo assim, 

com este projeto, espera-se que, com a utilização do aplicativo, sejam esclarecidas dúvidas 

sobre o Imposto de Renda e que possibilite qualquer pessoa a fazer sua própria declaração 

de forma simples. 
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Jequié Bus: Aplicativo de localização de ônibus municipais 

Felipe Santos Couto (PF), Luís Henrique Oliveira Andrade (ES), Tassio Santos Nascimento 

(ES), Beatriz Santos de Jesus (ES), Anna Júlia Ferreira Rocha Nascimento (ES) 

Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Régis Pacheco, Rua 15 de 

Novembro, s/n, Campo do América, Jequié-BA. 

 

Palavras-Chave: GPS, transporte público, aplicativo. 

 

felipescouto@gmail.com 

 

Resumo 

 

O transporte público no Brasil é considerado ruim e ineficiente, com passagens caras e 

ônibus frequentemente lotados, veículos em condições ruins. O tempo de espera que as 

pessoas enfrentam todos os dias é um problema. Atrasos pelos ônibus podem ocorrer 

fazendo com que as pessoas percam muito tempo ao esperar o ônibus, impossibilitando-as 

de realizarem outras tarefas e otimizarem seu tempo. O projeto tem como objetivo facilitar a 

vida das pessoas, na cidade de Jequié-BA, através de um aplicativo que localiza ônibus em 

tempo real. Para isso foram desenvolvidos dois aplicativos: um para o motorista e outro para 

o passageiro. O do motorista serve apenas para enviar a localização do ônibus e o do 

passageiro, para recebê-la. Essa localização se dá através da escolha da linha do ônibus. 

Após a escolha é mostrado na tela a real localização do mesmo. Para o desenvolvimento do 

aplicativo Jequié Bus foi utilizado a plataforma Thunkable, que é um construtor drag and 

drop, utilizado para criação de aplicativos Android. Com este projeto, espera-se que os 

usuários do aplicativo Jequié Bus possam otimizar seu tempo, evitando gastá-lo na espera 

do ônibus. O usuário poderá acessar a qualquer momento e de lugar em tempo real, através 

de dispositivos móveis. 
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Rio das Contas: Colégio Bem Me Quer sugerindo o banheiro seco 

como alternativa ecológica para a população de Jequié-BA 

Fernanda Figueredo dos Santos (PF), Andréia Almeida Silva (PF), Anielly Santos da Silva (ES), 

Evely Costa Brito (ES), Maria Júlia da Silva Santos (ES), Milena Santos Oliveira (ES) 

Colégio Bem Me Quer,  R. Jorge Piton, 51 - Joaquim Romão, Jequié - BA, 45200-000.  

 

Palavras-Chave: Rio das Contas, banheiro seco, compostagem. 

 

figueredo.fernanda.santos@gmail.com 

 

Resumo 

 

Um dos mais importantes mananciais baianos, o Rio das Contas, está pedindo socorro. 

Agonizando entre baronesas, devastação, exploração humana e poluição oriunda do 

lançamento de dejetos na água, o rio vive um verdadeiro drama e precisa de ações que 

visem sua recuperação. Diante disso, esta pesquisa objetiva demonstrar a atual situação do 

Rio das Contas em Jequié-BA por meio de registros fotográficos e expor um modelo de 

banheiro seco como alternativa para minimizar o lançamento de dejetos humanos no curso 

do rio. O banheiro seco caracteriza-se como uma alternativa ecológica para o tratamento de 

fezes humanas, rica em elementos orgânicos, sem o envolvimento da água, utilizando um 

sistema fechado para a atuação de microrganismos que promovem a compostagem das 

fezes. Como resultado, há a minimização da poluição da água, a redução de doenças e 

patologias com veiculação hídrica, e produção de adubo orgânico para aprimoramento de 

hortas domésticas e/ou agricultura de subsistência. Portanto, os discentes do 9º ano do 

colégio Bem Me Quer reproduziram um banheiro seco, simulando o processo de 

compostagem de fezes humanas. Esta pesquisa provocou amplas reflexões acerca da 

reciclagem da matéria orgânica e da preservação do Rio das Contas. 
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Citogenética: metodologia e aplicações na Ciência 

Gabriel Barreto Brito¹ (PQ), Jônatas Gomes Santos² (PQ), Maiara Larissa Fernandes de 

Menezes³ (PQ), Matheus Galvão Brito
4
 (PQ) 

¹Rua Joaquim Lobo II, nº 260, Centro, Jequié – BA  

²Vila Rodoviária, rua 1, nº 206, Jequiezinho , Jequié – BA 

³Avenida Artur Moraes, 445, Jequiezinho, Jequié – BA   
4
Rua Senhor Bento Palmas, 262, Joaquim Romão, Jequié – BA 

 

Palavras-Chave: Genética, Cromossomo, Cariótipo  

 

brito.gabrielbarreto@gmail.com 

 

Resumo 

 

A citogenética é uma técnica utilizada em vários ramos da Ciência, porém pouco conhecida 

pela população geral. As aplicações vão desde estudos em Biologia da Conservação e 

Zoologia, ao analisar diversidade críptica e evolução, até áreas de Genética Humana e 

Medicina, para pesquisas com síndromes, tais como: Down, Klinefelter, Triplo X, entre 

outras. Dada a sua importância, esse experimento visa demonstrar os procedimentos desta 

técnica, e as suas principais aplicações nas diferentes áreas do conhecimento.  Para tal, 

utilizaremos um microscópio com lâminas de células animais em metáfase, demonstrando a 

organização cromossômica durante esse estágio e as diferenças existentes no número e 

morfologia dos cromossomos entre espécies e táxons distintos. Por fim, ao demonstrar a 

aplicabilidade e eficiência desta técnica, aproximamos a comunidade das pesquisas 

desenvolvidas, além de despertar a curiosidade a futuros pesquisadores. 
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Mecanismos da vacina indolor 

Hannah Magalhães Muniz Teixeira
1
(PQ), Jonatas Gomes Santos

2
(PQ), Lorena Souza Silva

3
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Maiara Larissa Fernandes de Menezes
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. 

Palavras-Chave: microagulhas adesivas, modelo, “cama de prego” 

 

hannah_teixeira_@hotmail.com 

 

Resumo 

 

Desde o início de seu desenvolvimento, as vacinas têm desempenhado um papel importante 

na saúde individual e pública. Seu funcionamento é baseado em expor o organismo a vírus 

ou bactérias inativados para estimular o organismo a produzir sua própria proteção. O 

constante progresso científico tem possibilitado a evolução dos mecanismos de vacinação, 

contando com o método de injeção tradicional e mais recente, os adesivos com 

microagulhas. Com objetivo de mostrar a população esse novo método de vacinação 

indolor, será realizado um experimento com 2 modelos explicatórios. Sendo eles, um de 

tamanho real (adesivo) e um similar a uma cama de prego (isopor e alfinetes), para 

entendimento do mecanismo. A partir deles, serão explicadas as vantagens e a eficiência 

desses adesivos em relação à vacina tradicional, devido ao bônus de causarem pouca ou 

nenhuma dor na aplicação. O tamanho reduzido das microagulhas e o princípio da ―cama de 

pregos‖ são algumas das razões de sua eficiência.  
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Importância das minhocas para o crescimento das plantas 
 
 

Iolanda Soares Trindade (PF), Allana Heloisa F. Ribeiro (ES), Isaias Cardoso da Silva (ES), Júlia 

Moreira de Jesus (ES), Nicole de Jesus Souza (ES) 

 

Escola Municipal Professora Corina Leal, SN, Fazenda Velha, Jequié- Ba 

 
Palavras-Chave:minhocas, húmus, plantas. 

 

Iolanda-pro@hotmail.com  

 

 

Resumo 
 

As plantas necessitam de diversos nutrientes para se desenvolver. Pensando nisso e tendo 

como base as rodas de conversas sobre as plantas com a turma da Educação Infantil de 

uma escola do campo, iniciamos a pesquisa sobre a importância das minhocas para o solo. 

A minhoca é detritívora, ou seja, alimenta-se de restos orgânicos de vegetais e animais, por 

ter esse tipo de alimentação, elas eliminam em suas fezes restos de alimentos que sofrem a 

ação de bactérias decompositoras, essas bactérias produzem o húmus. Sendo este muito 

importante para o crescimento das plantas, pois, possui nitrogênio, fósforo e potássio, 

nutrientes que fazem as plantas crescerem e desenvolverem-se. Portanto, as crianças 

perceberam por meio prático a importância das minhocas para o solo.  
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A digestão inicia pela boca? 

Iolanda Soares Trindade (PF), Rafaela Nogueira Santos (ES),Ryan Almeida Dias(ES), Nicole 

Alves Soares(ES),Wylly Santos Meira(ES) 

 

Escola Municipal União do Povo, SN, Bairro: Km- 4, Jequié- Ba   

 
Palavras-Chave:digestão, ptialina, amido. 

 

 

Iolanda-pro@hotmail.com  

 

Resumo 

 

O sistema digestório é composto por um conjunto de órgãos que são responsáveis pelo 

processo de absorção dos nutrientes. Para comprovarmos que o processo de digestão inicia 

pela boca, realizamos o experimento com a saliva, amido e a tintura de iodo. A mudança de 

cor apresentada pela combinação do amido indica uma reação química. O amido ao reagir 

com o iodo apresenta uma coloração roxa, mas a mistura com saliva não ficou roxa por 

causa da atuação da enzima ptialina. Pois ela transforma o amido em maltose que não 

reage com iodo. 
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Teste do Bafômetro  

Ivanilson Vieira Souza Junior
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 (PG), Rodrigo Santos Rocha
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(ES), Emerson Patrick Souza 

Alves
2
 (ES), Vitória Sena Nunes

2
, Gilvania Santos Gomes

2
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¹ Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia Campus Jequié Bahia
1 

² Escola Municipal Adolfo Ribeiro
2
 RUA ANTÔNIO ORRICO, S/N – SÃO JUDAS TADEU 

 
Palavras-Chave: álcool, teste do bafômetro, reação de oxirredução.   

 

e-mail: junior_dabahia@hotmail.com 

 

Resumo 

 

A fim de reproduzir de forma simplificada um bafômetro, equipamento eletrônico usado para 

identificar de forma qualitativa e quantitativa teores de álcool no organismo em virtude da 

ingestão de bebidas alcoólicas, foi montando um sistema onde uma reação química é feita 

para exemplificar qualitativamente o seu funcionamento. Para isso utilizou-se uma solução 

ácida de dicromato de potássio (K2Cr2O7) de coloração alaranjada, retirou-se uma pequena 

quantidade da solução colocando em tudo de ensaio. Para fazer o teste monta-se um 

sistema fechado contendo álcool e duas mini mangueiras, uma será usada para a passagem 

dos vapores do álcool e a outra para ser assoprada pelo indivíduo. Os vapores do álcool ao 

entrar em contado com a solução ácida de K2Cr2O7 reduz o cromo do estado de oxidação +6 

para +3, enquanto o álcool sofre oxidação para ácido acético em uma reação de química de 

oxirredução. O resultado visual dessa reação é a mudança de coloração de alaranjado para 

verde, indicando positivo para a presença de álcool. 
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Garrafa pet e energia solar: aquecimento de água através de ação 

sustentável 

Ive Caroline Souza Santana (ES), Pedro Edson Moreira Correia (ES), Mateus Ferreira Lima (ES), 

Jeniffer Alves Almeida  (ES), Dimas Souza dos Santos  (PF) 

Colégio Estadual Luiz Navarro de Brito, Rod. Br 116, s/n km 3 - Jequié, Bahia. 

 

Palavras-Chave: sustentabilidade, garrafa pet, energia solar. 

 

e-mail do autor principal: dimas-souza@hotmail.com 

 

Resumo 

 

 O trabalho desenvolvido no Colégio Estadual Luiz Navarro de Brito, com alunos do 1º 

ano do ensino médio, traz uma visão sustentável de aquecimento da água para fins 

domésticos, reaproveitando garrafas pet e através da luz solar. Sendo possível a 

reutilização das garrafas que, geralmente, são descartadas pela população, buscamos uma 

solução para que o meio ambiente não seja atingido negativamente por esse descarte, bem 

como aproveitarmos ainda mais da energia solar. O projeto consiste na absorção de 

radiação solar por garrafas (de plástico escuro) montadas em um sistema de encanamento, 

onde a água aquecida será transportada, distribuída e utilizada para ações domésticas, 

economizando energia elétrica, e consequentemente, dinheiro. O projeto também tem como 

meta conscientizar a população das ações inconscientes que geram contaminantes ao meio 

ambiente, alertando-os para as consequências dessa poluição. As pessoas sempre buscam 

maneiras de ter benefícios de maneira barata mas esquecem das agressões ao meio 

ambiente que podem estar causando, e esse nosso projeto busca relacionar o útil ao 

agradável e principalmente, ao correto. 
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Como a ciência explica a magia?  

Karolyne de Araújo Silva (PF), Eliana Sardinha da Silva (PF), Felipe Santos Cruz (ES), Yan Dias 

Carvalho (ES), Micael Lucas Pereira Santos (ES), Gisele Souza Martins (ES)  

Centro Educacional Presidente Médici, Rua Princesa Isabel S/N, CEP 45.202-650, Jequié-BA 

 

Palavras-Chave: conhecimento científico, magia, ensino-aprendizagem 

 

 

Resumo 

 

O projeto desenvolvido visa demonstrar o quanto o processo ensino-aprendizagem dos 

alunos pode ser favorecido, ao saberem que toda a ―magia‖ que envolve muitos 

experimentos são explicados por meio do conhecimento científico. Assim, algumas 

experiências simples que são capazes de misturar magia e o conhecimento científico foram 

selecionadas: ―fazendo fogo‖, o qual colocando-se o algodão em um recipiente de alumínio, 

seguido de permanganato de potássio e três gotas de glicerina possibilitará a visualização 

do fogo, no qual o algodão queimará com o calor liberado da reação entre o permanganato 

de potássio e a glicerina numa reação exotérmica; ―sopro mágico‖, o qual ao colocarmos o 

indicador fenolftaleína numa solução básica a mesma ficará rósea, mas ao assoprarmos 

com a solução tornará incolor, pois uma reação entre a solução básica e o óxido ácido (CO2), 

formaram um sal com propriedades ácidas e água; ―carta secreta sangrenta‖,  a qual ao 

misturarmos uma solução de tiocianato de potássio e cloreto férrico formará uma substância 

de coloração vermelha, o tiocianato férrico, revelando o mistério do pincel de tiocianato de 

potássio ao borrifarmos a solução de cloreto férrico, que mostrará a escrita inicial invisível 

em vermelha.  
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Regador automático 

Karolyne de Araújo Silva
1
(PF), Jonathan Fábio Alves de Jesus (CM), Carla Gabrielle Matos da 

Silva (ES), Luidi Santos Paiva Junior (ES), Pablo Henrique Lima Dias (ES), Rebeca Oliveira 
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Palavras-Chave: umidade do solo, automatização, irrigação  

 

loraksilva@yahoo.com.br 

 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta um sistema de controle de irrigação que deve manter a umidade do solo 

dentro da faixa apropriada, evitando desperdício de água. O sistema é acionado e desligado em 

resposta à umidade do solo não havendo desperdício de água. A quantidade de água aplicada é 

efetivamente aquela que a planta de fato precisa. O regador automático faz uso de um sensor de 

umidade de solo (higrômetro), que é responsável por transmitir os dados ao micro controlador arduino 

na qual é possível monitorar a umidade no solo. Averiguado que o mesmo está seco, uma válvula é 

acionada para fazer a irrigação da(s) planta(s), quando constatado que o terreno já está com a 

umidade alta (solo encharcado) a válvula é desligada. Essas informações coletadas pelo sensor são 

mostradas em um display LCD que permite ao usuário visualizar os dados em tempo real como, por 

exemplo, se a válvula está ligada ou desligada e o estado do solo entre seco, úmido e encharcado. 

Para o desenvolvimento do protótipo foi utilizado um sensor de umidade do solo (higrômetro), um 

Arduino Pro Mini, um Display LCD, uma mini válvula para interrupção da água, alguns Jumper (fios) e 

uma fonte de alimentação de 12 v. 
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Tampa de vaso sanitário habilidosa 
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loraksilva@yahoo.com.br 

 

Resumo 

 

Com o objetivo de tornarmos o hábito de urinar no vaso sanitário sem molhar a tampa, para 

o sexo masculino em especial, foi criado um protótipo de tampa sanitária higiênica. O 

funcionamento da tampa ocorrerá quando o corpo se aproximar da mesma, levantando-se 

para que as pessoas possam urinar sem tocá-la. As mesmas são frágeis e quebram com a 

falta de cuidado quando tocadas inadequadamente e também devido a reações das 

substâncias (ácido úrico e uréia) eliminados na urina. Assim a tampa irá conservar por mais 

tempo. Além disso, contribui na higienização. O protótipo do vaso sanitário com tampa foi 

adaptado a partir de um modelo simples para crianças de até quatro anos de idade. Para se 

tornar eletrônico foi incrementado ao protótipo um circuito arduino (um micro controlador), 

um sensor ultrassônico que enviará um comando para o circuito, o qual acionará o micro-

servo responsável pelo acionamento da tampa do vaso sanitário. O sensor ultrassônico e os 

leds estão localizados na frente do vaso e atrás do mesmo ficará o micro controlador e o 

micro-servo.  
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Reação explosiva: Foguete de garrafa PET movido a álcool 
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Palavras-Chave: combustão, explosivos, foguete 

 

e-mail do autor principal: Ieoneazevedo@gmail.com 

 

Resumo 

 

Montar um foguete movido através de uma reação de combustão do álcool comercial. 

Combustão ou queima é uma reação química exotérmica entre uma substância (o 

combustível) e um gás (o comburente), geralmente o oxigênio, para liberar calor e luz. 

Nosso foguete é feito com o uso de materiais do dia-a-dia: garrafa pet, álcool comercial, 

canudo e barbante. 
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Caixa médica Inteligente 

Lorena Almeida Ribeiro (PF), Jonathan Fábio (PF), Charles dos Santos Barreto(ES), Rafael da 

Guarda Caires(ES), Predo Lukas Miranda Lobão(ES) 

Colégio da Polícia Militar/ Profº Magalhães Neto, AV Governador Lomanto Junior, s/n , Joaquim Romão,Jequié-

Bahia  

 

Palavras-Chave: Caixa, médica, remédio. 

loryar@hotmail.com 

 

 

Resumo 

 

Durante as nossas pesquisas nós percebemos que o desenvolvimento de um sistema de 

controle de horário de ingestão de remédios é extremamente necessário para preservação 

da saúde humana, e com isso planejamos o desenvolvimento de um software que possibilite 

não só o controle da ingestão de remédios, mas que se auto atualize para poder se adaptar 

as novas demandas de remédios legais ao consumo da população, assim criamos o 

dispositivo denominado ―Caixa Médica Inteligente―, é projeto de pesquisa tecnológica e 

social que tem como objetivo desenvolver um aparelho de fácil acesso e monitoramento de 

ingestão de medicamentos. O projeto final tem como uma de suas funções o alerta e 

monitoramento da hora exata de ingestão dos remédios necessários, esse modelo conta 

com um alarme sonoro no próprio dispositivo hardware e de um sistema app vinculado ao 

celular do usuário com uma programação de auto ajuste de horário e um programa que 

alertará em caso de falta do remédio ou que o mesmo esteja no compartimento errado, além 

de alerta qual o tipo de medicamento que deve ser tomado e a sua quantidade. O aparelho 

também foi projetado com o objetivo de possuir baixo custo, facilitando o seu acesso à 

população. 
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Óculos especial para deficientes visuais 
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Fontes Bispo (ES), Eloísa Vitória A. de Oliveira (ES). 
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loryar@hotmail.com 

 

Resumo 

 

Segundo dados do IBGE, no Brasil há cerca de meio milhão de pessoas que possuem 

deficiência visual e, dentre elas, 16% permanecem impossibilitadas de realizar atividades 

habituais como ir à escola, trabalhar e brincar. Diante dessa limitação foi desenvolvido um 

óculos capaz de auxiliar deficientes visuais, tanto na locomoção quanto na inclusão social. 

Constituído por três sensores ultrassônicos HC-SR04 acoplados a ele, o protótipo é capaz 

de detectar quaisquer obstáculos que estejam acima da linha da cintura daquele que o usa. 

Quando um desses sensores detecta algum objeto, um sinal é enviado para a placa Arduíno 

que, em contrapartida, direciona uma carga elétrica aos motores de vibra-call fixados em 

cada perna do óculos, dessa forma, o usuário saberia que, por exemplo, quando o motor 

esquerdo vibrasse, algum objeto teria sido detectado do seu lado esquerdo, assim como 

aconteceria com o direito. Em outro caso, se houvesse algum objeto à sua frente, os dois 

motores seriam ativados ao mesmo tempo. 
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Robô de Progressão em Áreas de Risco 
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loryar@hotmail.com 

 

Resumo 

 

Por meio da automação e mais especificamente da robótica, muitas das tarefas humanas 

estão sendo facilitadas pelos robôs diminuindo a exposição do ser humano a locais 

insalubres e perigosos. Partindo desse princípio, foi criado um protótipo de um robô que 

pudesse substituir pessoas, em atividades perigosas e de alto risco.  Foram utilizados os 

seguintes materiais:  chapas de PVC, correntes de bicicleta e parafusos. Seu modo de 

locomoção baseia-se no modo de deslocamento dos tanques militares, por esteiras lagartas, 

o que facilita seu avanço aos diversos tipos de terreno, um sensor ultrassônico foi acoplado 

na frente do protótipo para detecção de possíveis obstáculos em seu caminho, emitido 

assim, um alerta sonoro ao seu operador evitando possíveis colisões quando algum perigo 

for detectado. O Robô conta ainda com um sensor de luz que permitir o acionamento 

automático das suas lanternas de emergência.  Sua funcionalidade tem por base a 

plataforma Arduíno que juntamente com um aplicativo desenvolvido para a plataforma 

androide que garante ao mesmo ser controlado em distâncias consideravelmente seguras 

do objeto ou área que ofereça algum risco para seu operante.  
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Robô de telepresença 
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e-mail do autor principal: loryar@hotmail.com 

 

Resumo 

 

O robô de telepresença foi desenvolvido no intuito de interagir e entreter as pessoas ao seu 

redor. Além disso, o mesmo consegue tornar possível a presença de um indivíduo em um 

local em que ele não se faça presente, por exemplo: eu falto a uma reunião, porém, com o 

robô de telepresença eu conseguirei me fazer presente através de uma conexão com o 

Skype, e, diferente dos outros meios de comunicação, o robô pode se locomover 

transmitindo a minha imagem. Foram utilizados para sua criação: uma caixa de madeira 

M.D.F, 4 micro servos 9g sg90(360°), 3 rodas de madeira envolvidas por um emborrachado, 

1 tablet, 1 cano PVC, 1 módulo bluetooth e 1 arduíno uno. A caixa de M.D.F exerce a função 

de plataforma móvel (chassi), onde foi fixado em seu centro um suporte para tablet feito de 

cano de PVC, tipo um pau de selfie, com 2 graus de liberdade horizontal e vertical. O robô é 

controlado por um smartphone através do módulo bluetooth contido em ambos os 

dispositivos. Um aplicativo presente no smartphone serve de ligação entre ―smartphone-

robô‖ e se assemelha a um controle remoto. 
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O potencial farmacobotânico da Sete-sangrias 
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Resumo 

 

Trabalho desenvolvido por alunos do curso Técnico em Cozinha nas disciplinas: Sustentabilidade 

gastronômica e Biologia: Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Com proposta de utilizar 

plantas não-convencionais e medicinais, incentivando a viabilidade da produção e consumo de 

alimentos seguros, orgânicos, regionais e/ou sustentáveis. Chupea cartagenesis – sete-sangrias, 

como e popularmente conhecida no Brasil. Na antiguidade fazia-se sangrias quando o paciente tinha 

febre intermitente, ao fazer uso do mesmo observou-se que ocorria o mesmo efeito das sangrias, por 

isso o nome. Utilizadas para fins terapêuticos, diuréticos, laxativos e especialmente no controle da 

hipertensão arterial e prevenção de arteriosclerose, segundo. É uma espécie amplamente 

disseminada no Brasil, com um perfil fitoterápico contendo entre outras coisas, flavonóides em 

especial, a quercetina potencial antioxidante, anticarcinogênico e seus efeitos protetorese aos 

sistemas renal, cardiovascular e hepático. 
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Plantando bananeira  
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Sousa Pereira (ES), Claudinei Silva Cardoso(ES). 
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Resumo 

 

Trabalho realizado nas disciplinas: Sustentabilidade Gastronômica e Biologia: Meio 

Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho, no intuito de pesquisar plantas convencionais 

na região de Jequié, alunos do curso técnico em Cozinha no CEEP Régis Pacheco, 

escolheu a banana (Musa ssp.), fruta com elevado valor nutricional e potencial econômico, 

contém 5-hidroxitriptamina  é uma monoamina neurotransmissora sintetizada nos neurônios (de 

propriedades vasoconstritivas e inseticidas), ácido caprílico (de ação fungicida e pesticida), 

canferol (de propriedades antibacteriana) e compostos com ação anti-hiperglicemiante. O 

pseudocolmo contém compostos polifenólicos, sua seiva apresenta pH ácido e possui 

aminoácidos e ferro, com grande ação na formação de colágeno; possui cerca de 7,6 % de 

proteínas, proantocianidinas, pigmentos polifenólicos, potássio, pectina, ácido carboxílico, 

além de ser um potente anestésico local. Podendo ser utilizada de forma integral, na 

agricultura, de forma medicinal e na culinária.  
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A utilização do Bredo na alimentação 
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Resumo 

 

Procurando conhecer plantas não convencionais que possam ser consumidas e que tenham 

potencial nutricional. Foi escolhido o bredo Amaranthus ssp., rico em vitaminas A, B1, B2, 

cálcio, ferro, potássio e proteínas. Muito utilizado no combate ao colesterol alto na 

etnobotânica. Tem grande influência na alimentação e na medicina popular, algumas 

referências bibliográficas mostram o combate à queda de cabelo e é anticancerígeno. Por 

ser uma planta não convencional possui distribuição limitada e restrita. As folhas são 

utilizadas na culinária para o preparo de caldos, caruru, saladas, suas sementes são 

torradas e consumidas em sucos ou nas refeições. 
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Plantio de árvores para compensação de carbono – Siga essa 

pegada 
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Tailana Santos Santana (ES).  
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Resumo 

 

Tendo em vista a correlação entre os gases: gás carbônico, clorofluorcarboneto, metano e 

óxido nitroso e a ação desses absorvendo o calor solar, - refletido pela superfície do planeta 

-, e mantendo o calor na atmosfera de forma a permitir uma temperatura ideal para a 

manutenção da vida e, tendo em vista que a ação do homem tem aumentado 

substancialmente a concentração de gás carbônico, provocando um desequilíbrio que 

aumenta a temperatura do planeta, em um efeito chamado ―efeito estufa‖, além do fato de 

que o processo de fotossíntese  realizado pelas plantas contribui para ―compensar‖ o 

excesso de carbono emitido; foi feito um estudo bibliográfico, além de entrevistas com 

especialistas para a realização do plantio de árvores,  para compensação de carbono: 

atividade de cooperação que motivou a busca do conhecimento científico, aplicando, na 

prática, o que foi discutido, aprendido e socializado nas aulas, um ato de natureza científica 

em favor do meio ambiente e que envolve professores, alunos  e a própria  escola como 

agentes polarizadores de uma ação sustentável e transformadora. Para tanto, além do 

estudo do tipo de árvores a serem plantadas, realizamos a adaptação e simplificação de 

uma ―calculadora de pegada de carbono‖ para atender a realidade dos alunos do colégio. 
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Genética do câncer: entendendo o funcionamento das células 
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Palavras-Chave: DNA, Mutação, Replicação 

 

matheusgalvao07@gmail.com 

 

Resumo 

 

O câncer surge a partir de alterações no DNA durante a replicação desta molécula no 

processo da divisão celular. O DNA é duplicado para que as células originadas de uma 

única célula-mãe possuam o mesmo material genético. As alterações que acontecem 

durante este processo são as mutações, que podem ser de diversos tipos. Células com o 

material genético alterado multiplicam-se e passam para as células-filhas o DNA mutado. O 

câncer é a multiplicação desordenada e o acúmulo destas células de DNA alterado, 

podendo ser, para a medicina, tumores malignos (quando há risco de que estas células se 

espalhem para outros órgãos - metástase) ou benignos (quando o tumor é localizado). A 

diferença entre esses tumores está na disposição deste aglomerado de células cancerosas. 

Este trabalho objetiva, a partir de um modelo, apresentar à população os conceitos básicos 

sobre o câncer afim de esclarecer dúvidas e romper crendices populares incoerentes com o 

conhecimento científico acerca desta doença. O modelo feito com cartolinas, recria o 

processo de replicação do DNA, ilustrando mutações, formação de tumores e metástases. 
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Os efeitos da maconha no pulmão 
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Palavras-Chave:droga, pulmão, alvéolos. 

 

mylla_guerra19@hotmail.com  

 

 
 

A maconha é uma droga que apresenta um potencial vicio substancial. Sabendo disso e 

diante da realidade sobre a qual a nossa escola esta inserida e, sobretudo, diante dos casos 

de alunos que já estão envolvidos no mundo das drogas é que pensamos em apresentar 

através de um experimento simples, utilizando apenas gelo seco, carne, bexiga e garrafa 

pet, os efeitos das drogas no pulmão, principalmente, nos alvéolos pulmonares, que são 

estruturas de pequenas dimensões localizadas nos bronquíolos, onde se realiza a hematose 

pulmonar, que é a troca gasosa entre os gases Carbônico CO2 e Oxigênio O2. Com esse 

experimento foi possível percebermos que ao entrar em contato com o gelo seco (droga), os 

alvéolos pulmonares (carne), modifica  sua estrutura. Sendo possível observar por meio 

prático os efeitos nocivos das drogas no pulmão. 
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BIODIGESTOR ESCOLAR: PROMOVENDO REFLEXÕES SOBRE 
ALTERNATIVAS ENERGETICAS 
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Palavras-Chave:biodigestor didático. Biogás. Biofertilizante. 

nelsonfylho@hotmail.com 

                                   RESUMO 

 

Nas últimas décadas a humanidade tem se preocupado cada vez mais com as questões 

ambientais, e de modo particular com a problemática dos combustíveis fósseis, que além de 

serem fontes de energia não renováveis, são também altamente poluidoras. O biodigestor 

tem sido visto como uma alternativa muito interessante para as questões ambientais, pois 

utiliza resíduos que seriam dispensados como lixo para a geração de energia renovável e 

cujo índice de poluição é baixo quando comparado aos combustíveis fósseis. É importante 

que se desenvolva em escolas e colégios a consciência do uso racional de energia, e que 

se fomente as possibilidades de formas alternativas de produção de energia renovável. O 

uso do biodigestor como um projeto interdisciplinar e multidisciplinar em uma escola ou 

colégio situado em meio urbano pode contribuir para a formação de uma visão crítica sobre 

o assunto. O projeto em questão mostra a facilidade de construção e operação de um 

biodigestor caseiro em que é possível acompanhar diariamente a produção de biogás, 

entender a relação entre variáveis climáticas, como a temperatura, com a quantidade de 

biogás produzido e no final do processo observar a formação de biofertilizantes.  
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Reaproveitamento de paletes para montagens de móveis 
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Palavras-Chave: Móveis, paletes, sustentável, reaproveitamento 

E-mail: alexandrecosta.peralta@hotmail.com 

 

Resumo 

O trabalho foi desenvolvido com jovens estudantes do curso Técnico em Edificações 

buscando beneficiar a população através do aproveitamento dos paletes na montagem de 

móveis. Os paletes ou estrados de madeira, que eram utilizados somente para transportar 

mercadorias pesadas, estão cada vez mais sendo incorporados na decoração de interiores 

das habitações e nas áreas externas. Essa alternativa possibilita uma infinidade de opções 

para criar móveis de forma sustentável, por meio de um reaproveitamento criativo. A 

reutilização com montagens de móveis e objetos em outros contextos, multiplicando 

conhecimentos e agregando valores com aproveitamento de materiais descartados pelo 

comércio e indústria. O projeto foi desenvolvido por jovens estudantes do curso de 

Edificações buscando a contribuição ambiental através do reaproveitamento dos paletes 

com aproveitamento de oportunidades econômicas ligadas à produção mais limpa e 

redução de danos ambientais. Uma maior conscientização dos alunos do CEEP quanto à 

importância desses projetos e consequentemente a disseminação da educação ambiental 

para a sociedade. 
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Resumo  

DNA ou ADN em português é a sigla para ácido desoxirribonucleico, que é um composto 

orgânico, cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o 

desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e de alguns vírus. O experimento 

foi realizado com o objetivo de extrair o DNA do morango. Primeiramente é preciso 

selecionar em torno de três morangos e retirar os seus cabos, feito isso eles são colocados 

em um saco plástico e amassados até obter uma pasta homogênea que será transferida 

para um copo. Em outro copo misturam-se 150 ml de água, uma colher (sopa) de detergente 

e uma colher (chá) de sal de cozinha-ao mexer tomar cuidado para não espumar. Desta 

mistura coloca-se 1/3 dentro do copo onde está a pasta de morangos. Em temperatura 

ambiente essa nova mistura é deixada descansando por alguns minutos. O próximo passo é 

peneirá-la, e metade do líquido obtido é adicionada em um tubo de ensaio. Logo após sobre 

esta solução despeja-se atenciosamente dois volumes de álcool. Por fim, é possível 

visualizar nitidamente as moléculas de DNA e extraí-los enrolando-os em um palito de vidro, 

plástico ou madeira.  
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Resumo 

O trabalho foi realizado com alunos do Centro Educacional Professor Brito, no município de 

Jequié-BA. Durante as aulas de Ciências os alunos solicitaram que o professor realizasse 

junto com eles, um experimento que despertou a atenção dos mesmos, numa visita a uma 

das páginas da internet. Foi realizado o seguinte experimento: ‗‘O fabuloso leite mágico‖ que 

explica os conteúdos de polaridade, solubilidade e como os detergentes agem para remover 

a gordura. Para realizar esta prática utilizou-se materiais simples, como: 1 prato, leite, 

corantes alimentícios e detergente líquido. O efeito visualizado nesse experimento é muito 

bonito e chamou a atenção dos alunos, tornando a aula de ciências muito interessante. 

