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Resumo 

 

Pedra e água juntas podem pegar fogo? Pedra e água parecem ser as últimas coisas que podem 

pegar fogo na face da Terra. Há, porém, uma pedra especial que, em contato com a água, libera um gás 

inflamável. Essa pedra chama-se carbeto de cálcio, conhecida popularmente como carbureto. O 

carbeto de cálcio reage com água líquida (portanto, a temperaturas mais amenas) formando hidróxido 

de cálcio e acetileno gasoso. O gás acetileno é inflamável. O acetileno, na verdade, possui a seguinte 

nomenclatura oficial: etino. A chama produzida na combustão do acetileno antigamente era usado em 

lanternas de exploração de cavernas. Hoje o acetileno é usado em maçaricos, principalmente em 

soldas. Além disso, o acetileno também é uma matéria-prima para a síntese de vários compostos 

orgânicos, como: ácido acético, borrachas sintéticas, plásticos, fios têxteis. Também a indução da 

maturação (climatização) da banana é feita utilizando-se o carbureto de cálcio. 

 

Palavras-chave: carbureto, água, acetileno.  
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Resumo 

 

Um dos grandes desafios tecnológicos e científicos atuais é encontrar uma nova forma 

de energia limpa e sustentável. A energia solar é uma das grandes apostas. Contudo, a placa 

solar ainda é cara. Nesse trabalho propomos uma placa solar alternativa. Este presente trabalho 

de pesquisa, surgiu a partir da necessidade de ajudar os consumidores a reduzir o consumo da 

energia. Por meio de simples passos para a produção e manuseios de materiais que encontramos 

em nosso cotidiano, podemos produzir uma placa solar e utilizar a sua energia para alguns 

eletrodomésticos que utilizamos muito durante o dia e que não exceda a quantidade que volts 

produzidos pela mesma. O método de construção é o seguinte: caixa de madeira 25x25, papel 

alumínio, cola branca, tinta spray preta, cartolina, papel cartão, pregos pequenos, pincel, fio de 

cobre, pasta dental, sulfato de cobre II, água com sal, lã de aço, limão, cooler de computador. 

 

Palavras-chave: energia solar, placa solar, sustentabilidade. 
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Resumo 

Este projeto tem como objetivo mostrar uma maneira sustentável e de baixo custo para 

carregar celulares em qualquer lugar, utilizando-se da energia eólica. A maioria dos 

componentes usados neste projeto são recicláveis tais como: garrafas PET, CDs, tomadas, canos 

de PVC e hélices de geladeira, além de motores limitados de impressora, fios elétricos e areia. 

Sua função é transformar a energia eólica em energia mecânica, utilizando uma hélice de 

geladeira. O motor limitado vai transformar essa energia mecânica em elétrica, que será 

conduzida pelos fios até a tomada. A intenção do experimento é diminuir o consumo de energia 

elétrica, diminuir gastos e despoluir o ambiente em que vivemos, podendo a longo prazo 

melhorar o ambiente e a sociedade, dando acessibilidade à todas as pessoas, tornando a vida 

mais fácil e sustentável.  

 

 Palavras-chave: Sustentabilidade, reutilização, energia.   
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Resumo 

 

Um dos grandes dilemas atuais é o aquecimento global. Foi observado que o fator 

agravante para tal processo é proveniente do aumento da emissão de gases poluentes que se 

acumulam na atmosfera e retém grande parte da radiação infravermelha, dificultando a 

dispersão do calor e ocasionando o aquecimento global. O dióxido de carbono é o maior 

responsável pelo aquecimento do planeta via efeito estufa e foi visando diminuir sua redução 

que foi criado o Catalisador Natural de CO2, que consiste em acoplar um cano de metal 

conectado com a mangueira vedada com fita isolante indo de encontro a um pote contendo água 

e o azul de bromotimol no escapamento do carro. Dentro do cano que está conectado com a 

mangueira, está situada uma bucha do mato (Luffacylindrica) que funcionará como filtrador de 

CO2 e outros gases. 

 

Palavras-chave: efeito estufa, filtrador, CO2 
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Resumo 

 

 O objetivo deste trabalho de pesquisa é a realização de um sistema de tratamento da 

água proveniente das máquinas de lavar, desodorizando, descolorindo e desinfetando, para que 

fique apta para uso externo. Este sistema consiste em apenas uma fase, na qual são utilizados os 

seguintes materiais: cilindro de quinze litros (para grandes quantidades de água), carvão ativado 

(granulado), algodão, areia e britas. Os resultados foram mudança da coloração da água de azul 

para transparente, retenção de sais dissolvidos e mudança de PH, mostrado através dos testes de 

condutibilidade elétrica e com indicadores ácido-base. A relevância deste projeto, é a prevenção 

de transtornos futuros causados por desperdícios da água, realizado de forma simples, com 

estudos sobre as propriedades do carvão ativado, da areia, brita e algodão, aplicadas em um 

compacto sistema caseiro, ligado diretamente a maquina de lavar.  

 

 

Palavras-chave: Água, Filtração, Carvão Ativado. 
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Resumo 

  

             Tanto em qualidade como em quantidade, as perdas das frutas ocorrem entre a colheita 

e o consumo. A magnitude da perda de frutas após a colheita é estimada entre 5 e 25 % da 

produção, logo após  a colheita dos frutos, é interrompido o suprimento de água para o órgão 

vegetal e assim, começa a ocorrer a perda de água, subsequente, por transpiração. Diversas 

mudanças ocorrem na estrutura e composição resultando no amolecimento do fruto. Para 

aumentar o tempo de conservação e reduzir as perdas é importante que se conheça e utilize as 

práticas adequadas de manipulação e higienização. Tendo isto em vista, foi desenvolvida uma 

película para manter as frutas conservadas por mais tempo. A película obtida com o albedo do 

maracujá recobre toda a epiderme do fruto, com isso as frutas transpiram menos e perdem 

menor quantidade de água e assim prolonga-se o período de conservação. 

 

Palavras chaves: Película, Albedo, Conservação. 
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Resumo 

  

O reuso da água consiste simplesmente em tentar reaproveitá-la depois que ela cumpriu 

sua função inicial, sendo necessário para isso, um processo muitas vezes muito caro até que esta 

água possa ser utilizada novamente. O projeto consiste em diminuir o desperdício de água de 

forma barata e prática, onde a água que já foi utilizada passa por um processo de purificação. A 

água que já foi utilizada passa por três caixas d‘águas que estarão com os seus fundos cheios de 

buchas vegetais sendo ligadas umas as outras por canos de PVC, ao chegar na última caixa 

d‘água será acrescentado o cloro como bactericida. Depois de passar por esse processo a água 

poderá ser utilizada novamente, porém não como água potável, mais servirá para lavar, 

automóveis, calçadas podendo ser utilizada também na irrigação. 

 

Palavras-chave: ambiente, interdisciplinaridade, consciência. 
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Resumo 

 

 Cinzas são produzidas a partir da queima da madeira e muitas vezes são descartadas 

inadequadamente no meio ambiente, vindo a causar problemas ambientais como, por exemplo, a 

liberação de carbono fuligem prejudicial à saúde humana. Assim, como a queima da madeira 

pode prejudicar a saúde humana o mau uso dos fertilizantes também pode trazer riscos pelo uso 

excessivo, mau manuseio, ou até mesmo pela falta de equipamentos adequados. O 

reaproveitamento consciente pode evitar o impacto ambiental como, por exemplo, reutilizando o 

óleo de fritura para a produção de sabão de cinza e o excedente das cinzas podem ser utilizadas 

ainda, como fonte de potássio, metal essencial a formação e desenvolvimento das plantas, desde 

que seja feita uma análise do solo, para que não haja contaminação pelo uso exagerado das 

referidas cinzas.  

 

Palavras chaves: Cinzas, Reaproveitamento, Sabão. 
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Resumo 

 

 O presente trabalho consta da construção e utilização do teodolito artesanal, feito com 

materiais recicláveis (potes de margarina, canudos, xerox de um transferidor de 360º e madeira), 

no estudo das razões trigonométricas, com a finalidade de aprimorar e facilitar a compreensão 

do educando. Visto que os alunos do 9º ano do ensino fundamental e do Ensino Médio 

apresentam dificuldades na abstração de situações problemas envolvendo a trigonometria tanto 

no triângulo retângulo quanto em triângulos de ângulos diferentes dos arcos notáveis (30º, 45º e 

60º). Os levantamentos dos dados (ângulos e medidas lineares) foram realizados com a obtenção 

de ângulos verticais e horizontais em áreas diversas (dentro e fora da escola) e até inacessíveis. 

Através dos dados coletados em campo, efetuaram-se em sala de aula cálculos envolvendo 

razões trigonométricas (tangentes, senos e cossenos) e aplicação da lei do seno e lei do cosseno.  

 

Palavras-chave: Trigonometria, Teodolito, Agrimensura 
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Resumo 

 

 O projeto Filtro Biológico CDP (Camila, Dallila e Pabline) tem como principal objetivo 

a melhoria do meio ambiente, utilizando meios naturais e de baixo custo para produção, sendo 

possível a instalação tanto em residências, quanto em estabelecimentos comerciais. Como 

recurso principal utilizaremos a taboa, que é uma planta aquática de fácil encontro em espelhos 

de água (brejos, manguezais, várzeas, etc.), suas fibras são depuradoras de águas poluídas, 

absorvendo metais tóxicos nos caules que depois são retirados do esgoto e usados como 

fertilizantes orgânicos. Em nosso projeto a taboa funcionará como uma espécie de filtro, 

fazendo um tratamento de esgoto natural. Diminuindo a poluição de rios e os gastos com redes 

de tratamento de esgoto, beneficiando principalmente residências de pessoas carentes que não 

tenham acesso ao saneamento básico, melhorando a saúde de toda a população. 

 

Palavras-chave: Taboa, Filtro, Esgoto. 
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Resumo 

 

 A aurora polar ocorre devido ao choque das partículas subatômicas (prótons e elétrons) 

que são atraídas pelos polos magnéticos da Terra e ao se chocarem com gases da atmosfera, 

liberam energia para esses átomos que sofrem ionização e ao se estabilizarem, emitem luz em 

determinada frequência. O nosso experimento tem como objetivo a observação da simulação do 

fenômeno da aurora polar pela eletrização de um determinado gás dentro de um recipiente a 

vácuo e como ocorre a liberação dessa energia na forma de luz.  O objetivo principal é simular o 

resultado dessa ionização do gás argônio, esse mecanismo poderá ser utilizados em aulas de 

química e física. A experiência é bem simples e pode ser reproduzida com materiais de fácil 

obtenção, para tal utilizamos: Lâmpada incandescente comum; Fios monofásicos simples 

(podem-se usar eletrodos de fogão elétrico); Um transformador elétrico 110 v – 220 v 

(opcional). 

 

Palavras-chave: aurora polar, ionização do gás, aprendizagem interdisciplinar. 
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Resumo 

Este experimento consiste em retirar a prata presente nas chapas de raios-X, visando 

reutilizá-la, pois poderia ser descartada de forma imprópria, prejudicando o meio ambiente. Na 

execução do experimento, as chapas foram imersas em uma solução aquosa de hipoclorito de 

sódio 2,0%, deixando-as em repouso até que estejam totalmente transparentes. Logo após, a 

solução obtida foi filtrada, e então os resíduos sólidos foram tratados em uma mistura aquosa de 

hidróxido de sódio, no final desse processo foi obtido óxido de prata impuro, que foi aquecido 

com solução de sacarose para sua conversão em prata impura. Para purificação a amostra foi 

aquecida a 1000°C. Desta forma, torna-se possível a reciclagem do material presente na 

radiografia que se feita em larga escala, pode ser uma fonte de renda para cooperativas de 

trabalhadores, contanto que seja viável economicamente e os envolvidos no processo sejam 

devidamente treinados para sua execução. 

 

Palavras- Chaves: Radiografias, Meio Ambiente, Prata.  
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Resumo 

 

 Partindo-se da ideia de se criar uma fonte de energia independente dos recursos naturais, 

este experimento foi desenvolvido com o intuito de proporcionar uma fonte de energia limpa, 

renovável e de baixo custo, e tem como base principal as relações entre magnetismo e 

eletricidade. Com base no princípio de que aproximando um ímã do outro, existem polos que se 

atraem e polos que se repelem, criamos um dispositivo formado por hélices com ímãs que 

entram em movimento circular a partir de um impulso manual inicial. A energia mecânica assim 

obtida é transmitida para um gerador, onde é transformada em energia elétrica, usada para 

iluminar uma maquete. A energia é gerada sem que sejam necessários os ventos, a luz do sol, a 

água ou quaisquer outros recursos. No desenvolvimento do trabalho usamos materiais de sucata 

de eletrônicos e recicláveis, ratificando a utilidade destes materiais de baixo custo em trabalhos 

escolares. 

 

 

Palavras-chave: Ímã, Gerador, Energia. 
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Resumo 

 

Independente da classe social ou faixa etária, a tecnologia exerce verdadeiro fascínio 

nos adolescentes e jovens. Eles dominam com facilidade aparelhos e possuem acesso 

relativamente fácil à Internet. Através da rede, o jovem se comunica com seus amigos, faz os 

trabalhos da escola, faz downloads de músicas e vídeos, entre outras coisas. Diante disso, e da 

necessidade de se criar um projeto criativo e barato, o projetor de holograma 3D para celular é 

bem interessante. Com materiais de baixo custo construímos um tronco de pirâmide em acrílico. 

A peça é colocada invertida sobre uma tela de smartphone ou tablet e o projetor de holograma 

3D está pronto. É só acessar os vídeos do YouTube e se vê as imagens como se ―saísse‖ do 

display. São projeções tridimensionais incríveis com materiais simples.  

 

 

Palavras-chave: Holograma , Tecnologia, Projeções Tridimensionais. 
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RESUMO 

 

O descarte inadequado de metais pesados pelas indústrias nos rios, têm provocado efeitos 

adversos para a saúde e o meio ambiente. Os métodos convencionais para remoção desses 

metais pesados além de caros, muitas vezes são tóxicos. 

Diante disso, o presente projeto visa apresentar a possibilidade de aproveitamento da 

biomassa da casca da banana para a remoção de metais pesados em solução aquosa. Isso 

somente é possível devido à presença de íons negativos contidos no pó da casca da banana que 

atraem os íons positivos dos metais presentes na água. Além disso, a casca da banana serve 

como um bom adsorvente por apresentar elevada eficiência em remoção de poluentes.  

Assim, utilizando-se esse método, é possível solucionar problemas como poluição de rios 

e efluentes, e evitar resíduos do material em locais impróprios. 

 

 

Palavras-chave: metais pesados, banana, adsorventes. 
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Resumo 

  

 O projeto é feito basicamente a partir de uma antena parabólica velha e diversos 

espelhos. O princípio básico de como ele funciona é queos raios de sol chegam mais ou menos 

paralelos à Terra. Já a superfície da antena parabólica faz com que cada raio bata no espelho e 

seja direcionado para o mesmo ponto, que fica no centro da antena. Este ponto cria uma área de 

muita concentração de luz, de muita energia e calor, e por isso é possível prepara alguns 

alimentos. O projeto é de grande importância quando se refere a fontes alternativas de energias 

sustentáveis e de baixo custo, que funciona de forma tão eficiente que é utilizada na cidade de 

Joanesburg na África do Sul como uma saída econômica, inteligente e eficiente quando se 

fala em produção de alimentos. 
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Resumo 

 

 O experimento consiste na fabricação em casa de um oxigenador para aquário, ou seja, 

uma bomba hidráulica centrífuga, com o objetivo de transportar água de um lugar para outro 

através de uma energia aplicada. Esse protótipo pode ser reproduzido com materiais simples, 

reciclado e reutilizado, com um custo bem reduzido. O princípio de funcionamento dessa bomba 

consiste na conversão de energia elétrica em energia cinética e finalmente convertida em força 

de pressão sobre o fluido. Os resultados do experimento mostraram-se promissores no que se 

refere a fabricação e aplicação da bomba, o que permitiria a reprodução do experimento de 

maneira prática e econômica, com uma excelente aplicação caseira para transporte ou 

oxigenação de água em pequenos recipientes. 
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Resumo 

 

  A água é um dos recursos mais importantes para a vida no planeta, ela é o solvente 

universal mais abundante em nosso planeta, podendo ser encontrada em três estados físicos: 

sólido (geleiras), líquido (oceanos e rios), e gasoso (vapor d‘água na atmosfera). O Brasil detém 

53% do manancial de água doce disponível na América do Sul e possui o maior rio do planeta 

(rio Amazonas). Entretanto não há uma igualdade na distribuição de água no País. O Objetivo 

do trabalho foi desenvolver um sistema de captação e reutilização de água de ar condicionados. 

Os materiais utilizados foram canos PVC, torneiras, borrachas de vedação e mangueiras. O 

sistema consiste em canos PVCs fechados em forma de reservatório, os mesmos são conectados 

por mangueiras, o excesso de água é direcionada para o segundo reservatório e assim 

sucessivamente, para a retirada de água foram instaladas torneiras em suas bases. 

 

Palavras-chave: Água, planeta, reutilização.  
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Resumo 

 

 As cidades sustentáveis são aquelas que adotam uma série de práticas eficientes 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, desenvolvimento econômico e 

preservação do meio ambiente. Geralmente são cidades muito bem planejadas e administradas. 

Atualmente existem várias cidades no Brasil e no mundo que já adotam práticas sustentáveis. 

Embora não podemos encontrar uma cidade que seja 100% sustentável. O objetivo deste 

trabalho é conscientizar a necessidade da sociedade repensar sua relação com o meio ambiente e 

propor estratégias de como as cidades podem se tornar sustentáveis. Os materiais utilizados 

foram isopor, motores de 1,5 á 3,0 volts, hélice de ventilador, LEDs, cabos elétricos, ventilador 

e enfeites da maquete. A maquete propõe uma cidade sustentável, que incentiva a reciclagem, 

utiliza energia eólica e solar, carros elétricos e todo o lixo reutilizado. 
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Resumo 

 

 Para movimentar a mão humana os músculos do antebraço contraem os tendões 

transmitindo para os músculos das falanges, promovendo o movimento dos dedos. O projeto 

tem como objetivo demonstrar como a mão humana funciona, para tanto utilizou-se papelão 

para representar a pele, barbante para os tendões, cilindros de plástico para as falanges e a mão 

do expositor do projeto para representar os músculos. Além da semelhança com mão humana, a 

biônica de papelão consegue segurar objetos. 

 

Palavras-chave: Mão biônica, músculo, dedos. 
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Resumo 

 

 A água é um dos melhores solventes na natureza, capaz de dissolver uma infinidade de 

substâncias, como sais, gases, açúcares, proteínas, etc. Essa alta capacidade de dissolver 

substâncias deu á água a característica de solvente universal. As substâncias hidrofóbicas 

possuem aversão à água. Elas são insolúveis em água. As moléculas hidrofóbicas normalmente 

não são polarizadas, portanto não há atração entre elas e as moléculas de água, dessa forma não 

interagem. O objetivo deste trabalho será demonstrar ação das moléculas hidrofóbicas em 

contato com a água. Os materiais que serão utilizados são: Água, corante, vela, cola branca, 

tábua, cotonete, palitos de picolé, fósforo e conta-gotas. O experimento consiste na queima da 

parafina da vela com a formação da fuligem que é hidrofóbica e impermeável impedindo que a 

madeira absorva a água e a repelindo-a por todo o labirinto. 
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Resumo 

 

 O Barquinho movido a vapor é uma experiência que envolve química e física, pois é 

uma máquina térmica que transforma o calor de chamas em movimento. O objetivo deste 

trabalho será demonstrar como a água reage quando aquecida pelo calor das chamas, e assim 

convertendo a energia térmica em mecânica. Os materiais que serão utilizados são: Lata, 

bandeja de Isopor, canudos, velas, cola quente, madeira. O barquinho funciona da seguinte 

forma: as pequenas gotas de água dentro do compartimento de alumínio quando esquentam, se 

transformam em vapor e ―expulsam‖ a água que está nos canudinhos, criando uma espécie de 

jato. O vapor em contato com a água gelada faz com que ele esfrie, com a diminuição de 

temperatura, diminui também a pressão dentro do compartimento de alumínio, fazendo com que 

a água volte, esquentando novamente, e assim o ciclo recomeça. 

 

 

Palavras-chave: Energia, barco, vapor 
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Resumo 

 

 Cerca de 85 % dos medicamentos utilizados no tratamento de doenças são derivados 

dos princípios ativos das plantas. Diante da importância dos vegetais na saúde humana, o 

objetivo do projeto foi de construir um mini herbário com espécimes de plantas consideradas 

pela cultura popular como medicinais, com informações sobre sua classificação taxonômica, 

indicações medicinais e comprovações científicas. Para a montagem do mini herbário, foi feito 

uma pesquisa sobre as espécies medicinais que são comercializadas na cidade de Jequié, 

posteriormente foi feita a identificação da espécie, secagem das folhas por 3 dias em uma prensa 

artesanal de madeira e folhas de jornais.  
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Resumo 

 

 Um foguete espacial é uma máquina que se desloca expelindo atrás de si um fluxo de 

gás a alta velocidade. A origem do foguete é provavelmente oriental. A primeira notícia que se 

tem do seu uso é do ano 1232, na China, onde foi inventada a pólvora usada a princípio para uso 

em fogos de artifício como entretenimento, e mais tarde usado para uso bélico ofensivo. O 

princípio de funcionamento do motor de foguete baseia-se na terceira lei de Newton, a lei da 

ação e reação, que diz que "a toda ação corresponde uma reação, com a mesma intensidade, 

mesma direção e sentido contrário". Objetivo do experimento foi construir um foguete 

utilizando materiais reciclados. Os materiais utilizados foram garrafa PET, cano PVC, bomba de 

ar, água e uma corda. Em testes pré-liminares o foguete voou 50 metros de distância, 

comprovando desta forma os princípios da lei de Newton. 

 

Palavras-chave: Foguete, PET, Newton. 
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Resumo 

 

 Amido é um carboidrato constituído principalmente de glicose com ligações 

glicosídicas. Este polissacarídio é produzido pelas plantas servindo como reservatório de 

energia. É o mais comum carboidrato na alimentação humana e é encontrado em grande 

quantidade de alimentados, como batatas, arroz e trigo. O objetivo deste trabalho é revelar a 

presença do amido nos alimentos. Os materiais que serão utilizados são: amido de milho, água, 

tintura de iodo, cotonete, papelão, sacola plástica, etc. O iodo é um ótimo indicador da presença 

do amido, quando misturados, o iodo entra na molécula do amido e é criado um complexo 

químico que tem coloração azul intensa. Às vezes é tão intenso que obtém-se a cor violeta ou 

roxo. Por causa disso, o iodo é utilizado para testar a presença de amido nos alimentos. Basta 

colocar uma gota sobre um pão ou uma batata para verificar a presença de amido 
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Resumo 

 

 O protótipo consiste na montagem de uma calculadora a partir da combinação de portas 

lógicas utilizando os conceitos da Álgebra Booleana para a realização das quatro operações 

básicas da matemática: soma, subtração, multiplicação e divisão. O projeto será construído a 

partir da plataforma Multisim e testado e finalizado na placa de protoboard. Os resultados 

obtidos com este experimento serão apresentados em um protótipo montado sobre a placa de 

protoboard juntamente com um conjunto multimídia de apresentação de slides com a 

explanação do projeto em suas características detalhadas, bem como seu funcionamento prático. 
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Resumo 

 

 A mini geladeira caseira é um aparelho utilizado para resfriar ou conservar bebidas e 

alimentos que não ocupem muito espaço. Seu uso é indicado para locais onde não se tem 

geladeira ou não haja energia elétrica fornecida por distribuidoras. Como fonte de energia pode-

se utilizar pilhas, baterias de celular ou outras fontes de baixa potência. O dispositivo funciona 

com o auxílio de uma placa Peltier. Esta apresenta várias junções entre dois metais distintos. 

Quando existe uma diferença de potencial elétrico no componente em questão, é gerada uma 

diferença de energia cinética entre os dois metais. Tal é denominado efeito Peltier. Como 

benefício em utilizar este aparelho tem-se baixo valor de construção da mini geladeira e baixo 

consumo de energia elétrica. 

 

 

Palavras-chave: Caseiro, geladeira, Peltier. 