Durante a realização da aula prática, colocou-se o leite em um prato e adicionou-se corantes 

alimentícios de diferentes cores, em seguida pingou-se uma gota do detergente no meio do 

leite. O efeito visto ocorre porque o detergente dissolve a mistura de leite e corante. O leite é 

uma mistura de várias substâncias, principalmente água e gordura. Assim, os corantes não 

se misturam no leite por causa de sua gordura. Mas o detergente é um agente tensoativo, 

que é capaz de quebrar essa tensão superficial que impede o corante de se dissolver no 

leite. 

 

  



Vila da Ciência 2017 

 De 07 a 10 de Novembro  

Departamento de Ciências e Tecnologias 

UESB - Câmpus de Jequié 

 

 

61 

 

 

E58 

Mão Robótica caseira 

Rodrigo Lima Santos Cruz¹ (ES), Polyanne Lima Santos Cruz² (CM) 

¹
  
Colégio Dom Pedro II, 2ª Trv. Landulfo Caribé, s/n, Jequiezinho, Jequié-BA; 

2
 Secretaria de Saúde, Rua Laudelino Braga, s/n, Centro, Jequié – BA.. 

 
Palavras-Chave: Prótese Mecânica, Mão Robótica, movimentos. 

 

polyannecruz@gmail.com 

 

Resumo 

 

Pessoas que nasceram sem a mão ou perderam suas funções motoras devido algumas 

sequelas por amputações ou traumas ocasionados por algum acidente, talvez pense que 

nunca vai poder realizar algumas atividades devido à ausência ou diminuição da 

sensibilidade e movimentos do membro. Quando isso acontece podem ser utilizadas prótese 

mecânica conhecida por mão biônica ou mão robótica que substitui ou colaboram para o 

estimulo através do impulso nervoso, contribuindo para que a pessoa possa sentir como é 

bom ter uma mão e poder desenvolver algumas atividades simples. Esse trabalho é uma 

réplica caseira deste invento que funciona de forma a contribuir com o estímulo dos 

movimentos através de condutores individuais, tendo para cada dedo motores próprios, o 

que contribui para realização de pequenos movimentos de forma simples e independentes 

de abrir e fechar a mão, permitindo a realização de algumas atividades com a ajuda da outra 

mão. 
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Resumo 

 

Nosso modelo de microscópio foi criado com o intuito de proporcionar o contato com 

instrumentos científicos na Feira de Ciência ocorrida no Colégio Estadual Mary Rabello, 

visto que a maioria das unidades escolares do nosso município não disponibilizam desse 

instrumentos, dificultando assim as aulas práticas dos alunos. Gostaríamos de proporcionar 

um pouco dessa experiência prática aos visitantes da Vila da Ciência 2017. Nosso 

microscópio foi construído com madeira, tubo, luz e lentes, e proporciona uma visualização 

semelhante a um microscópio óptico comum. 
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Resumo 

 

Por ação de fenômenos químicos somos capazes de perceber e interagir com o ambiente à 

nossa volta, porque ele está repleto de Química, e porque nosso corpo também está. Com o 

objetivo de ensinar sobre o papel da Química na produção e percepção dos aromas, 

preparamos um aromatizador de ambientes. Misturamos álcool de cereais, água mineral e 

essências variadas, cujas propriedades permitem que as moléculas do odor viajem às 

nossas narinas e possam ser identificadas pelo cérebro. A mistura passa o período 

equivalente a uma semana em ausência de luz, para que o processo esteja completo.  

Posteriormente, é acondicionada em pequenos frascos aos quais acrescentamos varetinhas 

de madeira, semelhantes a palitinhos de churrasco. Tais varetinhas absorvem o líquido que, 

gradativamente, volatiliza-se, levando o aroma ao ambiente, deixando-o perfumado. 
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Resumo 

 

A pele é um órgão sensível, dotado de células capazes de identificar texturas, rugosidades, 

diferenças de temperatura, dentre outras coisas. As pontas dos dedos, especialmente, têm 

esta capacidade de fornecer ao cérebro informações que nos permitem sentir e perceber 

muitos aspectos do mundo através do toque. Assim, a Química atua tanto no sistema de 

percepção quanto no que é percebido, às vezes moldando-o ou oferecendo-nos a 

capacidade de fazê-lo. Como exemplo desta relação entre Química e tato, trouxemos a 

massinha de modelar, resultado da combinação de ingredientes caseiros que formam uma 

massa macia e elástica, com consistência suficiente para dar forma aos mais diferentes 

objetos. Os ingredientes utilizados são 4 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de 

óleo, uma xícara e meia de água e 1 xícara de sal de cozinha. Podemos ainda agregar 

aroma e cor, acrescentando ingredientes como anilina e essência. Para conservação deve 

ser acondicionada em saco plástico e guardada em geladeira. 
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Resumo 

 

Mais de 200 milhões de óleo de cozinha usados são despejados nas pias das cozinhas 

domésticas (Canal Jornal Bioenergia)1. Quando entram em contato com a água e outros 

resíduos, se solidificam, podendo entupir os encanamentos. Além do entupimento, quando 

chegam aos rios formam uma camada espessa de gordura que impede a entrada de raios 

solares e oxigênio, comprometendo toda biodiversidade aquática. O ―Clube Ciência Ativa‖, 

na tentativa de minimizar esses impactos, reutilizou óleo de cozinha para a fabricação de 

sabão, como matéria prima de biscuit caseiro. Nosso objetivo é além de contribuir para a 

preservação do meio ambiente, obter uma massa de biscuit de menor custo. Para o nosso 

biscuit, usamos o sabão (a partir do óleo usado), amido de milho, cola branca, e água. Esse 

biscuit poderá ser usado normalmente para artesanato, confecção de lembrancinhas, dentre 

outros. 

  

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.canalbioenergia.com.br/brasil-recicla-milhoes-de-litros-de-oleo-de-cozinha-na-

producao-de-biodiesel/>. Acesso em 07 de out de 2017. 
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Resumo 

 

O ―Clube Ciência ativa‖ desenvolveu 3 livros didáticos em Braile e apoio tátil, com alguns 

assuntos mais abstratos da ciência (Biologia, Física e Química), para portadores de 

deficiência visual. O livro apresenta o conteúdo explicativo em Braile, com material de apoio 

em imagens em alto relevo, feitas de biscuit caseiro – com sabão produzido com óleo de 

cozinha usado – EVA, barbante, massa de modelar caseira, corda, tampa de garrafa, 

algodão, grãos, dentre outros. Nosso objetivo é promover a acessibilidade dos deficientes 

visuais aos conteúdos e contribuir com ideias de materiais didáticos para o professor. Nessa 

edição, o livro será uma coletânea que reunirá os conteúdos: tabela periódica, modelos 

atômicos, substâncias e misturas, fotossíntese, citologia, síntese de proteínas, trabalho, 

força e aceleração. Tem como público-alvo, professores e alunos da educação básica.  
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Resumo 

 

Atualmente uma nova moda tomou conta da internet, os slimes. Há receitas das mais 

variadas de como fazer um bom slime. Mas afinal, o que é isto? O Clube Ciência Ativa foi 

buscar a resposta: trata-se de um polímero especial, que se comporta ora como líquido, ora 

como sólido; a sua viscosidade é variável, de acordo com a tensão aplicada, ou seja, 

constitui-se um fluido não Newtoniano. Recebeu o nome de ―slime‖ (do inglês), que significa 

―lodo‖ ou ―limo‖, enfim, lembra alguma coisa ―melequenta‖ e pegajosa. Dentre as várias 

possibilidades de preparo, escolhemos a seguinte: misturar cola branca, creme de barbear; 

bicarbonato de sódio e água boricada, aos poucos e mexendo sempre; para uma cor, 

corante alimentício na composição; mexer até adquirir a consistência desejada. Se 

necessário, acrescentar mais bicarbonato e água boricada. Em poucos minutos estará 

pronto nosso fluido não newtoniano, melequento e irado! 
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Resumo 

 

 O trabalho desenvolvido pelas alunas do 1º ano do ensino médio do Colégio 

Estadual Luiz Navarro de Brito, traz o funcionamento do carbureto (carbeto de cálcio) no 

amadurecimento de frutas, como a banana, o mamão, etc, e traz também a nocividade 

relacionada ao uso dessa substancia. O trabalho mostra as ações desse composto nas 

partes da fruta. Para ser possível observar essas ações, utilizamos o experimento do 

carbureto em agua, onde reagem e libera um gás inflamável, que será inflamado para 

comprovar seu efeito. Com isso, será possível com esse trabalho entender as ações de 

interferentes químicos em ações naturais. 
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Resumo 

 

Foi construída por alunos do ensino fundamental uma maquete do sistema digestório 

humano com materiais reaproveitados. O trabalho foi desenvolvido por alunos de turmas do 

8° ano. A ideia inicial partiu de uma aluna que teria visto na internet um modelo feito com 

massa de modelar, contudo, por estarmos no processo de uma feira de conhecimento cujo 

tema abordava sustentabilidade e qualidade de vida, decidimos adequar o trabalho ao tema 

utilizando materiais que poderiam ser reaproveitados. A idéia partiu do pressuposto que a 

aprendizagem pode se tornar muito mais prazerosa e significativa quando o conteúdo é 

também abordado através da atividade prática. O material reciclável utilizado foi elencado 

pelos próprios alunos, esses materiais foram papelão, esponja de lavar pratos, mangueira 

de chuveiro, retalhos de costura de cor rosa e vermelho, pedaços de corda e restos de 

recorte de emborrachado branco. Outros materiais não reciclados foram cedidos pela escola 

como tinta e placa de isopor. Grande parte da construção ocorreu com um grupo de alunos 

no turno oposto restando apenas poucos ajustes que foram feitos durante as aulas. A 

participação não foi massiva de toda turma, entretanto um grupo bom se tornou responsável 

e com a orientação necessária conseguiram produzir o trabalho.      
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Resumo 

 

O projeto em questão tem o propósito de: refletir a relação água cimento do concreto; 

analisar como a dosagem da água interfere diretamente nas reações químicas da mistura; 

contribuir em ações que proporcionem melhorias nas características técnicas de 

trabalhabilidade do concreto, resistência a compressão, e durabilidade das estruturas; 

diminuir os índices de fissuras e vazios na concreto. Este projeto apresenta uma proposta 

específica do curso técnico em Edificações, com o desenvolvimento de trabalhos práticos, 

utilizando técnicas inovadoras para construção de dosador de água de precisão. Foram 

realizadas pesquisas bibliográficas, tecnológicas e levantamento de dados como referência 

para a montagem do protótipo. Os discentes, sob a orientação da professora Luciana de 

Deus, construíram um protótipo de dosador de água com sistema digital automatizado, e 

com válvula solenoide de água. Os resultados obtidos do dosador, foram satisfatórios. 

Constatou-se o dosador proporciona maior precisão no quantitativo de água solicitado no 

traço fornecido pelo responsável pela obra, e melhoras na trabalhabilidade de execução do 

concreto. Ademais, ele traz importantes contribuições para a promoção qualidade e 

segurança estrutural. 
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Resumo 

 

O destilador é um aparelho utilizado na separação de misturas homogêneas, nele 

encontramos uma superfície de aquecimento, logo acima o balão de destilação e em 

seguida o condensador. O condensador possui um duto interno, onde em volta desse duto 

passa água fria corrente, responsável pelo resfriamento do vapor que sai do balão. Nesse 

processo geralmente gasta-se grande quantidade de água. Para reduzir esse desperdício, 

montamos com uma bomba de evacuar água de máquina de lavar, uma caixa de isopor e 

mangueiras uma bomba ecológica com água refrigerada, que utiliza apenas 2 litros de água. 

Na caixa de isopor contém água com gelo que é bombeada até o condensador, e essa 

mesma água que sai do condensador é coletada na caixa de isopor, formando um processo 

contínuo de resfriamento do condensador. 
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Resumo 

 

Esta pesquisa propões soluções para o problema do lixo baseando-se no princípio dos 4R -

reduzir, reutilizar, reciclar e repensar - e, visando a redução de danos econômicos e ambientais, 

aponta o reaproveitamento de embalagens ―longa vida‖ como alternativa para isolamento térmico. 

Objetiva-se aqui, conhecendo suas características térmicas pouco exploradas, avaliar o 

desempenho deste material para produção mantas, em fase de produção e testes, para forros, 

painéis, cortinas e prateleiras solares que, entre outros fins, serão utilizadas no CELNB visando, 

futuramente, o conforto térmico nas salas castigadas pelo calor jequieense. Usando duas caixas 

de Madeirit, uma revestida com as embalagens e outra não, procurou-se demonstrar a capacidade 

térmica do material, comparando a variação de temperatura dentro e fora da sala de aula e do 

ambiente revestido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vila da Ciência 2017 

 De 07 a 10 de Novembro  

Departamento de Ciências e Tecnologias 

UESB - Câmpus de Jequié 

 

 

74 

 

 

Introdução 

 

Mesmo o Brasil situando-se, predominantemente, na zona tropical, há, em áreas baixa 

renda, principalmente, construções desconfortáveis termicamente, o que afeta a saúde e a 

disposição para o trabalho e estudo, como ocorre Colégio Estadual Luiz Navarro de Brito 

(CELNB) localizado em Jequié-Ba, que, de acordo com jornais locais, já registrou máxima de 

45°C (2014, 2015 e 2016) e mínima de 9°C (2017). 

O CELNB localiza-se no bairro periférico do Km 03, área predominantemente pobre, 

ocupada irregularmente, castigada pelas altas temperaturas, carente de saneamento básico, com 

dificuldades de ordem econômicas e sanitárias como, entre outras, o acúmulo de lixo. Problemas 

estes que, com a inexistência da coleta seletiva no município, tornam o lixo urbano um dos 

maiores desafios ambientais enfrentados.   

Entre os resíduos descartados inadequadamente encontra-se a embalagem cartonada 

longa vida (Tetra Pak), constituída de material multilaminado,100%, reciclável, geralmente, não 

biodegradável, formado por 75% de papelão, 20% de polietileno e 5% de alumínio dispostos em 

multicamadas,  incineração não é recomendável, devido a toxicidade dos gases liberados e o 

descarte indevido, já que a decomposição leva até 100 anos, causa grande impacto ambiental. 

Uma solução sustentável para reduzir este impacto, como sinaliza Schmutzler (2000), ao 

constatar expressivas propriedades térmicas deste material, é o seu reaproveitamento para 

diminuir a temperatura ambiente. 

De acordo o relatório de sustentabilidade da Tetra Pak Brasil (2012-2013), a empresa 

produziu cerca de 13 bilhões de embalagens. E, quando não ocorre a logística reversa, o 

descarte, especialmente no uso residencial, acontece nos aterros sanitários.  

 Segundo FERNANDES e SECCO (2014), apesar de haver empresas que reciclem estas 

embalagens, a tecnologia empregada, por ser cara e demandar altos investimentos, ainda não 

está acessível, desta forma a reutilização das embalagens Tetra Pak como painéis térmicos para 

melhorar a temperatura interna, é uma alternativa viável, do ponto de vista ambiental e financeiro. 

 Mesmo que a seleção do lixo faça parte do cotidiano de algumas pessoas, a reciclagem 

das caixas longa vida ainda não é um hábito corriqueiro no Brasil. Acredita-se que através de 

oficinas na comunidade seja possível despertar a atenção para o potencial econômico e ecológico 

deste processo e promover a reutilização das embalagens cartonadas com o intuito de 

contrabalançar a produção em larga escala do lixo industrial gerado pelo descarte deste material.  
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Neste contexto, propõe-se aqui a reutilização das embalagens cartonadas longa vida para 

produção de mantas térmicas isolantes, buscando, entre outros fins, aliviar, no futuro, o 

desconforto térmico das salas do CELNB e verticalizar o tema “Sustentar é Preciso”, trabalhado 

desde 2015, que busca solucionar problemas já detectados no macroprojeto sobre o lixo 

jequieense, através do reaproveitamento dos resíduos sólidos, visando à redução dos impactos 

ambientais e econômicos que afetam esta comunidade.  

 

Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 

 

Esta pesquisa, em fase inicial, pretende revestir com mantas térmicas de embalagens 

Tetra Pak a maior parte do CELNB, de modo a aplacar o desconforto causado pelas altas 

temperaturas e, para tanto, vale-se da metodologia empregada por HARRIS (2004) e 

desenvolvida pelo engenheiro Schmutzler (2000), criador ―Forro Longa Vida UNICAMP‖ indicado 

para uso em habitações de baixa renda.  

Mesmo Schmutzler (2000) apontando maior eficiência do formato fechado por causa do 

―colchão de ar‖ formado dentro das embalagens, por insuficiência de caixas coletadas, optou-se 

aqui por usar as embalagens abertas. Deste modo, as caixas cartonadas foram cortadas, lavadas, 

secas e coladas com cola quente, formando mantas térmicas utilizadas. 

Posteriormente, construíram-se duas caixas em Madeirit, com 35cm de altura, 50 cm de 

comprimento e 33 cm de largura, uma delas teve o seu interior revestido com as mantas, colocou-

se o termômetro digital, com seleção da unidade de temperatura em graus Celsius (°C) e 

confrontou-se a conduta térmica do ambiente com e sem o recobrimento com aferições diversas 

para avaliar o efeito do revestimento. 

Como o objetivo principal aqui é futuramente revestir o CELNB com as mantas produzidas, 

considerou-se essencial o teste de impermeabilidade e de combustão prognosticando hipotéticos 

riscos em caso de curto circuito.  

 

Resultados/Discussão 

Observou-se que, quando submetidas às chamas, as embalagens cartonadas entram em 

combustão após, aproximadamente, 7 segundos, mas devido às camadas de polietileno não 

produzem chamas, isto faz com o seu uso, no caso de incêndio, não favoreça a propagação de 

chamas. Quanto a impermeabilidade, verificou-se que mesmo ficando submerso por 24h, o 
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material umedece e altera em parte a sua forma, mas não se desfaz completamente, uma vez que 

o polietileno impede o contato da umidade da água com o papelão, o que mais uma vez 

demonstra a eficiência deste material. 

Quanto à variação da temperatura, averiguou-se que revestir um ambiente com as 

embalagens cartonadas reduz a temperatura interna, quando confrontada com ambientes sem 

revestimento. Nas aferições realizadas, constatou-se que no dia 02/10/2017, às 13h a temperatura 

externa estava em 38,4°C em ambiente interno, dentro da sala de aula, e 34°C em ambiente 

externo ao CELNB e dentro da caixa com revestimento, após uma hora, o termômetro registrou 

36°C no interior caixa sem revestimento e 32ºC na caixa com revestimento. Houve a redução 

média de aproximadamente 6,4°C na caixa revestida, havendo caso em que a diferença chegou a 

8,4°C, o que corresponde a uma redução expressiva em relação ao ambiente externo. Isso ocorre 

porque além da presença das camadas de papelão na embalagem, a parte laminada da 

embalagem dificulta a entrada de calor na caixa. Verificou-se ainda que, retirando-se a tampa da 

caixa revestida, a embalagem cartonada reteve o calor e a diminuição da temperatura no seu 

interior ocorreu lentamente, isso porque a manta reduz a saída do calor, o que indica que este 

revestimento promove conforto térmico tanto no verão quanto no inverno. 

Nestes testes constatou-se que, comparado ao ambiente externo, a caixa revestida por 

embalagens Tetra Pak apresentou, em algumas aferições, variação de temperatura pouco 

expressiva, mas, de acordo com a arquiteta e urbanista Suzana Ganem, que presta consultoria 

técnica para a execução do projeto, em se tratando de projetos arquitetônicos, 1ºC a menos, 

quando somados a outros fatores que reduzem da temperatura é significativo. 

A próxima etapa desta pesquisa consiste na estruturação dos painéis verticais, forros, 

cortinas, persianas e prateleiras solares para revestimento do CELNB através de oficinas 

envolvendo a comunidade escolar e desenvolvimento de panfleto explicativo para a divulgação 

deste processo na comunidade do Km3. 

 

Conclusões 

Este projeto, ainda em construção, ressalta o reaproveitamento das embalagens 

cartonadas para a produção de mantas térmicas isolantes empregadas na fabricação de forros, 

painéis, persianas, cortinas e prateleiras solares, pois mesmo já havendo pesquisas nesta área, a 

aceitação e uso deste material são circunscrita, devido à restrita divulgação da capacidade 

térmica deste isolante.  
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Este isolante térmico, por empregar matéria-prima que não tem custo, pode e deve ser 

utilizado pelas comunidades de baixa renda, como o KM3, para melhorar a qualidade de vida e 

conforto térmico da população. 

Além disso, repensar e reduzir este resíduo domiciliar, reutilizando e reciclando contribui 

expressivamente para atenuar a problemática do descarte inadequado de lixo urbano, objetivo 

maior do macroprojeto em que estas ações estão inseridas. 
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Resumo 

 

Este projeto de pesquisa teve a finalidade de apresentar um estudo sobre o 

desenvolvimento de jogo Ping Pong no ambiente Scratch. Foi desenvolvido no âmbito da 

Unidade Escolar do Colégio Estadual Professora Anita Rabello Barreto no ano letivo de 

2016 com estudantes do ensino fundamental II. O principal objetivo é compreender as 

potencialidades do Scratch para a aprendizagem de lógica de programação no contexto do 

desenvolvimento de jogos. Em particular, pretende-se perceber quais ideias e conceitos de 

programação emergem no desenvolvimento de projetos na plataforma do Scratch, quais as 

potencialidades do Scratch para o estabelecimento de conexões em lógica de programação 

e que dificuldades surgem em atividades na plataforma. Demostrou-se que um jogo digital 

desenvolvido na plataforma Scratch possui potencial para auxiliar os professores na sua 

pratica docente através de conteúdos na qual os estudantes tenham dificuldades 

 

 

 

 

 

 

 



Vila da Ciência 2017 

 De 07 a 10 de Novembro  

Departamento de Ciências e Tecnologias 

UESB - Câmpus de Jequié 

 

 

79 

 

 

Introdução 

Vivemos em uma sociedade onde o ensino/aprendizagem, longe de ser estática, 

tornou-se algo completamente dinâmico. A cada momento algo novo acontece, e graças ao 

mundo globalizado em que vivemos, somos capazes de tomar conhecimento do que 

acontece em qualquer lugar do planeta. Algo semelhante acontece com a educação, onde 

podemos nos beneficiar de iniciativas lançadas em partes do mundo, a fim de melhorar a 

nossa formação.  

Dessa forma, a educação também está se adaptando aos milhões de inovações que 

temos. O uso de tablets; smartphones e aplicativos móveis inovadores na escola já é uma 

realidade e não podemos ignorar. 

Segundo Barreto (2014), o fato de ainda se utilizar poucos recursos digitais em sala de 

aula faz com que tenhamos um aluno vivendo no século XXI, um professor no século XX e 

uma escola no século XIX. 

Atualmente, as iniciativas para o ensino de programação em escolas constituem uma 

tendência da educação tecnológica, para isso são utilizados diversos softwares que 

possibilitam o desenvolvimento de vários tipos de aplicações.  

O projeto Scratch nasceu em grupo de pesquisa Lifelong Kindergarten no ano de 2003 

no MIT Media Lab, liderado por Mitch Resnick,―como resposta ao problema do 

distanciamento entre a evolução tecnológica no mundo e a fluência tecnológica dos 

cidadãos‖ (Marques, 2009, p. V) . O grupo acredita que é muito importante para as crianças 

e jovens que crescem neste ambiente tecnológico, expressar-se e usar sua criatividade e 

que não costumam ter essa oportunidade no seu ambiente escolar. O objetivo é investigar 

as estratégias dos estudantes no desenvolvimento do jogo Ping Pong no ambiente Scratch.  

 

Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 

O jogo desenvolvido no projeto foi escolhido pelos estudantes se baseando na 

orientação nas dimensões propostas por Papert (1994), que atribuem "[...] especial 

importância ao papel das construções no mundo‖ (PAPERT, 1994, p. 128), na qual os 

atuantes do projeto organizam e reorganizam suas ideias. Diante disso, as componentes do 

grupo assumem uma postura de centralidade, na qual tiveram autonomia na escolha do jogo 

que foi de seu interesse. 

No primeiro momento foi realizada uma capacitação para as estudantes na qual tinha 

como objetivo apresentar o ambiente de programação e suas ferramentas. Foram realizados 
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4 encontros no turno vespertino na unidade escolar de ensino das estudantes, os momentos 

de produção do jogo foram realizados no período vespertino no turno oposto às aulas das 

estudantes.  

 

Resultados/Discussão 

O Scratch é composto por uma tela principal denominada palco e por objetos na qual 

podem ser denominados atores. O palco é a tela principal do ambiente que tem um fundo na 

qual os atores podem executar as suas ações que são os movimentos. Para que esses 

atores tenham a perspectiva de movimento e que possamos definir os seus movimentos no 

palco principal é necessário programar diferentes comando que estão dispostos no lado 

direito da tela, esses comandos são fornecidos pela linguagem de programação em bloco do 

ambiente. 

A filosofia de ensino a partir do Scratch facilita o aprendizado de linguagens de 

programação, isto pois a forma de programação é semelhante a outras linguagens, criando 

assim no aluno/usuário uma lógica computacional para programar até mesmo utilizando 

linguagens mais complexas (MARJI, 2014).  

Os comandos dispostos no Scratch são parecidos com as peças de lego e precisam 

somente ser arrastados com o uso do mouse e colocados no espaço de comandos e que 

posteriormente são encaixados uns nos outros. A forma de encaixar desses blocos se faz 

necessário para um entendimento sobre a lógica de programação envolvida na construção 

do movimento dos atores do jogo. Dessa forma, se os blocos quando encaixados seguirem 

essa lógica, os comandos definidos pelo programador formam então programas que dão 

então sentido ao jogo criado. 

A forma na qual a plataforma Scratch foi desenvolvida que é a programação em bloco 

e que não segue aquela lógica de programação por linhas de código na qual se houver um 

erro em qualquer linha o programa não executa, o Scratch tem a vantagem em que o 

programador se preocupa apenas com a criação da lógica e da execução de seus projetos, 

por isso a possibilidade de ser utilizado com jovens de 8 a 19 anos. Dessa forma, o 

desenvolvimento do projeto no Scratch é necessário o entendimento dos comandos da 

linguagem de programação e onde cada bloco se localizar e qual as funções de cada 

comando disposto nos blocos.  
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Figura 2 – Tela da codificação do jogo: imagem da tela, lógica de programação, comandos.

 

 Fonte: Autor 

 

Atividades da apresentação 

Durante a apresentação as estudantes irão apresentar a forma de desenvolvimento e 

codificação do jogo, mostrando ao público do evento como se deu sua produção. Para isso 

será utilizado um notebook para que o público possa jogar e entender o seu funcionamento. 

 

Conclusões 

A plataforma de programação em blocos Scratch é um recurso tecnológico para a 

aprendizagem de lógica de programação e uma grande experiência motivadora para 

pesquisar e aprender novos conceitos e habilidades, onde o trabalho em equipe sucede de 

forma colaborativa e que a construção do conhecimento ocorre de forma divertida e 

inovadora.  
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Resumo 

 
Este projeto de pesquisa tem a finalidade de apresentar um estudo sobre o desenvolvimento 

de um jogo de matemática envolvendo os conceitos de números primos e realidade 

aumentada no ambiente Scratch, na qual foi desenvolvido no âmbito da Unidade Escolar do 

Colégio Estadual Professora Anita Rabello Barreto no ano letivo de 2016 com alunos do 

ensino médio. O trabalho se baseia na popularização de Smartphones, computadores e 

tablets no dia-a-dia dos estudantes e suas impressões sobre o uso de jogos educacionais. O 

principal objetivo é compreender as potencialidades do Scratch para a aprendizagem de 

lógica de programação no contexto do desenvolvimento de jogos. O estudo visa 

compreender o envolvimento dos estudantes na utilização da plataforma para programação 

em blocos denominada Scratch para desenvolver a criação do jogo. Os resultados 

contribuíram para o desenvolvimento de um jogo educacional que foi desenvolvido utilizando 

o Scratch, plataforma de programação para o uso educacional. 
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Introdução 

 
A cada momento algo novo acontece, e graças ao mundo globalizado em que 

vivemos, somos capazes de tomar conhecimento do que acontece em qualquer lugar do 

planeta. Algo semelhante acontece com a educação, onde podemos nos beneficiar de 

iniciativas lançadas em partes do mundo, a fim de melhorar a nossa formação.  

Atualmente os resultados obtidos nas escolas que utilizam somente o método 

tradicional de ensino estão abaixo do esperado, isso porque os estudantes são de uma 

geração totalmente digital conhecido como ―nativos digitais‖, estão acostumados com este 

universo e esperam que a escola se insira também ao mesmo (PRENSKI, 2001) 

Dessa forma, a educação também está se adaptando aos milhões de inovações que 

temos. O uso de tablets; smartphones e aplicativos móveis inovadores na escola já é uma 

realidade e não podemos ignorar. Neste século em que a computação e as 

telecomunicações são pilares fundamentais da sociedade, a questão a responder é se a 

programação tem um espaço nos sistemas de educação das novas gerações. 

Atualmente, as iniciativas para o ensino de programação em escolas constituem uma 

tendência da educação tecnológica, para isso são utilizados diversos softwares que 

possibilitam o desenvolvimento de vários tipos de aplicações. Dessa forma, neste projeto 

iremos utilizar o Scratch para desenvolver, observar e analisar as construções de um jogo 

pelos estudantes do ensino médio. Temos como objetivo investigar as ações dos estudantes 

no desenvolvimento do jogo envolvendo números primos na plataforma de programação em 

bloco Scratch. O projeto Scratch nasceu em grupo de pesquisa Lifelong Kindergarten no ano 

de 2003 no MIT Media Lab, liderado por Mitch Resnick,―como resposta ao problema do 

distanciamento entre a evolução tecnológica no mundo e a fluência tecnológica dos 

cidadãos‖ (Marques, 2009, p. V) . O grupo acredita que é muito importante para as crianças 

e jovens que crescem neste ambiente tecnológico, expressar-se e usar sua criatividade e 

que não costumam ter essa oportunidade no seu ambiente escolar. 

 
Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 

 

 O jogo desenvolvido no projeto foi escolhido pelas estudantes se baseando na 

orientação nas dimensões propostas por Papert (1994), que atribuem "[...] especial 

importância ao papel das construções no mundo‖ (PAPERT, 1994, p. 128), na qual os 

atuantes do projeto organizam e reorganizam suas ideias. Diante disso, as componentes do 
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grupo assumem uma postura de centralidade, na qual tiveram autonomia na escolha do jogo 

que foi de seu interesse. 

No primeiro momento foi realizada uma capacitação para os dois estudantes do grupo 

na qual tinha como objetivo apresentar o ambiente de programação e suas ferramentas. 

Foram realizados 4 encontros no turno vespertino na unidade escolar de ensino, os 

momentos de desenvolvimento da atividade foram realizados no período vespertino no turno 

oposto às aulas dos estudantes.  