 

  



 

Vila da Ciência 2015 

De 10 a 13 de novembro 

Departamento de Química e Exatas 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Jequié 

 

31 
 

 

E28 

PAINEL SOLAR CASEIRO 

 

Islla Mota Soglia
1
, Jullia Cristina Pitombo Mota

1
, Sanara Samar Santos Silva

2
 

1 Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães, Av. César e Tércia Borges, 1 - Jequiezinho, Jequié – BA. 1 

  isoglia7@hotmail.com 

 

Resumo 

 

Este projeto tem como objetivo, mostrar para a população, a importância e benefícios da 

utilização da energia solar. Com as mudanças climáticas que vem ocorrendo em todo o mundo, 

faz-se necessário o uso de fontes de energia sustentáveis e limpas.  A energia solar é uma fonte 

gratuita e de grande potencial. Para converter a energia, de luz solar em energia elétrica de 

forma menos custosa, foi confeccionado um painel solar com leds. Quando a luz solar é 

irradiada sobre os leds, é gerada uma diferença de potencial elétrico sobre os terminais dos 

mesmos. Esta tensão pode ser utilizada para diversos fins, como: alimentação de outros leds e 

acionar calculadoras. Neste projeto o painel solar será utilizado para a alimentação de 

dispositivos como led em uma maquete. 
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Resumo 

 

Um chumaço de algodão comum destes comprados em farmácia é colocado em contato 

com o fogo. Ele é consumido lentamente e deixa um resíduo. Outro chumaço de algodão 

aparentemente comum é colocado também em contato com a chama e esse é consumido 

rapidamente e aparentemente desaparece. É claro que o algodão não pode desaparecer. O que 

acontece é que o segundo chumaço de algodão utilizado foi previamente tratado com reagentes 

químicos. Este algodão em contato com a chama sofre uma rápida reação de combustão, que leva à 

formação de gases incolores, dando a impressão que teria desaparecido. Chamado de 

trinitrocelulose, nitrocelulose, nitrato de celulose ou algodão-pólvora este material é muito usado 

na fabricação de detonadores elétricos. Emprega-se na elaboração de explosivos, inclusive como 

propelentes para canhões de grande porte e propulsores para foguetes. E a vantagem da 

trinitrocelulose é que não deixa resíduos após a explosão. 
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Resumo 

 

É adicionado água em um copo. O palestrante tenta arremessar a água na plateia, mas 

nada sai do copo. No copo há poliacrilato de sódio, polímero altamente absorvente, que é 

utilizado em fraldas. Ao se colocar água, o polímero absorve esta e expande-se formando um 

gel,que fica aderido ao copo. Por isso ao arremessar o copo, nenhum material é projetado. A 

versatilidade de uso de polímeros é muito grande, pois atualmente há umaenorme variedade 

desses materiais, com excelentes propriedades mecânicas, térmicas, óticas, elétricas, 

superabsorventes etc. Os polímeros superabsorventes constituem uma classe de materiais que 

possuem grande afinidade pela água. Os mais utilizados em nosso cotidiano são a 

poliacrilamida, que absorve água por meio da formação de ligação de hidrogênio; e o 

poliacrilato de sódio, no qual o mecanismo de absorção é, primariamente, por osmose. 

. 

Palavras-chave: água, polímero, absorve. 
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Resumo 

 

  Neste experimento demonstra o princípio da energia eólica, gerada pelo vento. Desde a 

antiguidade este tipo de energia é utilizado pelo homem, principalmente nas embarcações e 

moinhos. Atualmente, a energia eólica, embora pouco utilizada, é considerada uma importante 

fonte de energia por se tratar de uma fonte limpa. Essa experiência consiste na transformação da 

energia que o vento produz em energia mecânica. O vento do ventilador que move a hélice, faz 

girar o motor eproduz a luz LED transformando assim, a energia elétrica em luz. 
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Resumo 

 

 Esse experimento tem como objetivo mostrar o processo de eletrólise (quebra das 

moléculas de água), ocorre quando passa uma corrente elétrica contínua por ela, desde que a 

torna condutora, pois a água pura não conduz corrente elétrica. Quando a molécula é 

decomposta na eletrólise, os átomos livres procuram reagir novamente para formar novas 

moléculas. Assim, quebra as ligações químicas de duas moléculas de água, podendo formar 

duas novas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, gases que reagem entre si, para formar 

a água.  
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Resumo 

 

 O amido é um carboidrato do tipo polissacarídeo, principal substância de reserva 

energética de plantas e algas. Portanto,  encontra em diversos alimentos tais como, pão, arroz, 

batata, macarrão. Então,  não pode ser encontrado em alimentos de origem animal como: leite, 

carne, e outros. Nesse experimento utiliza-se o amido (maisena) e o iodo. O iodo é um ótimo 

indicador na presença de amido, pois,  mostra a formação do complexo. O amido contém 

amilose,  assim reage com o iodo na  forma de iodeto, formando um complexo de cor azul 

intensa.  
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Resumo 

 

 O objetivo desse experimento é mostrar o comportamento de substâncias hidrófugas, 

estas repelem a água e não se solubilizam, permanecendo intactas, sem se molhar. Porém, em 

muitos casos a água é considerada solvente universal que tem a capacidade de dissolver diversas 

substâncias. Para realizar esse experimento é necessário utilizar um impermeabilizante líquido 

na forma de despray hidrorrepelente na areia para que as moléculas de água não possam 

ultrapassar, assim a areia não molha.  
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Resumo 

 

 Esse projeto teve como objetivo principal produzir várias receitas de doces simples, 

onde pudéssemos agregar valor nutricional através de reaproveitamento de resíduos, na 

produção de doces, como brigadeiro e cupcake com casca de banana, beijinhos do bagaço da 

beterraba, Paçoquinha Nutritiva de sementes de abóbora, melão e melancia, entre outros. O 

projeto foi desenvolvido com os estudantes do Curso Técnicos em Nutrição e obedeceu as 

seguintes fases: aulas teóricas com nutricionistas sobre os valores nutricionais das matérias 

primas; criação e produção das receitas; aulas práticas no laboratório da escola para o preparo 

teste das receitas. Também trás no seu bojo a produção de um livrinho de receitas e também a 

oferta de oficinas teóricas e práticas em escolas, Pastoral da Criança, como forma de motivar o 

consumo de alimentos nutritivos de forma agradável e  sustentável. 
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Resumo 

 

 A erosão é um grave problema causado principalmente pela antropização. Quando uma 

região perde sua vegetação nativa, o solo fica exposto, ao entrar em contado com chuva, a água 

que seria de certa forma filtrada pela vegetação, faz o processo contrário e acaba por carregar 

partículas soltas do solo, se misturando. O experimento consiste em três galões de água de 20 

litros, cada um com um tipo de cobertura, simulando o solo de determinadas regiões, há uma 

abertura longitudinal em cada um que possibilita a observação do que ocorre, quando a água é 

colocada em cada solo, observa-se como a água irá sair depois de passar por aqueles substratos, 

claramente o substrato que apresenta plantas, deixa a água da mesma forma que foi colocada. 

Este experimento demonstra para a população a importância de se preservar a vegetação local, 

além de demonstrar como ocorre a erosão, um processo pouco conhecido. 
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Resumo 

 

 O experimento consiste em um protótipo de umidificador de ar feito de garrafa PET, 

criado para aumentar a concentração de vapor d‘água num ambiente. Os materiais utilizados 

para fazer este protótipo foram uma garrafa PET e um cooler de computador. O umidificador 

pode ser usado de uma forma muito simples, tudo que o usuário precisa é de um pouco de gelo, 

água e de uma pilha, uma vez que o cooler só funciona na presença de corrente elétrica. Para 

alimentação do sistema elétrico, fez-se necessária a montagem de pilhas utilizando os seguintes 

materiais: uma lata de alumínio; água; sal (NaCl); fio de cobre e papel toalha. Como o cooler 

utilizado necessita de, no mínimo, 12 V (volts) para funcionar, foi preciso ligar os geradores em 

série para que a tensão do sistema elétrico fosse aumentada, de modo que o cooler alcançasse 

uma velocidade de rotação maior.  
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Resumo 

 

 A utilização de tecnologias no ensino é alvo de calorosas discussões.  Por estarmos 

inseridos em uma sociedade tecnológica precisamos aproximar o cotidiano escolar das 

tecnologias disponíveis para melhoria da aprendizagem. Objetivamos neste trabalho abordar 

alguns conteúdos da óptica relacionados às lentes e ao olho humano, apresentando a realidade 

aumentada e a holografia como elementos motivadores a baixo custo. Através de experimentos 

para demonstração das tecnologias 3D e holografia, com métodos caseiros, tornamos ambas as 

tecnologias mais próximas das pessoas. Os materiais utilizados no projeto: Acrílico, papelão, 

papel celofane, cartolina, durex, TNT, cola, tesoura, régua, canetas coloridas, tinta, CD‘s e 

DVD‘s, fita colorida. Esses materiais caseiros reforçam a ideia de proximidade entre as 

tecnologias de ponta e a população, os resultados demonstram a capacidade de levarem lazer, 

educação e conhecimento a um quadro tecnológico incrível. Haverá produção de cinema 3D e 

projeções holográficas no ambiente da apresentação. 
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Resumo 

 

O lixo tecnológico é composto por equipamentos usados e descartados que contém 

substâncias tóxicas como chumbo, mercúrio, berílio dentre outras substâncias que podem 

provocar contaminação de solo e água e, por isso, precisam de tratamento especial. Se 

descartado em locais inadequados, o lixo tecnológico pode causar danos à saúde e poluir o meio 

ambiente. Pensando em colaborar com a questão do descarte correto do lixo eletrônico em nosso 

município e nas regiões próximas surgiu a ideia de desenvolver experimentos com objetivos de 

contribuir com a diminuição dos impactos ambientais gerados por esse tipo de lixo; identificar 

as empresas que recolhem lixo tecnológico na cidade de Jequié. Realizaram-se pesquisas sobre 

o tema e então confeccionamos um ventilador USB, e um ar-condicionado caseiro, tudo feito 

com os lixos tecnológicos que encontramos, para mostrar que é possível reutilizar o que 

consideramos lixo.  
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Resumo 

 

 Pretende-se com este experimento fazer um sabonete líquido caseiro através de um 

sabonete em barra de boa qualidade. Mostrando para as pessoas um jeito fácil de higienizar a 

pele de forma econômica, além de deixar o banheiro elegante. O sabonete líquido é mais 

indicado para uso do que o sabonete em barra porque neste apenas a quantidade do produto que 

você vai usar entra em contato com o seu corpo e o ambiente. Para este experimento, cortou-se 

o sabonete em tirinhas finíssimas, colocou-se em um pote com tampa e adicionou-se água com 

mais ou menos um dedo acima do sabonete. Nesse período o sabonete foi absorvendo a água e 

se dissolvendo nela. A cada dois dias mexeu-se bem a mistura e foi-se colocando um pouco 

mais de água. No final de 15 dias ficou preparado um litro e meio de sabonete líquido cremoso. 

Colocou-se o mesmo num pote borrifador, e utilizou-se para remoção da sujeira do corpo. 
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Resumo 

 

 Pretende-se com este produto demonstrar um esfoliante facial caseiro e ao mesmo 

tempo informar às pessoas que é possível fazer esse tipo de produto com ingredientes que temos 

em casa e de baixo custo. Além disso, este fica como uma opção para pessoas que em muitos 

casos apresentam sensibilidades aos cosméticos industrializados. Este produto nos faz refletir 

sobre o consumo exagerado de cosméticos industrializados, os quais podem ser substituídos por 

cosméticos caseiros já que os mesmos demonstram obter efeitos desejáveis. Para fazê-lo é 

necessário três partes de mel e uma parte de gérmen de trigo. Ao usá-lo é preciso deixá-lo agir 

por 10 minutos, tempo suficiente para limpar a pele profundamente e remover as células mortas. 

Esta Apresentação é parte dos trabalhos desenvolvidos em parceria com o LADIQ (Laboratório 

de Divulgação Química da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia).  
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Resumo 

 

 Este trabalho tem como o objetivo mostrar um pó-compacto de baixo custo, feito com 

ingredientes caseiros, substituindo produtos industrializados que muitas vezes causam alergias 

ou irritam a pele. A forma de prepará-lo é bem simples, consistindo na mistura de amido de 

milho, pó de cacau e canela até a obtenção da cor desejada. Ele pode ser armazenado em 

qualquer recipiente coberto e limpo, mas deve ser consumido em no máximo cinco dias, pois 

como bem sabemos os produtos químicos ainda que naturais podem reagir e por isso não é 

aconselhável armazená-lo por longo tempo. Esta apresentação é parte dos trabalhos 

desenvolvidos em parceria com o LADIQ (Laboratório de Divulgação Química da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia).  

 

Palavras-chave: produtos caseiros, pó-compacto, produtos químicos. 

 

  



 

Vila da Ciência 2015 

De 10 a 13 de novembro 

Departamento de Química e Exatas 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Jequié 

 

46 
 

 

E43 

CRIANÇA OU ADULTO? EIS A QUESTÃO! 