  

Resultados/Discussão 
 

O Scratch é composto por uma tela principal denominada palco e por objetos na qual 

podem ser denominados atores. O palco é a tela principal do ambiente que tem um fundo na 

qual os atores podem executar as suas ações que são os movimentos. Para que esses 

atores tenham a perspectiva de movimento e que possamos definir os seus movimentos no 

palco principal é necessário programar diferentes comando que estão dispostos no lado 

direito da tela, esses comandos são fornecidos pela linguagem de programação em bloco do 

ambiente. 

Figura 1 – Tela Principal do Scratch: áreas, menus, botões e elementos gráficos. Fonte: Autor 

 

Fonte: Autor 

Os comandos dispostos no Scratch são parecidos com as peças de lego e precisam 

somente ser arrastados com o uso do mouse e colocados no espaço de comandos e que 

posteriormente são encaixados uns nos outros. A forma de encaixar desses blocos se faz 

necessário para um entendimento sobre a lógica de programação envolvida na construção 

do movimento dos atores do jogo. Dessa forma, se os blocos quando encaixados seguirem 

essa lógica, os comandos definidos pelo programador formam então programas que dão 

então sentido ao jogo criado. 
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A forma na qual a plataforma Scratch foi desenvolvida que é a programação em bloco 

e que não segue aquela lógica de programação por linhas de código na qual se houver um 

erro em qualquer linha o programa não executa, o Scratch tem a vantagem em que o 

programador se preocupa apenas com a criação da lógica e da execução de seus projetos, 

por isso a possibilidade de ser utilizado com jovens de 8 a 19 anos. 

Dessa forma, o desenvolvimento do projeto no Scratch é necessário o entendimento 

dos comandos da linguagem de programação e onde cada bloco se localizar e qual as 

funções de cada comando disposto nos blocos. 

A programação através do Scratch não é através de comandos complicados, basta 

apenas arrastar e soltar blocos de comandos e encaixar em outro bloco da sua 

programação, semelhante aos brinquedos de encaixe utilizado pelas crianças (MARJI, 2014) 

 

Figura 2 – Tela da codificação do jogo: imagem da tela, lógica de programação, comandos. 

 

 Fonte: Autor 

 
Atividades de apresentação 
 

Durante a apresentação os estudantes irão apresentar a forma de desenvolvimento e 

codificação do jogo, mostrando ao público do evento como se deu sua produção. Para isso 
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será utilizado um notebook e um projetor para que o público possa jogar e entender o seu 

funcionamento. 

 
Conclusões 
 

Com o projeto de desenvolvimento e criação do jogo Ping Pong os estudantes 

puderam perceber que a utilização da plataforma de programação em blocos Scratch é um 

recurso tecnológico para a aprendizagem de lógica de programação e que a mesma é uma 

tarefa relativamente fácil, e que é uma grande experiência motivadora para pesquisar e 

aprender novos conceitos e habilidades, onde o trabalho em equipe sucede de forma 

colaborativa e que a construção do conhecimento ocorre de forma divertida e inovadora.  

Durante a criação do jogo com o uso do Scratch o ambiente proporcionou aos 

estudantes à vivência da função de pesquisadores, programadores, editores, leitores, no 

compartilhamento de conhecimentos que se constitui num caminho para o exercício da 

cidadania e da aprendizagem tecnológica. O que mais importou em todas as fases do 

projeto é que alguns dos benefícios de ensinar uma linguagem de programação é que 

aperfeiçoa o raciocínio lógico, parte importante para o desenvolvimento de aptidões de 

liderança, improvisação, criatividade e de certa forma empreendedorismo.  
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Resumo 

Este trabalho apresenta os resultados obtidos de uma atividade extraclasse realizada nas 

turmas do 1° ano do ensino médio do Colégio Estadual Luiz Navarro de Brito, que teve 

como objetivo a confecção de histórias em quadrinhos baseadas na matemática financeira 

aplicada em acontecimentos diários. No intuito de utilizar a história em quadrinhos como 

ferramenta didática, buscamos a relação dessa atividade com outras disciplinas, tornando 

assim uma atividade interdisciplinar. 
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Introdução 

 O ensino de matemática no Brasil está cada vez mais desgastado, pois os alunos 

não se importam com os conteúdos abordados em sala de aula e com a assimilação deles 

com o cotidiano, e uma das apostas atualmente é unir a ciência e a arte, onde tem-se a 

criatividade como ponto fundamental no processo pedagógico. Como exemplo dessas 

apostas, temos as histórias em quadrinhos (HQ). 

    Segundo Santos e Pereira (2013), ―Diante deste cenário, Caruso e Silveira (2009) 

ressaltam que a capacidade das HQs em atrair a criança e o jovem está fazendo com que 

docentes de diversas áreas de conhecimento aproveitem cada vez mais esse recurso.‖ 

Onde ainda completa sua fala, ―cuja utilização (das HQs) corrobora com o preconizado na 

LDB: a valorização de situações do cotidiano e da vivência de jovens e crianças.‖. E nesse 

processo de aplicação da teoria à pratica, a atividade foi desenvolvida. 

     Assim como método alternativo de ensino aprendizagem, a atividade também tinha como 

objetivo a obtenção de uma nota parcial da unidade escolar, já que os alunos necessitam 

atingir um valor médio para serem aprovados na disciplina. Portanto, a atividade também 

serviu como um método alternativo de avaliação. 

Metodologia  

 Partindo dessa ideia, a proposta que foi levada aos alunos do Colégio Estadual Luiz 

Navarro de Brito, Localizado no KM 03 em Jequié, era que realmente fosse trabalhado com 

histórias em quadrinhos, mas de uma forma diferenciada de como eles estão acostumados 

a ver as HQs, já que eles iriam construir suas próprias histórias, baseadas nas experiências 

vividas, utilizando uma visão matemática para cada situação pensada. 

 A proposta da atividade foi desenvolver histórias em quadrinhos de ações do 

cotidiano que envolvessem a matemática financeira. Inicialmente, em sala de aula, foram 

passadas algumas instruções para os alunos de como funcionaria a proposta da atividade e 

como as histórias em quadrinhos são desenvolvidas.  

 Os alunos foram orientados a criar HQ envolvendo dois exemplos matemáticos: um 

de juro simples e outro de juro composto. A atividade extraclasse foi desenvolvida em 

grupos, e entregue após um mês de solicitada. 
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Resultados/Discussão 

 A atividade proposta demonstrou ser eficiente por refletir, nas discussões com os 

alunos, melhor aproveitamento do conteúdo, e maior interação entre os discentes. Nesse 

cenário, os alunos por estarem envolvidos com a atividade acabaram demonstrando 

duvidas, que foram sanadas, mas que comprovaram a eficiência desse modelo de ensino 

aprendizagem. Os resultados obtidos, ainda mostraram o quanto os mesmos se dedicam 

para atividades que envolvem diversas disciplinas ao mesmo tempo, como a língua 

portuguesa, literatura, além da matemática, e utilizando a arte como ponto chave. 

 Com o grande interesse dos alunos pela atividade, conseguimos entender a causa 

dos alunos gostarem tanto desse trabalho. Algumas situações levam os jovens a se 

aproximar das ciências e a enxergar de forma mais atrativa do que normalmente é vista em 

sala de aula, como é o caso das HQs, que tira a forma monótona e desestimulante de 

ensino em sala de aula. Uma justificativa para essa aproximação é refletida nos principais 

personagens dessas histórias em quadrinhos, que na maioria das vezes, adquiriram seus 

poderes através da ciência ou acidentes de trabalho. 

 

FIGURA 1. Capas de algumas HQs produzidas pelos alunos. 
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Fonte: Própria 

 

FIGURA 2 E 3. Parte de uma história em quadrinhos.  

        

Fonte: Própria 

 Segundo Santos e Pereira (2013, apud Linsigen, 2007) ―A HQ é um tipo de uma arte 

sequencial que informa e educa, formada por dois signos gráficos: a imagem e a escrita, 
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fruto da literatura e do desenho. ‖, assim esta forma de leitura é uma maneira de incentivar 

as crianças para o habito da leitura assim como aprender ciências. 

 A atividade realizada foi e é importante pois propõe métodos alternativos para o 

ensino de matemática, onde os alunos puderam mostrar como essa ciência exata está 

inserida no nosso cotidiano e como podemos aproveitar da arte para expressarmos isso. 

Das mais diversas formas, essa atividade foi crucial para o aperfeiçoamento dos alunos nos 

conhecimentos científicos-matemáticos. 

Conclusões 

 Por meio deste trabalho foi possível expor os resultados obtidos com uma atividade 

extraclasse desenvolvida com alunos do 1° ano do ensino médio, onde a ideia central foi 

produzir histórias em quadrinhos com conhecimentos matemáticos, tornando um ensino 

desta ciência uma forma atrativa de obter conhecimento, e com grande êxito, a atividade 

também serviu como um método alternativo de avaliação dos alunos. 
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Resumo 

Nesta pesquisa, nos propusemos compreender a importância do Sistema Internacional de Unidades 

(SI) para as pessoas e quais unidades são mais utilizadas. Para desenvolver este trabalho, tomamos 

como local da pesquisa uma cidade do interior do estado da Bahia. Para fundamentar a pesquisa 

teoricamente recorremos a autores como: Rozenberg (1998), Gil (2010), Ludke e André (1986), entre 

outros. Enquanto escolha metodológica, optamos pelo estudo de caso como método de investigação. 

Os sujeitos da pesquisa foram 40 pessoas de 14 a 50 anos. Identificamos que a população atribui a 

importância do SI à padronização, facilitação da comunicação e fazer medidas. Pudemos verificar 

também que 30% das pessoas entrevistadas não conhecem o SI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vila da Ciência 2017 

 De 07 a 10 de Novembro  

Departamento de Ciências e Tecnologias 

UESB - Câmpus de Jequié 

 

 

94 

 

 

Introdução 

De acordo com Ramalho, Nicolau, Toledo (2009) no Brasil o Sistema de Unidades adotado é 

o SI, aprovado na 11ª Conferencia Geral de Pesos e Medidas que ocorreu no ano de 1960 e que vem 

sendo atualizado ao longo do tempo. O SI possuem sete unidades fundamentais (metro, quilograma, 

segundo, ampere, kelvin, mol e candela), todas contendo uma grandeza (comprimento, massa, 

tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e 

intensidade luminosa respectivamente), cujos símbolos são m, kg, s, A, K, mol e cd. Muitas são as 

unidades derivadas das unidades fundamentais a exemplo do m/s que possui como grandeza a 

velocidade. No SI todas as unidades fundamentais ou derivadas, quando escritas por extenso devem 

possuir a inicial minúscula. Excetuando-se quando a frase é iniciada pelo nome da unidade ou 

quando a unidade for de diferença de temperatura e estiver na escala Celsius 
0
C (grau Celsius). Já os 

símbolos são representados com letra minúscula, exceto quando trata-se de uma unidade cujo nome 

é de uma pessoa. A exemplo da unidade de Força que temos (N) para newton.  

Nos dias atuais é relevante uma pesquisa sobre o Sistema Internacional de Unidades (SI), 

pois parte população ainda não conhece as regras ou como poderia ser útil. Assim percebemos que é 

importante divulgar esse tema para a comunidade, com seus conceitos, história, curiosidades, 

cientistas homenageados e atualizações.  Pois, no momento atual parti da população apresenta 

embaraço para associar os símbolos às grandezas do SI. O objetivo dessa pesquisa foi compreender 

por quais os motivos às pessoas acha importante o SI e quais as unidades mais conhecidas. 

 Convém, no entanto, afirmar que esse estudo se justifica, pois várias pessoas da 

comunidade sentem dificuldades ao utilizar o SI. As vantagens deste estudo são: alertar a 

comunidade sobre a necessidade de padronização das unidades, e que as mesmas sejam feitas 

internacionalmente para evitar medidas usuais. Facilitando assim as comunicações, as transações 

comerciais, intercambio científico, entre outras.  

 

Metodologia 

Com intuito de alcançar os objetivos propostos, a metodologia adotada se baseou na 

abordagem qualitativa. Segundo Ludke e André (1986, p. 11) ―a pesquisa qualitativa tem o ambiente 

natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento‖. Utilizamos 

como tipo de pesquisa científica o estudo de caso, pois é ideal para a investigação de um 

acontecimento observável dentro da realidade de seu contexto, onde não são claramente percebidos 

os limites entre o acontecimento observável e o contexto. Para Gil (2010, p. 37) o estudo de caso 

consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento. Através do estudo de caso nos tornamos capazes de produzir 

dados que nos ajudaram a descrever o processo social relacionado ao SI nas suas relações interiores 

e nos seus interesses culturais.  
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Os procedimentos metodológicos adotados foram uma entrevista semiestruturada 

sobre o SI para levantamento de dados. Os entrevistados tinham de 14 a 50 anos. As 

pessoas foram escolhidas aleatoriamente e as entrevistas realizadas por estudantes do 3º 

ano do Ensino Médio de uma escola particular da cidade pesquisada. 

 

Resultados/Discussão 

 

A Pesquisa realizada teve a finalidade de descobrir como está o conhecimento da população 

sobre o SI. Dessa forma, buscamos e analisamos os dados sobre o conhecimento do SI relacionados 

às pessoas entrevistadas e obtivemos essas informações no período de Julho e Setembro de 2017, 

como podemos verificar na tabela 1 abaixo. 

Tabela 1 – Conhecimento do Sistema Internacional de Unidades (SI) 

Sim Não  Total 

28 12 40 

Fonte: dados da pesquisa  

Pela tabela acima verificamos que 28 pessoas, da cidade em questão, conhecem o SI e 12 

não conhecem. Quando perguntamos por qual motivo você considera importante o SI? As pessoas 

P1, P5 e P6 responderam que o SI servem para globalizar as unidades. Enquanto P10, P09, P16, 

P19 e P23 o entendem como um elemento padronizador das unidades. Como podemos identificar 

nas falas dos entrevistados: para padronizar as informações (P10); Para haver um padrão entre 

países (P9); Para ter um padrão (P23); É importante porque precisamos universalizar a forma de 

medir, senão cada um mede de um jeito e não dá certo. (P19); É importante, pois é uma medida para 

todos os locais (P16).  

Os entrevistados P2, P3, P7, P14 e P15 disseram que a importância do SI está na facilitação 

da comunicação, do comércio e para ocorrer o entendimento entre os indivíduos. Como foi declarado 

em suas falas: para facilitar a comunicação; o comércio entre povos (P2); Para ocorrer o 

entendimento entre os indivíduos (P3); Para ocorrer o entendimento mútuo de uma informação (P7); 

É importante para que aja uma comunicação clara entre as nações (P14); É importante, pois tudo 

precisa ser calculado e medido e dessa forma pode-se haver uma comunicação com outros 

países (P15).  

Para ROZENBERG (p. 4, 1998) 

Com a expansão das relações internacionais entre países dos cinco 
continentes, ocorrida principalmente a partir da segunda metade do século 
20, mostrou–se indispensável a adoção entre eles, se não universal, pelo 
menos internacionalmente, de um sistema de unidades bem definidas que 
permitissem estabelecer e manter um sistema ágil de comércio e trocas de 
informações, particularmente de natureza técnica e científica, inclusive com 
a padronização dos produtos negociados no mercado internacional.  



Vila da Ciência 2017 

 De 07 a 10 de Novembro  

Departamento de Ciências e Tecnologias 

UESB - Câmpus de Jequié 

 

 

96 

 

 

De acordo com SCHECHTMANN (2012) para tornar mais adequada a comunicação entre os 

povos, foi criado o SI a fim de padronizar as unidades. Com intuito de evitar conflitos entre os 

cientistas de diferentes partes do mundo.  

Analisando as falas das pessoas P18, P24, P25 e P35, podemos detectar indícios que os 

mesmos compreendem o SI como algo importante para fazer uma medida de uma grandeza, por 

meio de instrumentos de medidas (comprimento, temperatura, massa etc.). Verifica-se isso nas falas: 

É importante para medir as medidas (P18); Pra medir (P24); Para medidas precisas (P25); Para 

medir (P35).  

Entretanto P4, P8, P12, P22 e P38 apresentaram outras respostas como podemos averiguar: 

Por serem bem úteis no dia a dia (P4); para haver a noção das coisas que nos cercam (P8); 

Nenhuma importância (P12); Favorece a saúde (P22); para utilizar em áreas especificas (P38). Logo, 

não souberam responder sobre a importância do SI as pessoas P20, P21, P11, P13, P26, P27, P28, 

P29, P30, P31, P32, P33, P34 e P37, P39, P40. Por isso, constamos ainda que a maioria dos 

entrevistados conhece o SI, mas mesmo assim desconhecem sua importância para população 

mundial, além de não conhecer muitas de suas unidades. Conhecendo apenas as unidades mais 

usadas no dia a dia, como podemos constatar nas unidades que as pessoas entrevistadas 

mencionaram: metros, quilograma, segundos, joule, volt, coulomb, kelvin, mol,  metro por segundo, 

grau Celsius, e ámpere. Mas aparecem também como repostas as unidades do SI, segundo os 

entrevistados: a grama (g) que é um submúltiplo da grandeza massa e as unidades cm, dam, km que 

são submúltiplos ou múltiplos da unidade cuja grandeza é o comprimento.  

Para ROZENBERG (1998, p. 5) 

[...] o Sistema Internacional de Unidades, conhecido pela sigla SI, [...] tem 
―uma linguagem, com suas definições, sua ortografia, suas regras 
gramaticais e de sintaxe‖. Dos muitos sistemas que poderia ser propostos 
com os objetivos visados, ―é o mais universal, o mais completo, mas é 
preciso utilizá-lo corretamente.‖ 

Podemos observar que em diversas situações do cotidiano necessitamos descrever uma 

grandeza por meio de submúltiplos ou múltiplos de uma unidade do SI. Percebe-se com isto, que a 

maioria dos entrevistados as indicaram dentre outras como sendo umas das unidades do SI. Estes 

mencionaram também sobre as unidades usuais: para comprimento, a ―polegada‖; e para volume, o 

―litro‖. Sendo que para o SI a unidade de medida da grandeza volume é o metro cúbico (m³).  

De acordo com Rozenberg (1998) ao longo da história os povos como os egípcios, fenícios, 

babilônicos, gregos, romanos e hebreus registraram muitas unidades diferentes. Muitas outras, de 

uso regionalizado também tiveram seu uso registrado. Entre as que chegaram ao conhecimento das 

pessoas do nosso dia a dia estão a jarda, o pé, a polegada, a libra, a onça etc., o que foi verificado 

nos dados desta pesquisa. 
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Conclusão 

 Constatamos que muitas pessoas entrevistadas não conhecem a importância do SI e que 

uma grandeza pode ser expressa por várias unidades, dependendo da necessidade, da conveniência 

ou cultura local. Dessa forma, temos a necessidade de conhecer as grandezas contidas no SI, e 

fortalecer suas unidades e seus símbolos. Então sugerimos a divulgação dos conceitos relacionados 

ao SI frente à comunidade pesquisada.  Para melhor compreensão aos conhecimentos científicos, 

para facilitação do comercio e da comunicação entre os diversos povos do planeta terra, mesmo 

reconhecendo que alguns países tentam impor aos outros suas próprias unidades. 
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Resumo 

 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência desenvolvida por discentes do 

Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas (CEAVB) em uma escola municipal de São Miguel 

das Matas – BA. A abordagem foi feita através da apresentação Mundo Científico uma 

apresentação da Ciência Moderna nas séries iniciais proporcionando uma Divulgação  

Científica. Como metodologia utilizou-se atividades lúdicas e experimentais, através do 

cientista Galileu Galilei e de suas teorias. Assim, ter vivenciado esta experiência 

proporcionou uma formação acadêmica, social e pessoal tanto para quem apresentava 

quanto para quem assistia, pois os aprendizados compartilhados construíram um momento 

ímpar e relevante para cada participante, levando-nos a perceber a importância de que o 

professor/a abordar a Ciência nas séries iniciais.  
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Introdução 

Atualmente, apesar dos avanços nas discussões de Ensino e Aprendizagem de 

Ciências, os estudos dos profissionais da área vêm visando fortalecer ainda mais o 

processo de educação e divulgação cientifica, para estudantes das séries iniciais e do 

Ensino Fundamental I, portanto ainda são pouco exploradas. As discussões em torno desta 

temática vem configurando-se como um caminho novo para a Educação e para a Ciência. 

Além disto, é comum que as práticas de ensino sejam vinculadas unicamente a livros 

didáticos, visto a falta de materiais específicos ou as raras possibilidades de desenvolver 

práticas experimentais nas séries iniciais.  

O Ensino de Ciências nas séries iniciais está apoiado nos documentos oficiais, Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) - Lei 9.346 (BRASIL, 1996) e nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN). Objetivando o que Sasseron e Carvalho (2016) definem como 

Alfabetização Científica (AC) ou Enculturação Científica, um ensino no qual se promove o 

desenvolvimento de competências e habilidades entre os estudantes, capazes de permitir-

lhes a participação nos processos de decisões do dia-a-dia, leitura de mundo, exercer 

cidadania responsável e contribuir para os processos de tomada de decisão, uma das 

possibilidades de iniciar este processo é através da Divulgação Científica (DC) que pode 

ocorrem em ambientes formais ou informais de educação. Estes três conceitos estão 

articulados quando observa-se a perspectiva de Auler e Delizoicov (2001), ao propor a 

democratização dos conhecimentos de Ciência e Tecnologia com a participação autêntica 

da sociedade nesse processo. 

Diante deste contexto e como forma de iniciação nos caminhos da Ciência optou-se 

por utilizar os princípios e exemplos da Ciência Moderna para o desenvolvimento desta 

experiência, utilizando-se da história de Galileu Galilei e do desenvolvimento de 

experimentos que serão descritos posteriormente. Este cientista, conhecido como ―Pai da 

Ciência Moderna‖ alcançou novas formas de poder analisar e pesquisar. Ele propôs um 

novo modelo para o processo do pensamento filosófico, superando o modelo abstrato 

aristotélico, por uma coisa mais palpável, empírica, ―inspirado na metodologia de trabalho de 

engenheiros: a experimentação‖, relacionando a teoria com a prática, as relações filosóficas 

e os fenômenos naturais, (BRAGA; GUERRA; e REIS, 2010) numa simbiose que contribui 

até os dias atuais para o ensino de ciências.  

Neste sentido, esse relato tem por finalidade apresentar a experiência ―Mundo 

Científico”, desenvolvida por pesquisadores do Ensino Médio do Colégio Estadual Aldemiro 

Vilas Boas (CEAVB), no município de São Miguel das Matas - BA, tendo como público alvo 
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estudantes de séries iniciais em uma escola da rede municipal de ensino, com objetivo de 

desenvolver uma experiência para possibilitar um contato com a Ciência Moderna, nesta 

etapa escolar. 

 

Metodologia 

Anualmente é realizada a Feira de Ciências Escolar, no CEAVB, envolvendo-se as 

diversas áreas do conhecimento, na qual cada grupo de estudantes apresenta os produtos 

de suas pesquisas científicas. Neste ano de 2017 foi desenvolvida inicialmente uma 

pesquisa bibliográfica acerca desta temática e do Ensino de Ciências nas séries iniciais, na 

qual obtivemos como resultado o interesse de alunos das series iniciais por este método 

científico entre observações e experimentações, com o uso de instrumentos técnicos tais 

como: telescópio e microscópio. 

Neste planejamento, elencaram-se algumas temáticas para a construção de uma peça 

teatral, Mundo Científico, com o uso de fantasias, na qual foram apresentados os planetas, a 

visão de Galileu Galilei por meio da descoberta do telescópio, instrumentos matemático-

geométricos. Após este momento de apresentação teatral, foi apresentado o experimento do 

vulcão, com a mistura de vinagre, detergente e bicarbonato de sódio (Figura 2), para 

evidenciar a relevância das descobertas científicas.  

 

Resultados e Discussão 

A apresentação (Figura 1) foi desenvolvida nos turnos matutino e vespertino, contando 

com a participação de cerca de 180 discentes. Em seguida um momento para que as 

crianças pudessem observar algumas lâminas no microscópio (Figura 3) na obtenção de 

imagens ampliadas de objetos de dimensões extremamente pequenas, tais como: língua, 

saliva, asa de abelha, ovo de sapo. E usando uma luneta, base para o telescópio, para 

visualizar os modelos de planetas parte do cenário. 
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Figura 1: Apresentação teatral Mundo Científico. 

 

Fonte: Autores. 

Figura 2: Experimento do Vulcão. 

 

Fonte: Autores. 

Figura 3: Observação no Microscópio. 

 

Fonte: Autores. 

Diante das observações, percebeu-se que os estudantes conheciam o telescópio, isso 

pode nos induzir que o conteúdo foi abordado na unidade escolar, demonstrando uma forma 

positiva da abordagem de ciência e ensino. Foi perceptível também a receptividade da 

proposta pelos discentes, o interesse em ver o mundo microscópio, a feição de surpresa no 

momento do vulcão e a receptividade da escola em acolher esta proposta. 
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Estas atividades, além de possibilitar ambientes de socialização, importantes para o 

aprendizado e troca de informações, colaboram no desenvolvimento de atitudes, habilidades 

e valores necessários à educação científica e tecnológica dos estudantes. Ampliando a 

leitura de mundo ao possibilitar, com base nas atividades desenvolvidas, a percepção das 

visões micro e macro (telescópio e microscópio), observação dos experimentos, e outros 

fatores que colaboram para divulgar e popularizar a Ciência, incluindo-a como cultura, a 

partir desta familiarização.     

Conclusões 

Deste modo, apesar do desenvolvimento desta atividade ter um caráter pontual, nota-

se que a escola está atenta à abordagem das Ciências nas séries iniciais de maneira onde 

buscam conhecimentos relacionados ao assunto e a importância do desenvolvimento de 

atividades nesta perspectiva. Isto reforça os ideais da DC, visando mesmo com mínimas 

intervenções o despertar da cientificidade, desenvolvimento intelectual e leitura de mundo 

nos estudantes.  

Apesar disto, ainda é necessário ampliar estas práticas e discussões da ciência, 

pautar a formação científica dos professores, de modo a promover a ciência como fator 

cultural e popular, reconhecendo sua importância, se apropriando dos seus métodos e 

técnicas, garantindo o desenvolvimento dos educandos. Ou seja, não é só falar sobre a 

Ciência e seus estudos, mas possibilitar experimentos ou discussões a fim de facilitar a 

relação de ensino e aprendizagem. Assim, ter vivenciado esta experiência, proporcionou 

uma formação acadêmica, social e pessoal para pesquisadores, pois os aprendizados 

compartilhados construíram um momento ímpar e relevante para cada participante, 

desenvolvemos experiências nas quais alunos das séries iniciais tiveram a possibilidade de 

conhecer a Ciência Moderna e perceber a importância da abordagem científica nas séries 

iniciais. 
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Resumo 

 

A prática terapêutica, do uso das plantas medicinais, atravessa a história das populações e 

tem sido de significativa importância no meio social, dando destaque às plantas que agem 

no Sistema Nervoso Central (SNC), que são indicadas muitas vezes no tratamento de 

transtornos mentais e variações de comportamento, com propriedades ansiolíticas, 

anticonvulsivantes e antinociceptivas, que podem ser usadas como sedativos ou 

tranquilizantes, a exemplo da passiflora. A partir de pesquisas bibliográficas, houve a 

realização de oficinas, pesquisas de campo, entrevistas e a criação de panfletos 

informativos com o intuito de conscientizar as pessoas a respeito das plantas medicinais e a 

relação das mesmas com as doenças mentais.  
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Introdução 

Quando se pensa os conceitos científicos em torno das Plantas medicinais, 

assumimos a compreensão de Morgan (1994) ao afirmar que toda planta contendo um ou 

mais princípios ativos em sua composição, parte responsável pela eficiência e atividade 

biológica (efeito responsável pela sua eficácia medicinal) das plantas e que são úteis à 

saúde dos seres humanos, são consideradas plantas medicinais. 

A sabedoria popular das plantas medicinais atravessa a história da humanidade, 

principalmente entre as mulheres. Essa sabedoria é conhecida como Etnobotânica e de 

acordo com Maciel et al (2002), ―o termo Etnobotânica foi empregado pela primeira vez em 

1895 por Harshberger‖, com diversos significados, tais como: estudos desenvolvidos por 

grupos sociais sobre os recursos vegetais; conhecimento científico botânico específico ao 

habitat e o uso de uma população específica; e ―ciência botânica que possui uma etnia 

específica‖.  

A aromaterapia é umas das vertentes da Etnobotânica, relatos apontam que sua 

origem é egípcia, essa terapia tem como objetivo principal curar/amenizar as causas das 

doenças por meio da inalação dos aromas das plantas medicinais, para fortalecer os órgãos 

e suas funções, bem como atuar nos mecanismos de defesa do organismo, sua ação é 

reforçada por qualquer terapia natural que vise desenvolver a vitalidade do organismo. 

Além disso, a Etnobotânica está interseccionada com a Fitoquímica, área 

responsável pelo estudo dos princípios ativos das plantas medicinais, identificados também 

por metabólicos secundários ou metabólicos especiais, estudando as propriedades, 

características, identificação das plantas, produção de extratos e se relacionam com a 

Farmacologia através da produção de fitoterápicos, justificados pela sua atividade biológica. 

Essas podem ser: antitumoral, atividade citotóxica, atividade antimutagênica, 

antiestrogênica, antioxidante, etc (MOREIRA, MOREIRA. 2004; VIEGA JUNIOR, PINTO e 

MACIEL, 2005).). 

O Brasil possui uma grande biodiversidade e um vasto campo de pesquisa, com 

destaque às plantas de efeito psicoativo, ou seja, com ação no Sistema Nervoso Central 

(SNC). Essas plantas ou fitoterápicos com seus princípios ativos são indicadas muitas vezes 

no tratamento de transtornos mentais ou variações de comportamento, com propriedades 

ansiolíticas, anticonvulsivantes e antinociceptivas, que podem ser usadas como sedativos 

ou tranquilizantes, a exemplo da passiflora (LYRA, NAKAI e MARQUES, 2009; STERZ, 

JERTO, 2017). 
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Os psicotrópicos ou antipsicóticos, medicamentos que auxiliam no tratamento para 

amenização ou cura de doenças relacionadas ao psicológico ou SNC, apresentam diversos 

efeitos colaterais prejudiciais à saúde, tais como: sedação, fadiga, perdas de memória, 

sonolência, danos à coordenação motora, diminuição da atenção, da concentração e dos 

reflexos, aumentando o risco para acidentes de carro ou no trabalho e podem causar 

dependência química, além do difícil acesso e alto preço. Por isso, podem ser substituídos 

por plantas com a mesma ação biológica e efeitos mais amenos, uma vez que, não são tão 

prejudiciais, salvaguardando as observações de seus efeitos colaterais e toxicidade. 

 

Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 

Este projeto trata-se de uma continuidade da pesquisa realizada dentre os anos de 

2015 e 2016 ―Estudo Etnobotânico e Fitoquímico das plantas medicinais utilizadas pela 

população de São Miguel das Matas - BA: Uma relação entre PIBIC e Escola‖, neste sentido 

foram realizadas novas pesquisas bibliográficas, que serviram de base para 

aprofundamento teórico, sendo assim, os artigos pesquisados foram relacionados 

inicialmente as plantas medicinais, logo após as plantas com ação no SNC. Com base 

nisso, construiu-se uma tabela com o objetivo de informar a respeito de algumas plantas 

medicinais que reagem no SNC e também a criação de um folheto informativo a respeito 

das doenças mentais, dando ênfase na depressão, ansiedade, estresse, insônia e 

prevenção ao suicídio.   

Em seguida, realizou-se uma pesquisa de campo através da aplicação de um 

questionário inicial para conhecer a visão dos estudantes do Colégio Estadual Aldemiro 

Vilas Boas (CEAVB) acerca das plantas medicinais, formas de uso, acesso, se 

apresentavam algum tipo de sintoma relacionado a estresse, nervosismo, angústia, 

conhecimentos básicos a respeito da aromaterapia e do uso de plantas medicinais no 

tratamento de doenças relacionadas ao SNC. 

Após a análise destes questionários propôs-se a realização de oficinas, com ênfase 

na aromaterapia e na confecção de travesseiros aromáticos, esta foi aplicada em duas 

turmas diferentes, no colégio supracitado. Abordou-se inicialmente a história das plantas 

medicinais e da aromaterapia, os significados destas técnicas, além dos os estudos 

relacionados aos mesmos. Posteriormente, um questionário foi aplicado com os alunos que 

participaram da segunda oficina, para avalia-a. 
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Resultados/Discussão 

A tabela construída foi disponibilizada em um folheto e na oficina continha quatro 

plantas, com efeitos ansiolíticos, calmantes, utilizadas para angústia e outros problemas do 

SNC. Fora essas apresentadas outras plantas com os mesmos efeitos foram encontradas, 

tais como: Gataria (Nepeta cataria); Melissa (Melissa officinalis); Tília (Tilia platyphyllos 

Scop); Maracujá (Passiflora edulis); Laranjeira (Citrus X sinensis); Valeriana (Valeriana 

officinalis); Sálvia (Salvia officinalis); Alfavaca (Ocimum basilicum); e Feno-Grego (Trigonella 

foenum-graecum). 

A primeira oficina foi aplicada para 25 discentes, sendo 13 do sexo masculino e 12 

do sexo feminino. A maioria dos estudantes são oriundos de Zona Rural, todos os discentes 

possuíam conhecimento básico a respeito das plantas medicinais sendo que 72% fazem uso 

frequente dessas. 32% relataram apresentar algum sintoma de estresse, ansiedade, 

nervosismo ou angústia frequentes; nenhum dos participantes possuía conhecimento sobre 

aromaterapia ou travesseiros aromáticos; e 96% acreditam que estes possuem efeitos 

terapêuticos, ao fim foram questionados se ensinariam ou aplicariam essa alternativa e 52% 

afirmaram que sim. 

 Gráfico 1: Conhecimento sobre Aromoterapia. 

.  

Fonte: Autores. 

Antes da segunda oficina, os alunos diziam ter pouca informação sobre a 

aromaterapia, porém, após a oficina, os mesmos demonstraram conhecimento e experiência 

com essa terapia, no entanto, eles não sabiam o termo ―cientifico‖ utilizado e por isso a 

maioria das respostas marcadas foram negativas, observou-se isso porque eles, no decorrer 

do diálogo, apresentaram reciprocidade e empatia aos saberes levados.  
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Conclusões 

 Após toda pesquisa e com os dados obtidos, percebe-se uma grande necessidade 

de se ampliar a discussão a respeito da psicoterapia, da medicina alternativa, que em 

muitos casos se configura como único tratamento possível e viável para muitas 

comunidades, a respeito também da importância da valorização do conhecimento popular 

relacionado à Etnobotânica. Principalmente no ambiente escolar, onde encontramos 

diversos jovens e adolescentes com crises próprias de sua idade, que muitas vezes utilizam 

de outros recursos e artifícios prejudiciais se comparado com o tratamento com plantas 

medicinais. Neste sentido, reforça-se a importância deste estudo somado-se a escassez e o 

difícil acesso a profissionais de saúde mental qualificados, principalmente nos pequenos 

municípios, visão estereotipada destes profissionais e impactos da escola na saúde mental 

dos estudantes. 
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Resumo 

 

Considerando o contexto da sociedade atual, principalmente em questões socioambientais, 

é extremamente importante que as pessoas assumam papel de protagonismo na 

conservação ambiental. É necessário que haja discussões na sociedade sobre a relevância 

da conservação, principalmente a nível de ações individuais. A população tem consciência 

de que suas atitudes podem contribuir efetivamente para a conservação. As pessoas 

reconhecem seu papel neste contexto, contudo não as praticam. A degradação do meio 

ambiente vem se intensificando, com consequências tanto para a biodiversidade quanto 

para a própria espécie humana. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo analisar as 

concepções das pessoas com relação às atitudes conservacionistas, bem como, discutir 

sobre as motivações para praticá-las. 

 

 

Introdução 
 

Atualmente, com o processo de industrialização, a degradação do meio ambiente é um 

fato. A principal causa é uso exacerbado dos recursos naturais, em conjunto com os 

resíduos descartados na natureza. O resultado disto é percebido diariamente, o aumento da 

temperatura global, diminuição das florestas, diminuição da água potável disponível no 

planeta e desaparecimento de espécies animais e vegetais. 
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A sociedade mesmo sabendo da importância de conservar tem priorizado o consumo. 

Em meio ao mundo capitalista que visa principalmente o lucro, problemas ambientais não 

são tratados com a devida relevância, mesmo sendo conhecidos os riscos.  O descarte 

inadequado de poluentes em rios e mares afeta diretamente na vegetação e na vida dos 

seres aquáticos.  

Grande parte da população tem ciência dos efeitos que podem ser gerados, porém 

ainda assim mantêm ações como: desperdício de água, poluição de rios, lagos e lagoas, 

utilização de agrotóxicos, aumenta da utilização de produtos de origem industrial. É 

necessária uma racionalização do uso de bens naturais, com um manejo criterioso pelos 

seres humanos, ou o ecossistema mundial virá a entrar em colapso.  

Muitas pessoas ao redor do mundo conhecem sobre a necessidade da conservação. 

Neste contexto, a pergunta norteadora deste estudo foi: o que faz com que as pessoas, 

mesmo sabendo da importância da conservação do meio ambiente, não tenham atitudes 

conservacionistas?  

 

Metodologia 

 

Esta pesquisa tem caráter qualitativo. O intuito deste tipo de estudo é levantar dados a 

partir dos conceitos e concepções pessoais de um determinado grupo (GODOY, 1995). O 

estudo foi realizado na cidade de Jequié – BA com uma entrevista estruturada. Foram 

entrevistadas 11 pessoas com idades que variaram entre 16 e 74 anos, os citados foram 

nomeados seguindo as letras do alfabeto por ex.: Entrevistado A, Entrevistado B, 

Entrevistado C... 

 A entrevista teve como base questionamentos sobre o comportamento das pessoas 

com relação a conservação, bem como se conhecem a necessidade de mudar 

determinadas atitudes tendo em vista a diminuição dos efeitos e consequências da 

degradação ao meio ambiente. 

 

Resultados/Discussão 

 

 Quando questionados sobre suas contribuições na ajuda à conservação, a maioria dos 

entrevistados citou ações do dia-a-dia, sendo elas: separar o lixo (1 pessoa); economizar 



Vila da Ciência 2017 

 De 07 a 10 de Novembro  

Departamento de Ciências e Tecnologias 

UESB - Câmpus de Jequié 

 

 

111 

 

 

água e evitar seu desperdício (63,6% das pessoas); economizar energia (18,18%); não jogar 

lixo nas ruas (18,18%) e outros 18,18% simplesmente disseram não contribuir. Todos os 

entrevistados acham que poderiam contribuir mais, principalmente com atitudes individuais.  

 Alguns dos entrevistados disseram que não contribuem para conservação ambiental, 

tendo como argumento o fato de não se atentarem à necessidade da conservação e 

também ao fato de não fazerem o mínimo que poderia ser feito, como a separação dos 

resíduos do lixo. 

 Questionados sobre as consequências da não conservação, alterações climáticas e 

desastres naturais foram os mais citados, provavelmente devido ao fato de que estes 

fenômenos estão em evidência na mídia, os tornando perceptíveis a visão de todos da 

sociedade.  

Quando questionados sobre como reverter essas situações em níveis individuais e 

governamentais, muitos reconheceram que a conscientização sobre o assunto em nível 

individual é importantíssima, e um dos entrevistados citou que o governo deveria promover 

essas informações para a sociedade.  

 

“É dever do governo alertar a população e investir na prevenção de gasto da água. ”  

– Entrevistado A, 22 anos.  

 

“Nível governamental vem desde onde descartar o lixo, do que fazer com ele, até 

conscientizar sobre tudo o que acontece dentro de nossas reservas e as consequências da 

falta de conservação. ”  

– Entrevistado B, 24 anos. 

 

 Compreende-se que todos os entrevistados acham a conservação importante e 

necessária, e conseguem ter o mínimo de consciência sobre fatores consequentes 

prejudiciais. É evidente que uma melhora em nossas ações deve ser urgentemente 

instalada para a garantia de um futuro sem tantos transtornos ambientas envolvidos. ‗‘A 

saúde e o bem-estar do homem estão diretamente relacionados com a qualidade do meio 
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ambiente, isto é, com suas condições física, química e biológicas.‖ (PORTAL SÃO 

FRANCISCO, 2017, p.2)  

 O antropocentrismo é um dos problemas em questão, os seres humanos, em grande 

maioria veem a natureza como um estoque de recursos, e que todos eles, tanto a fauna 

quanto a flora, apenas existem para suprir as necessidades humanas. As inúmeras 

catástrofes naturais estão diretamente ligadas a ações humanas, como enchentes em 

cidades, que são ocasionadas ao mal escoamento da água para os bueiros que, muitas 

vezes, estão entupidos com lixo. 

 O aquecimento Global foi um dos temas mais citados nas respostas dos entrevistados, 

e mostra que sua grande maioria reconhece a participação do homem neste fato, com a 

queima de combustíveis fósseis, como gasolina e diesel, ligados aos transportes usados 

pelos humanos. O aquecimento global vem se intensificando com o passar do tempo, porém 

medidas como outras formas de geração de energia para transportes só estão sendo 

tomadas por agora, pois o petróleo é uma fonte de energia e de produtos não renováveis. 

Mudanças nesse tipo de consumo de energia devem ser abordadas como diminuição nos 

efeitos que causam sobre a natureza. A geração de energia para casas por exemplo, 

provenientes das hidrelétricas, acabam devastando as florestas em grande extensão para o 

represamento da água. 

 As pessoas devem se atentar mais ao conservacionismo e perceber o quanto é 

necessário, para que continue a existir vida na terra. 

 

Conclusões 

 

 Este estudo teve como objetivo esclarecer sobre o que faz com que as pessoas, 

mesmo sabendo da importância da conservação do meio ambiente, não tenham atitudes 

conservacionistas. Com base na pesquisa, observa-se que a conservação do meio ambiente 

não é um assunto relevante para a maioria dos entrevistados, todos afirmam saber da 

necessidade e importância, porém não costumam fazer, segundo eles, o suficiente para 

ajudar a conservação. É certo que todos estamos presos em nossas rotinas e não damos 

valor para muitas das coisas que acontecem ao nosso redor e que deveriam ser notadas. 

Este estudo demonstra que há consciência sobre como deveríamos contribuir mais e como 

os efeitos colaterais de nossos atos nos afetam. Concordando com algumas respostas dos 
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entrevistados, também é necessária a conscientização da população sobre o assunto, 

deveríamos sempre promover debates e conversas com todos os tipos de públicos. 
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Resumo 

O presente trabalho a Química na Cultura Indígena, desenvolvido no Colégio Estadual 

Aldemiro Vilas Boas (CEAVB) – São Miguel das Matas, buscou relacionar a Química com a 

Cultura Indígena, investigando os conhecimentos produzidos pelos povos indígenas e 

relacionando com a Química. Sendo assim, com base nos conhecimentos produzidos pelos 

indígenas, foi produzido os Batons Cariris, em preito a principal tribo da região da cidade e 

as Tintas ArcoVerde recebeu esse nome devido a região que se habitava os primeiros 

índios da cidade, todos a base de Urucum e Açafrão plantas utilizadas pelos indígenas, vale 

salientar, que ambos são biodegradáveis, além disso houve também o desenvolvimento de 

um jogo relacionando as ervas medicinais utilizadas pelos índios com as funções orgânicas. 
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Introdução 

O presente trabalho produzido por estudantes do 3º ano do Ensino Médio do Colégio 

Estadual Aldemiro Vilas Boas (CEAVB) – São Miguel das Matas apresenta aspectos 

relacionados a Química na Cultura Indígena, tendo como objetivo mostrar os conhecimentos 

desenvolvidos pelos povos indígenas e suas possíveis relações com a Química. Sendo 

assim, através das pesquisas realizadas verificou-se que as sementes de Urucum e Açafrão 

são bastante utilizadas por estes povos para a pigmentação natural.  

Desta forma, desenvolveram-se tintas e batons biodegradáveis se empregando 

essas sementes, nomeamos as tintas - ArcoVerde em homenagem a região que se habitava 

os primeiros índios da cidade de São Miguel das Matas, os batons foram intitulados Cariris, 

em preito a principal tribo da região.  

No Brasil, a instauração da Lei 11.645/08 colocou a obrigatoriedade do estudo da 

história e cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e 

médio, no qual os conteúdos referentes à história e cultura desses povos deverão ser 

agrupados em todo o currículo escolar (BRASIL, 2008). Trazendo o pensamento de 

Kundlatsch (2017), o ato da publicação da referida lei, pode ser analisado a um momento 

histórico de imensa importância para a educação brasileira, pois se trata da valorização das 

matrizes culturais do país, destacando a importância de um Brasil rico e plural. Infelizmente, 

observamos que ainda não existe uma articulação das disciplinas da Educação Básica com 

o conhecimento produzido pelos povos indígenas, tornando que os educandos não possuam 

nenhum entendimento a respeito da situação atual e contemporânea desses povos.  

 

Metodologia  

O projeto ―A química na cultura indígena‖ inicialmente foi realizada pesquisa 

bibliográfica em sites de historiografia e artigos científicos sobre os indígenas, grupos de 

etnias muito importantes que deixaram uma bagagem de conhecimentos culturais e 

medicinais de grande relevância para a sociedade. Com o objetivo de obter mais 

conhecimento sobre o tema para desenvolver o projeto. Decidimos pesquisar sobre as tintas 

que os indígenas usavam para fazer suas pinturas, e as ervas medicinais que eram 

utilizadas para as enfermidades dos indígenas.   

Também foi aplicado um questionário com o intuito de verificar se os discentes do 

turno matutino do Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas (CEAVB) – São Miguel das Matas 

tinham estudado sobre a Cultura Indígena no Ensino Médio. Para fazermos tinta 
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pesquisamos os materiais utilizados para sua fabricação, e foi utilizado o urucum que produz 

cor vermelha e o açafrão que resulta cor amarela.  

Após as experiências realizadas, realizamos um intervalo diferente contando com 

uma exposição no Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas, onde os alunos poderam 

experimentar as tintas e os batons produzidos pela equipe.  

Também foi criado um jogo educativo onde se buscou relacionar as funções orgânicas com 

as fórmulas estruturais dos princípios ativos presentes nas ervas medicinais. 

 
Resultados/Discussões 

Para sabermos se os estudantes do Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas (CEAVB) 

estudaram sobre a cultura indígena em alguma disciplina, conforme a lei n◦ 11.645/2008, foi 

aplicado um questionário com 35 discentes do Ensino Médio no turno matutino.  

Gráfico 01: Disciplinas em que a Cultura Indígena foi mais abordada no CEAVB. 

 

Fonte: Autores 

Quando se perguntou a respeito de quais disciplinas os alunos estudaram a Cultura 

Indígena, verificou que 50% dos alunos estudaram o tema na disciplina de Artes, 28% em 

História, 14% em Sociologia, 8% em Português. Importante salientar que nenhum estudante 

citou o componente curricular Química. Desta forma, observamos uma necessidade dessas 

discussões em aulas de Química da Educação Básica, pois através de nossas pesquisas 

vemos uma relação entre a Química e o conhecimento produzido pelos povos indígenas.  

Gráfico 02: Como os alunos consideram a importância da Cultura Indígena. 

 
Fonte: Autores 

Outra pergunta relevante do nosso questionário, foi a respeito se os estudantes 

consideram importante o estudo da Cultura Indígena nas aulas, foi esclarecido que 97% 
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consideram importante esse estudo, pois ―Os povos indígenas foram os primeiros habitantes 

e iniciaram a história e Cultura do Brasil‖, ―Cultura Indígena é valiosa e podemos usar 

conhecimento como ervas medicinais‖, através dessa resposta, produzimos um jogo 

educativo intitulado, Funções Orgânicas nas plantas medicinais, que tem o intuito de mostrar 

as funções orgânicas presentes nos princípios ativos das plantas medicinais usadas pelos 

índios. 

Após a aplicação dos questionários e pesquisas realizadas criamos a tinta Arcoverde 

e o Batom Cariri, todos biodegradáveis utilizando o conhecimento indígena e como matéria 

prima principal o Urucum e o Açafrão, como mostra a Figura 02. Para a elaboração das 

tintas Arco Verde foi utilizado 100ml de água aquecida para dissolver 25g de pó de urucum 

e pó de açafrão, e acrescentamos a 100ml de cola. Logo após agitação até virar uma 

mistura homogênea. Também fizemos um batom através do urucum utilizando 10g, mais 

25g de vaselina sólida e 5ml de óleo de amêndoa. 

Figura 02: Produção do batom Cariri e produção da tinta Arco Verde. 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

 

  Posteriormente a elaboração das tintas e batons, realizamos uma intervenção 

no intervalo do CEAVB, foi feito o convite para a comunidade escolar na rádio do CEAVB 

relatando sobre o projeto e sua importância, após isso foi montando um stand no pátio da 

escola para divulgação como mostra a Figura 03. 

Figura 03: Intervenção no intervalo do CEAVB 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Autores 
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Figura 04: Apresentação do projeto a Química na Cultura Indígena na Feira de Ciências 
escolar do CEAVB e os produtos desenvolvidos o jogo educativo, tinta ArcoVerde e batons 

Cariri a base de Urucum e a Açafrão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Autores 

Conclusões   
 

Através de nossas pesquisas no Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas (CEAVB) 

compreendemos uma necessidade de um Ensino de Química que relacione os conteúdos 

com a cultura indígena, pois a Lei 11.645/08 coloca a obrigatoriedade do estudo da história 

e cultura afro-brasileira e indígena nas Escolas. Desta forma, com a produção do jogo 

educativo que faz uma interface com as plantas medicinais utilizadas pelos povos indígenas 

com o estudo das funções orgânicas e produção de tintas e batons biodegradáveis 

mostramos a possibilidade dessas relações.  
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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência do 

desenvolvimento da oficina intitulada Relação entre Conceitos Geométricos e o Papel 

Machê, que foi realizada na Semana de Matemática, da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia, campus Jequié-BA. Os conceitos geométricos têm ocupado um espaço muito 

pequeno nas práticas docentes da educação básica. Contudo, muitas vezes questionamos: 

de que forma podemos proporcionar um ensino e aprendizagem de geometria de forma 

mais significativa? Buscando contribuir com esse questionamento, a proposta dessa oficina 

possibilitou o aprendizado do desenvolvimento da técnica do papel machê, a modelagem do 

papel machê em representações dos sólidos geométricos e, a partir desse material didático 

manipulativo, a construção de conceitos geométricos.  
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Introdução 
 

Na maioria das vezes a geometria é deixada de lado no processo de ensino e 

aprendizagem da educação básica por uma boa parte dos professores que ensinam 

matemática, a literatura aponta que esta atitude se fundamenta por diferentes fatores: falta 

de tempo para o cumprimento da proposta curricular, formação docente com lacunas, 

conceitos difíceis para os alunos compreenderem, falta de material didático, entre outros. 

Entretanto, a literatura também aponta a importância do pensamento geométrico para a 

formação dos alunos desde as séries iniciais da educação básica. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo de 
Matemática no ensino fundamental, porque, por meio deles, o aluno 
desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite compreender, 
descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive. 
(BRASIL, 1997, p.55). 

Por outro lado, quando ela é ensinada, frequentemente utiliza-se somente o quadro e 

o pincel, o que acarreta um grave problema na compreensão de determinados conceitos 

geométricos, a representação de formas tridimensionais em espaços bidimensionais é uma 

dificuldade tanto para os professores – construção dos traçados – como para os alunos – 

interpretação e abstração. Em decorrência disso, observam-se grandes lacunas no processo 

de ensino e aprendizagem de conceitos geométricos.  

Diversas pesquisas apontam a necessidade de trabalhar com materiais didáticos 

manipulativos para contribuir com o processo de formação do pensamento geométrico. 

Segundo Rêgo, Rêgo e Vieira (2012), a experimentação, por meio da utilização de materiais 

concretos, pode contribuir com a redescoberta de propriedades e a construção de conceitos 

no ensino de geometria. Além disso, Lorenzato afirma que o material didático manipulável 

―pode ser um excelente catalisador para o aluno construir o seu saber matemático‖. 

(LORENZATO, 2006, p. 21). Entretanto, sabemos que a maioria dos materiais didáticos 

produzidos no mercado educacional são caros e de difícil distribuição para as escolas da 

rede pública. Pensar em materiais didáticos com baixo custo financeiro é sempre uma 

solução. 

Nessa perspectiva, planejamos e realizamos uma oficina que tinha como um de seus 

objetivos o ensino de uma técnica muito antiga e simples, o papel machê, que possui na sua 

composição papel, água e cola e possibilita modelar representações de diversas formas. O 

presente trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência do 
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desenvolvimento dessa oficina que foi intitulada Relação entre Conceitos Geométricos e o 

Papel Machê, que foi realizada na Semana de Matemática, da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, campus Jequié-BA.  

 

Desenvolvimento 

Partindo da problemática: é possível construir conceitos geométricos tendo como 

recurso didático o papel machê? Construímos um planejamento para ser desenvolvido em 

quatro horas com o objetivo de intercalar as relações entre o papel machê e a geometria.    

A oficina foi dividida em três etapas. No primeiro momento, trabalhamos a técnica da 

preparação do papel machê, sua origem chinesa, sua história e como molda-lo de forma 

livre para obter diferentes formatos. No segundo momento sugerimos que cada participante 

modelasse, com o papel machê confeccionado, representações de sólido geométrico 

(prisma, pirâmide, cone, cilindro, etc.), nesse processo discutimos a linguagem de 

representação das formas geométricas e seus elementos. Posteriormente, orientamos a 

planificação da representação do sólido modelado em papel quadriculado, buscando seguir, 

de forma aproximada, as medidas originais por meio da utilização da régua e compasso. 

No terceiro momento, de posse das representações dos sólidos em papel machê, das 

suas planificações e tópicos da historia da geometria, desenvolvemos atividades que 

proporcionaram a (re)construção de conceitos geométricos – tridimensional, bidimensional, 

geometrias espacial e plana, volume, área e perímetro. 

Vale ressaltar que a representação de sólidos geométricos com o papel marchê não é 

comum no contexto do ensino e aprendizagem em matemática. Participaram desta oficina 

alunos e professores da educação básica e alunos da graduação em Matemática – 

licenciatura, resultando em doze participantes. 

 

Conclusões 

Com o planejamento, a possibilidade de construção de materiais de baixo custo 

financeiro e o desenvolvimento desta oficina consideramos a importância do material 

didático manipulativo e o ambiente das experimentações das representações geométricas 

como elementos fundamentais no processo de ensino e aprendizagem em matemática bem 
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como na construção de conceitos geométricos que possibilitam o compreender e o agir 

sobre o espaço. 
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Resumo 

 

O presente trabalho tem o intuito de discutir diversos temas importantes relacionados à 

Ciência, de modo geral e tendo como principal objetivo incentivar a leitura entre os jovens e 

apresentar os conhecimentos científicos, utilizando desta forma um meio de comunicação 

impresso (Folhetim), que foi distribuído aos estudantes nos intervalos do Colégio Estadual 

Aldemiro Vilas (CEAVB), localizado em São Miguel das Matas, interior da Bahia. Todas as 

edições apresentam um editorial acerca dos temas que foram discutidos pelo grupo no 

desenvolvimento do projeto. Até o presente momento foram lançadas 10 edições de 

diversos temas, além disso, foi desenvolvido um robô – Miro, o divulgador da Ciência – 

desenvolvido através do lixo eletrônico. Esperamos que este projeto incentive os estudantes 

do CEAVB a terem um olhar diferenciado para a Ciência.  
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Introdução 
 

O intuito principal deste projeto é à divulgação cientifica com o objetivo de explicar o 

que é a Ciência, mostrar como ela pode contribuir para o ensino e o conhecimento das 

pessoas, sendo assim utilizou-se um meio de comunicação impresso, denominado Folhetim: 

Ciências do Miro, que discute diversos temas importantes relacionados à Ciência, tendo 

como principal objetivo incentivar a leitura entre os jovens e apresentar os conhecimentos 

científicos.  

Muitas vezes pensamos que a falta de conhecimento passa despercebida pela 

sociedade, mas estamos completamente enganados. Segundo o jornalista espanhol Manuel 

Calvo Hernando (2003) ―se queremos uma sociedade democrática, é preciso que todos 

entendam o que é a ciência‖. A divulgação cientifica é uma iniciativa de repassar 

conhecimentos e fatos históricos sobre a ciência, além de acontecimentos atuais. 

Reforçando este pensamento com o grande divulgador das Ciências, Sagan (2006): 

Divulgar a ciência – tentar tornar os seus métodos e descobertas acessíveis aos que 

não são cientistas – é o passo que se segue natural e imediatamente. Não explicar a 

ciência me parece perverso. Quando alguém está apaixonado, quer contar a todo o 

mundo. Mas há outra razão. A ciência é mais do que um corpo de conhecimento, é 

modo de pensar.  

Muitas pessoas pensam que a divulgação cientifica é algo completamente novo, pois 

elas não têm um conhecimento amplo sobre o que é Ciência. É por esses e outros casos 

que existe a divulgação científica, como um modo de aproximar mais a ciência do ser 

humano e mantê-lo informado. E não é só em jornais, mas em tudo, tanto em séries, 

desenhos, livros ou filmes quanto nas redes sociais, a divulgação sempre está presente em 

tudo, seja ela científica ou não, ela é um modo de informar e também de fazer propaganda. 

Mas para que a divulgação aconteça é necessário um estudo aprofundado, a divulgação 

científica entende o uso de recursos e técnicas, como pesquisas e questionários. 

 

Metodologia  

O projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas (CEAVB), 

localizado na cidade de São Miguel das Matas.  Escolhemos o referido Colégio por ser a 
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escola em que estudamos e ser a única escola estadual da cidade e seu público foi nosso 

objeto de estudo. 

Sendo assim, primeiramente realizamos uma pesquisa bibliográfica, em diversos 

livros, em revistas e em artigos científicos do Google Acadêmico, com intuito de entender o 

que é divulgação científica, sua importância para a sociedade e como poderíamos 

desenvolver nosso projeto. 

Após as pesquisas bibliográficas foram entrevistados 24 estudantes do CEAVB, dos 

turnos vespertino e matutino, com o seguinte questionamento, ―O que é Ciência para 

você?‖. 

Posteriormente às entrevistas, começou-se a elaboração das edições do Folhetim: 

Ciências do Miro, no laboratório de informática. Foi utilizado o programa Power Point. Os 

folhetins contam com a supervisão da professora de Língua Portuguesa e da nossa 

orientadora. As divulgações das edições acontecem no intervalo da escola, ao lado de um 

painel com o nome do projeto com elementos de divulgação científica e um Robô feito com 

lixo eletrônico, chamando de Miro o divulgador da Ciência.  

Desta forma já foram apresentadas dez edições, tais como: Os saberes; A Ciência 

presente no cinema; Damas na Ciência; A Ciência do amor; Canais de Ciências do Youtube; 

A falta de água em São Miguel Das Matas; Arte e Ciência; Ciência e Religião; A Ciência 

mais perto de você; Ciência e Jogos. 

 

Resultados/Discussão 

 

Inicialmente foram realizadas entrevistas com 24 estudantes do (CEAVB), com a 

seguinte pergunta: O que é Ciência para você? A intenção desta pergunta era saber se os 

estudantes tinham um breve conhecimento sobre a Ciência. Desta forma, observamos que 

essa discussão precisa ser mais abordada em nossa escola e por isso surgiu o Folhetim: 

Ciências do Miro.  

Após as entrevistas começamos o processo de desenvolvimento das edições do 

Folhetim: Ciências do Miro. Abaixo duas das 10 Edições: 

Figura 01: Edição 01 e Edição 03 do Folhetim 



Vila da Ciência 2017 

 De 07 a 10 de Novembro  

Departamento de Ciências e Tecnologias 

UESB - Câmpus de Jequié 

 

 

126 

 

 

 

Fonte: Autores 

Na sua primeira edição o folhetim teve a preocupação de abordar o conceito de 

Ciência e sua importância para a humanidade, relata também os perigos quando a Ciência 

está em mãos erradas, apresenta para seus leitores quem foi o grande cientista Albert 

Einsten e oferece ao mesmo tempo as incríveis curiosidades da Ciência, com relação ao 

nosso corpo humano. 

Na terceira edição: A Ciência presente no Cinema trouxe elementos da cultura 

cientifica presente nos filmes/series de Ciências, relatando sobre o primeiro filme de ficção 

cientifica viagem à lua. Apresentou uma importante animação Wall-e e ainda uma 

importante serie ligada a Química Breaking Bad.  

Para auxiliar na divulgação dos folhetins desenvolveu-se um robô – Miro, o 

divulgador da Ciência – construído através do lixo eletrônico, como apresenta a figura 04. 
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Figura 04: Robô – Miro, o divulgador da Ciência 

 

Fonte: Autores 

 

Conclusões                                                                                                         

Com este projeto trazemos para os estudantes do Colégio Estadual Aldemiro Vilas 

Boas (CEAVB), conhecimentos sobre Ciência, Tecnologia e sua relação com a Sociedade e 

Meio Ambiente através da criação/divulgação dos folhetins. Ao mesmo tempo, teve-se o 

intuito de despertar através deste meio de comunicação impresso o prazer pela leitura e 

utilizá-lo como veículo de divulgação da Ciência, sendo uma oportunidade diferenciada 

dentro do espaço escolar a fim de compreender o papel da ciência na sociedade, de forma a 

contribuir para que estes estudantes tornem-se cidadãos cada vez mais críticos. 
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Resumo 

 

Esse estudo é um dos desdobramentos do Plano de Trabalho do Programa de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC-EM) - Estudo Etnobotânico E Fitoquímico De Plantas Do Vale Do 

Jiquiriçá: Analisando A Influência Dos Agrotóxicos Na Química Das Palantas. Investigando a 

visão dos agricultores do município de São Miguel das Matas - BA, frente ao uso de 

agrotóxicos e especialmente os riscos que esse agente traz a saúde. A pesquisa foi 

desenvolvida por meio de pesquisas bibliográficas, elaboração e aplicação de questionários 

e entrevistas, destacando-se também a elaboração de uma cartilha como uma forma de 

informação ao agricultor, sobre a influência dos agrotóxicos na sua saúde e no meio 

ambiente. 
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Introdução 

A utilização de agrotóxicos no Brasil se deu a partir da década de 40, desde então o 

Brasil ocupa as primeiras colocações entre os países que mais consomem agrotóxicos no 

mundo. A extensiva utilização desses na produção agrícola representa um grave problema 

de saúde e meio ambiente, especialmente aqueles que têm sua economia baseada no 

agronegócio como caso do Brasil (ARAÚJO et al., 2006). 

Sabe-se que as práticas da agricultura familiar envolvem-se diretamente com o meio 

ambiente, ao lidarem diretamente com a natureza e principalmente o solo. Neste sentido, 

nota-se a importância do estudo e incentivo a práticas sustentáveis na agricultura ou a 

expansão da agricultura orgânica, que pode ser entendida como o conjunto de técnicas de 

cultivo usado em sintonia com a natureza, a partir da saúde do solo, com o objetivo de 

reduzir problemas ambientais da agricultura tradicional, centrada no uso indiscriminado de 

agrotóxicos, que trazem problemas ambientais e a saúde humana (GIORDANO, 1995). 

Conhecendo os riscos desses produtos, os principais efeitos e sintomas mais comuns 

são: intoxicação; problemas respiratórios; irritação na pele; dores estomacais; enxaqueca; 

entre outros incluindo o câncer e a morte. Um grande problema é que a maioria desses 

sintomas pode ser confundida com outros problemas relacionados ou não ao trabalho no 

campo, somado a falta de acesso a serviços de saúde que podem comprometer a vida do 

agricultor (BRITO; GOMIDE; e CÂMARA, 2009). 

Esse estudo procura investigar a visão dos agricultores no município de São Miguel 

das Matas - BA frente ao uso de agrotóxicos, no tocante aos malefícios que esse agente 

químico traz a saúde dos aplicadores desse produto. Este resumo é um dos 

desdobramentos do plano de trabalho - Estudo Etnobotânico E Fitoquímico De Plantas Do 

Vale Do Jiquiriçá: Analisando A Influência Dos Agrotóxicos Na Química Das Palantas E Da 

Saúde Humana - Do Programa De Bolsas De Iniciação Científica (Pibic-Em ), desenvolvido 

nesta instituição escolar em parceria com a UFRB, CNPq e FAPESB, no intuito de propor 

diálogos sobre o uso de agrotóxicos entre bolsistas, docentes e estudantes. 

 

Metodologia 

A primeira parte desta pesquisa foi dedicada à revisão bibliográfica, onde se realizou 

leituras e discussões em grupo acerca do uso de agrotóxicos na agricultura familiar, a 

influência destas na saúde dos agricultores, as práticas sustentáveis e a capacitação dos 

agricultores.  



Vila da Ciência 2017 

 De 07 a 10 de Novembro  

Departamento de Ciências e Tecnologias 

UESB - Câmpus de Jequié 

 

 

130 

 

 

Após a pesquisa bibliográfica, foram construídos e aplicados questionários a 77 

agricultores miguelenses, com perguntas de múltipla escolha e algumas questões abertas, 

para identificar a visão dos agricultores frente ao uso do EPI e suas práticas. Após a 

aplicação dos questionários, tabularam-se os dados, construíram-se gráficos e procederam-

se as análises e discussões que serão apresentadas posteriormente.  