 

Karolyne de Araújo Silva
1 

, Áurea Duarte Batista
2
, Ingra Micheline Coelho 

Sampaio Félix
3
, Lucimara Novaes de Oliveira

4
, Vitória dos Santos Pinheiro

4
, 

Lorena Cardozo Correia
4
 

1 Prof. do Centro Educacional  Presidente Médici, CEP 45.202-650, Jequié-BA 

2 Prof. Colaboradora do  Centro Educacional  Presidente Médici, CEP 45.202-650, Jequié-BA   

3Depto de Química e Exatas, DQE – UESB.CEP, 45.206-290, Jequié-BA. 

4Alunos do Centro Educacional  Presidente Médici, CEP 45202-650, Jequié-BA 

loraksilva@yahoo.com.br 

 

Resumo 

 

 O presente trabalho tem como finalidade divulgar o uso de produtos de beleza mais 

naturais possíveis, como o uso do brilho labial. Nossa sociedade capitalista investe cada vez 

mais no mundo infantil e os produtos de beleza não estão de fora, mas estes são muito mais 

caros e por isso seu acesso é limitado. Sabemos que o uso de produtos inadequados pelas 

crianças, como os produtos destinados ao uso adulto podem provocar reações inesperadas no 

corpo. Pensando no uso de um produto mais natural possível, usado de forma mais lúdica e sem 

antecipar os rituais próprios que marcam a passagem das crianças à vida adulta, elaboramos um 

brilho labial feito com produtos caseiros, no caso a beterraba, o mel de abelha e cera de abelha.  

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

de Divulgação Química da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia).  
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Resumo 

 

            Este trabalho tem como objetivo mostrar um experimento simples relacionado com a 

robótica educacional, informando as pessoas sobre a nova tendência dos carros com sensores de 

direção. O experimento consiste de um robô seguidor de linha constituído de dois motores 

ligados em dois sensores de luz LDR, os quais ficam no carro e são responsáveis pelo 

movimento de ativação do motor. O carro sem as linhas se movimentam sem uma direção 

definida. Já quando este carro está sobre uma faixa tracejada com fita isolante os sensores 

emitem a luz que é reabsorvida e o carro segue o percurso planejado, mas quando este sofre um 

desvio por conta da cor preta da faixa reter a luz emitida, logo um dos sensores corrige e este 

volta a realizar o percurso planejado. 
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Resumo 

 

     O presente trabalho tem como objetivo mostrar o funcionamento de um reservatório de água 

automático montado com: um balde de lixo de 60 litros, um motor de máquina de lavar, uma 

falange de uma polegada, uma mangueira de borracha de peças de carro, um cabo de abajur, 

uma mangueira de máquina de lavar, mostrando a importância do reaproveitamento da água em 

nossas casas que a cada dia que passa vai ficando mais escassa no Planeta. Para a montagem do 

reservatório pegou-se o balde de lixo acoplou-se a este uma falange coberta pela mangueira de 

borracha. Em seguida encaixou-se a bomba da máquina de lavar na corrente elétrica do cabo de 

um abajur e encaixou-se o motor na falange, montando assim reservatório automático. Um 

suporte de madeira com rodinhas foi feito para que o reservatório automático pudesse sair, com 

praticidade, armazenando as águas usadas da casa para reaproveitamentos diversos. 
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Resumo 

 

 O presente trabalho tem como objetivo demonstrar um experimento lúdico construído 

com bases nos fundamentos físicos do centro da gravidade. O objeto construído com bexiga, 

areia, revista, fita adesiva, cola branca e tinta guache formando um boneco, insiste em ficar na 

posição vertical mesmo sendo empurrado. Isto acontece devido ao baixo centro de gravidade, 

também chamado de baricentro, o qual representa o ponto hipotético onde estaria concentrada 

toda massa. Quando o corpo é apoiado sobre este ponto fica totalmente em equilíbrio, mas 

quando se muda esta posição o centro da gravidade sofre uma elevação e o objeto oscila ao 

redor da posição preferencial, retornando, no entanto à sua posição de equilíbrio, de forma que 

quanto mais baixo o centro da gravidade do corpo em relação ao apoio mais estável ele será.   

 

Palavras-chave: ludicidade, centro da gravidade, equilíbrio. 
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Resumo 

 

 O presente trabalho visa demonstrar a produção do hidrogênio através da eletrólise, 

aproveitando o máximo de seu rendimento energético. A produção desse ocorre através de um 

circuito eletrônico visando consumo, rendimento energético e segurança. Para isto utilizou-se os 

seguintes materiais: placas de aço inox e acrílica, parafusos com porcas, borrachas com anel de 

vedação de cano PVC, mangueira e um borbulhador feito com garrafa PET. A reação química 

ocorre com esses materiais acoplados, ou seja, o contato dos fios positivos e negativos vai 

enviar a corrente elétrica às placas que estão em contato numa solução de água e bicarbonato de 

sódio, através da eletrólise. Após a eletrólise os produtos serão transportados para o borbulhador 

e de lá o gás oxigênio e o gás hidrogênio vão através da mangueira para um recipiente de 

alumínio, onde o gás hidrogênio será queimado como combustível, o qual é menos poluente.  

 

Palavras-chave: eletrólise, hidrogênio, combustível. 
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Resumo 

 

 O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a economia de água e energia por 

meio de um sensor de presença, assim como, a utilização da água de chuva e sua reutilização 

proveniente do banho e da lavagem de roupa. Pensando na sustentabilidade com base na questão 

social, energética e ambiental montamos uma casa em miniatura onde pudéssemos reutilizar a 

água e economizar a energia, tudo isto feito de maneira experimental. A casa é composta de um 

tanque destinado ao recebimento das águas que passa por um filtro de acrilon. Deste tanque a 

água é destinada para outro com carvão ativado, areia e brita. Por último a água é recebida no 

tanque de armazenamento, destinado a distribuí-la. As águas dos tanques são bombeadas por 

cata-ventos, movidos por energia eólica. Já as torneiras e as lâmpadas são controladas por 

sensor de presença, feito com LDR (resistor variável).  

 

Palavras-chave: reutilização, sensor, sustentabilidade. 
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Resumo 

 

 Este trabalho tem como objetivo mostrar a diferença de consumo de energia entre as 

lâmpadas incandescentes e de LED. Conscientizando as pessoas sobre o consumo energético 

das mesmas. Utilizando-se uma base de madeirite de 20 cm e acoplando nesta um motor de 

máquina que emite nota fiscal, uma polia de aparelho de fita cassete, uma manivela de raio de 

bicicleta, 30 cm de fio de cobre e duas lâmpadas: Uma de LED e uma incandescente. Foi 

possível montar um gerador que faz com que as lâmpadas se ascendam de acordo ao movimento 

mecânico feito com a manivela. Girando a manivela a energia mecânica foi transformada em 

energia elétrica fazendo com que as lâmpadas se ascendam. Podendo com isso verificar que a 

lâmpada de LED ascende de forma muito mais rápida que a lâmpada incandescente, 

conseguindo visualizar o consumo de energia das duas lâmpadas.  

 

Palavras-chave: lâmpadas, consumo, energia. 
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Resumo 

 

 O presente trabalho visa mostrar a utilidade dos sensores no dia a dia, e sua influência 

na tecnologia atual de ponta, ajudando em diversos setores da sociedade como: segurança, 

conforto, sustentabilidade, agilidade, dentre outros. Através de circuito simples feito com: um 

CD, dois motores de aparelho de DVD, três rodas de carros de brinquedo, dois LDR, dois 

transistores Tip 122, dois resistores quatro K7, uma bateria de nove Volts e alguns fios de cobre,  

foi possível confeccionar um carrinho controlado por luz. Dessa forma o carrinho foi montado 

num circuito com dois sensores para ficar totalmente sensível à luz. Assim, ao ser direcionado à 

luz em ambos os sensores o mesmo será capaz de se deslocar. Assim a finalidade de um sensor 

é responder a um estímulo e convertê-lo em um sinal elétrico compatível com os circuitos a ele 

acoplado. 
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Resumo 

 

 Sabe-se que seria muito difícil viver sem as lâmpadas, elas são de grande importância 

na vida de todos, posto que servem para iluminação e decoração de diversos lugares: escola, 

casas, aeroportos, ruas entre outros. O experimento proposto é conhecido como lâmpada sem 

eletricidade e pode ser utilizado como aula prática de Química no ensino médio abordando 

temas como: propriedades dos metais, tipos reações químicas e suas características. Ocorre uma 

luminosidade porque quando o fio de cobre (Cu) é aquecido, ele reage com o oxigênio (O2) do 

ar e forma um novo composto, o óxido de cobre (CuO). O óxido de cobre decompõe a acetona 

pura, que libera gás carbônico (CO2) e acetaldeído (C2H4O) Como a reação é exotérmica, ou 

seja, libera calor os átomos presentes no fio de cobre emitem energia na forma de luz visível. 

 

Palavras- chave: Reação química, acetona, fio de cobre. 
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Resumo 

 

Segundo Biazzi (2004), a acne pode ser observada como vários pontos acumulados por 

secreção distribuídos principalmente no ombro e nuca. A acne é um problema que acomete 

quase toda a população por conta das taxas hormonais ou até mesmo a falta de higienização da 

pele.  

Partindo dessa hipótese foi desenvolvido um esfoliante a base de produtos naturais com 

o objetivo de amenizar o excesso de acnes, cicatrizando e diminuindo a inflamação e aparência 

avermelhada. Em sua fórmula há produtos como a hortelã-grossa (Coleus AmboinicusLour), 

tendo propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas, adstringente, assim como a noz moscada 

(Myristica Fragrans), também foi utilizado a aveia (Avena sativa) e o mel que hidratam a pele e 

conservam o esfoliante com o auxílio do álcool, pó de arroz e o bicarbonato de sódio que são 

agentes alcalinizantes, ou seja, são usados para neutralizar ácidos em formulações com pH 

excessivamente baixo. 
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Resumo 

 

 O copo satélite é um experimento que comprova a ação de uma força centrípeta. Para a 

realização desse experimento será utilizada uma tábua de madeira 30 cm, duas cordas de 1m e 

três copos plásticos de 200 ml com água. As cordas serão presas à tabua para formar uma base 

para ficarem os copos, e ajudará a realizar o movimento circular uniforme, para realização do 

mesmo pode ser feito também com uma câmera entre os copos para mostrar exatamente como é 

realizado o experimento. O copo será submetido à ação de uma força centrípeta exercida pela 

corda e essa força é maior que a força da gravidade o que ocasionará a não saída dos copos pela 

tangente, logo que eles estarão em movimento circular, demonstrando a ação da força 

centrípeta, atuando como o satélite em orbita com a terra, por isso o nome copo satélite. 

 

Palavras-chave: experimento, força centrípeta, copo satélite. 
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Resumo 

 

Hoje em dia o consumo de energia no planeta está muito alto, a tecnologia está cada vez 

mais consumindo energia, físicos e cientistas investem em projetos como esse que poderá 

diminuir o consumo de energia utilizando uma forma menos poluente. Nosso projeto tem como 

objetivo criar uma bateria com matérias descartáveis. Para a devida produção foi utilizado 4 

latas de refrigerante, 1m de fios de cobre descascado, clipes de jacaré(positivo e negativo), duas 

colheres de sopa de sal, 100 ml de água, 1 rolo de papel toalha e uma colher de chá de água 

sanitária (opcional). Com a mistura do oxigênio do ar, o alumínio da lata e a água ocorrerá uma 

reação química, vale lembrar que o sal e o fio de cobre não fazem parte da citada reação, porém 

ajudam na ligação entre as latinhas. Para essa reação acontecer o polo negativo do clipe de 

jacaré deverá estar preso na latinha e o positivo no fio de cobre, gerando assim em torno de 2,5 

volts. 
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Resumo 

 

Esse projeto foi desenvolvido com o intuito de conscientizar a população acerca de 

outras alternativas para afastar mosquitos, e uma dessas alternativas é o biorrepelente. Esse 

repelente natural contém cravo e citronela, sendo o principal princípio ativo o eugenol, evitando 

possíveis dermatites que alguns repelentes industriais podem causar. O biorrepelente é fácil de 

produzir e barato, sendo acessível para a população de classe mais baixa.  
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Resumo 

  

A qualidade do leite é controlada pelos institutos de saúde pública por meio de testes 

específicos que envolvem determinação de densidade, teor de gordura, ranceis e acidez, e a 

presença de aditivos usados para conservação ou de materiais estranhos ao leite para esconder 

seu ‗batismo‘ com água. Nessa atividade experimental realizaremos alguns testes para verificar 

algumas fraudes comuns na composição do leite que consumimos, como presença de amido, 

ácido salicílico ou ácido bórico. Utilizando materiais simples e reagentes facilmente 

encontrados no comercio.  
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Resumo 

 

Este projeto foi realizado com o objetivo de criar um modelo didático prático e sustentável de 

Insetário Ecológico para ser utilizado pelos professores, fornecendo uma melhor interação dos 

alunos com os conteúdos de morfologia da classe Insecta. O modelo didático do Insetário 

Ecológico foi desenvolvido por professores e alunos do curso Técnico em Meio Ambiente, 

utilizando garrafas PET recicladas e insetos coletados no entorno do CETEP Médio Rio das 

Contas, empregando a armadilha ―pulsar‖ e com o auxilio de dois moradores locais. Foi 

possível observar que o modelo didático revelou-se como uma ferramenta prática no processo 

de ensino-aprendizagem, bem como auxiliou na conservação do meio ambiente, uma vez que 

utilizou materiais recicláveis no seu processo de produção. 