Em seguida, houve a produção de um cordel intitulado “Vida de Agricultor” que 

discorre sobre o modo e desafios da Agricultura Familiar e os malefícios do uso indisciplinar 

dos agrotóxicos além das possíveis soluções, premiado em 8º lugar pela Secretaria de 

Educação (SEC/BA), no Desafio ―Conheça a Bahia, visite os livros Bahia, Brasil...‖ 

Posteriormente, elaborou-se uma cartilha para divulgar informações aos agricultores, 

abordando principalmente os sintomas relacionados ao uso de agrotóxico e os meios de 

prevenção. Por fim, realizou-se uma entrevista com representação de setores da Secretaria 

de Saúde do Município de São Miguel das Matas - BA, para diagnosticar quais ações estão 

sendo desenvolvidas no âmbito da prevenção, tratamento por intoxicação e outros devido ao 

uso dos aditivos químicos.  

 

Resultados e Discussões 

Ao avaliar os dados do questionário foi perceptível que a maioria dos agricultores que 

responderam, afirmaram usar agrotóxicos na lavoura e em sua maioria em propriedades de 

agricultores familiares. Quando se questionou sobre a utilização dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), foi notório (Gráfico 1) que poucos utilizam esses equipamentos, o 

que pode levar a contaminações gerando problemas de saúde. Soma-se a este fator a falta 

de informação quanto à aplicação agrotóxicos nos locais de compra e as informações de 

difícil interpretação nos rótulos destes aditivos.  

Gráfico 1: Uso de EPI. 

 
Fonte: Autores. 

No entanto quando questionados sobre os riscos a saúde que os agrotóxicos podem 

causar a maioria dos agricultores indicaram os fatores mais comuns como pode-se observar 

no Gráfico 2, dentre eles os mais citados alergia, vários, morte e câncer. Alguns dos 
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sintomas podem não ser evidentes, levando ao diagnóstico tardio, reforçando a importância 

ampliar as estratégias de sensibilização e informação para os agricultores, para evitar os 

riscos à saúde. 

Gráfico 2: Riscos a saúde. 

 
Fonte: Autores. 

Quanto aos resultados das entrevistas destacam-se as seguintes falas a respeito das 

ações da Secretaria de Saúde, “A gente tem consciência de que é complicado para as 

pessoas da zona rural estar vindo para cidade, por causa do transporte, mas a gente faz o 

que pode para conseguir atender essas pessoas.’’ (Técnica de enfermagem); “O turno da 

manhã é para atendimento as pessoas da zona rural, e a tarde da zona urbana, também 

espalhamos cartaz de campanhas de vacinação para o combate de doenças 

epidemiológicas e a visita de agentes de saúde a casa dessas pessoas que morram na zona 

rural e trabalham com agricultura” (Coordenação Municipal das Unidades de Saúde da 

Família). Observa-se que as atividades são pontuais e a maioria das ações estão voltadas 

para a sede do município, distante da realidade dos agricultores, apenas atendidos 

diretamente por agentes de saúde.    

 Neste sentido, propôs-se a produção de uma cartilha (Figura 1) a ser destribuida aos 

agricultores do município contendo informaçoes sobre saúde do agricultor, as práticas 

sustentáveis, os principais sintomas, a importância do uso de EPI, problemas causado pelo 

uso de agrotóxicos, além dos sintomas desses problemas e o possíveis soluções.  
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Figura 1: Cartilha Saúde do Agricultor. 

 
Fonte: Autores. 

Conclusões 

Socializar um conhecimento aprofundado sobre a saúde de quem planta e colhe os 

alimentos que vão para a mesa de diversas pessoas é mais do que relacionar setores de 

saúde ao meio rural, é garantir direitos do trabalhador do campo. Notou-se a carência de 

políticas e ações governamentais, especificamente municipais como evidenciado nos 

resultados, voltadas ao acompanhamento quanto a saúde do agricultor, somado a falta de 

informação que leva ao uso incorreto e indiscriminado desses produtos. Neste sentido, tem-

se um desafio no qual se devem integrar os setores da saúde e outros segmentos da 

sociedade civil, em garantia da qualidade de vida dos agricultores e os cuidados com o meio 

ambiente.  

A contaminação humana e ambiental por agrotóxicos está longe de ser um problema 

simples, por isso a importância da continuidade de estudos como estes gerando inovações 

sustentáveis contínuas, tornando-se perceptível que o controle dos problemas relacionados 

ao uso indisciplinar de agrotóxicos, só será alcançado com o desenvolvimento de práticas 

alternativas ou quando sociedade e governo estiverem unidos por um único objetivo maior 

que o lucro: A saúde do trabalhador rural. 
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Resumo 

 

Foi objetivo desta pesquisa realizar um levantamento de plantas medicinais de uso 

tradicional utilizados por moradores da comunidade do km 03 no município de Jequié - BA. 

Entrevistas semiestruturadas foram realizadas com 20 moradores no período de abril a julho 

2017. A maioria dos entrevistados foi representante do sexo feminino (85%), onde a maior 

parte com escolaridade do fundamental, existindo ainda um percentual relevante de 

analfabetismo. Constatou-se que 64,10% dos envolvidos na pesquisa utilizam 

preferencialmente a folha para o preparo medicinal, sendo que a flor (1,7%) foi a de menor 

utilização. Casca, raiz, semente e caule apresentaram percentuais, respectivamente, de 

16,2; 6,8; 6,0 e 5,1. O estudo mostrou que a utilização das plantas para a cura de 

enfermidades é uma prática bastante utilizada pelos moradores do bairro do km 03.  
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Introdução  

O uso de ervas com propriedades medicinais é um dos costumes mais antigos da 

humanidade. Antes da escrita, o ser humano já utilizava ervas para fins alimentares e 

medicinais. Houve uma busca pelas plantas mais adequadas para sua alimentação ou para 

cura de enfermidades e com isso nossos ancestrais foram descobrindo as que serviam 

como alimento, remédio, as que eram venenosas e as que causavam alucinações. Para a 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 1998 apud Costa e Mayworm, 2011), planta 

medicinal é qualquer vegetal que possui em um ou mais órgãos, substâncias que podem ser 

utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam precursores de fármacos semissintéticos. 

 O Brasil, por apresentar uma flora exuberante, detém uma posição potencialmente 

competitiva na descoberta de novas drogas naturais. O país possui a maior biodiversidade 

do mundo com cerca de 20% do número total de espécies do planeta (Calixto, 2003). Para 

que esse potencial biológico possa ser explorado, é necessário estruturar o acesso à 

biodiversidade, não apenas como atividade exploratória de cunho científico, mas também na 

atividade econômica como forma de desenvolvimento sustentável.  

 A etnofarmacologia é a ciência que estuda o conhecimento popular de uma 

determinada comunidade sobre as propriedades fitoterápicas que as plantas apresentam. O 

resgate do conhecimento das propriedades curativas que as plantas podem apresentar é 

considerado como primeiro passo para o desenvolvimento de estudos de novas plantas 

promissoras como repositórios de moléculas biologicamente ativas. Estes estudos quando 

realizados em comunidades urbanas são importantes, pois na maioria das vezes, muitas 

das espécies vegetais cultivadas em quintais não ocorrem mais em seu ambiente natural 

devido às ações antrópicas (Costa & Mayworm, 2011).  

Como contribuição ao conhecimento do uso popular das ervas medicinais, este 

trabalho tem como objetivo inventariar as plantas medicinais utilizadas pelos moradores da 

comunidade do km 03, bem como apontar as formas de utilização e locais que servirão de 

fornecedores de mudas para a horta de plantas medicinais da escola.  

 

Metodologia 

 O estudo etnobotânico foi desenvolvido no bairro do Km 03, na cidade de Jequié-BA, 

onde está situado o Colégio Estadual Luiz Navarro de Brito. O trabalho de campo foi 

realizado entre abril e agosto de 2017 por meio de entrevistas semi-estruturadas com 20 

famílias sendo que foram realizadas anotações observativas para caracterização dos 

moradores e das plantas por eles mencionadas. As plantas mencionadas pelos 
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entrevistados foram devidamente fotografadas. O número de depoimentos foi determinado 

pelo número de citações de diferentes plantas por cada entrevistado. Isso auxilia na 

determinação da quantidade de entrevistas a serem realizadas, sendo interrompido o 

processo quando ocorre estabilização. Os moradores entrevistados foram indicados pelos 

alunos do Colégio Navarro de Brito em consulta prévia por apresentar conhecimento sobre 

plantas medicinais. Para fins éticos, antes de iniciar as coletas foram prestados 

esclarecimentos sobre o intuito da pesquisa e as instruções sobre os passos do trabalho, 

garantindo o sigilo das informações pessoais levantadas. Além disso, a participação dos 

entrevistados ocorreu de forma livre e espontânea. 

 Os dados obtidos foram tabulados discriminando nome popular, nome científico, parte 

utilizada, forma de uso e indicação medicinal. Em paralelo foram registrados aspectos sócio-

culturais para traçar o perfil dos entrevistados e plantas por ele utilizadas.  Além disso, em 

algumas residências visitadas solicitou-se mudas e sementes de algumas plantas 

medicinais observadas nos quintais dos entrevistados para posterior coleta e composição da 

horta de plantas medicinais que esta sendo construída na escola. 

 

Resultados/Discussões   

 O maior número de informações e conhecimentos sobre as plantas medicinais 

concentrou-se na faixa etária de 69 anos ou mais (Figura 1), sendo a maior parte com 

escolaridade do ensino fundamental, existindo ainda um percentual relevante de 

analfabetismo principalmente entre pessoas de idade avançada. Apesar da área já está 

bastante urbanizada, a população é capaz de reconhecer e utilizar no dia a dia um número 

variado de espécies de plantas. Foi notado que por conta da urbanização, muitas famílias 

retiraram as plantas dos seus quintais para fazer a ampliação da sua moradia ou 

simplesmente por estética. 
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 Foram registrados na comunidade 103 relatos de plantas com aplicação terapêutica, 

dentre frutos, folhas, raízes, e outras partes, cuja forma de preparo mais comum foi a 

decocção. As plantas mencionadas são utilizadas para mais de 45 enfermidades diferentes, 

dentre dores, inflamações, pressão arterial alta, ferimentos, distúrbios gastrintestinais, 

diabetes, parasitoses, entre outras, onde as 4 mais citadas foram erva cidreira (17), erva 

doce (10), transagem (8) e boldo (7), entre parênteses está descrito o número de vezes que 

foram citadas. 

 As partes das plantas mais utilizadas pelos entrevistados foram principalmente as 

folhas, representando 64,1% das citações, seguidas de cascas, raízes, sementes, caules e 

flores. Isso se deve ao fato das folhas serem coletadas com mais facilidade e serem 

encontradas em praticamente o ano inteiro. Com isso, ocorre também a conservação da 

planta para usos posteriores, pois não há impedimento do crescimento e reprodução do 

espécime com a coleta das folhas (Silva et al. 2009 apud Oliveira e Neto, 2012).  

 Quanto às formas de uso, a decocção foi a mais utilizada (65,4%). Nessa técnica, as 

partes do vegetal são fervidas junto com a água para o preparo do chá. Geralmente é feito 

com as partes mais duras como a casca, raiz e caule. Tal fato revela que a maioria dos 
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Figura 1. Faixa etária dos entrevistados.  

Fonte: arquivo dos autores 
entrevistados.  
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entrevistados utilizam inadequadamente as plantas medicinais, pois as folhas e outras 

partes frágeis da planta devem ser preparadas por infusão e não pela decocção. Outras 

formas de preparo e uso também foram citadas, tais como: xarope, infusão, sumo ou suco, 

banho, inalação e pomada. 

 

Conclusões 

O conhecimento popular sobre as plantas medicinais ainda se encontra preservado no 

bairro do km 03 na cidade de Jequié - BA. Este conhecimento deve se constituir como o 

primeiro passo para o resgate, valorização e ampliação dos conhecimentos etnobotânicos 

da comunidade estudada. Em algumas residências, o cultivo nos quintais destaca-se pela 

quantidade e a importância dada às diferentes finalidades, com destaque ao uso para cura 

de enfermidades. Estas informações levantadas sobre as plantas medicinais servirão de 

base para formação e composição da horta de ervas medicinais a ser instalada na escola. 

 

Referências 

 

CALIXTO, J. B. Biodiversidade como fonte de medicamentos. Ciência e Cultura. v. 55, n.3, 

p. 37-39, 2003. 

 

COSTA, V.P.; MAYWORM, M.A.S. Plantas medicinais utilizadas pela comunidade do bairro 

dos Tenentes - município de Extrema, MG, Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. Botucatu, v.13, n.3, 

p.282-292, 2011. 

 

OLIVEIRA, E.R.; MENINI NETO, L. Levantamento etonobotânico de plantas medicinais 

utilizadas pelos moradores do povoado de Manejo, Lima Duarte –MG. Rev. Bras. Pl. Med. 

Botucatu, v.14, n.2, p.311-320, 2012. 

 

  



Vila da Ciência 2017 

 De 07 a 10 de Novembro  

Departamento de Ciências e Tecnologias 

UESB - Câmpus de Jequié 

 

 

138 

 

 

P14 

O USO DE AGROTÓXICOS NA AGRICULTURA FAMILIAR 
MIGUELENSE (SÃO MIGUEL DAS MATAS – BA): UMA RELAÇÃO 

ENTRE PIBIC E ESCOLA – 2ª Fase  

Leandro Andrade Santos
1 
(ES); Jade Aisline Sousa dos Santos

1 
(ES); Alaércio Moura Peixoto de 

Jesus
1
 (PF); Floricéa Magalhães Araújo (PQ). 

1
Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas (CEAVB). Rua Rui Barbosa, Centro, São Miguel das Matas – BA. 

2
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CETEC). 

Cruz das Almas - BA. 

 
Palavras-Chave: Agrotóxicos, Logística reversa, Agricultura familiar. 
 

1 
leoo.14.santos@hotmail.com

 

 

Resumo 

 

O descarte inadimplente pode causar impactos ambientais, além riscos a saudade para 

aplicadores e consumidores. Por isso desenvolvemos a segunda fase do projeto visando 

entender a visão dos agricultores familiares frente ao descarte incorreto de aditivos químicos 

agrícolas, assim como promover conscientização através de múltiplas relações entre PIBIC 

e Escola para desenvolver um plano de ação para diminuir o descarte incorreto, além disso 

também se propõe estudos para determinar os impactos dos agrotóxicos na região usando 

as análises de PH do solo, pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo. Como resultados 

da pesquisa de campo consta-se o uso de agrotóxicos na região, assim como a falta de 

informação sobre o descarte correto de embalagens, no entanto houve grande aceitação 

dentre os alunos em uma exposição sobre agricultura sustentável e agricultura familiar. 
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Introdução 

A agricultura familiar é caracterizada como unidade produção que favorece o sistema 

de produção no qual existe contato direto com a terra, a gestão familiar e sua produção 

(RAMBO, TARSITANO e LAFORGA, 2016), além disso, é sábio que esse meio representa 

parte dos produtos consumidos diariamente pelos brasileiros. No entanto, com o processo 

de modernização e o surgimento da necessidade de abastecer a população que vem 

crescendo em passo acelerado, os agricultores optam por novas formas de em menos 

tempo aumentar sua produção, recorrendo assim ao uso de agrotóxicos e máquinas. 

Sabe-se que o uso indiscriminado de agrotóxicos pode causar inúmeros malefícios 

ao solo, tais como: perda de nutriente, carências de vitaminas e mudança de pH, além de 

trazer riscos de contaminação aos aplicadores e seus produtos, que são comercializados 

nas feiras livres e mercados (CARBONI, SATO e MOORI, 2005). Salientando-se que com o 

aumento do uso de agrotóxicos, cresce o número de embalagens desses aditivos químicos, 

tão quanto seu descarte incorreto. 

Quando se pensa a formação dos agricultores nem sempre estes são alfabetizados, 

possuem conhecimentos específicos de leitura e interpretação dos rótulos das embalagens 

desses agrotóxicos (MOREIRA et al, 2002), devido à baixa escolaridade, que em conjunto 

com outros fatores são descartados de maneira negligente e agravam aos problemas 

ambientais supracitados, além disso, essas por serem em sua maioria produzidas com 

produtos derivados do petróleo, como o plástico, podem demorar cerca de 400 anos para 

serem decompostas no meio ambiente (CARBONE, 2005).   

Segundo a Lei nº. 7.802/1989 (BRASIL, 1989), os comerciantes desses produtos 

devem cobrar as indústrias o recolhimento das embalagens, o que se conhece como 

Logística Reversa, para proceder um descarte final adequado, a fim de reduzir os impactos 

ambientais. Além disto, deve-se existir uma relação entre as empresas e os órgãos públicos 

para prover programas educativos, atendendo as dúvidas dos agricultores, criando 

estratégias para incentivar a devolução das embalagens, adequar seus rótulos e bulas de 

modo a facilitar a leitura dos usuários.  

Com base nisso nossos objetivos são identificar os núcleos familiares, conscientizar 

os agricultores familiares frente a descarte incorreto de embalagens dos agrotóxicos e 

construir um plano de ação que possibilite uma rede colaboração entre PIBIC, ESCOLA E 

SOCIEDADE para diminuir o número de casos de descarte incorreto. 
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Metodologia 

Na primeira fase deste projeto foram realizadas pesquisas bibliográficas, seguida por 

oficinas para filhos de agricultores familiares que estudavam no Colégio Estadual Aldemiro 

Vilas Boas (CEAVB), posteriormente, realizou-se pesquisa de campo, na qual se aplicou 77 

questionários para filhos de agricultores familiares do Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas, 

com isso em vista, desenvolvemos a segunda fase do projeto. 

Na segunda fase do projeto, retomou-se as pesquisas bibliográficas de artigos que 

pudessem estimular nosso pensamento crítico sobre o descarte incorreto de embalagens na 

região de São Miguel das Matas, assim como para entender os processos de logística 

reversa no Brasil e seus efeitos no meio ambiente. Em seguida, desenvolveu-se uma 

exposição no referido colégio, para demonstrar como se procede a análise de amostras de 

solo, informações sobre a importância da agricultura familiar e a agricultura sustentável para 

a região, esta contou com o total de 55 visitantes. 

 

Figura 01: Exposição. 

 

Fonte: Autores. 

 

Posteriormente, analisaram-se cinco rótulos dos agrotóxicos encontrados no comercio 

local, que foram indicados pelo pesquisados através dos questionários. Por fim, 

desenvolveu-se um plano de ação com objetivo diminuir os riscos de intoxicação nos 

agricultores, da contaminação do solo e dos problemas ambientais gerados pelo descarte 

incorreto das embalagens de agrotóxicos. 

 



Vila da Ciência 2017 

 De 07 a 10 de Novembro  

Departamento de Ciências e Tecnologias 

UESB - Câmpus de Jequié 

 

 

141 

 

 

Resultados/Discussão 

Como resultado das pesquisas bibliográficas ressalta-se ampliação dos conceitos de 

agricultura familiar, assim como entendimento do processo de logística reversa para 

embalagens de agrotóxicos e o efeito desses aditivos químicos em algumas regiões do 

Brasil. 

A exposição mostrou-se eficiente uma vez que houve grande curiosidade entre os 

participantes para entender como funciona a agricultura familiar e sustentável, além do 

processo de análise do solo e sua importância, por isso espera-se que estes tenham 

ganhando conhecimento sobre a temática e assim espalhem o conhecimento que 

adquiriram. 

Já os questionários, foi grande a quantidade de agricultores que fazem incorretamente 

o descarte das embalagens de agrotóxicos e poucos devolvem ao local de compra, que é a 

forma correta. Os outros maiores foram a queima da embalagem e o descarte na natureza o 

que causa um desequilíbrio ambiental, além do comprometimento dos lençóis freáticos 

enfraquecimento no solo. Os animais também correm riscos de contaminação, pois eles 

podem consumir algum fruto, água contaminada ou vegetal onde o agricultor fez uso 

incorreto de agrotóxico. Uma das características marcantes dos agricultores familiares da 

região de São Miguel das Matas é a propriedade pequena, no entanto quando analisamos o 

Gráfico 01 é possível ver que maioria destes agricultores, nos quais possuem propriedades 

pequenas são os maiores consumidores de agrotóxicos em comparação aos outros. 

 

Gráfico 01: Propriedades que mais usam agrotóxicos 

 

Fonte: Autores. 
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O plano de ação desenvolvido mostrou-se eficaz, uma vez que este ainda está sendo 

posto em pratica na região de São Miguel das Matas, para promover o sistema de logística 

reversa de embalagens de agrotóxicos. 

Conclusões 

Nota-se através dos resultados obtidos que há descarte incorreto de embalagens de 

agrotóxicos na região de São Miguel das Matas, um dos motivos pelos quais pode-se 

apontar como possível causa deste problema a baixa escolaridade dos agricultores 

familiares, implicando com a interpretação dos rótulos de agrotóxicos. 

Com isso acredita-se que ainda há muito a ser feito no âmbito de pesquisas e 

conscientização da população para transformar em realidade descarte incorreto e o uso 

indiscriminado de agrotóxicos, por isso reforça-se a manutenção das relações entre PIBIC e 

ESCOLA, para continuar conscientizando a população, mudando assim o espaço em que 

vivemos. 
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Resumo 

 

O objetivo desta pesquisa foi implantar uma horta na escola como ferramenta de integração 

das disciplinas no intuito de promover mudanças de atitudes e estimular ações voltadas para 

sustentabilidade. A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Luiz Navarro de Brito no 

município de Jequié - BA. A horta na escola pode ser um ambiente de experimentação das 

diferentes áreas do conhecimento, sendo considerada um laboratório para a introdução de 

práticas de ensino voltadas para realidade buscando auxiliar no aprendizado dos 

estudantes. Além disso, a horta pode promover a mudança de atitudes e inspirar alunos, 

professores e funcionários na busca de soluções simples para melhoria na qualidade da 

alimentação tanto do ambiente escolar como de uso familiar. 
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Introdução 
 

A educação ambiental nasce como uma necessidade das sociedades 

contemporâneas, uma vez que as questões sócio-ambientais têm sido cada vez mais 

discutidas e abordadas pelos vários segmentos da sociedade, em decorrência do aumento 

da degradação do meio natural e social (WOJCIECHOWSKI, 2006). Neste pensamento é 

necessário desenvolver ações, programas de sensibilização-conscientização que visem a 

construção de novos valores e atitudes que atuem em conjunto com ações didáticas e 

pedagógicas destinadas para a sustentabilidade dos recursos naturais (LOZANO & MUCCI, 

2005). Neste contexto, a escola é o ponto de partida para fomentar discussões sobre 

aspectos atrelados a Educação Ambiental, sendo estas trabalhadas de forma a envolver as 

diferentes disciplinas para a formação de alunos críticos e sensibilizados para com as 

questões ambientais. 

Segundo Fernandes (2009), o trabalho com a horta possibilita estudar e integrar 

sistematicamente ciclos, processos e dinâmicas de fenômenos naturais. Superando a área 

das ciências naturais, os professores podem abordar problemas relacionados com outras 

áreas do conhecimento de forma interdisciplinar, como: matemática, história, geografia, 

ciências da linguagem, entre outras. Com isso, este projeto visa promover mudanças de 

valores, hábitos e de atitudes com a implantação da horta e por meio da educação 

ambiental usando a sensibilização com a participação da comunidade escolar. Entende- se 

que, para trabalhar esta temática é preciso criar na escola um ambiente capaz de envolver 

os diferentes agentes da educação juntamente com a comunidade.  

Existem diversas contribuições com a implantação da horta no ambiente escolar. Ela 

auxilia o aluno a compreender os problemas em utilizar defensivos agrícolas para a saúde 

humana e a natureza; a importância da conservação do meio ambiente; técnicas de plantio; 

promove o trabalho em equipe; estimula a mudança dos hábitos alimentares e a 

necessidade do reaproveitamento. Todas essas atividades e atitudes buscam conscientizar 

e desenvolver um estilo de vida que diminua os impactos antrópicos no ambiente. 

Neste contexto, foi objetivo deste trabalho implantar uma horta na escola como 

ferramenta de integração das disciplinas  no intuito de promover mudanças de atitudes e 

estimular ações voltadas para sustentabilidade.   
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Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 

 

 Esta pesquisa foi realizada no bairro do Km 03, na cidade de Jequié-BA, onde está 

situado o Colégio Estadual Luiz Navarro de Brito (CELNB).  A horta foi escolhida como 

instrumento pedagógico devido à necessidade de haver uma integração maior entre as 

disciplinas e também como desdobramento de projetos já desenvolvidos na escola com 

cunho voltado para sustentabilidade. Através da implantação de uma horta na escola, pode-

se proporcionar aos alunos um ambiente de aprendizado sobre diversos assuntos, como o 

conhecimento sobre agricultura, técnicas de plantio e a importância de uma alimentação 

saudável com o consumo de hortaliças, etc. 

 Participaram do projeto estudantes das turmas do fundamental (9° ano) e      médio (1º 

ano e 3º ano). A adesão dos jovens foi feita de forma voluntária sendo que o projeto foi 

apresentado primeiramente às diversas turmas da escola. As discussões sobre as etapas 

para implantação foram realizadas em sala de professores e no local escolhido para a horta, 

sendo que diversas dúvidas e esclarecimentos foram realizadas por meio do WattsApp 

sendo que uma cartilha denominada ―Orientações para implantação e implementação da 

horta escolar‖ foi disponibilizada em meio digital para leitura e discussões das ideias 

principais.  

 Finalizada as pesquisas e discussões que antecederam a implantação da horta, houve 

um mutirão com moradores do bairro para a limpeza da área que antes era local ocioso na 

escola, com inúmeros entulhos e restos de materiais de construção. Local este com água 

parada servindo de criadouro para mosquitos da dengue. Posteriormente, os alunos 

partiram para a demarcação e confecção de seis canteiros utilizando garrafas pet com tinta 

colorida em seu interior. O projeto foi implantado em fevereiro de 2017 e será desenvolvido 

por tempo indeterminado. 

Para confecção dos canteiros foram utilizados formatos retangulares com dimensões 

de 4,0 m de comprimento por 1,0 m de largura, espaçamento entre as chamadas ―ruas‖ de 

0,5 cm para facilitar o manejo dos canteiros. Na horta também esta sendo realizada a 

cobertura dos canteiros com manta especial para diminuir a incidência solar que é intensa 

na cidade.  

 No primeiro ciclo de produção foram plantados coentro e cebolinha. Em seguida serão 

semeadas salsa, alface e alho. Culturas escolhidas de acordo com o hábito alimentar dos 
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alunos e de toda equipe da escola. Um dos seis canteiros da horta será destinado para o 

plantio das principais plantas medicinais que os moradores do km 03 utilizam.  Os materiais 

necessários para a implantação da horta foram comprados com recursos próprios da escola. 

  

Resultados/Discussão 

 

 Com a implantação da horta na escola os estudantes tiveram a possibilidade de 

aprender conteúdos que não são trabalhados normalmente em sala e com isso, desenvolver 

a autonomia e a criatividade no momento de aplicar os conteúdos que foram pesquisados. 

Para Cribb (2010), a horta promove a aquisição de novos valores, boas atitudes, transforma 

a forma de pensar, valoriza o trabalho em equipe, a solidariedade, a cooperação, 

desenvolve a criatividade e a percepção da importância do cuidado, o senso de 

responsabilidade, de autonomia, além de sensibilizar para a busca de soluções para os 

problemas ambientais. 

 Os estudantes juntamente com os professores e gestão escolar definiram quais 

hortaliças plantar nos canteiros, sendo que a escolha foi baseada pela demanda da 

merenda escolar. Então, estabelecemos o cultivo de coentro, cebolinha, salsa, alface e alho. 

Além disso, foi destinado um canteiro para plantas medicinais que serão destinados para 

inúmeros fins na escola, tanto para estudos específicos quanto para terapêuticos. 

A expectativa do projeto é servir de meio de ensino e interação entre as diversas áreas 

do saber. E com isso, trabalhar aspectos relacionados a sustentabilidade promovendo 

mudanças de pensamentos e atitudes na melhoria da qualidade de vida dos alunos na 

comunidade que estão inseridos.  

A implantação da horta na escola é uma tarefa que exige muita dedicação e 

compromisso com as tarefas destinadas à manutenção dos canteiros. Para resolver esta 

situação foram realizadas reuniões com todos envolvidos para montagem de cronograma de 

trabalho, dividindo bem as tarefas para não sobrecarregar os alunos,  professores e 

funcionários.  

 No primeiro ciclo de produção os alunos obtiveram diversos molhos de coentro que 

foram doados para serem utilizados na merenda escolar e outra parte foi dividida entre 

alunos, professores e funcionários da escola.  
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Conclusões 

 O projeto estreitou e melhorou a relação entre alunos, professores, gestores e 

funcionários no Colégio Navarro de Brito por meio do trabalho coletivo na horta. Além disso, 

serviu como aspecto motivador para os estudantes, sendo que os diversos conteúdos 

teóricos foram trabalhados de forma prazerosa na execução de cada etapa do projeto. Com 

isso, houve o entendimento que é necessário haver uma mudança em nossas práticas 

cotidianas buscando introduzir aspectos voltados para a sustentabilidade dos recursos 

naturais e como consequência melhorar a qualidade de vida da comunidade escolar.  
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Resumo 

 

Este trabalho foi realizado no Colégio da Polícia Militar-CPM de Jequié, com o objetivo de 

incentivar o protagonismo estudantil e desenvolver pesquisa com o método científico. Foram 

desenvolvidas oficinas de orientação para a pesquisa, ensino do método cientifico e 

produção do repelente e Larvicida à base de Nim. A iniciativa desse trabalho surgiu devido à 

grande proliferação do Aedes Aegypti  e também devido a  descoberta que esse mosquito 

transmite, além da Dengue doenças como Chikungunya e Zika Vírus e  que causa 

microcefalia em fetos humanos. 
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Introdução 

 

Com a grande proliferação do mosquito Aedes Aegypti na cidade de Jequié, bem 

como no estado da Bahia, propõe-se aos alunos do PIBID que desenvolvesse uma 

pesquisa, usando os critérios do método científico no sentido de minimizar a problemática 

atual. Os alunos resolveram desenvolver um repelente natural e larvicida à base de Nim 

porque mediante pesquisas em artigos verificaram que o Nim é um repelente natural.  

 O termo Protagonismo Juvenil, enquanto modalidade de ação 

educativa, que é a criação de espaços e condições capazes de 

possibilitar aos jovens envolverem-se em atividades direcionadas à 

solução de problemas reais, atuando como fonte de iniciativa, 

liberdade e compromisso. O cerne do protagonismo, portanto, é a 

participação ativa e construtiva do jovem na vida da escola, da 

comunidade ou da sociedade mais ampla (COSTA, 2001, p.179)   

 

A fim de fomentar a autonomia e o protagonismo estudantil na construção do conhecimento 

os alunos foram os responsáveis pela pesquisa, sendo que os bolsistas do PIBID apenas os 

orientavam. As pesquisas para a produção do repelente e larvicida à base de Nim foi uma 

forma de os alunos adquirirem conhecimentos científicos, incentivar a alfabetização 

cientifica dos mesmos bem e de fazer com que os mesmos exerçam a cidadania visto que, 

recentemente tinha sido descoberto que o mosquito Aedes Aegypti (de grande proliferação 

na cidade) transmite, além da Dengue, doenças como Chikungunya e Zika Vírus, que causa 

microcefalia em fetos humano. 

 

Metodologia  

Foram feitas seis intervenções pedagógicas. A seguir, na tabela 1 está a sequência das 
oficinas. 
 
Tabela 1- Sequência de Oficinas.  
 

1ª 

Explanação sobre o método cientifico. 

 

2ª 
Revisão Bibliográfica sobre produção de repelentes naturais. 
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3ª  
Escolha da metodologia. 

4ª  
Produção do Repelente natural. 

5ª e 6ª 

Escrita do trabalho para Feira de Ciências da Bahia e Divulgação de 

resultados. 

 

 

Os alunos foram convidados a fazer um diário anotando os passos da produção seguindo o 

rigor do método científico que lhes tinha sido apresentado. Após coleta das folhas de Nim 

para o preparo do extrato aquoso, os alunos induziram focos para verificar a eficiência do 

extrato produzido. As pesquisas realizadas revelaram o quanto a Azadirachta indica, 

conhecida como Nim, atua como repelente. Conforme metodologia pesquisada e com a 

orientação dos bolsistas do PIBID foi realizada a produção dos repelentes e do larvicida. 