 

Palavras-chave: insetos, insetário, modelo didático 



 

Vila da Ciência 2015 

De 10 a 13 de novembro 

Departamento de Química e Exatas 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Jequié 

 

61 
 

 

E58 

GUNSERBOOT O CARRINHO ARDUINO QUE DESVIA DE 

OBSTÁCULOS  

 

Marcio Henrique Alves Dos Santos1, Felipe Rhuan Oliveira Silva2, Rodrigo Cardoso Dantas²; 

1  Docente do Instituto Federal da Bahia – IFBA, Endereço: Rua Jean Torres, s/n. Bairro John Kennedy - Loteamento 

Cidade Nova, Jequié (BA).1 

2 Discente do Instituto Federal da Bahia – IFBA, Endereço: Rua Jean Torres, s/n. Bairro John Kennedy - Loteamento 

Cidade Nova, Jequié (BA).2 

marcio.megabyte@gmail.com 

 

Resumo 

 

Os automóveis modernos possuem sensores de estacionamento que informam ao 

motorista a proximidade de obstáculos, como uma parede, outro veiculo ou qualquer objeto que 

possa ser detectado por esses sensores. O seu funcionamento possui o mesmo principio utilizado 

nos radares. O experimento aqui apresentado é um protótipo de um robô que faz uso dessa 

tecnologia para desviar de obstáculos. Para isso, um micro controlador Arduino é integrado a 

um sensor ultrassônico capaz de medir distância e detectar obstáculos, por meio de ondas 

ultrassônicas. O sensor utilizado é o modelo HC-SR04, frequentemente  empregado em 

experimentos de robótica. O robô proposto neste trabalho utiliza como linguagem de 

programação o C/C++ em que foi programado os seus movimentos e interações. A aplicação da 

robótica auxilia de forma lúdica o aprendizado da lógica de programação. 
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Resumo 

 

 Os besouros conhecidos popularmente como rola-bostas, como o próprio nome sugere, 

têm o hábito de rolar uma bola de excremento de mamíferos para depositar seus ovos e nutrir 

suas larvas durante o desenvolvimento. Outros tipos de besouros rola-bostas se alimentam de 

materiais vegetais em decomposição e também carne em processo de putrefação. Muitos desses 

besouros enterram seu material nutritivo, agindo dessa forma como um forte contribuinte à 

adubação do solo, já que durante o processo de enterramento e desenvolvimento das larvas, 

esses besouros alteram a composição física e química do material (fezes, carne ou vegetais). O 

intuito desse trabalho é demonstrar como animais que são considerados ―desagradáveis‖ e que 

provocam medo nas pessoas são ecologicamente importantes, mostrando de forma clara a 

biodiversidade entomológica do grupo e as funções por eles exercidas na natureza. 
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Resumo 

 

 Muito se tem falado sobre a importância de consumirmos menos produtos transgênicos 

ou tratados com produtos químicos perigosos a saúde humana. Ter uma horta em casa é uma 

garantia de consumo de vegetais livres de agrotóxicos e outros produtos que podem, em longo 

prazo, prejudicar a saúde da família. Este trabalho visa demonstrar como fazer uma horta em 

casa de forma rápida, com a reutilização de garrafas pets e outros materiais, além de esclarecer 

como é possível plantar em materiais recicláveis, ou seja, de forma sustentável, sem que haja 

perda da estética do jardim ou qualquer outra área onde for construída a horta. 
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Resumo 

 

O presente trabalho apresenta um jogo, onde através da síndrome anemia falciforme 

podermos relacionar os conceitos de homozigose, heterozigose, herança dominante e recessiva a 

partir de uma situação problema. O jogo funciona da seguinte forma, no tabuleiro temos 

bonecos representando os casais normais e portadores da anemia falciforme e seus 

descendentes, aleatoriamente cada pessoa recebe um casal para que seja montado um 

cruzamento e uma geração de filhos, para assim observar a porcentagem em que a doença se 

manifesta, e entender alguns conceitos importantes da genética e também realizando os 

cruzamentos possíveis para compreender as possibilidades e chances dos casais terem filhos 

com anemia falciforme, a ideia dos bonecos surgiu a partir de um folder divulgado pelo do 

Ministério da Saúde.  
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Resumo 

  

A repercussão nos meios de telecomunicações de casos de pais que esquecem os filhos 

dentro de automóveis gerou a inquietação do que poderia ser feito para amenizar esse dilema. 

Sendo assim, este trabalho apresenta o Baby Protection, um dispositivo que foi concebido com 

o intuito de alertar aos pais e responsáveis sobre permanência de crianças desacompanhadas em 

veículos. Para atingir o seu objetivo, o projeto considera algumas variáveis, o que o torna 

abrangente, haja vista que detecta qualquer presença no âmbito do veículo. O seu mecanismo 

atua através de vários botões de pressão e sensores de presença, conectados a um micro-

controlador (Arduino) e um chaveiro que envia um sinal através de um transmissor de 

freqüência modulada para um receptor. Caso esse sinal seja cortado significa que o condutor se 

afastou do veículo e, havendo uma criança em seu interior, o sistema envia mensagens para o 

celular via SMS para números pré-cadastrados, alertando-o.  
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Resumo 

 

 Michael Faraday desenvolveu um experimento que foi denominado de Gaiola de 

Faraday, que tem como objetivo proteger o conteúdo de seu interior de campos elétricos 

estáticos, dispersando as cargas eletrostáticas, ou mesmo certos tipos de radiação 

eletromagnética, distribuindo a carga em todo o exterior da gaiola. Algumas gaiolas são tão 

simples, como uma cerca elétrica ou cercados com material condutor, mas independentemente 

de sua aparência, funcionam. O experimento tem como objetivo mostrar que no interior 

superfície metálica o campo elétrico é nulo devido a blindagem eletrostática. Numa tela 

metálica enrolada em forma de cilindro com as extremidades abertas, ao colocar um telefone 

celular com a função de rádio FM ou TV percebe-se que ocorre uma interrupção na recepção 

dos sinais de TV e radiofrequência. O mesmo acontece ao enrolar o telefone celular em papel 

alumínio, a transmissão de ondas eletromagnéticas é interrompida. 

 

Palavras-chave: Física, Eletromagnetismo, Gaiola de Faraday, blindagem eletrostática. 

 

 

  



 

Vila da Ciência 2015 

De 10 a 13 de novembro 

Departamento de Química e Exatas 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Jequié 

 

67 
 

 

E64 

 MÁQUINA DE CHOQUES: Jarra de Leiden 

 

Henrique Alves Teixeira Souza, Joaquim Xavier Miranda Botelho, Silvana de 

Matos Costa, Nemésio Matos de Oliveira Neto 

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

hatsouza@gmail.com, joaquimbotelho12@yahoo.com.br, sylvannademattos@hotmail.com 

 

Resumo 

 

Um dos assuntos mais importantes do eletromagnetismo clássico é a indução 

eletromagnética. Este fenômeno teve e tem implicações prático-tecnológicas extremamente 

importantes, tais como o desenvolvimento de geradores elétricos e sistemas de radiofrequência.  

A indução eletromagnética pode ser associada a movimentos de translação e rotação dos 

circuitos elétricos e ímãs que compõem um dado sistema. O experimento aqui apresentado é 

caracterizado como ―Máquina de choques‖ ou (Jarra de Leiden) com o qual objetivamos gerar 

eletricidade estática e posteriormente descarregá-la. Uma maneira possível de gerar a 

eletricidade estática é esfregar uma bexiga no cabelo. Desta maneira a bexiga fica eletrizada 

(que neste caso, fica com excesso de cargas negativas), cujas cargas em excesso são transferidas 

para a máquina, após o contato entre esta e a bexiga. A descarga da Jarra de Leiden ocorre 

quando aproximamos um fio de cobre a uma das partes da Jarra (uma bolinha de alumínio). 
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Resumo 

 

 Materiais: Arame; pilhas; auto falante; lâmpada (led) ; Tábua de madeira. 

Este labirinto elétrico na verdade trata-se de um equipamento onde pode ser notado 

alguns componentes básicos de circuitos elétricos, como resistores, indutores, capacitores, 

linhas de transmissão, fontes de tensão, fontes de corrente e interruptores, de modo que formem 

pelo menos um caminho fechado para a corrente elétrica. Sendo um circuito elétrico aberto, ao 

se fechar com a outra extremidade produz-se um efeito, que neste caso é o ruído. Este ruído 

serve como alerta e faz-se deste circuito elétrico o jogo que pode ao mesmo tempo ensinar e 

divertir. 
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Resumo 

 

 A turbina de Tesla é uma turbina de fluxo sem laminas centrípeta patenteado por Nikola 

Tesla em 1913. É referida como uma turbina sem laminas porque ela usa o efeito de camada 

limite e não um fluido que colide com as lâminas como em uma turbina convencional. A turbina 

de Tesla também é conhecida como a turbina de camada limite. Este é tido como sendo como 

uma nova aplicação das tecnologias mecânicas. A turbina Tesla tem custo de produção baixo e 

sua manutenção é simples, pois não possui partes móveis e por serem essas fisicamente simples 

e extremamente compactas, fornecendo a menor relação peso e volume. O experimento a ser 

apresentado é uma réplica de uma turbina de tesla, utilizando materiais do cotidiano. 
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Resumo 

 

 O Gerador Van de Graaff é uma máquina que utiliza uma Correia Móvel para acumular 

Tensão Eletrostática muito alta na cavidade de uma Esfera de Metal. O gerador de Van de 

Graaff é um gerador de corrente constante, enquanto que a bateria é um gerador de voltagem 

constante, o que varia é a intensidade dependendo de quais os aparelhos que são conectados. 

Propõe-se neste trabalho, a montagem de um gerador de Van de Graaff utilizando materiais 

reciclados, como o motor de uma máquina de lavar quebrada, além de explicar o funcionamento 

do mesmo. 
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Resumo 

 

Este trabalho visa demonstrar um experimento de caráter físico e psicológico. Logo, 

trata-se de um circuito elétrico onde o público percebe que em sua constituição, há ligações de 

equipamentos elétricos, como resistores, indutores, capacitores, diodos, linhas de transmissão, 

fontes de tensão, fontes de corrente e interruptores, de modo que formem um caminho fechado 

para a corrente elétrica. No geral, classificam-se como um circuito elétrico simples, composto 

por pilhas, baterias ou tomadas. Ao fechar o circuito elétrico, uma corrente elétrica passa por 

ele. Esta corrente pode produzir vários efeitos, luz, movimentos, aquecimentos e sons, 

trabalhando também com a coordenação motora e sentimentos do público. 
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Resumo 

 

Fizemos um experimento simulando o efeito emulsificante da bile sobre as grandes 

moléculas de lipídeos contidas em alguns alimentos, comprovando a importância da bile para a 

atividade enzimática na digestão de gorduras. Utilizamos dois copos (de 300mL), 500mL de 

água, duas colheres de óleo de cozinha usado (que poderia ser novo), 30 gotas de detergente e 

uma colher (de sopa). Em cada copo adicionamos água até metade de seu volume, depois 

acrescentamos uma colher de óleo em cada copo e esperamos 5 minutos. Depois pingamos 30 

gotas de detergente em um dos copos e comparamos. A bile, assim como o detergente, provoca 

a emulsificação das gorduras, ou seja, a gordura é fragmentada de modo que não possa se reunir 

mais.  
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Resumo 

 

 A experiência uma lâmpada que funciona sem eletricidade, envolve conhecimento de 

reações por oxirredução em uma eletrosfera de transferência de elétrons. Para a experiência é 

necessário um bolbo de uma lâmpada ou recipiente semelhante, fios de cobre e acetona pura. 

Quando o cobre é aquecido ele oxida e o oxigênio reduz para formar oxido de cobre 2 Cu (s) + 

O2(g) → 2 CuO(s), assim, o filamento incandescente é colocado dentro da lâmpada contendo 

acetona. O oxido de cobre vai oxidarna acetona formando dois compostos, o dióxido de carbono 

e o acetaldeído 2 C3H6O(l) + 3 O2 (s) → 2 CO2 (g) + 2 C2H4O (g) + 2 H2O(g). Uma vez que a reação é 

exotérmica, o filamento mantém-se quente formando mais óxido de cobre, logo, tem-se a 

formação de ciclos do processo até que a acetona seja totalmente consumida, por essa razão, o 

filamento continua emitindo luz. 
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Resumo 

 

O presente trabalho visa a demonstração da transformação da energia química em 

energia elétrica, por meio de um gerador, baseado no princípio da pilha de Daniell. Tem como 

objetivo aproveitar a energia da reação de oxirredução para gerar eletricidade. Onde é montado 

uma sequência de pilhas com solução redox alternativa, para que se obtenha um potencial 

considera, sendo possível gerar uma corrente continua que poderá fornecer energia elétrica para 

alguns materiais por um determinado tempo, pois como se trata de uma pilha de Daniell, essa 

reação redox é irreversível.  
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Resumo 

 

O presente trabalho visa realizar no evento Vila da Ciência realizada pela UESB 

(Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) uma peça de ato único, onde serão demonstradas 

experiências na forma de um espetáculo de circo. Os personagens interagem de maneira teatral 

realizando as experiências durante a apresentação: A pirofagia, a chama fria, sangue do diabo, o 

pó nervosinho. A peça terá a participação de 4 atores, 1 atriz e 1 colaborador, sendo eles:  o 

malabarista, a bailarina, o palhaço, o mágico e o colaborador.  
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Resumo 

 

 Em função dos debates propostos para esse ano referido como, ―Ano Internacional da 

Luz‖, cujo objetivo principal é destacar para todo cidadão a importância da luz e das tecnologias 

ópticas na vida, oportunizamos desenvolver nossa pesquisa acerca dos benefícios da ―Radiação 

Ultravioleta‖ para controle microbiano. A principal razão para se desenvolver o controle de 

microrganismos é prevenir a transmissão de doenças, evitar a decomposição de alimentos, evitar 

a contaminação da ou crescimento de microrganismos nocivos ao ser humano. Pensando nisto, o 

objetivo do trabalho em questão é controlar e inibir a incidência de microrganismos como 

fungos e bactérias em alimentos frescos e industrializados através da irradiação com raios 

ultravioleta (UV), em nossa cidade, alertando assim a população quanto a gravidade de 

adquirem alimentos já ―contaminados‖. Assim, neste trabalho admite-se a radiação (UV) como 

método de esterilização e a sua eficácia durante a aplicação, utilizamos lâmpadas germicidas e 

meios de culturas para o experimento.  
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Resumo 

 

 O objetivo deste experimento é observar a relação entre as grandezas: pressão, volume e 

temperatura e facilitar a compreensão de situações do cotidiano que envolve os gases.  De 

acordo com a Lei Geral dos Gases, a pressão é proporcional a temperatura, tal afirmação pode 

ser confirmada quando sobre uma vela acessa é colocada uma garrafa de vidro, o ar frio de 

dentro da garrafa é aquecido.  Durante a queima da vela (reação de combustão) o oxigênio, 

dentro da garrafa é totalmente consumido o que leva a chama a se apagar. A temperatura 

diminui proporcionalmente junto com a pressão interna da garrafa, competindo dessa maneira 

com a pressão externa, ou seja, a pressão atmosférica. A pressão externa empurra a água de fora 

para dentro, elevando o nível da água dentro da garrafa.  
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Resumo 

 

 Esse experimento utiliza materiais alternativos e de baixo custo, tais como DVD ou CD 

velhos, tampinhas dosadora de detergente líquido, cola quente e bexigas. E tem como objetivo a 

observação das características do movimento de acordo com a velocidade, o atrito e outras 

variáveis, através da simulação do movimento de um trem de alta velocidade também conhecido 

com trem bala. Mas o que é e como funciona esse trem?  É um transporte que pode alcançar 

uma velocidade de 300 quilômetros por hora, sendo mais rápido do que um avião. Esse tipo de 

transporte utiliza tecnologia de levitação magnética. Nesse sistema os trens não possuem rodas e 

não tocam nos trilhos para se movimentar, eles levitam. Desse modo, quase não há desgaste ou 

atrito e a manutenção fica muito mais barata do que em outros sistemas, apesar da construção 

ser mais cara. A construção do aparato experimental se deu do seguinte modo, colou-se as 

tampinhas nas mídias, encaixou uma bexiga e encheu a bexiga através do buraco da mídia. Ao 

soltar o artefato sobre uma superfície plana e lisa o ar que sai constantemente da bexiga forma 

uma camada de ar pressurizada sob o CD impedindo que o mesmo tenha contato com a 

superfície. 
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Resumo 

 

O objetivo desse trabalho é demonstrar o funcionamento de um bafômetro, para isto, 

elaborou-se um experimento capaz de detectar a presença de álcool numa amostra mediante 

teste do ar exalado. Foram utilizados: quatro balões de aniversário, quatro pedaços de tubo 

plástico transparente de 10 cm de comprimento, dois tabletes de giz escolar, quatro rolhas para 

tampar os tubos, algodão e solução ácida de dicromato de potássio para impregnar o giz. 

Durante a execução do experimento, o vapor de álcool contido no ar reagiu com o dicromato de 

potássio presente no giz por meio de uma reação de oxirredução provocando sua mudança de 

cor. Constatou-se que embora não seja possível detectar a quantidade de álcool ingerido pela 

pessoa, é possível colocar em ordem crescente o teor alcoólico das amostras analisadas de 

acordo com a tonalidade de cor apresentada pelo giz, simulando o funcionamento dos 

bafômetros utilizados pelas autoridades de transito. 

 

Palavras-chave: Bafômetro, Álcool, Reação de oxirredução. 
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Resumo 

 

Construímos uma pequena máquina de energia estática a partir de materiais alternativos, 

com a qual é possível transformar trabalho mecânico em energia estática. Com um pote de 

plástico com tampa de material isolante, fizemos a base dessa máquina. Revestimos com papel 

alumínio a parte externa e interna do pote e usamos um fio de cobre ligando ambas as partes 

(interno e externo), um pedaço de fio de cobre da parte externa desencapado para encostar num 

pirulito metálico (feito com papel alumínio, uma bola e um ferro). Fizemos uma perfuração na 

tampa do pote e inserimos o pirulito metálico, passando cola-quente no buraco para deixar o 

material fixo. Para produzir a energia estática, carregamos o pirulito metálico com uma bexiga 

ou com um cano de PVC. Com essa máquina podemos demostrar de forma segura os 

fenômenos das forças elétricas em alta tensão e baixas correntes elétricas. 

 

Palavras-chave: Energia, máquina, estática. 
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Resumo 

 

 Utilizamos uma garrafa PET, onde furamos a parte de baixo da garrafa e encaixamos a 

tampa furada de outra garrafa, para fixar utilizamos cola quente. Fizemos um outro fura na 

tampa da garrafa. Enchemos a garrafa de água com o buraco da tampa de baixo vedada com 

uma fita adesiva colocamos um cigarro na tampa de cima da garrafa e acendemos, abrimos o 

buraco, enquanto a água sai o cigarro é fumado pela garrafa. Depois que o cigarro ser totalmente 

fumado pela garrafa, podemos com auxilio de um secador de cabelo empurrar toda fumaça 

retida para passar pela tampa de cima que está com um guardanapo preso nela. Esse 

experimento demonstra a quantidade de fumaça que um cigarro produz no pulmão de um 

fumante, além de demonstrar as impurezas que ficam impregnadas na parede do pulmão, 

quando observamos o guardanapo.  

 

Palavras-chave: garrafa, cigarro, fumaça. 
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Resumo 

 

Construímos óculos 3D com alguns materiais alternativos, que realmente funcionam de 

acordo com a tecnologia 3D, porém, de baixo custo que podem ser utilizadas como suporte nas 

aulas com filmes ou vídeos, deixando-as mais dinâmicas, realistas e inovadoras. Para isso, 

utilizamos um molde de óculos, uma folha de plástico transparente, uma cartolina dura, cola, 

tesoura, estilete, fita adesiva, canetas de marcação permanente em CD nas cores vermelha e 

azul. Colamos o molde na cartolina e depois de seco cortamos no entorno e fazendo a abertura 

das ―lentes‖, com auxílio de tesoura e estilete. Logo após, na folha de plástico transparente 

pintamos um formato de lente azul e outro vermelho com a caneta permanente, reforçando em 

seu lado oposto com a mesma cor, para ficar mais intensa. Depois cortamos as lentes, um pouco 

maior que o tamanho da abertura dos óculos. Montamos o óculos com fitas adesivas, na parte de 

dentro.  

 

Palavras-chave: 3D; óculos; tecnologia. 
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Resumo 

 

Construímos uma maquete simulando a geração e distribuição de energia, com placas 

solares de materiais alternativos. Essa maquete tem como finalidade, a demonstração da 

eficiência da energia solar e de que forma ela seria distribuída em grande escala. Construímos 

uma placa solar alternativa, e para isso, usamos um papelão de 5cm X 5cm, 6 leds vermelhos 

(transparente) de alto brilhos de 50mm, um pedaço de fio preto e um pedaço de fio vermelho e 

solda. No papelão foram feitas duas colunas com três leds, soldando os terminais dos leds entre 

si e depois soldamos nos leds, o fio preto na parte negativa e o fio vermelho na parte positiva. 

Depois, montamos uma maquete com simulação de uma casa com alguns leds conectados a 

placas solares, as quais geraram energia com a incidência de sol ou uma luz forte. 

 

Palavras-chave: Energia solar; eletricidade; maquete.  
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Resumo 

 

Retirou-se a lente de um laser de leitor de CD/DVD, pegou-se um pedaço de cartolina 

dura fez um pequeno furo e adicionou-se a lente. Colocou-se um pedaço de vidro em cima de 

dois suportes de aproximadamente 10 centímetros de altura. Com o auxilio de uma fita adesiva 

colou-se a cartolina com a lente na câmera do celular. Utilizaram-se cartas de baralho para 

poder equilibrar a distância entre o celular e objeto analisado. Ligou-se a câmera focalizou e 

observou-se a imagem. Esse experimento é uma alternativa de baixo para as escolas que não 

tem disponibilidade de microscópio ou que não estão em condições de uso. É bem eficiente, 

mas o aumento não é tão grande quanto as variadas lentes do microscópio.  

 

Palavras-chave: Lente, câmera, celular. 
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Resumo 

 

Atualmente, a saúde tem estado em foco e, principalmente, doenças ligadas ao sistema 

cardiovascular ganharam bastante atenção.Uma das causas principais dessas doenças é a 

reutilização exacerbada do óleo de cozinha podendo causar aumento do colesterol, hipertensão, 

mal de Alzheimer, infarto, derrame cerebral, câncer e doenças degenerativas. Diante desse 

quadro surgiu à preocupação com a realidade da reutilização e o descarte inadequado do óleo 

dos comerciantes do município de Jequié- BA, além de investigar se os mesmos têm a 

consciência destes danos.  

 

 

Palavras-chave: Sabão, óleo, conscientização.  

 

Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar o destino do óleo de cozinha nos comércios 

alimentícios situados no município de Jequié – BA e verificar se os comerciantes têm conhecimento 

sobre o impacto ambiental e o risco a saúde humana causada pelo descarte inadequado e a reutilização 

do óleo.Busca também pesquisar a existência da coleta seletiva para este tipo de material no município 

de Jequié-BA, bem como provocar o esclarecimento coletivo sobre a temática. 

mailto:luiseduardo@hotmail.com
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Os óleos são formados por substâncias insolúveis em água (lipídeos). Não existe muita 

diferença entre óleo e gordura - a única que existe, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), tem relação com a temperatura: a 25°C o óleo vegetal é líquido e a gordura é 

sólida. 

A classificação entre óleo virgem, extra virgem (azeite) e óleo bruto (de soja, milho, girassol) 

está relacionada aos processos de extração e de purificação desses óleos vegetais. Os óleos extra 

virgens ou virgens apenas necessitam de uma filtração para retirar partículas sólidas após o processo 

de prensagem (que retira o óleo da semente, fruta ou folha); já o óleo bruto é extraído por meio de um 

solvente e passa por muitas outras fases para ficar pronto. 