 

Resultados e Discussão 

 

No início do projeto os alunos não conseguiam desenvolver muito, pois não estavam 

adaptados ao método de ensino por meio de pesquisa e produção. Eles só conseguiam 

pesquisar ou produzir após os comandos dos bolsistas. Então, percebeu-se que o maior 

desafio de trabalhar com a proposta de protagonismo estudantil é fazer com que os alunos 

entendam a dinâmica do processo e se tornem mais independentes tanto na busca de 

novas informações quanto para desenvolver as ações. Percebeu-se que ao propor o 

protagonismo estudantil a alunos do ensino médio o quanto eles estão acostumados com o 

ensino de forma tradicional, onde os professores orientam o que e como estudar.  

Desta forma, buscou-se desenvolver nos alunos participantes do projeto as capacidades de: 

decidir quais seriam as fontes de pesquisa de material bibliográfico e escolher entre uma 

metodologia ou outra. Possibilitou também que aos alunos agir e realizar ações dentro da 

perspectiva do projeto. Além de possibilitar que exerçam a cidadania, visto que o tema deste 

projeto foi escolhido a partir de uma problemática real.  

Buscou-se que todas as atividades que fossem realizadas na produção do repelente natural 

fosse planejada e pensada pelos próprios alunos. Os problemas e erros que foram surgindo 

foram minimizados pelas ideias dos próprios alunos em resolvê-los. 
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Costa considera o protagonismo juvenil como uma proposta 

pedagógica de atuação de adolescentes como personagens 

principais de uma iniciativa de ação voltada para a solução de 

problemas reais de sua comunidade, numa fase da vida que este tipo 

de participação autêntica e não manipulada se traduz num ganho de 

autonomia, autoconfiança e autodeterminação, importantes na 

construção de sua identidade pessoal, social e no seu projeto de 

vida.   (COSTA, 2000). 

Desde as pesquisas na bibliografia até a produção os alunos se sentiam entusiasmados e 

animados pois eram responsáveis por todo o processo de produção. 

Com a conclusão desse projeto verificou que os alunos conseguiram aprimorar algumas 

habilidade como:  autopercepção, autoconfiança, autoestima e criatividade. O trabalho 

permitiu também os alunos se adaptassem a novos desafios como motivação frente a 

dificuldades, trabalho em equipe e  cumprimento de prazos.  O trabalho foi encaminhado 

para o Projeto Feira de Ciências da Bahia – Feciba. 

 

Conclusões 

O protagonismo estudantil é uma maneira de incentivar a alfabetização científica e a 

autonomia na busca do próprio conhecimento. Com a produção dos repelentes naturais e do 

larvicida, os alunos puderam exercer ativamente a cidadania ajudando a minimizar um 

problema social local, além de desenvolver conhecimentos que dificilmente seriam possíveis 

em uma aula expositiva tradicional. 
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Resumo 

 

Com o objetivo de ensinar de maneira diferenciada as propriedades químicas e 

físicas da água, além de evidenciar a importância desse recurso natural para a humanidade 

desenvolveu-se no Colégio da Polícia Militar CPM- Jequié com alunos do 2º Ano do Ensino 

Médio esse trabalho utilizando estratégias de ensino com a abordagem CTSA. A proposta 

CTSA iniciou-se após a segunda guerra mundial mediante os problemas ambientais 

causados por tal e busca exercitar a cidadania dos alunos a partir de questões éticas, 

políticas, sociais e ambientais. Nesse sentido buscou-se ensinar diversos conteúdos 

químicos através da temática: ―Água a molécula da vida‖. 
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Introdução  
 

Mediante a escassez frequente de água potável nas cidades do interior da Bahia, 

buscou-se realizar uma metodologia diferenciada para incentivar a reflexão do uso 

adequado da água potável. Nessa perspectiva evidenciou-se o ensino das propriedades 

químicas e físicas da água, além de abordar temas como o ciclo da água e a dificuldade da 

produção dessa substância.   

 

O objetivo principal da educação numa abordagem CTSA é o de 

possibilitar o conhecimento científico para os estudantes, auxiliando-

os a construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para 

tomar decisões responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia 

na sociedade e atuar na solução de tais questões (SANTOS e 

MORTIMER, 2002, p. 133-162).  

 

A água é a molécula mais abundante da terra, e é a substancia que compõem 75% 

do corpo humano além de estar presente nas diversas reações que o corpo faz, logo 

indispensável a manutenção da vida. 

 A água potável vem sendo poluída devido algumas ações do homem como por 

exemplo o despejo de poluentes em nascentes de rios e lagos. A consequência dessa 

ação é a escassez de água potável e as precariedades oriundas da falta dela. 

 

A escassez e mau uso da água doce representam sérios e 

crescentes problemas que ameaçam o desenvolvimento sustentável 

e a proteção do ambiente. Saúde humana e bem-estar, produção 

segura de alimento, desenvolvimento industrial e ecossistemas dos 

quais estes dependem, estão todos ameaçados, a menos que os 

recursos de água doce e solo sejam utilizados de forma eficiente nas 

próximas décadas e muito mais do que tem sido agora. (Conferência 

Internacional de Água e Desenvolvimento Sustentável de Dublin, 

Irlanda 1992). 

Para alertar os alunos sobre a importância da água e sobre a necessidade de preserva-la 

intitulou-se a sequência didática como: água a molécula da vida. A fim de enfatizar que a 
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água é um recurso renovável mas que o mal uso desse recurso pode levar a escassez 

buscou-se mobilizar os estudante e desenvolver a conscientização de quanto é importante o 

correto uso da água potável.  Acreditar que os estudantes vão modificar suas ações e serem 

sustentáveis é acreditar na mudança de atitudes de uma sociedade consciente do uso da 

água potável.   

 

 

Metodologia 

Foram feitas seis intervenções pedagógicas. A seguir, na tabela 1 está a sequência das 
oficinas. 
 
Tabela 1- Sequência de Oficinas.  
 

1º Oficina Apresentação do projeto PIBID, introdução à temática. 

2º Oficina Apresentação das propriedades químicas e físicas da água.  

3º Oficina Exibição do trecho do filme perdidos em Marte. 

4º Oficina Experimentação. 

5º e 6º 
Oficina 

Discussão de textos, jogo didático e métodos alternativos de 
purificação de água.  

 
Os bolsistas conduziram pesquisas e discussões sobre água: mineral, destilada e 

potável. Para fortalecer o debate, os alunos foram convidados a ler textos de esclarecimento 

sobre o assunto.  

Os alunos montaram um sistema de filtração usando areia, algodão, carvão ativado e 

pedras. Durante essa oficina foi discutido a problemática da água na cidade e nas cidades 

circunvizinhas. Foi realizado atividades experimentais onde os alunos estudaram os 

processos alternativos de purificação da água. Houve a confecção de um cartaz sobre o ciclo 

da água.  E exibiu-se um vídeo reflexivo intitulado: A carta escrita em 2070, que apresenta a 

situação de precariedade da vida se a água vier a faltar. 

 A atividade lúdica foi um jogo que se assemelhava a brincadeira ―Caça ao Tesouro‖, 

na qual os alunos recebiam pistas e tinham que relacionar com as oficinas anteriores para 

poder resolver os enigmas e assim encontrar o tesouro.  
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Resultados/Discussão  

Ao trabalhar com as questões locais sobre a problemática da água na cidade os alunos 

comentaram e sugeriram ações de conscientização da sociedade. 

O Ensino de Química para o cidadão deve estar centrado na inter-

relação de dois componentes básicos: a informação química e o 

contexto social, pois para o cidadão participar ativamente da 

sociedade precisa não só compreender a Química, mas a 

sociedade em que está inserido (SANTOS, SCHNETZLER, 2000). 

No final das oficinas, em um bate papo informal com os alunos foi possível saber que eles 

gostaram de ter participado e que se surpreenderam, já que trabalharam com um tema 

recorrente de forma diferente. Como relata esse aluno:  

 

―As oficinas do PIBID foram muito produtivas ao ponto de levar-nos a 

entender melhor a questão hídrica crítica que o planeta enfrenta 

atualmente.‖                                                                                                                                      

Aluno X 

 

Os alunos comentaram sobre o quão satisfatório foi participar do ciclo de oficinas e 

que esse é um tema muito importante mas que às vezes não é discutido com seriedade. As 

diversas atividades desenvolvidas são parte de um processo de ensino e aprendizagem que 

que foi planejado e fomenta a formação de estudante e cidadãos mais conscientes e 

preocupados com a sustentabilidade do planeta que vivem. 

Com essa sequência didática foi observado que os alunos aprimoraram a autonomia 

nas atividades propostas, caso as propriedades químicas e físicas fossem trabalhados de 

maneira tradicional esse resultado não seria observado. A reflexão sobre o quão difícil é a 

produção de água em grande escala enfatiza a importância em preserva-la e propagar o uso 

adequado e consciente desse recurso.  

O estudo do ciclo da água através de uma atividade lúdica de casa tesouro fez com 

que os alunos pensasse através da descoberta do enigma sobre as etapas desse ciclo e 

como são indispensáveis. Quando os alunos foram convidados a pesquisarem métodos 

alternativos de purificação de água foram surpreendidos como esses métodos são de fáceis 

execução e como funcionam. 

Conclusões 
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O processo de construção de aprendizagem no ensino de química foi muito participativo, prazeroso e 

eficaz. Houve significativas discussões sobre a importância da água. E os alunos conseguiram 

relacionar os conteúdos de química com a temática. Infere-se que a abordagem tornou o conteúdo 

químico mais atrativo e que foi relevante, pois trabalhou aspectos sociais, ambientais, econômicos e 

étnicos que não seriam vistos se o mesmo conteúdo químico fosse trabalhado em uma metodologia 

tradicional.  
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Resumo 

 

O presente projeto Minas na Ciência tem o intuito de discutir a respeito de mulheres 

cientistas/pesquisadoras, deste modo incentivando estudantes da educação básica do 

gênero feminino a ingressarem no mundo das Ciências Exatas e Naturais, sendo assim foi 

desenvolvida uma pesquisa com discentes das escolas municipais - José Marcelino, Antônio 

Carlos Magalhães e Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas.- São Miguel das Matas. Após a 

pesquisa foi criado um aplicativo utilizando a linguagem C++, intitulado Minas na Ciência, 

criação de uma roleta: Role Play Game e o blog Minas na Ciência. Junto ao 

desenvolvimento tecnológico visando à integração do conhecimento a partir de mulheres 

cientistas/pesquisadoras. Decentralizando o pensamento cientifico e levando aos discentes.   
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Introdução 

Desde os séculos passados até agora as mulheres lutam para conseguir seu lugar na 

sociedade. Enfrentando diversos empecilhos que surgem na infância e se propagam até a 

vida adulta. Há um sistema excludente para as mulheres em um cenário basicamente 

dominado por homens, já que a visão de mundo desses determina os procedimentos e 

práticas nada neutros nesse ramo do conhecimento.  Na Ciência essa exclusão é reforçada 

ao comparamos os patamares onde estão homens e mulheres, deixando claro que os 

rastros do passado ainda se fazem presentes.  

De acordo com Queiroz et. al. (2014) a igualdade entre os sexos e a autonomia das 

mulheres é um compromisso firmado pela a Organização das Nações Unidas (ONU). A 

igualdade como um elemento fundamental tanto para o empoderamento das mulheres, 

quanto para atingir outras metas prioritárias em especial ligadas à pobreza, fome, saúde e 

educação. Dentre as inúmeras dificuldades que são postas a frente de seus ideias o 

preconceito por conta do gênero é o mais gritante. Trazendo a tona princípios fúteis de que 

o sexo feminino é mais frágil, inexperiente e desqualificado, usando de subterfúgios 

relacionados ao gênero para inverter a lógica da submissão. 

Reforçando esse pensamento com Chassot (2004), o prêmio Nobel foi criado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), entre os premiados na área das Ciências, 

descoberta importante para a humanidade é perceptível que a menor população desses 

feitos é conquistada por mulheres:  

Entre os laureados em um universo de quase 500 nomes premiados 

nas áreas das ciências há 12 mulheres [dos 174 premiados em 

Física, há duas mulheres laureadas, ambas divididas com homens; 

dos 184 em Química, três são mulheres, sendo que em 1964 uma o 

recebeu sozinha; dos 178 em Medicina ou Fisiologia, sete são 

mulheres, sendo que apenas em uma (1983) oportunidade foi 

conseguido sozinho]. (Chassot, 2004, pg.15) 

Desta forma, o projeto Minas na Ciência, tem o intuito incentivar as pessoas/discentes do 

gênero feminino através do uso da tecnologia, a ingressarem e se interessarem pelas áreas 

de ciências exatas, engenharia e computação e ao mesmo tempo apresentar as 

contribuições femininas para a Ciência. 
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Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 

Inicialmente foi desenvolvida uma pesquisa de caráter bibliográfico em livros, revistas e 

artigos científicos, sobre as mulheres pesquisadoras/cientistas e linguagem de programação 

para o desenvolvimento do aplicativo. Foi aplicado um questionário com questões objetivas 

e discursivas. Nas turmas de 9° ano das Escolas Municipais José Marcelino, Antônio Carlos 

Magalhães e no Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas.- São Miguel das Matas, totalizando 

100 estudantes envolvidos na pesquisa. Após a aplicação do questionário, criou-se o 

aplicativo Minas na Ciência, um blogger e a é Role Play Game – Minas na Ciência. 

Resultados/Discussão 

Foi realizada a aplicação dos questionários (gráfico 1) nas turmas do diurno do CEAVB e 

nas turmas de 8º e 9º das escola municipais da nossa cidade – Escola Municipal José 

Marcelino e Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães.  Diante dos dados obtidos e 

analisados foi perceptível que o conhecimento em relação as mulheres cientistas ainda  é 

pouco, o que pode ser justificado pela falta de acesso a esse conteúdo, mostrando desta 

forma a necessidade de divulgação nas escolas.  

 

 

Fonte: Autoras 

Após o resultado da pesquisa foi criado um aplicativo intitulado Minas na Ciência. 

Inicialmente com a linguagem C++, essa linguagem é mais fácil de ser manuseada, porém 

depois de algumas semanas do aplicativo criado sentimos necessidade de atualizá-lo 

frequentemente com novos conteúdos. Então passamos todos os códigos e conteúdos para 

um desenvolvedor de aplicativo comum (Figura1). Analisamos as plataformas Google Play 

Store, Apple Store e Microsoft Store e esse é o primeiro aplicativo criado com essas 

Gráfico1: Gráfico feito após a aplicação dos questionários nas escolas Municipais 
José Marcelino e Antônio Carlos Magalhães. 
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perspectivas. Aplicativo está disponível para download através do link: 

app.vc/minas_na_ciencia 

 

Fonte: Autoras 

Depois da criação do aplicativo Minas na Ciência criamos o nosso blog intitulado com  o 

mesmo nome. 

Fonte: Autoras 

 

 

Figura1: interface do aplicativo Minas  na Ciência  

Figura 2: Blog Minas na Ciência 
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Posteriormente a criação do blog e do aplicativo Minas na ciência resolveu assim criar uma 

roleta cujo nome é Role Play Game – Minas na Ciência. 

Fonte: Autoras 

Ela é composta por 4 cores e cada cor representa uma área ligada as mulheres 

pesquisadoras/cientistas e contem perguntas e curiosidades sobre as mesmas, após 5 

acertos você ganha um prêmio, importante salientar que, ao redor da roleta temos diodos de 

emissor de luz (leds) que indicam  ermelho quando não acertou e coloridos quando acertou. 

Conclusões 

A escolha desse tema foi não só de extremo prestígio para o nosso projeto, mas também 

para a nossa vida, apresentando o quão importante/significante tem a presença do gênero 

feminino em nossa sociedade, e o quanto as mulheres, devem lutar por novas conquistas na 

tentativa do reconhecimento pelo seu trabalho.  Ao direcionar este projeto para os 

estudantes, acabou também envolvendo os professores, funcionário do Colégio Estadual 

Aldemiro Vilas Boas, entre outras pessoas que visitaram nosso blogger e aplicativo. Com o 

andamento do Minas na Ciência observamos o interesse, a curiosidade sobre o assunto, e 

especialmente o reconhecimento por parte de tais, o que tornou o estudo satisfatório, sendo 

perceptível que alcançamos os nossos objetivos.  
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Resumo 

 
Este projeto de pesquisa tem a finalidade de apresentar um estudo sobre o desenvolvimento 

de um jogo envolvendo o vírus da zika no ambiente Scratch, na qual foi desenvolvido no 

âmbito da Unidade Escolar do Colégio Estadual Professora Anita Rabello Barreto no ano 

letivo de 2016 com dois estudantes do ensino médio, precisamente com alunos do 1o ano. O 

principal objetivo é compreender as potencialidades do Scratch para a aprendizagem de 

lógica de programação no contexto do desenvolvimento de jogos. Em particular, pretende-se 

perceber quais ideias e conceitos de programação emergem no desenvolvimento de 

projetos na plataforma do Scratch, quais as potencialidades do Scratch para o 

estabelecimento de conexões em lógica de programação e que dificuldades surgem nas 

atividades. 
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Introdução 

 
A educação também está se adaptando aos milhões de inovações que temos. O uso 

de tablets; smartphones e aplicativos móveis inovadores na escola já é uma realidade e não 

podemos ignorar. Neste século em que a computação e as telecomunicações são pilares 

fundamentais da sociedade, a questão a responder é se a programação tem um espaço nos 

sistemas de educação das novas gerações. 

Dessa forma, a cada momento algo novo acontece, e graças ao mundo globalizado 

em que vivemos, somos capazes de tomar conhecimento do que acontece em qualquer 

lugar do planeta. Algo semelhante acontece com a educação, onde podemos nos beneficiar 

de iniciativas lançadas em partes do mundo, a fim de melhorar a nossa formação. 

Atualmente, as iniciativas para o ensino de programação em escolas constituem uma 

tendência da educação tecnológica, para isso são utilizados diversos softwares que 

possibilitam o desenvolvimento de vários tipos de aplicações. Dessa forma, neste projeto 

iremos utilizar o Scratch para desenvolver, observar e analisar as construções de um jogo 

pelos estudantes do ensino médio. Temos como objetivo investigar as ações dos estudantes 

no desenvolvimento do jogo envolvendo números primos na plataforma de programação em 

bloco Scratch. O projeto Scratch nasceu em grupo de pesquisa Lifelong Kindergarten no ano 

de 2003 no MIT Media Lab, liderado por Mitch Resnick,―como resposta ao problema do 

distanciamento entre a evolução tecnológica no mundo e a fluência tecnológica dos 

cidadãos‖ (Marques, 2009, p. V) . O grupo acredita que é muito importante para as crianças 

e jovens que crescem neste ambiente tecnológico, expressar-se e usar sua criatividade e 

que não costumam ter essa oportunidade no seu ambiente escolar. 

 
Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 
 

O jogo desenvolvido no projeto foi escolhido pelos estudantes se baseando na 

orientação nas dimensões propostas por Papert (1994), que atribuem "[...] especial 

importância ao papel das construções no mundo‖ (PAPERT, 1994, p. 128), na qual os 

atuantes do projeto organizam e reorganizam suas ideias. Diante disso, as componentes do 

grupo assumem uma postura de centralidade, na qual tiveram autonomia na escolha do jogo 

que foi de seu interesse. 

No primeiro momento foi realizada uma capacitação para os dois estudantes do grupo 

na qual tinha como objetivo apresentar o ambiente de programação e suas ferramentas. 
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Foram realizados 4 encontros no turno vespertino na unidade escolar de ensino, os 

encontros foram realizados no período vespertino no turno oposto às aulas dos estudantes.  

 
Resultados/Discussão 
 

O Scratch é composto por uma tela principal denominada palco e por objetos na qual 

podem ser denominados atores. O palco é a tela principal do ambiente que tem um fundo na 

qual os atores podem executar as suas ações que são os movimentos. Para que esses 

atores tenham a perspectiva de movimento e que possamos definir os seus movimentos no 

palco principal é necessário programar diferentes comando que estão dispostos no lado 

direito da tela, esses comandos são fornecidos pela linguagem de programação em bloco do 

ambiente. 

Figura 1 – Tela Principal do Scratch: áreas, menus, botões e elementos gráficos. Fonte: Autor 

 

Fonte: Autor 

Os comandos dispostos no Scratch são parecidos com as peças de lego e precisam 

somente ser arrastados com o uso do mouse e colocados no espaço de comandos e que 

posteriormente são encaixados uns nos outros. A forma de encaixar desses blocos se faz 

necessário para um entendimento sobre a lógica de programação envolvida na construção 

do movimento dos atores do jogo. Dessa forma, se os blocos quando encaixados seguirem 

essa lógica, os comandos definidos pelo programador formam então programas que dão 

então sentido ao jogo criado. 

A forma na qual a plataforma Scratch foi desenvolvida que é a programação em bloco 

e que não segue aquela lógica de programação por linhas de código na qual se houver um 

erro em qualquer linha o programa não executa, o Scratch tem a vantagem em que o 

programador se preocupa apenas com a criação da lógica e da execução de seus projetos, 

por isso a possibilidade de ser utilizado com jovens de 8 a 19 anos. 
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Dessa forma, o desenvolvimento do projeto no Scratch é necessário o entendimento 

dos comandos da linguagem de programação e onde cada bloco se localizar e qual as 

funções de cada comando disposto nos blocos.  

Figura 3 – Tela da codificação do jogo: imagem da tela, lógica de programação, comandos. 

 
 Fonte: Autor 

 
 
Atividades da apresentação 
 

Durante a apresentação os estudantes irão apresentar a forma de desenvolvimento e 

codificação do jogo, mostrando ao público do evento como se deu sua produção. Para isso 

será utilizado um notebook para que o público possa jogar e entender o seu funcionamento. 

 
 
 
Conclusões 
 

Buscamos neste trabalho apresentar potencialidades e indícios para a formação do 

entendimento da sequência da lógica de programação na qual o ambiente Scratch 

proporciona, focamos na construção do jogo e a forma como os autores do projeto se 

relacionaram entre si. 

Com o projeto de desenvolvimento e criação do jogo os estudantes puderam perceber 

que a utilização da plataforma de programação em blocos Scratch é um recurso tecnológico 

para a aprendizagem de lógica de programação e que a mesma é uma tarefa relativamente 

fácil, e que é uma grande experiência motivadora para pesquisar e aprender novos 

conceitos e habilidades, onde o trabalho em equipe sucede de forma colaborativa e que a 

construção do conhecimento ocorre de forma divertida e inovadora.  

Durante a criação do jogo com o uso do Scratch o ambiente proporcionou os 

estudantes à vivência da função de pesquisadores, programadores, editores, leitores, no 
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compartilhamento de conhecimentos que se constitui num caminho para o exercício da 

cidadania e da aprendizagem tecnológica. O que mais importou em todas as fases do 

projeto é que alguns dos benefícios de ensinar uma linguagem de programação é que 

aperfeiçoa o raciocínio lógico, parte importante para o desenvolvimento de aptidões de 

liderança, improvisação, criatividade e de certa forma empreendedorismo.  
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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de construção de uma horta orgânica 

no Colégio Estadual Anita Rabello, situado no bairro do Km 04. Desenvolvido a partir do 

Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI) e implantado na unidade escolar neste ano de 

2017, o projeto, que encontra-se em andamento, está transformando um local inativo da 

escola num espaço educativo onde a prática do plantio e cultivo de hortaliças sejam 

associadas aos conteúdos escolares, buscando fortalecer sobretudo a educação ambiental 

e estimular a alimentação saudável. Nas tarefas desenvolvidas durante o plantio da horta 

buscamos associar alguns conhecimentos matemáticos para que o aluno perceba a 

presença desta disciplina escolar na vida cotidiana.  
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Introdução 
 

O Colégio Anita Rabello Barreto está situado em Jequié no bairro do Km 04, uma 

comunidade que encontra-se distante do centro da cidade e que não dispõe de atividades 

atrativas para seus residentes. Trata-se de uma escola com um espaço físico pequeno, que 

possuía uma área inativa ao fundo, no qual os alunos depositavam lixo como folhas 

destacadas do caderno e outros objetos descartados por eles.  

No início do ano letivo de 2017 a escola foi contemplada com o Programa Ensino 

Médio Inovador (PROEMI) que foi criado pelo MEC através da Portaria 971 de 9/10/2009, 

apoiado pela resolução nº 4 de 25/10/2016 e tem por objetivo a reestruturação pedagógica e 

a reorganização curricular das Escolas Públicas de ensino médio, na perspectiva da 

educação integral. As propostas curriculares do programa são interdisciplinaridade, 

contextualização dos conhecimentos, centralidade na leitura e a utilização de atividades 

teóricas e práticas. Então, elaboramos o projeto da construção da horta escolar visando à 

articulação dos conhecimentos matemáticos com a educação ambiental, numa atividade 

diversificada e relacionada com o cotidiano.  

 A respeito da educação ambiental, uma reflexão importante é colocada já na 

apresentação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (Meio ambiente) quanto à postura dos 

jovens sobre o meio ambiente: ―Como é possível, dentro das condições concretas da escola, 

contribuir para que os jovens e adolescentes de hoje percebam e entendam as 

conseqüências ambientais de suas ações nos locais onde trabalham, jogam bola, enfim, 

onde vivem?‖ (BRASIL, 1997, p.169). 

Com a implantação da horta na escola, além dos conhecimentos relacionados a 

conscientização para alimentação saudável, obtêm-se novos conhecimentos, como as 

técnicas de plantio, manejo do solo e cuidado com as plantas. Além disso, dispomos de um 

espaço de aprendizagem interdisciplinar, propício para a realização de aulas práticas 

diversificadas.  

A horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que 
possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em 
Educação Ambiental e alimentar unindo teoria e prática de forma 
contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e 
estreitando relações através da promoção do trabalho coletivo e cooperado 
entre os agentes sociais envolvidos. (MORGADO; SANTOS, 2008, p. 9). 

Contextualizando a atividade com as questões disciplinares, alguns conhecimentos 

matemáticos foram inseridos neste processo desde a escolha e medição do espaço para a 

construção da horta. Nas aulas de campo realizadas foram citados os custos com irrigação, 
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custos dos produtos que são comercializados pelos agricultores; nas pesquisas realizadas 

fizemos leituras de tabelas com informações sobre o período de plantio e colheita de cada 

hortaliça. No momento do plantio destacamos a profundidade e a distância que deve ser 

deixada entre as sementes (informações encontradas nas embalagens das sementes) e a 

necessidade de colocarmos a data do plantio para observarmos o tempo de germinação e 

colheita de cada hortaliça. Com estas conexões ressaltamos a presença constante da 

matemática na construção e manutenção da horta. 

 

Desenvolvimento 

 

O projeto foi implantado no Colégio Estadual Professora Anita Rabello e sua 

execução foi dividida em três etapas, descritas a seguir: 

 

1ª Etapa: Planejamento, Divulgação e Conscientização   

Os alunos foram conhecer o espaço onde seria construída a horta para medir e 

darem sugestões a respeito da forma e disposição dos canteiros. Ainda nesta etapa 

discutimos em sala as ideias sugeridas e um aluno da turma construiu um desenho da horta. 

Para conscientizar os demais alunos da escola a preservar o espaço da horta, organizamos 

a turma em equipes para apresentar a proposta para os demais colegas. 

 

2ª Etapa: Estudo e Preparo do terreno  

Neste momento iniciamos os estudos sobre hortaliças com pesquisas na internet, 

aulas de campo, palestras realizadas na escola. Os alunos tiveram palestra com Robson 

Andrade, agrônomo da prefeitura municipal de Jequié a respeito do cultivo das hortaliças, a 

rotação de cultura, os tipos de adubos orgânicos e quais hortaliças seriam interessantes 

plantar na escola. Em seguida tiveram a Visita da equipe do projeto Calanguinho, equipe 

que executou a construção de uma horta num posto de saúde aqui na cidade de Jequié. 

Com esta visita, os alunos aprenderam sobre a importância da horta orgânica e os prejuízos 

dos agrotóxicos para nossa saúde.  

Após as palestras, a turma foi dividida em dois grupos para a realização das aulas de 

campo, e cada grupo visitou um assentamento Comunitário aqui no município de Jequié. Os 

assentamentos visitados possuem o cultivo de hortaliças e uma variedade de plantações 
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além da criação de animais. Nestas visitas os alunos utilizaram diário de bordo. Houve uma 

partilha de experiência entre esses grupos ao final das visitas.  

 

3ª Etapa: Plantio e Cultivo 

Definida a área onde seria construída a horta, iniciamos o processo de limpeza do 

terreno e preparação do solo, com a participação das professoras, alunos e um trabalhador 

rural que nos orientou na parte prática de preparo do solo, construção das leiras e também 

no plantio. Após este processo, foram formados grupos na turma para regar a horta. No mês 

de setembro aconteceu a I Mostra Científica realizada na escola e os alunos fizeram uma 

exposição da trajetória desse projeto.  

  

  

Resultados/Discussão 

O projeto encontra-se em andamento. O primeiro plantio da horta foi realizado no dia 

21/09/2017 e os alunos seguem uma escala de regar a horta logo cedo, antes do início das 

aulas.   

 Como adubo nós utilizamos inicialmente esterco de animais bovinos que 

conseguimos com doações e será realizada para os alunos uma oficina de compostagem na 

escola, para que possamos utilizar as cascas das verduras utilizadas na merenda e também 

a borra de café para fazermos o adubo orgânico.   

   A dificuldade inicial que tivemos foi a conscientização dos alunos de outras 

turmas, que continuaram jogando papeis e outros objetos na horta mesmo depois da 

limpeza do terreno, já estão se conscientizando.  

Para estimular os alunos na construção de hortas domésticas em pequenos espaços 

realizamos pesquisas na internet de como reaproveitar alguns materiais como garrafas PET, 

caixa de leite longa vida, latas de alumínio e fizemos a customização de alguns destes 

materiais.   

 
FOTO 1: Medindo o terreno      FOTO 2: O plantio                      
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FONTE: Acervo pessoal dos autores 

 

Conclusões 

Esta proposta tem sido um desafio pessoal para a equipe, uma vez que as 

professoras que atuam no projeto não têm formação na área de ciências biológicas. 

Entretanto, numa perspectiva interdisciplinar, buscando apoio dos professores da própria 

instituição bem como em alguns profissionais que estiveram conosco, estamos com o 

projeto em curso, aprendendo a cada passo dado. 

Para além do aprendizado sobre o plantio e cultivo das hortaliças, que fortalece a 

importância da educação ambiental e alimentação saudável, e dos conteúdos disciplinares 

presentes nesta atividade, sobretudo conhecimentos matemáticos, o projeto proporcionou o 

desenvolvimento de valores como o constante aprendizado com o trabalho coletivo entre 

alunos e professores.  
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FOTO 3: Primeiras leiras plantadas 



Vila da Ciência 2017 

 De 07 a 10 de Novembro  

Departamento de Ciências e Tecnologias 

UESB - Câmpus de Jequié 

 

 

173 

 

 

P21 

AS INFLUÊNCIAS ANTRÓPICAS SOFRIDAS PELO RIO DE CONTAS 

DESDE A DÉCADA DE 50 

Matheus Galvão Brito (PQ)¹, Islany Miranda Gomes (ES)², Camille Fernandes Mello (ES)², 

Marielly Pereira dos Santos (ES)²  

¹ Rua Senhor Bento Palmas, 262, Joaquim Romão, Jequié – BA. 

² Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, Av. Cesar Borges, 1, Jequiezinho, Jequié – BA. 

 

Palavras-Chave: Ecossistema, Conservação, Biodiversidade  

 

matheusgalvao07@hotmail.com 

 

 

Resumo 

 

A água é um recurso natural de extrema importância para a vida.  A conservação de 

recursos hídricos, como os rios, é de nossa responsabilidade, visto que utilizamos desses 

recursos.  As ações do homem são o principal fator de intensificação de degradação do 

meio ambiente.  Com base nestas ideias, o objetivo deste estudo foi analisar as influências 

antrópicas sobre o Rio de Contas em um bairro da cidade de Jequié. A partir dos dados 

coletados, foi possível identificar diversos problemas ecossistêmicos no Rio de Contas. O 

surto de animais, a poluição da água do rio pela contaminação com resíduos das indústrias, 

e também a construção de casa e destruição da mata ciliar foram muito citados pelos 

entrevistados.    
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Introdução 

A água é o recurso mais importante do nosso planeta, tanto fisiologicamente para 

todos os seres vivos, quanto para na área econômica e ambiental. Sendo fundamental à 

sobrevivência do homem e dos ecossistemas na natureza. O Brasil é um país privilegiado 

quanto ao volume de recursos hídricos. De acordo com o site de notícias G1 (2015), o país 

possui cerca de 12% das reservas de água doce do mundo, entretanto, todo este recurso 

hídrico sofre com constantes atuações do homem nas bacias hidrográficas, e tem sua 

qualidade prejudicada pelas crescentes cargas poluidoras lançadas sob elas. 

Segundo Francisco (2017) Bacia Hidrográfica é a área de um curso d‘água em que é 

drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Nesses ambientes há uma 

enorme biodiversidade, composta essencialmente por peixes e artrópodes associados às 

suas margens a fauna e flora presente. Fazer sua análise é de fundamental importância.  

Dentre as bacias de drenagens localizadas no território da Bahia, a inteiramente 

situada na região é a do Rio de Contas. De acordo com dados do INEMA (2017) ela possui 

uma área de 55.483 km², abrange 75 municípios, porém apenas 46 são integrados 

totalmente. Nascendo na serra do Tromba, em Piatã, e deságua no Oceano Atlântico, na 

cidade de Itacaré, no sul da Bahia (CHIAPETTI, 2009). 

Seus principais usos contemplam as atividades de irrigação, geração de energia 

elétrica, mineração, pecuária e agricultura. Apesar da importância do curso de agua para a 

localidade, nota-se interferência do homem na região. ―O processo de degradação acelerou-

se a partir do final da década de 80 com o crescimento desordenado das cidades 

ribeirinhas. Inúmeras casas foram construídas na beira do rio, o volume de retirada de areia 

aumentou‖ (Jornal A Tarde, 2006 apud CHIAPETTI, 2009). 

No município de Jequié, peixes, microrganismos e as demais formas de vida que 

estão presentes nas águas do rio, vêm sofrendo com a intervenção da população de forma 

inadequada. Pesca indevida, poluição, retirada de areia, desmatamento e a construção de 

residências próximas a sua margem são as principais atividades que o destrói. 

Portanto, o objetivo desse trabalho é identificar quais influências sofridas pelo 

ecossistema do Rio de Contas em um trecho do Bairro Joaquim Romão, no município de 

Jequié, entre 1950 até os dias atuais. 
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Metodologia 

Essa é uma pesquisa de caráter qualitativo, que de acordo com (Chizzotti, 2003) é o 

tipo de pesquisa que considera e analisa os eventos cotidianos e as concepções das 

pessoas sobre estes eventos 

Realizada no município de Jequié, no Bairro Joaquim Romão. Utilizando a entrevista 

estruturada como método para coletar dados. Foram questionadas 15 pessoas que moram 

nas proximidades do Rio de contas, localizado nesse trecho, com idades que variaram entre 

8 e 84 anos.  

Para designar cada entrevistado e manter seu anonimato, as pessoas foram 

denominadas em siglas como: PA, PB, PC até PO (sendo P, a inicial de pessoas, e a 

segunda letra da sigla referente a ordem de organização). 

 

Resultados e Discussão 

É unanime entre os moradores da região em que foi realizada a pesquisa que o Rio de 

Contas vem sofrendo fortemente com as ações antrópicas. 

Durante a pesquisa, os moradores entrevistados apontaram o desaparecimento e 

surtos de animais e plantas nesse trecho do Rio de Contas. Os entrevistados relataram a 

ausência de pacas, cuiubinhas, aquilá, lontras e os peixes: bagre e piaba. O provável 

sumiço dessas espécies pode ter ocorrido por conta da ação do homem, que destrói o 

habitat das espécies para fazer casas, estradas, hidrelétricas, plantações e pastos. 

Somando a isso a poluição, queimada, caça e pesca, como dito pela maioria das pessoas 

em outras questões, como por exemplo, sobre mudanças do rio e de sua margem. 

Como citados nas entrevistas, alguns nomes populares de peixes muitas vezes são 

utilizados um nome genérico para diversas espécies, como: Astyanax gr. fasciatus e 

Astyanax gr. Bimaculatus (SILVA, 2015).  

Os entrevistados citaram ter percebido surtos de sapos, caramujos e gafanhotos 

principalmente em períodos chuvosos. Estes eventos podem ser relacionados ao 

desaparecimento de espécies predadoras destes grupos ou o crescimento populacional de 

suas presas. Por exemplo, o aumento do número de insetos pode influenciar o crescimento 

populacional de sapos, visto que estes animais predam insetos, inclusive gafanhotos. O 

período chuvoso, principalmente na Caatinga, é favorável ao crescimento populacional de 

insetos por conta da disponibilidade de recursos.  
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O surto de caramujos (Achatina fulica) pode ser relacionado, além dos períodos 

chuvosos, ao estado de conservação do rio, considerando que este grupo, que não é nativo 

do Brasil, aproveita-se de ambientes degradados, que não são propícios a outras espécies. 

Quando questionados sobre as mudanças do Rio de Contas e sua margem, os 

entrevistados, além de relatarem as condições antigas do rio, responderam de forma 

unanime que há poluição contínua e veemente por meio de: descarte da rede de esgoto 

sem tratamento, resíduos domésticos e industriais, e em relação a margem houve invasão 

de casas e pastos.  

PH (80 anos de idade) disse: “Em 1978 o rio era lindo, a água era alva, tinha muita 

areia. Mudou para pior, o rio era maravilhoso. A água corria, tinha areia branca, o povo 

tomava banho, jogava bola, lavava roupa. Hoje o rio é só poluição, faz medo ir na beira 

dele.” 

Com base nesta resposta, e nas de outros entrevistados, nota-se um evidente 

assoreamento do rio. Este ―é o processo em que o curso d'água é afetado pelo acúmulo de 

sedimentos, o que resulta no excesso de material sobre o seu leito e dificulta a 

navegabilidade e o seu aproveitamento.‖ (PENA, 2017). Podendo, além de prejudicar a 

qualidade da agua, ocorrer alagamentos devido a esse processo e afetar a população 

ribeirinha que ali vivem e o ecossistema presente. 

Tendo em consideração as respostas dos entrevistados, observamos que o estado do 

rio ocasionado devido a uma serie de praticas do homem na região estudada. Segundo 

Nogueira (2009),o despejo de resíduos de curtumes no rio e o desmatamento das margens 

são agravantes, esses fatores provocam o barramento do leito e aumento de secas, cheias 

e salinização do rio. 

 

Conclusões 

Com base no que foi dito pelos entrevistados, foi possível observar que o Rio de 

Contas sofreu grandes influências das ações antrópicas nas últimas décadas, desde a 

destruição de sua margem à contaminação da água pelo descarte indevido de esgotos e 

resíduos industriais. Essas mudanças afetam diretamente a biodiversidade da região ao 

longo dos anos, de forma negativa e exacerbada. Além de influenciar a vida econômica da 

cidade, visto que uma condição melhor do rio na atualidade impulsionaria a atividade 

econômica na região. 
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Resumo 

 

Os Clubes de Ciências são ambientes propícios para estimular nos alunos a curiosidade 

científica, afim de envolve-los no processo de construção do conhecimento científico. A 

investigação no ensino de Ciências é extremamente importante para que os alunos 

abandonem sua posição de passividade e assumam o protagonismo ativo do processo de 

aprendizagem. Neste sentido, o objetivo deste trabalho era discutir sobre a abordagem do 

Método Científico em um Clube de Ciências para envolver os alunos em um processo 

investigativo. Com base na análise dos dados, foi possível observar que, de fato, o Clube de 

Ciências é um espaço eficiente de contribuição ao ensino de Ciências. Mostrando-se como 

alternativa para a melhoria do ensino, extravasando o ambiente da sala de aula. 
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Introdução 
 

As aulas expositivas tradicionais não atendem mais às demandas de uma sociedade 

que avança rapidamente, principalmente em ciência e tecnologia. Por este motivo, cada vez 

surgem mais propostas com o objetivo de oferecer, para professores e alunos, uma nova 

perspectiva do processo de ensino-aprendizagem.  

Para Menezes, Schroeder e Silva (2012), o ensino de Ciências hoje não atende nem 

mesmo as expectativas da sociedade quanto a formação de cidadãos críticos, envolvidos 

com o processo de construção do conhecimento e aptos para a tomada de decisão 

responsável em seu contexto social. Por esta razão, é necessário que haja outros espaços, 

que não a sala de aula, para que os alunos se envolvam de fato com o aprendizado de 

ciências. 

A protagonização dos estudantes deve ser o ponto de partida para que o ensino de 

Ciências seja pensado. Ainda de acordo com os referidos autores, o aluno precisa deixar de 

lado sua posição de sujeito passivo, receptor de conteúdos, para assumir sua posição de 

sujeito ativo, envolvido com o processo de construção do conhecimento. Segundo Longhi e 

Schroeder (2012), o ensino de Ciências deve estimular no aluno a curiosidade através da 

identificação de problemas, e busca de informações, com base no conhecimento científico, 

para responder suas questões, propiciando, efetivamente, a compreensão e o aprendizado 

dos conteúdos. 

Os clubes de ciências, com suas discussões e atividades, apresentam-se como 

ambientes de notável destaque para proporcionar aos estudantes um olhar diferenciado 

para a Ciência. Levando-os a entender o processo de construção do conhecimento 

científico, histórica e metodologicamente, favorecendo o desenvolvimento do senso crítico 

quanto aos avanços científico e tecnológico e quais são suas implicações, principalmente, 

em contexto social e ambiental.  

De acordo com Menezes, Schroeder e Silva (2012), entre os principais objetivos dos 

Clubes de Ciências estão: estimular o envolvimento dos estudantes com atividades que 

propiciem o contato com o espírito e a curiosidade científica, assim como ser um espaço 

oportuno para reflexão, e troca e discussão de ideias e experiências favorecendo a 

autonomia dos estudantes. 

Neste contexto, inclui-se o Clube de Ciências Galápagos, implementado no Colégio 

Modelo Luís Eduardo Magalhães em Jequié - BA. O projeto tem como principais objetivos 

trabalhar o Método Científico (MC) com os alunos na abordagem de questões 
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socioambientais e discutir temas acerca da Biologia da Conservação de maneira 

interdisciplinar afim de embasar a compreensão das problemáticas socioambientais do 

mundo atualmente. 

Apresentadas estas ideias, o objetivo deste trabalho é discutir sobre as implicações do 

trabalho com o Método Científico em um clube de ciências. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa foi desenvolvida com cinco alunas do segundo e terceiro ano do Ensino 

Médio do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, que participaram voluntariamente do 

Clube de Ciências. As reuniões aconteceram semanalmente na Sala de Ciências da escola 

em questão com duração de três horas, com um total de 10 encontros entre os meses de 

julho e setembro. 

Afim de trabalhar o MC e abordar a construção do conhecimento científico dentro do 

Clube de Ciências, as alunas foram divididas em dois grupos para encontrar problemáticas 

acerca de dois temas: pessoas e ambiente. Os grupos foram orientados a desenvolver suas 

pesquisas com base nos princípios da Biologia da Conservação concomitantemente eram 

apresentadas as etapas do Método Científico. As etapas do MC foram seguidas 

minuciosamente pelos grupos, que, após identificarem suas problemáticas e criarem suas 

perguntas de pesquisa, elaboraram seus objetivos e foram a campo para a coleta de dados.  

Durante as reuniões, as alunas apresentaram aos integrantes do Clube o andamento 

de seus trabalhos para que todos pudessem contribuir com o desenvolvimento dos mesmos. 

Ao fim da coleta de dados, as orientações passaram a ser separadamente para cada grupo 

com o objetivo de elaborar trabalhos escritos para apresentação dos resultados 

encontrados. 

Os dados desta pesquisa foram coletados a partir da observação feita pelos 

professores coordenadores do clube e também por meio de uma entrevista com as alunos 

integrantes. A análise dos dados seguiu os princípios abordados por Minayo et al. (2009), 

em que o pesquisador afim de compreender de maneira geral todo o conjunto de ideias e 

questões acerca do tema, analisa e interpreta os dados, assim como também identifica suas 

particularidades. 
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Resultados e Discussão 

Com o propósito de dar subsídios teóricos para os grupos identificarem suas 

problemáticas para o trabalho com o Método Científico, discutimos os princípios da Biologia 

da Conservação desde seus aspectos biológicos aos socioculturais.  

Nas orientações, as alunas sempre buscavam em seus objetivos o norte para a 

construção de suas metodologias e também discussão de seus resultados. 

 Um exemplo disso é que durante o desenvolvimento dos trabalhos, foram encontradas 

limitações, como falta de alguns integrantes, o que levou ao atraso de um dos grupos 

quanto a análise e discussão de seus resultados. Ao perceber estes problemas, o outro 

grupo se dispôs a ajudar. Para tal, a primeira atitude de uma das alunas foi perguntar: 

 Fala 01: ―Qual o objetivo da pesquisa de vocês? Qual é a pergunta? Pra gente poder 

ajudar, a gente precisa saber disso...‖ 

 É possível notar a compreensão das alunas sobre as etapas do MC para o 

desenvolvimento da pesquisa, principalmente, sobre a importância dos objetivos. Neste 

sentido, durante a entrevista uma das alunas disse sobre a importância dos objetivos para a 

pesquisa: 

 Aluna 01: ―[...] é importante pra gente organizar nossas ideias, e não dispersar, não 

fugir do tema.‖ 

O processo investigativo do desenvolvimento destes trabalhos com as alunas foi 

extremamente proveitoso para que elas se envolvessem de fato com os conteúdos da 

Biologia da Conservação afim de buscar as explicações para seus resultados. Para Longhi e 

Schroeder (2012), o ensino de Ciências deve oferecer aos alunos a capacidade de 

identificar problemas, e buscar de maneira investigativa informações que os ajudem a 

encontrar a solução da problemática estudada, propiciando um aprendizado livre da 

memorização de conceitos.  

Neste sentido, o Clube de Ciências se apresenta como uma alternativa eficiente de 

contribuição para o processo de ensino-aprendizagem de Ciências. 

Aluna 02: “O ambiente do clube é muito bom porque a gente aprende sobre coisas de 

uma forma mais natural, não tradicional, o que motiva mais a aprender.” 
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Ainda de acordo com Longhi e Schroeder (2012), é necessário que o ensino de 

Ciências assuma a posição de formar cidadãos críticos capazes de identificar problemas, 

analisa-los, propor soluções e a partir disso, tomar decisões socialmente importantes. Neste 

contexto, ao ser questionada sobre a importância do trabalho com o Método Científico, 

obtivemos a seguinte resposta:  

Aluna 02: “Sim, eu acho importante porque ajuda a gente a criar hipóteses, essas 

coisas [...] ter um olhar mais observador, investigativo.” 

Com base nas observações e entrevistas com as alunas integrantes do clube, foi 

possível identificar a importância do espaço do Clube de Ciências para contribuir com a 

formação delas enquanto alunas e cidadãs. Segundo Menezes, Schroeder e Silva (2012), o 

Clube de Ciências pode proporcionar aos estudantes o contato com o espírito e a 

curiosidade científica oportunizando a reflexão e o desenvolvimento da autonomia dos 

estudantes envolvidos no processo. 

 

Conclusões 

 O Clube de Ciências, com o Método Científico, mostra-se eficaz em trabalhar o 

processo investigativo propiciando aos estudantes a compreensão do conhecimento 

científico e de sua construção. No Clube de Ciências Galápagos, a importância da 

investigação extrapola a contribuição para o processo de ensino-aprendizagem, visto que 

estimula o envolvimento de meninas com a Ciência, permitindo que se percebam capazes 

de atuar neste meio independente de pressões sociais. 
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Resumo 

 

O presente trabalho intitulado A matemática dos alimentos Orgânicos tem como objetivo 

principal de analisar as diferenças entre os alimentos orgânicos e inorgânicos. Investiga o 

processo de plantação, colheita e comercialização destes dois tipos de alimentos, fazendo 

um comparativo na composição de seus nutrientes.  Os alimentos orgânicos são alimentos 

cultivados sem agrotóxicos, hormônios ou produtos químicos, respeitando seu tempo natural 

de crescimento, enquanto os inorgânicos tem seu crescimento alterado por conta do uso de 

herbicidas, fertilizantes ou pesticidas na sua produção. É discutido também o período de 

produção e conservação destes produtos, que influenciam de maneira direta na qualidade 

do consumo dos seres vivos, preservação do meio ambiente e nos preços destes dois tipos 

de alimentos. 
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Introdução 
 

Os alimentos orgânicos são alimentos cultivados sem agrotóxicos, hormônios ou produtos 

químicos, respeitando seu tempo natural de crescimento. As técnicas usadas no processo 

de produção respeitam o meio ambiente e visam manter a qualidade do alimento. Dessa 

forma, o produto diminui a possibilidade de danos à saúde dos consumidores e de impacto à 

natureza, diferente dos inorgânicos, que têm seu crescimento alterado por conta do uso de 

herbicidas, fertilizantes ou pesticidas na sua produção, contribuindo de maneira significativa 

para o aumento da poluição ambiental, reduzindo a preservação do solo, o bem- estar 

animal e a promoção da biodiversidade. 

 

Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 

Pesquisa investigativa tendo como recursos entrevistas e observações em campo com visita 

a uma propriedade rural do município de Jequié, analisando o processo de plantação e 

colheita de alimentos orgânicos. Houve também uma observação em campo ao centro de 

abastecimento Vicente Grilo da cidade de Jequié, entrevistando comerciantes de alimentos.  

Comercialização de alimentos orgânicos 

                                    

Estudantes entrevistando comerciantes no Centro de Abastecimento Vicente Grilo em 

Jequié 
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Conhecendo o processo de plantação e colheita de alimentos orgânicos 

                  

Estudantes visitando propriedade rural orgânica no município de Jequié  

 

 

Resultados/Discussão 

Na agricultura orgânica, utilizam adubos naturais no solo, contribuindo para a redução de 

insetos e pragas no crescimento das plantações, fazendo uma comparação em relação ao 

processo de plantação que utilizam agrotóxicos em que há uma produção rápida, sem 

existência de insetos e colheita de alimentos vistosos. 

Ainda não é comercializada uma boa variedade de alimentos orgânicos na  ―feira livre‖ da 

cidade , devido a baixa produção destes alimentos em propriedades rurais. Muitos cidadãos 

desta cidade que consomem estes alimentos orgânicos adquirem estes produtos através da 

comercialização dos próprios produtores rurais. 

Devido ao tempo de produção e maturação maior dos alimentos orgânicos, existe também 

uma diferença de valores nos preços comercializados destes alimentos, sendo que os que 

foram produzidos com ausência de produtos nocivos a saúde humana são vendidos com 

preços maiores em relação aos que foram produzidos com uso de agrotóxicos. 
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Diferença nutricional entre produto orgânico e convencional. 

 
 
Fonte: Associação Campden de Pesquisa em Alimentos e Bebidas, Grã-Bretanha (1990), 

citado na Revista Bioagricultura da Associação Italiana para a Agricultura Biológica, 

Maio/Junho de 1995 (Pesquisa feita com amostras ao acaso em supermercados e lojas de 

produtos naturais na Inglaterra). Obs.: g=grama; mg=miligrama; mg= micrograma. 

 

   

Fonte: Programa de análise de resíduos de agrotóxicos de alimentos da (para) Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

http://4.bp.blogspot.com/-WW75qzt-6hY/TvBwa3asgdI/AAAAAAAAAak/0cJLtn4Sjl4/s1600/Tabela+1+-+Diferen%C3%A7a+nutricional+entre+produto+org%C3%A2nico+e+convencional..png
http://4.bp.blogspot.com/-WW75qzt-6hY/TvBwa3asgdI/AAAAAAAAAak/0cJLtn4Sjl4/s1600/Tabela+1+-+Diferen%C3%A7a+nutricional+entre+produto+org%C3%A2nico+e+convencional..png
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Fonte da pesquisa: os sites dos supermercados Pão de Açúcar e Zona Sul no dia 
12/04/2016 
 

Conclusões 

É uma questão de escolha ter uma vida saudável pela ingestão de frutas e vegetais 

orgânicos. No entanto, torna-se necessário a conscientização da sociedade sobre o  

consumo destes alimentos para melhoria da qualidade de vida e também  ajudar a 

preservação do planeta Terra. 
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Resumo 

O trabalho escolar pode ser orientado sobre os fenômenos da natureza e desenvolvido de forma 

muito dinâmica incluindo o ser humano e as tecnologias mais próximas e mais distantes, no espaço e 

no tempo. O objetivo geral desse trabalho é diversificar a prática pedagógica do Ensino de Ciências 

do 6º ano do Centro Educacional Professor Brito no município de Jequié-BA e elaborar atividades, 

que tenha como meta realizar o ato de educar do aluno e valorizar os seus conhecimentos. O tema 

trabalhado em sala de aula foi: “A água”. Durante todo o processo de ensino-aprendizagem, 

realizou-se avaliações processuais e contínuas e pôde-se perceber mudanças atitudinais e o 

excelente rendimento por parte da maioria dos alunos.  
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Introdução 

São traços gerais das Ciências buscar compreender a natureza, gerar representações do 

mundo (como se entende o universo, o espaço, o tempo, a matéria, o ser humano, a vida), descobrir 

e explicar novos fenômenos naturais, organizar e sintetizar o conhecimento em teorias, trabalhadas e 

debatidas pela comunidade científica, que também se ocupa da difusão social do conhecimento 

produzido (PCN, 1997). 

Sendo assim, considerando os objetos de estudo das Ciências, é possível desenvolver a área 

de forma muito dinâmica, orientando o trabalho escolar para o conhecimento sobre fenômenos da 

natureza, incluindo o ser humano e as tecnologias mais próximas e mais distantes, no espaço e no 

tempo. Estabelecer relações entre o que é conhecido e as novas ideias, entre o comum e o diferente, 

entre o particular e o geral, definir contrapontos entre os muitos elementos no universo de 

conhecimentos são processos essenciais à estruturação do pensamento, particularmente do 

pensamento científico. 

Baseado nisso, viu-se a necessidade de propor uma prática de ensino diferenciada em sala 

de aula para que os estudantes despertem a vontade de resolver problemas e obstáculos que lhes 

são colocados para que potencialize a autonomia dos mesmos. 

Visto isso, o objetivo geral desse trabalho é diversificar a prática pedagógica do Ensino de 

Ciências no 6º ano do Centro Educacional Professor Brito no município de Jequié-BA e elaborar 

atividades, que tenha como objetivo realizar o ato de educar do aluno e valorizar os seus 

conhecimentos.  

 

Metodologia 

 O trabalho foi realizado no Centro Educacional Professor Brito, no município de Jequié-BA, 

situado a 467 Km da capital baiana. 

 O tema trabalhado em sala de aula foi: “A água”. A partir desse tema central, foi 

problematizado os subtemas: Propriedades da água; Estados Físicos; Poluição e Contaminação dos 

recursos hídricos; Tratamento de água e de Esgoto; Escassez de Água; Adaptação das plantas de 

Caatinga nos períodos de Estiagem e o descarte incorreto do óleo de cozinha. 

Iniciou-se os trabalhos abordando as teorias relacionadas as propriedades e estados físicos 

da água. Abordou-se também, a problemática relacionada ao descarte incorreto do óleo de cozinha 

usado e foi feito uma campanha para que os alunos iniciassem as coletas desse material nas suas 

residências, com familiares e vizinhos para serem usados posteriormente para a fabricação do sabão. 

Foi solicitado em uma das aulas, que os alunos trouxessem para a escola uma conta de 

água. Iniciou-se os trabalhos, com uma polêmica discussão que envolvia a cidade: ― O projeto de 

redução da Taxa de esgoto de 80% para 40%‖ que estava em trâmite na Câmera de Vereadores do 

Município de Jequié-BA. Trabalhou-se também a importância das redes e tratamento do esgoto.  
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Em outra aula foi solicitado que os alunos trouxessem material reciclado para a construção de 

uma Estação de Tratamento de Água (E.T.A). De forma prática foi inserida a teoria, para a construção 

do conhecimento dos alunos. As etapas do tratamento da água e a importância no controle e 

prevenção de doenças hídricas foram bastante discutidas com os discentes. 

É comum os alunos chegarem no Ensino Fundamental II com dificuldades na leitura e escrita. 

A partir dessa deficiência, foi proposta a produção de um texto relacionada a escassez de água. 

Durante esse período, focou-se na ortografia, organização e estruturação da dissertação. Foi 

passado para os educandos a importância da ―boa escrita‖ para o dia-a-dia deles e futuramente para 

o mercado de trabalho. 

 Durante todo o período de ensino-aprendizagem, a docente preocupou-se em registrar num 

caderno de anotações as palavras comumente usadas na disciplina de Ciências, que eram 

frequentemente escritas de forma errada, como por exemplo: ― bactérias‖, ―substâncias‖, 

propriedades‖, ―cérebro‖, ―problemas‖ e outras dezenas de palavras que foram cuidadosamente 

registradas para serem trabalhadas e corrigidas através de atividades que tinha como objetivo auxilia-

los na ortografia.   

 Passado uns 30 dias da solicitação da coleta de óleo de cozinha usado, reuniu-se os alunos, 

com a professora, monitora do projeto Mais Educação para a produção do sabão. 

Em seguida, foi distribuída uma folha de ofício em branco, em formato de uma gota d‘água, 

para cada aluno representar uma mensagem através de um desenho, sobre os ensinamentos que 

obtiveram relacionado ao tema água. Finalmente, foi solicitado, a criação de objetos com materiais 

reciclados que fossem úteis no dia-a-dia dos alunos. Esse trabalho teve como objetivo específico a 

importância dos ―5Rs‖ para a diminuição de lançamentos de resíduos sólidos nos recursos hídricos 

da cidade de Jequié-BA. 

 

Resultados e Discussões 

Inicialmente foi feito uma atividade diagnóstica em sala de aula com os alunos. Buscou-se 

informações sobre os modos de captação de água e as formas de armazenamento na região do 

Joaquim Romão, bairro onde fica localizado a escola e a residência da maior parte deles. A partir 

dessa sondagem, foi discutido um pouco da história do Rio de Contas, o trajeto percorrido pelas suas 

águas e as cidades que são banhadas. Durante a discussão, os alunos relataram alguns problemas 

comuns na comunidade e vivenciado por eles diariamente como: o lançamento de esgotos, resíduos 

sólidos e substâncias tóxicas no Rio de contas (trecho do rio que corta o bairro) e contribuem para a 

poluição e contaminação do corpo hídrico. 

A água pode ser considerada poluída e contaminada se estiver com suas características 

físicos-químicos alteradas, por exemplo, pela presença de produtos químicos tóxicos, bem como 

presença de microrganismo patogênicos, isto é, que podem causar doenças. No esgoto podem ser 

encontrados organismos causadores de várias doenças, como verminoses, febre tifoide, hepatite, 
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cólera etc. Essas doenças causam diversos danos à população, principalmente em indivíduos com 

menos resistências, como crianças e idosos, podendo levar à morte. Essa forma de contaminação da 

água, que ocorre próximo a regiões residenciais muito populosas, é resultado do lançamento de 

esgotos sem tratamento no ambiente, em córregos, rios e mares (PASSOS & SILLOS, 2015). 

Foi discutido em sala de aula a importância do reuso da água, a qualidade desse líquido não 

precisa ser tão boa quanto a da água potável para a realização de algumas atividades como por 

exemplo: a lavagem de quintais e ruas ou mesmo para regar plantas de praças e jardins, podemos 

reutilizar a água que já passou por uma atividade anterior. 

Outro tema bastante mencionado nas aulas foi o ―Saneamento Básico‖, que é um conjunto de 

ações e obras responsáveis pela captação, tratamento e distribuição de água para abastecimento 

público. Engloba também a coleta e o tratamento de esgoto, além da disposição final adequada de 

lixo. 

Sobre as atividades relacionadas a taxa de esgoto, foi discutido em sala de aula, a 

importância de todas as casas estarem interligadas à rede pública coletora de esgoto, que leva os 

dejetos até uma estação de tratamento, isso evita que as águas sejam contaminadas com o esgoto 

não tratado. Na estação de tratamento de esgoto, ele passa por diversos processos para que sejam 

retirados os poluentes e a água possa ser devolvida limpa ao meio ambiente (PASSOS & SILLOS, 

2015).  

 Paralelamente a todas discussões e propostas de atividades houve uma preocupação com 

incentivos a leitura, com a escrita e ortografia dos educandos. Segundo Freire (1996), a leitura do 

mundo é anterior a leitura da palavra e todos trazem consigo sua experiência de vida para compor 

essa leitura. O autor enfatiza a importância de se fazer uma leitura crítica, e que o gosto pela leitura 

se desenvolve na medida em que os conteúdos sejam de acordo com o interesse e necessidade do 

leitor. 

Conclusão 

Durante todo o processo de ensino-aprendizagem, preocupou-se em trabalhar os temas de 

forma interdisciplinar, foi realizado avaliações processuais e contínuas e pôde-se perceber o 

excelente rendimento por parte da maioria dos alunos. As atividades encaminhadas para casa 

tiveram uma participação efetiva dos familiares.  

Além disso percebeu-se uma mudança na atitude dos educandos, em relação ao meio 

ambiente. A escola pôde desempenhar o seu papel, realizando atividades que possibilitaram o 

crescimento e a importância de amar, preservar e cuidar do meio em que vivem. Acredita-se, que se 

as crianças desde cedo forem influenciadas sobre a importância de ser cuidar da natureza, com 

certeza elas serão adultos responsáveis, terão atitude sustentável e passarão o que aprendeu para 

as seguintes gerações. 
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Resumo 

 
Mosquitos ou pernilongos hematófagos é um grande problema no mundo todo, além de 

transmitirem doenças bacterianas e virais, também transmite a malária, uma doença 

infecciosa, a dengue a febre amarela e a encefalites como o vírus do oeste do Nilo. Mas tem 

ainda os mosquitos que não transmite doenças, mas provoca incomodo para as pessoas, 

sejam assistindo TV ou dormindo, provocando irritação com suas picadas. O incomodo está 

relacionado com sua alimentação, onde as fêmeas que além de se alimentarem de 

carboidratos, se alimentam também de sangue. E elas são atraídas pelo ácido láctico e gás 

carbônico, liberadas pelas pessoas, principalmente por quem praticam esportes físicos, 

diante disso, propomos uma armadilha, desenvolvida pela combinação de uma tela elétrica 

com um recipiente contendo uma solução química. 
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Introdução 

Mosquitos ou pernilongos hematófagos são considerados um grande problema no 

mundo. Pelo fato de causarem prejuízos econômicos no turismo ou na pecuária, além de 

transmitirem doenças bacterianas e virais ou ainda parasitas, protozoários e vermes 

nematoides (Silva, 2017). 

Outra doença da qual o mosquito é vetor, está a malária, uma doença infecciosa, 

potencialmente grave, causada por protozoários do gênero Plasmodium. Esses protozoários 

são transmitidos de uma pessoa para outra pela picada de um mosquito do gênero 

Anopheles, que no Brasil é conhecido como mosquito-prego e sua ocorrência é mais comum 

em áreas rurais e semi-rurais, mas pode ocorrer em áreas urbanas principalmente na 

periferia, não existindo vacina contra essa doença (CIVES, 2001). 

Para as doenças virais, tem a Dengue, a febre amarela e a encefalites como o vírus do 

oeste do Nilo. Sendo a dengue uma doença infecciosa causada por um arbovírus e variam 

em dengue do tipo - 1, 2, 3 e 4. Ocorrem principalmente em áreas tropicais e subtropicais do 

mundo, inclusive no Brasil. O vírus da dengue pode ser transmitido por duas espécies de 

mosquitos, o Aedes aegypti e Aedes albopictus, que costumam picar durante o dia (CIVES, 

2001). 

Tem-se ainda os mosquitos que não transmitem as doenças citadas, mas que 

provocam incômodo nas pessoas, sejam elas assistindo televisão ou dormindo, 

atrapalhando o sossego destas, com seu barulho ou com suas picadas, que provocam na 

pele irritações. E é para combater esse tipo de mosquito, mais freqüentes nas casas, que 

propomos a montagem de um equipamento, com a finalidade de diminuir as muriçocas de 

cidades quentes, a exemplo da cidade de Aiquara-Ba.  

O incômodo dos pernilongos, esta relacionado com sua alimentação, pois sendo 

machos ou fêmeas, necessita de carboidratos encontrados em seivas, flores e frutos para 

poder extrair o glicogênio e o triglicérides que é importante para o potencial de atividades e 

longevidades exercidas (Nayar, Sauerman,1973). Mas as fêmeas além de se alimentarem 

de carboidratos, também se alimentam de sangue, pois um dos constituintes sanguíneo 

serve para o desenvolvimento dos ovos, sendo então, elas a grande vilã. 

Em relação ao acasalamento, os exames de mosquitos podem ser formados por uma 

ou mais espécies, e muitos fatores podem influenciar a sua formação como: intensidade 

luminosas, presenças de pontos referenciais, também em postes, arbustos e presença de ar 

etc. (Luz, et al, 1985). 
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Os mosquitos são atraídos devido aos odores exalados em maiores quantidades de 

quem pratica exercícios físicos, pois o metabolismo é acelerado, aumentando assim a 

produção desses odores, que podem ser detectados de dez a cinqüenta metros de 

distância, pelas antenas dos pernilongos que contém um tipo de proteína com a 

funcionalidade de um radar de ―cheiro‖ (Ribolla, 2017). Outra atração dos pernilongos é tipo 

sanguíneo O.  