A reutilização excessiva do óleo de cozinha de alimentos por restaurantes produz elementos 

tóxicos que podem causar doenças degenerativas, cardiovasculares e envelhecimento precoce, segundo 

o pesquisador Márcio Antônio Mendonça, do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília 

(UnB). Mendonça analisou o óleo de fritura de quatro restaurantes do Distrito Federal, que servem 

quatro mil refeições por dia. 

O óleo de fritura nesses estabelecimentos, constatou o pesquisador, chegava a apresentar 

acidez quatro vezes maior que o percentual de 0,3% permitido ao produto quando sai da fábrica. O 

índice de gordura saturada, acrescentou, também era três vezes maior do que o estabelecido pela lei. 

―O óleo perde seus constituintes naturais com a reutilização e forma compostos tóxicos, prejudiciais à 

saúde‖ afirmou Mendonça. 

A reutilização excessiva do óleo também pode causar irritação na mucosa gástrica e piorar o 

estado de pessoas que tem gastrite, por exemplo, além de diminuir o valor nutritivo do alimento, 

segundo a nutricionista ElkeStedefeldt, da Associação Brasileira de Nutrição (Asbran). 

Com a reutilização frequente do óleo faz com que estes percam as suas propriedades e são 

degradadas, o que pode resultar em gorduras trans e aldeídos tóxicos que após o uso frequente, pode 

provocar doenças degenerativas como Alzheimer e alguns tipos de câncer.  

Além disso, o consumo de óleo reutilizado tem sido associado com uma maior pressão de 

sangue no corpo, devido, talvez, as substâncias inflamatórias, bem como a ingestão de gorduras trans 

que são gerados quando o óleo atinge uma temperatura acima 200ºC. 

  

 

 

 

http://www.uff.br/RVQ/index.php/rvq/article/viewFile/360/279
http://www.oliva.org.br/pdf/RDC_270_2005_oleos_gorduras_vegetais_azeite_de_oliva.PDF
http://www.oliva.org.br/pdf/RDC_270_2005_oleos_gorduras_vegetais_azeite_de_oliva.PDF
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Metodologia  

 
Trata-se de um trabalho de natureza qualitativa socioambiental, que permitiu a troca de 

conhecimento entre professores, bolsistas do PIBID, alunos do ensino técnico e comerciantes da 

cidade de Jequié.  

Na primeira oficina foi abordado o conteúdo e realizou-se um experimento de preparo de 

sabão caseiro com óleo coletado pelos alunos como forma de alternativa para a reutilização do óleo. 

Na segunda etapa foi feito um levantamento sobre os riscos da reutilização do óleo para a saúde 

humana e descarte inadequado prejudica o meio-ambiente.  

 No terceiro momento foi elaborado um questionário que posteriormente foi aplicado aos 

comerciantes alimentícios, com questões investigativas sobre os seus conhecimentos em relação à 

reutilização e descartes inadequados do óleo, com isso os riscos causados a saúde e ao meio 

ambiente.Em seguida foi feito uma análise dos relatos com os alunos no intuito de alertá-los sobre o 

assunto e a partir dessa discussão a construção do folder. 

No quinto momento foi trabalhado a construção de um folder com o objetivo de esclarecer 

toda a comunidade e principalmente os comerciantes de Jequié a respeito do impacto ambiental e o 

risco a saúde humana causada pelo descarte inadequado e a reutilização do óleo.Por fim, este projeto 

deverá ser apresentado na ―Feira de Ciências‖ do Colégio Polivalente Edivaldo Boaventura. 

 

Resultados e Conclusão 
 

Analisando os questionários respondidos pelos comerciantes constatou-se que, como mostra o 

diagrama abaixo, 90,9 % produzem sabão com óleo que foi utilizado no preparo dos alimentos e 20% 

destes também reutilizam este óleo no preparo de novos alimentos, e os demais 9,1 % jogam foram 

(porém, não informaram em qual local). 

 Os entrevistados, 36,4% afirmaram que não existe nenhum tipo de coleta seletivas e 

45,5 % revelaram o contrário, que existe sim, em que pessoas recolhem o óleo descartado 

para produção de sabão.  

 Preocupados com o risco que a reutilização pode causar a saúde humana, perguntou-se 

aos entrevistados se os conhecem, destes 27,3% responderam que não conhecem esses riscos, 

63,6% disseram que sim, dentre eles 14,3% apontaram o câncer como sendo o principal risco causados 

a saúde, e 9,1% não sabem. E, em relação aos impactos ambientais devido ao descarte 
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inadequado do óleo, 81,8% atestaram saber quais são os impactos causados e 18,2% não 

sabem. 

 

Figura 1. Diagrama com as respostas dos comerciantes do município de Jequié-BA. 

 

 

Através desse trabalho podemos observar que a maioria dos comerciantes de Jequié, tem 

conhecimento dos riscos que a prática da reutilização do óleo pode causar à saúde humana e ao meio-

ambiente. No entanto, alguns ainda se utiliza dessa prática porfalta de conhecimento dessa 

problemática ou por desconhecerem  a existência da coleta seletiva em nossa cidade.  
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Resumo 
 

 

 A Física é, na maioria das vezes mal compreendida, provoca verdadeira aversão dos 

alunos. A experimentação torna o processo de aprendizagem muito mais instigante, interessante 

e porque não dizer, lúdico. A participação dos alunos na montagem de um experimento, além de 

contribui para a melhor compreensão dos conceitos envolvidos, nos dá a opção de trabalhar com 

materiais de baixo custo. O experimento consiste em um equipamento em madeira, onde é 

reproduzido o fenômeno de deformação de molas de espirais de cadernos e resistências de 

chuveiro, quando massas, confeccionadas com tubos de PVC, são penduradas na parte inferior. 

Com os dados obtidos foram construídos tabelas e gráficos, e a curva ajustada aos pontos é uma 

reta. A relação diretamente proporcional entre o módulo da força elástica e a deformação da 

mola reproduz a Lei de Hooke. 

 

Palavras-chave: Lei de Hooke, Materiais Alternativos, Física. 

 

 

Introdução 

Em 1660 o físico inglês R. Hooke (1635-1703), observando o comportamento mecânico 

de uma mola, descobriu que as deformações elásticas obedecem a uma lei muito simples. Hooke 

descobriu que quanto maior fosse o peso de um corpo suspenso a uma das extremidades de uma 

mola (cuja outra extremidade era presa a um suporte fixo) maior era a deformação (no caso: 

aumento de comprimento) sofrida pela mola. Analisando outros sistemas elásticos, Hooke 

verificou que existia sempre proporcionalidade entre força deformante e deformação elástica 

produzida. Pode então enunciar o resultado das suas observações sob a forma de uma lei geral. 

Tal lei, que é conhecida atualmente como Lei de Hooke, e que foi publicada por Hooke em 

1676, e a seguinte: As forças deformantes são proporcionais às deformações elásticas 

produzidas. (PRÄSS, 2013). 

Qualquer material sobre o qual exercemos uma força sofrerá uma deformação, que pode 

ou não ser observada. Comprimir ou esticar uma borracha ou uma mola são situações onde a 
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deformação nos materiais pode ser notada com facilidade. Já quando pressionamos uma parede, 

por exemplo, tanto a mão como a parede sofrem deformações. E no caso da parede, esta não é 

tão visível. 

As molas podem ser deformadas pela aplicação de forças. Nesse experimento 

tentaremos reproduzir a experiência realizada por Robert Hooke e determinar o valor de k, 

constante elástica da mola, cujo o valor está relacionado com sua dureza, com o material do qual 

é feita, dentre outros fatores. Se o valor de k de uma mola é muito grande, significa que 

devemos realizar muita força elevada para deformá-la, quer para estica-la ou comprimi-la; ao 

passo que, se k for relativamente pequeno, quer dizer que a força necessária para realizar a 

deformação também é pequena.  

Uma mola oferece resistência quando é deformada. Essa resistência é denominada força 

elástica e tem o sentido contrário ao sentido da deformação. 

 

Metodologia  

  Para a realização do experimento, construímos um suporte de madeira (Figura 1) onde 

fixamos parafusos gancho e régua. Como molas, utilizamos espirais de cadernos e resistências 

de chuveiros. As massas foram confeccionadas com tubo PVC e cimento. Os ganchos foram 

usados para fixar as molas nos suportes (parte superior) e com a régua medimos o comprimento 

das molas em repouso e a deformação, quando submetidas à ação da força realizada pelas 

massas penduradas na parte inferior. 

 No processo de experimentação, utilizamos quatro molas diferentes: molas de espirais 

de 8,5cm, 11cm e 12cm e uma mola de resistência de 7cm. Observamos e medimos a 

deformação das molas conforme as massas iam sendo adicionadas gradativamente. Medimos a 

deformação Δx para massas de 40g, 80g, 118g, 154g e 190g; e realizamos quatro leituras para 

cada massa. 

 Calculamos a força correspondente a cada massa, através da equação P = m . g, já que a 

força deformadora seria a Força Peso e consideramos g = 9,81m/s
2
. A deformação para cada 

massa foi obtida pela média das quatro leituras.  Construímos tabelas com os dados obtidos. 

 A partir das tabelas, construímos gráficos de Fel contra Δx. Onde Fel seria a Força 

Elástica da mola, força restauradora ou de restituição e Δx, a deformação média para cada 

massa. A curva mais simples que pode ser ajustada aos pontos foi uma reta. O que significa que 

o módulo da força da mola sobre o corpo é diretamente proporcional à elongação da mola. Essa 

afirmativa constitui a Lei de Hooke, matematicamente representada por: 

 

Fel= − kx  (k = constante) 

 

O sinal negativo significa que a força elástica e a deformação têm mesma direção, mas 

sentidos contrários (SAMPAIO e CALÇADA, 2005). Matematicamente, k, coeficiente angular da 

reta, representa a inclinação da reta no gráfico Fel contra Δx. E foi através do cálculo da 

inclinação que determinamos o valor da constante elástica k para cada mola. 
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Figura1: O experimento Lei de Hooke 

 

 

Resultados e Conclusões 

Nas tabelas e gráficos estão os valores obtidos nos ensaios: a deformação da mola de 

acordo com a massa pendurada.  

Tabelas 

 

Tabela 1: Resultados da mola de 8,5cm (espiral de caderno) 
Lei de Hooke - Dados Experimentais 

(Mola Branca 8,5 cm)  g = 9,81 m/s
2
 

Massa (g) Fel (10
-2

N) 
Deformação 

Δx1 (cm) Δx2(cm) Δx3(cm) Δx4 (cm) Δxm (10
-3

m) 

40 39 0,6 0,7 0,7 0,7 6,8 

80 78 1,5 1,5 1,6 1,5 15 

118 116 2,2 2,4 2,4 2,2 23 

154 151 3,0 3,0 3,0 3,0 30 

190 186 3,6 3,8 3,6 3,6 36 

 

 

Tabela 2: Resultados da mola de 12cm (espiral de caderno) 
Lei de Hooke - Dados Experimentais 

(Mola Branca 12 cm)  g = 9,81 m/s
2
 

Massa (g) Fel (10
-2

N) 
Deformação 

Δx1 (cm) Δx2(cm) Δx3(cm) Δx4 (cm) Δxm (10
-3

m) 

40 39 1,3 1,6 1,4 1,3 14 

80 78 2,6 2,7 2,7 2,6 26 

118 116 3,8 3,9 3,8 3,8 38 

154 151 5,0 5,0 5,0 5,0 50 

190 186 6,2 6,3 6,2 6,1 62 
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Tabela 3: Resultados da mola de 11cm (espiral de caderno) 
Lei de Hooke – Dados Experimentais 

(Mola Preta 11cm)  g = 9,81 m/s
2
 

Massa (g) Fel (10
-2

N) 
Deformação 

Δx1 (cm) Δx2(cm) Δx3(cm) Δx4 (cm) Δxm (10
-3

m) 

40 39 1,2 1,3 1,1 1,2 1,20 

80 78 2,3 2,4 2,4 2,4 2,37 

118 116 3,4 3,5 3,5 3,5 3,47 

154 151 4,5 4,5 4,5 4,5 4,50 

190 186 5,4 5,5 5,5 5,5 5,47 

 

 

Tabela 4: Resultados da mola de 7cm (resistência de chuveiro) 
Lei de Hooke - Dados Experimentais 

(Mola Resistência  7 cm)  g = 9,81 m/s
2
 

Massa (g) Fel (10
-2

N) 
Deformação 

Δx1 (cm) Δx2(cm) Δx3(cm) Δx4 (cm) Δxm (10
-3

m) 

40 39 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

80 78 0,8 1,0 0,9 0,9 9 

118 116 1,2 1,4 1,4 1,3 13 

154 151 1,8 1,7 1,7 1,7 17 

190 186 2,3 2,2 2,2 2,2 22 

 

 

 

Gráficos 

 

 

Gráfico1: Resultados da mola de 12cm (espiral de caderno) 
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Gráfico 2: Resultados da mola de 8,5cm (espiral de caderno)  
 
 
 
 
 
  

 

Gráfico 3: Resultados da mola de 13cm (espiral de caderno) 
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Gráfico 4: Resultados da mola de 7cm (resistência de chuveiro) 
 
    

  Conforme pode ser observado, os gráficos comprovam a relação diretamente 

proporcional entre a massa e a deformação da mola. Assim concluímos que o experimento 

atendeu às expectativas uma vez que a Lei de Hooke foi comprovada. A realização de quatro 

medidas para cada massa e a obtenção da média desses valores nos possibilitou mais precisão 

nas medidas realizadas. 