O exercício físico contribui com a liberação do gás carbônico e do ácido láctico e 

aumenta a temperatura do corpo, formando o composto ideal para atração dos insetos 

(Alves, 2017). 

Para combater esses insetos a fim de obter um pouco de tranqüilidade, são 

disponibilizados nos mercados alguns produtos, alguns aerossóis, pastilhas, raquetes 

elétricas, dentre outros. Alguns com preços em conta e outros um pouco mais caro. Uns 

com alta eficiência e outros com baixa eficiência. 

Lopes (2007) apresenta uma análise detalhada de algumas armadilhas para 

pernilongos, além de desenvolver e avaliar novos protótipos de armadilhas para captura. 

Além de apresentar informações relevantes, como os fatores olfativos dos protótipos 

desenvolvidos, como a diferença na formação da pluma de odor obtida por cada protótipo 

desenvolvido, o que dificulta ou facilita o encontro da fonte do odor pelo inseto. Ela 

demonstra que a associação destes fatores resulta no potencial de captura de cada 

protótipo de armadilha, o que foi avaliado em campo. 

Algumas armadilhas também são disponibilizadas nas redes de internet, com 

montagens simples e com equipamentos de fácil acesso, possibilitando a confecção de 

diversos tipos de armadilhas para os pernilongos, possibilitando uma tranqüilidade para os 

usuários nas noites quentes, principalmente do verão.  

 Conhecendo o processo de atração dos pernilongos ou muriçocas, e conhecendo 

alguns processos de confecção de algumas armadilhas, propomos a construção de um 

dispositivo combinado, onde haverá o acoplamento de uma tela elétrica, com um recipiente 

contendo um solução química, a saber, bicarbonato de sódio com fermento seco misturado 

em água, que terá a função de atrair as muriçocas pelo odor produzido, que posteriormente 

será mortas na rede eletrizada. 

A pretensão desse trabalho, apresentar alternativas viáveis e de baixo custo para, que 

seja ecologicamente correta, uma vez que alguns dispositivos de armadilha acaba trazendo 

alguns prejuízos, seja na saúde dos animais domésticos e também nas pessoas pertencente 

à casa onde tal dispositivo se encontra.  
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No pôster será apresentado alguns dispositivos desenvolvidos e que foram testados, 

desde com proporções elevados de reagentes e com redução de metade da proporção dos 

reagentes utilizados. 

 

Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 

 Esse trabalho foi desenvolvido da seguinte forma: primeiro foi construído um sistema 

de CO2 para aquário, composto de 4 copos de açúcar de 760g, 2 colheres de 30ml de 

bicarbonato de sódio ,10g de fermento seco e água. E o sistema foi ligado a uma garrafa 

que por sua vez estava ligada a uma panela de plástico por meio de um cano. Quando 

então foi realizado o ensaio. 

Depois foi realizado uma modificação na quantidade dos reagentes, a saber, foram 

reduzidos pela metade a quantidade de açúcar, bicarbonato de sódio, fermento, mantendo o 

sistema igual. 

No dispositivo, a base foi feita de recompense, onde ficou o sistema e a peça, no topo 

tem um furo por onde o gás carbônico saiu. Logo acima fica o motor e em volta telas 

energizadas. 

 

Resultados/Discussão 

Para a produção de gás carbônico CO2, foi utilizado o bicarbonato de sódio e vinagre, 

mas a reação ocorreu de forma muito rápida, não sendo o que se desejava, logo para haver 

uma duração maior na produção do dióxido de carbono, foi colocado o bicarbonato de sódio, 

dentro de uma cápsula de remédio e a cápsula foi mergulhada no vinagre, porém a reação 

apresentou demora, ocorrendo em aproximadamente oito minutos, para o inicio da 

dissolução. 

Nesse processo, foi percebida uma erupção da cápsula, provocada por causa da 

reação que estava acontecendo e quando chegou ao seu limite máximo, passou a liberar o 

CO2 esperado. Porém a liberação do gás se deu por três minutos, não sendo ainda o 

desejado.  

Logo para obter uma produção de gás em um processo lento, alteramos alguns 

ingredientes, e passamos a utilizar um sistema de gás carbônico para aquário, composto 
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pelos seguintes elementos, açúcar, bicarbonato de sódio, fermento seco e água que após a 

mistura, permitiu uma duração de aproximadamente vinte a trinta dias. 

Após verificar a produção do gás, realizamos alguns testes com esse gás, ou seja, 

colocamos o gás carbônico para sai dentro de uma panela encoberto com pano preto, e 

algumas muriçocas pousaram. Após constatação do procedimento anterior, colocamos a 

mistura dentro de uma garrafa e a mesma acoplada a uma panela por meio de um tubo 

PVC.  

Para esse acoplamento, deixamos 12 muriçocas, oito fugiram, restaram só quatro. E 

no dia seguinte, foi verificado que três muriçocas passaram para a garrafa restando apenas 

uma na panela. E para testar a eficácia da mistura atrativa de pernilongo, a quantidade foi 

reduzida passando a ter 38g de açúcar, 1,5ml de bicarbonato e 0,5 g de fermento. O 

resultado continuou o esperado, ou seja, alguns pernilongos foram atraídos para a 

armadilha. Após isso, fizemos o acoplamento com a tela energizada. 

 

Conclusões 

O dispositivo apresentou resultados satisfatórios, uma vez que, no ambiente de 

exposição, pernilongos existentes no período, fora atraídos.  Sendo verificada essa atração 

antes e depois do acoplamento com a tela energizada. O que nos leva a concluir que 

armadilha de baixo custo e com materiais alternativos, apresenta solução significativa no 

combate aos pernilongos. 
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Resumo 

O Brasil é o segundo maior consumidor de esmaltes de unha do mundo, ficando atrás 

apenas dos EUA. No Brasil, em 2012, este mercado movimentou cerca de R$ 575,64 

milhões, alta de 12,6% em relação a 2011 o número de unidades vendidas no Brasil no 

mesmo período somou 220,5 milhões. O projeto intitulado Esmaltando: refletindo estratégias 

para reutilização de esmaltes de unha em São Miguel das Matas, tem o objetivo de 

desenvolver uma pesquisa exploratória com adesivetes e manicures, para levantar como é 

feito o descarte do esmalte de unhas após o seu consumo e desenvolver ideias para sua 

reutilização no artesanato, gerando assim, ações sustentáveis. 
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Introdução 

O trabalho, Esmaltando: refletindo estratégias para reutilização de esmaltes em São 

Miguel Das Matas, interior da Bahia, surgiu através de uma preocupação com os descartes 

de vidros de esmaltes, produzidos por adesivetes e manicures, vale salientar que na cidade 

não existe uma política adequada de descarte de vidros de esmaltes. Sendo assim, o 

projeto realizou uma pesquisa de caráter exploratória com adesivetes e manicures da cidade 

de São Miguel das Matas, para saber como é feito o descarte dos vidros de esmaltes após o 

seu consumo e desenvolveu ideias para reaproveitamento dos vidros de esmaltes através 

do artesanato, gerando assim, ações sustentáveis sem comprometer o futuro das próximas 

gerações.  

Segundo (Lang, 2009) o termo sustentabilidade tem constituído assunto de debates 

acirrados no meio acadêmico, empresarial e governamental, tanto no Brasil como nas 

demais nações do mundo, em vista das questões socioambientais se tornarem cobradas 

principalmente daqueles que se utilizam dos recursos naturais e do meio social para 

permanecerem e se perpetuarem em mercado competitivos. Silva (2009) explica que o 

interesse por sustentabilidade se originou durante a década de 1980, a partir da 

conscientização dos países em descobrir formas de promover o crescimento sem destruir o 

meio ambiente, nem sacrificar o bem-estar das futuras gerações. Desde então, o termo se 

transformou em cenário para causas sociais e ambientais, principalmente nos negócios 

onde prevalece o interesse econômico onde ao mesmo tempo em que preserva o meio 

ambiente, o que leva a melhoria da qualidade de vida das pessoas, gera lucro para as 

empresas interessadas nessa questão. A Sustentabilidade é consequência de um complexo 

padrão de organização que apresenta cinco características básicas: interdependência, 

reciclagem, parceria, flexibilidade e diversidade.  

 

Metodologia  

Para a realização do projeto, inicialmente foi feita uma pesquisa de cunho 

bibliográfico em artigos científicos e em portais de pesquisas na internet. Após as pesquisas 

foi elaborado um instrumento de coleta de informações, um questionário contendo sete 

perguntas, para seleção da amostra foram escolhidas, aleatoriamente, quatorze manicures e 

adesivetes todas do sexo feminino, durante a aplicação dos questionários foram recolhidos 

cerca de duzentos vidros de esmaltes. Desta forma, desenvolveu-se um procedimento 
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usando vinagre para a limpeza dos vidros de esmaltes, após o processo de limpeza ocorreu 

processo de reutilização dos vidros de esmaltes através da técnica de artesanato. 

Resultados e discussões 

Após a aplicação dos questionários foi verificado, que o problema não é apenas o descarte 

incorreto das embalagens de esmaltes, mas também os resíduos que ficam na parte interior 

delas já que 70% da população entrevistada descarta as embalagens de esmaltes ainda 

contendo resíduos até por que a maioria dos esmaltes quando chegam ao fim ressecam 

dentro da embalagem. 

            Gráfico 01: Você descarta as embalagens de esmaltes antes do seu término? 

 

Fonte: Autora 

Durante a aplicação do questionário foram recolhidas duzentas embalagens de esmaltes em 

apenas quinze dias, em um mês recolheríamos cerca de quatrocentos vidros de esmaltes, 

então a partir desse recolhimento foi feita a tabela 01 que apresenta os três componentes 

principais dos vidros de esmalte de unhas: o vidro da embalagem, o polímero da tampa e o 

esmalte residual contido no vidro pós consumo. Percebe-se que cada embalagem de vidro 

apresenta um peso médio de aproximadamente 20,1g. Caso este material fosse descartado 

inadequadamente, apenas o vidro acumularia uma massa residual mensal de 8040g. Neste 

sentido, o polímero, que compõe a tampa, acumularia uma massa residual anual de 1440g. 

Adicionalmente, caso cada embalagem fosse descartada com 3ml de esmalte, acumularia 

uma massa líquida residual mensal de 1200ml. No entanto, a pesquisa revelou que 70% dos 

salões de beleza descartam a embalagem com a metade ou menos da metade do esmalte. 
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Tabela 01: Resíduos dos vidros de esmaltes 

Esmalte de unhas Categorias / Totais   

Produção mensal 400 unidades   

Demanda residual reciclável Materiais Total por embalagem Total mensal 

 Vidro 20,1g 8040 g 

 Polímero 3,6g 1440 g 

 Esmalte 3ml 1200 ml 

 

No decorrer da pesquisa foi observado que, para fazer a limpeza dos vidros seria necessário 

usar acetona, porém esse produto é uma substância tóxica e, difícil de ser descartada e 

após a limpeza das embalagens de esmaltes, prejudicaria o meio ambiente. Por isso após 

pesquisas foi descoberto que o vinagre poderia remover o esmalte das embalagens. Num 

teste para saber se limparia ou não foi percebido que quando o esmalte ainda está úmido 

não é possível fazer a remoção por isso foi necessário por todas as embalagens abertas 

para que pudesse ser feito o ressecamento do esmalte dentro da embalagem, após isso foi 

adicionado o vinagre e dessa vez foi possível a remoção. A escolha do vinagre como 

solvente se deve ao fato de o ácido acético ser polar assim como a Acetato etílico que é 

uma substancia do esmalte, dessa forma o ácido acético consegue o remover. Esse 

processo é demonstrado na figura 01.  

Figura 01: Limpeza do vidro de esmalte                                                

 

Fonte: Autora 

Figura 02: Vidros de esmaltes limpos. 

 

Fonte: Autora 
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Figura 03: Os objetos confeccionados através do artesanato utilizando vidros de esmaltes 

recolhidos durante a aplicação do questionário com manicures e adesivetes. 

       

Fonte: Autora 

Conclusão  

Sugere-se, a partir dos resultados deste estudo, a possibilidade de reutilizar as embalagens 

de esmalte para fins decorativos ou para reposição de esmaltes além de avaliar também a 

possibilidade da diminuição das embalagens que acondicionam o esmalte de unhas ou, até 

mesmo, a substituição das mesmas. Adicionalmente, tais mudanças podem proporcionar 

ganhos ao longo da cadeia produtiva, possibilitar o uso total do conteúdo líquido pelos 

consumidores e, consequentemente, causar um impacto ambiental menor no descarte, 

provocado apenas pelo líquido residual (esmalte). Recomenda-se uma atenção ao tema por 

parte dos governos locais, empresas privadas, cooperativas de catadores e população em 

geral.  
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Resumo 

 

Adotando como contexto para o ensino de química o tema ―A química e as sensações”, 

realizamos um estudo com um grupo de alunos da Associação Jequieense de Cegos - 

AJECE, de julho a setembro de 2017. Abordamos o olfato, o tato, e a química subjacente. 

Com uso de material concreto, buscamos trazer a tona o ―invisível‖, tornando-o perceptível. 

Para isto, preparamos um aromatizador de ambiente e massinha de modelar. Dois trabalhos 

a respeito foram inscritos na Vila da Ciência, com o objetivo de proporcionar aos alunos a 

oportunidade de socializar os conhecimentos adquiridos. Os primeiros resultados já se 

fazem notar. Apresentamos aqui o que aprendemos ao tentar entender de que maneira(s) o 

cego percebe os fenômenos químicos cotidianos e como aprende química. Os dados 

obtidos foram tratados com base na análise de conteúdo de Bardin. 

.  
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Introdução 
 

A Química, esta ciência que, em linhas bem gerais, estuda a matéria e suas 

transformações, tem contribuído com importantes conhecimentos sobre o mundo e sobre 

nós mesmos. Mas, a matéria, como a conhecemos, é formada por átomos tão minúsculos 

que passam ―despercebidos‖ ao mais potente microscópio. Para interpretar os fenômenos, 

os químicos valem-se da construção de modelos e instrumentos tecnológicos, bem como 

experimentos, que representam macroscopicamente o que em nível microscópico não pode 

ser visto. Podemos então dizer que a química busca trazer à tona o invisível aos nossos 

olhos. 

Não obstante os fundamentos ―invisíveis‖ da matéria, o ensino de química tem 

priorizado bastante os aspectos visuais, o que a torna inacessível àquelas pessoas que não 

tem a visão como recurso. Com esta preocupação, passamos a questionar: que conteúdo 

ensinar, que faça sentido para a vida destas pessoas, e que abordagem fazer, para torná-lo 

acessível?Afinal, como trazer o invisível para a sala de aula de modo a ser percebido? 

Assim pensando, buscamos tomar como ponto de partida ―a química e as sensações”.  

Por ação de fenômenos químicos, somos capazes de perceber e interagir com o 

ambiente. Seja porque ele está repleto de química, seja porque nosso corpo também está. 

Inclusive, são os receptores químicos em nossas narinas, os responsáveis em captar as 

informações que, no cérebro, resultarão na percepção de aromas e odores. Semelhante 

papel é desempenhado pelas células sensoriais em nossa pele, tornando-a sensível às 

diversidades da matéria (RETONDO; FARIA, 2008). Por hora estes são os sentidos sobre 

os quais recaem nossos estudos. 

Apresentamos aqui os primeiros resultados deste trabalho, realizado com integrantes 

da Associação Jequieense de Cegos – AJECE. Nossos questionamentos são muitos, mas 

neste trabalho temos o objetivo de comunicar algumas respostas que encontramos para o 

seguinte problema: De que maneira(s) o cego percebe os fenômenos químicos cotidianos e 

como aprende química?  

Abordamos conteúdos químicos, de modo diferente e em uma sequencia diversa da 

que é habitual no currículo da educação básica. Vale salientar que nossas escolhas foram 

feitas com um grau de liberdade muito maior do que o ensino regular permite. Neste grupo 

não temos compromisso com notas ou com o ―passar de ano‖, as pessoas tem 

simplesmente buscado aprender. E pretendem mostrar, com seus trabalhos inscritos na Vila 

da Ciência, que o cego não só pode como deve aprender química! 

 

Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 

 As aulas de química aconteceram na AJECE às quartas-feiras, das 14:00 às 16:00h, 

de acordo com o conteúdo, estratégias e objetivos expostos no  quadro 1. Todas as aulas 
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foram realizadas com a participação ativa dos alunos manipulando os materiais e 

dialogando sobre o ocorrido. 

 Cada aula foi posteriormente, registrada em um diário de bordo pelo professor 

responsável, e/ou filmada, depois analisada, tendo em vista critérios da análise de conteúdo 

de Bardin (2011). 

. 

Resultados/Discussão 

Apresentamos aqui uma síntese das atividades desenvolvidas em classe: 

 

Quadro 1: Conteúdos e objetivos trabalhados 
Estratégias Objetivos/Observações 

Aula 1: Introdução ao estudo da química e das sensações 
1) O que são sensações? Que influências têm em nossa 
vida?Como são produzidas? O que a Química tem com isto? 
2)Uso de materiais com diferentes texturas e odores para que, 
pelo tato e olfato,  descrevam as sensações.  
3)Trabalhar o conceito de propriedades químicas, com ênfase 
nas propriedades organolépticas; 
4)Guiar os alunos para relacionar as sensações com a química. 
Oferecer informações sobre o papel dos quimiorreceptores em 
nossas narinas; 
 5)Os fenômenos químicos no ambiente  e a Química enquanto 
ciência. 

 
Ao final da aula os alunos deverão 

compreender algumas das relações 
entre as sensações e a química. 

Deverão perceber que as 
informações advindas do meio 
ambiente são quimicamente 

produzidas e que o corpo humano 
está preparado, também 

quimicamente, para perceber tais 
informações e interpretá-las. Ou 
seja, a química faz parte da nossa 

vida. 

Aula 3: Produzindo um aromatizador de ambientes 
1) O que é um aroma? Por que o sentimos?  
2) Produzir um aromatizador de ambientes. Mostrar o material 
a ser utilizado, para que toquem e percebam; Por que usamos 
o álcool de cereais?Falar sobre volatilidade; Falar sobre 
organização dos átomos e moléculas; por que somos capazes 
de identifica cheiros? Os quimiorreceptores: proteínas que 
reagem com moléculas de odor em nosso nariz; e para que 
servem as varetinhas de madeira mergulhadas no líquido? 
Orientá-los na produção do aromatizador. 
4) O diálogo deve ser  a tônica da aula.  

Ao final da aula os alunos deverão 
ter noções de algumas das 
características (propriedades) 
necessárias a uma substância para 
que ela seja capaz de produzir odor; 
Conhecer alguns procedimentos e 
utilidades de recipientes usados em 
laboratório, usos de algumas 
vidrarias, como provetas, funis, 
bastões de vidro; técnicas para sentir 
o cheiro de algumas substâncias; 
Perceber propriedades como 
volatilidade do álcool etílico. 

Aula 3) Enfeitando o aromatizador de ambientes: sobre o 
tato e sua relação com a química 
1)Relembrar o que foi feito na aula anterior; 
2) O que o tato tem a ver com a química? A importância do 
tato para o cego; 
3)Distribuir o material para que escolham como enfeitar o 
frasquinho do aromatizador. Material:fitas de textura lisas e 
ásperas, pompons, borboletas e flores de feltro.  
4) Apresentar-lhes a pistola de cola quente, ensina-los como 

 
 
 

Ao final da aula o aluno deverá ser 
capaz de perceber algumas das 

relações que existem entre tato e 
química.  
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usar. Estarei à disposição para manuseá-la, caso precisem.  
5)ornamentar os frasquinhos, em seguida colocar o líquido que 
preparado na aula anterior. Escolherão o aroma de sua 
preferência ( flor de laranjeira ou cheirinho do Iguatemi).  

Aula 4: Produção de Massa de Modelar 
1) Recordar sobre a química presente nas sensações, 
especialmente no tato; 
2) As células sensoriais na pele, sobretudo nas pontas dos 
dedos; porque os materiais são diferentes,podendo ser 
percebidos através do tato? As interações entre nós e o 
ambiente, e a participação da química; 
3) Produção da massinha. Apresentar os ingredientes aos 
alunos, a “receita da massinha” ( encontrada no site da OMO) 
e, juntos prepar a mistura.  
4) Discussão das transformações; papel de cada um dos 
componentes; O que é o glúten, onde é encontrado; Polêmica 
que envolve o glúten na saúde das pessoas; 
5) Preparar a massinha e usá-la para moldar alguns objetos. 
Levarão a massinha para casa, com a orientação de guardá-la 
em geladeira, para melhor conservação. 

Ao final da aula os alunos deverão 
ter noção da importância da química 

na sensação tátil, assim como na 
percepção do odor; perceber as 

diferentes sensações que envolvem 
o preparo da massinha, associando-

as às transformações químicas e 
físicas que ocorrem no processo. 

Deverão também ter a compreensão 
que as sensações táteis, assim como 
a percepção do odor, ocorrem por 

meio de processos químicos com os 
quais interagimos no ambiente. 

 

Participação na Vila da Ciência 
Os alunos apresentarão na Vila da Ciência os trabalhos que 
realizaram em classe: 

Aromatizador de Ambiente: A Química Produzindo 
Sensações; 
Massinha de Modelar Caseira: A Química Sensível ao 
Toque. 

Os alunos deverão socializar o 
conhecimento adquirido em sala de 
aula, durante a Vila da Ciência, para 
que as pessoas compreendam o 
quanto a química faz parte da vida, e 
que o cego é capaz de aprender e 
ensinar. Por um ensino mais 
inclusivo! 

Quadro 1. Estratégias, objetivos e observações. Construído pelos autores. 

 

 O cego percebe os fenômenos químicos do dia-a-dia a partir dos sentidos. São 

capazes, por exemplo, de sentir e reconhecer odores e aromas; saber se uma fruta está 

pronta para o consumo ou se está estragada; Conseguem perceber, inclusive quais 

substâncias estão manipulando nas aulas práticas, através do olfato. Tal capacidade de 

percepção pode ser observada para os outros sentidos.  

 Podemos então inferir, que para aprender química, o deficiente visual necessita dos 

sentidos, guiados pela fala do professor. Por meio dos diálogos estabelecidos em aula se 

abrem caminhos para a aprendizagem. Afinal, de acordo com Vigotsky, a linguagem é 

essencial ao desenvolvimento cognitivo de qualquer pessoa, porém, ainda mais importante 

para os deficientes visuais, é a verbalização das informações. É basicamente por meio da 

linguagem que o indivíduo cego se insere culturalmente (Vigotski apud Dantas Neto, 2012). 

  O material concreto também contribui, possibilitando acesso a memórias e 

conhecimentos prévios, além de promover o contato necessário à observação. Em uma das 

aulas sobre odores e aromas, com material concreto, lembranças da infância foram citadas 

pelos alunos, ao sentirem, por exemplo, cheiro de orégano e de chocolate. Orégano lembra 

pizza, sentir seu cheiro, fez com que lembrassem de ―comida gostosa‖ e de situações 
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envolvendo-a. A ―memória olfativa‖ é um fenômeno que acontece porque o olfato está 

diretamente ligado aos mecanismos fisiológicos que regem as emoções. Este sentido está 

ligado à afetividade (Sena, 2017). 

 A importância da afetividade pode ser percebida em diferentes momentos e de 

diferentes formas. Este grupo demonstra amizade e tem atitudes colaborativas. São alegres, 

participativos e bastante atenciosos. Ao final da aula sempre agradecem pela aula, pela 

atenção ou pela oportunidade.  

 A necessidade de participação e contato com fenômenos químicos para 

aprendizagem é nítida em expressões como: na ―escola antiga‖ me saía bem em química e 

física, porque tinha atividade prática e hoje não é mais assim, porque na escola atual ―temos 

que ficar parados na sala‖, e ―não consigo‖!  ―Não gosto de aulas no laboratório, porque não 

entendo nada!‖ ―Fico no banquinho, enquanto os outros fazem os experimentos‖! Esta 

dificuldade de comunicação entre professores e alunos, tem sido registrada por autores 

como Camargo e cols, apud Nunes e Lomônaco, 2010. Estes autores chamam atenção para 

a necessidade de adaptações na fala do professor para que o conteúdo não seja 

estritamente visual. Para isto são necessários outros recursos, para que o aluno 

compreenda o que está sendo dito pelo professor. 

 

 

Conclusões 

 Podemos concluir que a aprendizagem de química para um aluno cego é favorecida 

por meio dos sentidos, da linguagem, da afetividade e das interações em sala de aula. 

Assim, aulas que utilizem material concreto, que priorizem o diálogo e a interação entre 

alunos e professor, tendo em vista a importância da colaboração e da afetividade, tornam a 

aprendizagem de química mais acessível a estes alunos, e aos demais. Sem a combinação 

adequada destes elementos nenhuma educação pode ser realmente inclusiva. 
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Resumo 

 

Este trabalho foi construído a partir da experiência no Clube Ciência Ativa, promovida pela 

parceria com estagiários da disciplina Estágio Curricular III, da Licenciatura em Química da 

UESB. Os estagiários trabalharam com o uso das histórias em quadrinhos (HQ) no ensino 

de ciências durante um semestre. Os quadrinhos retrataram atividades desenvolvidas no 

laboratório durante os encontros do clube; personagens foram criados pelos alunos, com 

inspiração nos próprios participantes do grupo, e as temáticas desenvolvidas nas aulas 

apareciam nas histórias elaboradas por eles, mostrando que esta pode ser também uma 

boa ferramenta de avaliação. Outros elementos de discussão passaram a fazer parte do 

repertório, posteriormente, como a importância da acessibilidade. Queremos mostrar que, 

através dos quadrinhos, os alunos expressam opiniões de modo crítico e criativo, diante do 

conhecimento científico. Aspecto esse fundamental para a formação para a cidadania. 
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Introdução 
 

Este trabalho foi construído a partir da experiência no Clube Ciência Ativa, promovida 

pela parceria com estagiários da disciplina Estágio Curricular III, da Licenciatura em Química 

da UESB. Os estagiários trabalharam com o uso das histórias em quadrinhos (HQ) no 

ensino de ciências, durante um semestre. Os quadrinhos retratavam atividades 

desenvolvidas no laboratório durante os encontros do clube; personagens foram criados 

pelos alunos, com inspiração nos próprios participantes do grupo, e as temáticas 

desenvolvidas nas aulas apareciam nas histórias elaboradas por eles, mostrando que esta 

pode ser também uma boa ferramenta de avaliação. 

 Outros elementos de discussão passaram a fazer parte do repertório, posteriormente, 

como a importância da acessibilidade, por exemplo. Este foi um assunto discutido no clube, 

sobre o qual duas alunas resolveram representar suas opiniões através dos quadrinhos. 

Queremos mostrar que, através dos quadrinhos, os alunos podem expressar opiniões de 

modo crítico e criativo.  

Dez trabalhos abordando o uso das HQ no ensino de ciências foram encontrados em 

anais do XI ENPEC (Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências), no ano de 

2017. Um deles traz uma pesquisa sobre artigos que tratam do uso dos quadrinhos no 

ensino de ciências nos ENPEC‘s de 1997 a 2015. Os autores (SANTOS; GARCIA, 2017) 

chegam a conclusão que o tema ainda é pouco discutido, embora tenha crescido nos 

últimos anos, mas é um promissor, visto ser um forte motivador da aprendizagem.  

Leite e colaboradores (2017), dizem que as histórias em quadrinhos se configuram um 

meio de reflexão e aprendizado, onde o aluno não permanece preso ao conteúdo, mas livre 

para conectar o que aprende ao seu dia-a-dia, e para tomar decisões em sociedade. 

 Martins (2012) afirma que a palavra é o material primordial da comunicação no nosso 

dia a dia. Funciona também como material semiótico da consciência, tornando-se a primeira 

via de expressão da consciência individual. Para esta autora, a compreensão de algo está 

diretamente relacionada com o que já é conhecido. Ela faz uso das ideias propostas por 

Baktin, para quem a compreensão de um signo só é possível porque existem outros signos 

já conhecidos. E todo signo é elemento ideológico (BACKTIN apud MARTINS, 2012).  

Entendemos que as histórias em quadrinhos, como gênero textual, ricas em signos, 

podem constituir instrumento ideológico, crítico e criativo, capaz de potencializar o ensino de 

ciências. Assim, merecem o planejamento do professor, para que sejam empregadas de 

modo adequado e com êxito. 
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Desenvolvimento 

 Uma primeira análise qualitativa foi realizada a partir do trabalho apresentado pelos 

alunos da disciplina Estágio Curricular III, no primeiro semestre do corrente ano. Os 

estagiários realizavam com os alunos atividades em laboratório, em seguida pediam que 

retratassem o que aprenderam através das histórias em quadrinhos. A análise foi feita, 

tendo em vista a presença de algum dos conceitos científicos abordados em classe e as 

possíveis dúvidas e questionamentos que surgissem a respeito. 

  No clube temos uma preocupação grande com o ―aprender a questionar‖, pois 

entendemos que aprender ciência está relacionado à capacidade de elaborar problemas. 

Neste caso, a dúvida ou o ―erro‖ não representaria algo negativo, mas o indicativo de um 

processo de aprendizagem que exige aprimoramento. 

 Outra análise, realizada após a conclusão dos trabalhos dos estagiários, foi feita 

levando-se em consideração a clareza e a relevância das ideias que os alunos foram 

capazes de expressar através das HQ. Desta etapa apenas duas alunas participaram, visto 

serem as únicas que utilizaram esta metodologia espontaneamente na produção de novos 

desenhos. 

 

Resultados/Discussão 

 A análise das histórias em quadrinhos produzidas pelos alunos mostrou que os 

temas científicos estavam sendo pensados por eles. Foram objeto de sua reflexão naquele 

momento; algumas ideias foram transmitidas com clareza através do desenho. Entretanto, 

conceitos mais complexos nem sempre apareceram claramente. Não podemos afirmar 

porque os alunos ―fugiram‖ deles; se por não compreendê-los bem, ou pela dificuldade em 

expressar isto através do desenho. 

 De acordo com Martins (2012), ―uma HQ é obrigatoriamente escrita de forma fácil, 

acessível‖. A autora chama atenção para o fato de que, para um aluno tratar um tema 

complexo dentro do contexto de um Quadrinho, ―ele teria que possuir um conhecimento 

razoavelmente aprofundado sobre o conteúdo, para que pudesse tratá-lo de forma inteligível 

e contextualizada com a narrativa que ele proporia para suas personagens‖ (p. 42).  

 Muitas histórias trouxeram à tona outros conteúdos, trabalhados anteriormente no 

clube: ―O Clube de ciências e as baratas resistentes‖, criada a partir de uma atividade sobre 

os insetos; ―A Ciência e suas perguntas!‖ (fig. 1), uma história elaborada pensando em uma 

visita à estação de tratamento de água da EMBASA no ano anterior (fig. 2). Uma ―tirinha‖ 

retratava a chegada de seus autores ao clube, quando uma porta se abria e um mundo 

fantástico se revelava. Isto nos mostra que as HQs estimulam a criatividade e a imaginação 

dos alunos, contribuindo para a apropriação do conhecimento científico (CALAZANS, Apud 

MARTINS, 2017). 
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 Observamos que as crianças gostam das revistas, mas nem todas gostam ou se 

interessam em produzi-las, ou apresentá-las, o que representa, possivelmente, uma 

limitação desta ferramenta. Assim, a criação de revistas científicas em quadrinhos para as 

crianças nos parece um campo no qual também se deva investir, além de criá-las com as 

crianças. 

 No Clube Ciência Ativa duas integrantes têm demonstrado particular interesse nos 

quadrinhos e gostam de representar suas dúvidas e explicações usando desenhos. A partir 

de nossas conversas sobre desenvolver alternativas acessíveis em projetos do clube, as 

meninas começaram a expressar suas preocupações a respeito, usando esta ferramenta. 

Isso nos faz pensar no potencial das HQ para a expressão de opiniões. Nelas, o elemento 

crítico e o criativo podem se fazer presentes, tornando-as um poderoso agente formador.  

 

Figura 1: Quadrinho- As ciências e suas perguntas.        Figura 2: Quadrinho- A embasa. 

 

Conclusões 

Concluímos que as histórias em quadrinhos são uma ferramenta muito útil para o 

ensino de ciências, pois, além de transmitir conhecimentos científicos, possibilita a 

expressão de ideias e opiniões de modo crítico e criativo. Como todo instrumento de ensino, 

possui limitações, e caberá ao professor selecionar o contexto, o conteúdo e a linguagem, 

adaptando a ferramenta aos objetivos a ao público interessado. 
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