  Uma vantagem do experimento é a simplicidade com que ele é construído, e com 

materiais facilmente adquiridos e de baixo custo. O professor pode sugerir que o experimento 

seja construído pelos próprios alunos, de maneira promover a melhoria da aprendizagem. Esse 

experimento também pode ser explorado na aprendizagem de conceitos matemáticos, como 

proporção e gráfico de função linear, por exemplo. 

Vale ressaltar que uma dada mola pode obedecer a lei de Hooke em certo intervalo de 

valores para a elongação. Acima desse intervalo, a mola pode ter uma deformação permanente. 

 

 

Referências 

PRÄSS, A. R. A lei de Hooke. Disponível em: <http://www.fisica.net/mecanicaclassica/a_ 

lei_de _ hooke.pdf>. Acesso em: 23 out. 2015. 
SAMPAIO, J.L.; CALÇADA, C.S. Universo da Física. São Paulo: Atual Editora, 2005. V.1, 456p. 

 

  



 

Vila da Ciência 2015 

De 10 a 13 de novembro 

Departamento de Química e Exatas 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Jequié 

 

97 
 

 

P03 

FORMAÇÃO PRÁTICA EM AGROECOLOGIA BIODINÂMICA 

PERMACULTURAL 
 

 

Leandro Bertoldi
1
, Luiz Moura

2
, Delivaldo Cardoso da Cruz

3
, Suzana Ribeiro Leal

4
, 

Luziana Freitas Dias
5
. 

1 Unidade de Saúde da Família Dr. Girselando Biondi -A venida Senhor do Bonfim, s/n, Pau Ferro, Jequiezinho - 

Jequié - BA , CEP: 45206-440 , tel ; 2 Núcleo de Ensino e Pesquisa Aplicada- Praça Gerson Sales, 140/304 – Alto 

Maron, CEP: 45.005-068;  3Escola Municipal Doryval Borges – Avenida Senhor do Bonfim, s/n – Jequiezinho – 

Jequié –BA, CEP: 45206-440;  4 Educando com Horta Escolar – Secretaria Municipal de Educação de Jequié; 5 

Centro Territorial de Educação Profissional do Médio Rio das Contas – Rodovia Ipiaú-Ubatã BR 330 – Km 06, Ipiaú-

BA 

(leandrobertoldi@hotmail.com) 
 

 
 

 

Resumo 

 
  

A pressão econômica força a maioria dos agricultores a fazerem tudo para aumentar 

suas safras, sem se preocupar com o valor nutritivo de seus produtos finais. A matéria orgânica 

é o insumo natural eficiente no aumento da produção, além de apresentar outros aspectos a 

considerar. Estes benefícios são atendidos pelo sistema de produção agroecológico biodinâmico 

permacultural, sem a necessidade de derrubadas e queimadas de matas, de uso de produtos 

químicos sintéticos, herbicidas e agrotóxicos. A estratégia é capacitar líderes locais para 

mobilizar pessoas a serem agentes de desenvolvimento comunitário. A Tecnologia Social num 

sistema de produção de alimentos naturais visa a diversificação de espécies, o conhecimento dos 

princípios da sucessão da natureza e a mudança de consciência da família agrícola em relação à 

sua necessidade de se desenvolver em rede produtiva, fundamentada na cooperação, 

solidariedade e na viabilidade econômica, social, cultural e ambiental. 

   
Palavras-chave: Permacultura, biodinâmico, agroecologia. 

 

 

 

Introdução 

 

 

A Tecnologia Social compreende produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, 

desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de 

transformação social. A Aliança Social cria redes envolvendo pessoas, organizações públicas, 

privadas e da sociedade civil com objetivo de instigar transformações em comunidades 

http://www.apontador.com.br/guia_de_ruas/ba/jequie/avenida-senhor-do-bonfim.html
http://www.apontador.com.br/ba/jequie
http://www.apontador.com.br/local/ba/index.html
http://www.apontador.com.br/cep/45206440
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desfavorecidas, localizadas em regiões em que a perspectiva de emprego, educação, saúde e 

migração é bastante precária.  A estratégia fundamental é a capacitação de líderes locais para 

mobilizar cada pessoa a ser um agente de desenvolvimento comunitário. Em qualquer lugar do 

planeta, eles trabalharão identificando recursos locais disponíveis nas comunidades. 

A comunidade da Baixa do Bomfim em Jequié é composta de famílias de baixo poder 

aquisitivo cujas ocupações principais são: empregadas domésticas, ajudantes de pedreiro, 

pedreiros, funcionários da empresa de calçados Ramarim, Empresa Galvão responsável pela 

construção da linha férrea Leste-Oeste, do Frigorífico e outras ocupações diversas. 

Trata-se de uma comunidade que tem crescido de forma acelerada e de forma 

desorganizada, pois conta com elevado grau de natalidade o que geram demandas diversas.  A 

realidade social da população se agrava pelas condições de moradia inadequadas, falta de 

saneamento básico satisfatório e a situação de saúde, que mesmo em processo de melhoria, 

apresenta problemas que devem ser considerados como prioridades pelos poderes públicos. 

A Agroecologia Biodinâmica Permacultural vem se tornando uma opção cada vez mais 

importante na produção de alimentos naturais, atendendo uma clara e crescente demanda dos 

consumidores, tanto em nível nacional quanto internacional, cujas exigências em relação à 

qualidade e segurança dos alimentos criam nichos econômicos que não podem mais ser 

ignorados, especialmente pelos agricultores e agricultoras familiares que necessitam ampliar sua 

renda. 

Esse trabalho implica, além de um constante monitoramento da educação, da saúde, do 

ambiente Agro-Ecológico e da Economia associativa, na captação, geração e validação de 

conhecimentos técnicos, científicos e tecnológicos que permitem colocar à disposição dos 

agricultores e agricultoras e demais moradores da comunidade.  A metodologia possibilita 

orientação segura para a tomada de decisão sobre saúde, bem-estar, alimentação o que e como 

plantar. Também conta com um amplo conjunto de informações e orientações educativas, 

aproveitando os saberes locais, contando com o apoio técnico dado pelos jovens de forma que 

possam aplicar toda sua dedicação e profissionalismo na implementação de atividades que, 

embora de difícil gestão, certamente leva a resultados de alta importância não só para os que 

nela atuam, mas também para a Sociedade como um todo. 

Portanto, este projeto resulta do entendimento de que é possível promover a educação 

integral de crianças e jovens de escolas e comunidades do seu entorno, por meio das hortas 

escolares e/ou comunitárias, incorporando a alimentação nutritiva, saudável e ambientalmente 

sustentável como eixo gerador da prática pedagógica. 

 

 

 

Metodologia e Desenvolvimento 

 

 

  A metodologia está organizada em Sete Módulos, sendo cada um dependente da 

compreensão do anterior. Ministrada pelo apoiador Luiz Moura. Os trabalhos serão 

desenvolvidos em etapas.  

As etapas e instrumentos, buscam ser flexíveis e complementares, orienta e sistematiza 

o processo de reflexão entre todos os participantes. Assim, se estabelece  a socialização e a 

valorização dos saberes locais, podendo sugerir, propor novas ideias, identificar o que há de 

melhor e, quais recursos disponíveis existem em cada comunidade. Entre cada encontro, os 

participantes mantêm a continuidade dos trabalhos iniciados e programados, com novas tarefas 

sendo implementadas. A manutenção da área fica sob a responsabilidade dos participantes e/ou 
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de um grupo de pessoas, voluntariamente, definidas. Todos os participantes trabalham nas 

atividades teóricas e práticas, no sistema do “fazendo – aprendendo – usando”. Em termos 

didáticos os trabalhos são organizados em 7 módulos: O FOGO; A TERRA; O METAL; A 

AGUA; A MADEIRA; O ALIMENTO; O GESTOR HOMEM - conforme cronograma 

anexo: Cada módulo é conduzido segundo os critérios abaixo: 

  Já no primeiro multirão foi iniciada a construção da ―mandala‖ que será o canteiro 

central da construção em espiral. 

  Os canteiros em espiral, espirais de ervas, ou ainda espirais biodiversos, sugeridos por 

Bill Mollison, no livro Introdução à Permacultura (MOLLISON, 1991) podem ser construídos 

com diferentes materiais, tijolos e sobras de construções, barro, pedras, toras e ripas de madeira. 

Esses canteiros abrigam ervas medicinais, aromáticas, condimentares, verduras e legumes, 

sozinhos ou em consórcio.  

 
Fig.1 – Construção da mandala – Canteiro em espiral. 

 

 

A construção tanto destes canteiros como os de outros formatos são feitas em mutirão, com a 

participação de toda a família e em muitos dos casos, os vizinhos (Fig 1). 
 

 

 

Resultados e Conclusões 

 

 

As atividades foram iniciadas com um multirão de mobilização e sensibilização da 

comunidade de entorno da Unidade de Saúde da Família Dr. Giserlando Bionde Ribeiro - 
na Baixa do Bomfim e de participantes interessados (Fig.2) . Até o momento tivemos 3(três) 

encontros, onde gradativamente se constrói uma nova visão da agricultura familiar em relação 

ao meio ambiente, à rede produtiva, às relações sociais, à cidadania, à cultura e ao econômico. 
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Fig.2: Atividades Desenvolvidas na Formação Prática. 

 

Dois obstáculos para a empregabilidade da juventude brasileira, especialmente dos 

jovens oriundos de famílias de baixa renda: a baixa formação escolar, cultural e técnica para o 

trabalho. O outro obstáculo é a forma inadequada como as empresas estão recebendo jovens 

em sua primeira experiência de trabalho: ―Setores como os de fast food e telemarketing têm 

incorporado o trabalho dos jovens sem nenhuma pedagogia, jogando excessivamente duro com 

a disciplina. Estabelecem relações de trabalho mecânicas e coercitivas e pagam mal. O resultado 

é uma alta taxa de entrada e saida de funcionários e desinteresse da juventude em trabalhar em 

algumas empresas desse ramo econômico‖. 

 Precisamos recuperar o Valor do trabalho como fonte de vida, mostrando aos jovens 

que vida e trabalho são um só valor. 

O trabalho em rede é um processo pedagógico, para mobilização de vários segmentos 

sócio-econômico-ambiental, a fim de gerar trabalho e renda para jovens, adultos e idosos. 

Buscar maneiras diferentes para participação de empresas e organizações sociais locais, para 

promover o trabalho voluntário para capacitação de jovens e apoio aos alunos oriundos da rede 

pública. 

Tem acontecido o envolvimento da sociedade local para fazermos parcerias, com 

instituições Públicas, Privadas, Organizações Civis e a sociedade em geral. Buscando criar 

estrutura de bibliotecas itinerantes, ajudar na formação profissional, mobilizar funcionários, 

voluntários, para o treinamento de formação de monitores para elaborar projetos de sonhos 

coletivos e, culturais, que beneficiem as comunidades. Envolvendo crianças, adolescentes, 

jovens e demais segmentos da sociedade. 
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                                                         Resumo  

     No Brasil são produzidas, diariamente, cerca de 250 mil toneladas de lixo. Sendo que a 

cidade de São Paulo é a que mais produz lixo no país, com cerca de 19 mil toneladas por dia, 

sendo que  muitas dessas coisas que são descartadas poderiam ser muito bem reaproveitadas, 

inclusive para fazer brinquedos. Diante disso foi desenvolvido um carro de brinquedo, 

confeccionado com materiais que seriam descartados e possivelmente poderiam degradar o 

meio ambiente. Devido a esses problemas ambientais foram utilizados alguns materiais como 

madeira (de fundo de guarda-roupa velho), motor de DVD Player (sem uso) e fios de cobre (de 

DVDs velhos), e uma pilha de 9 volts. 

                                  

 

Palavras-chave: Carro. Brinquedo. Reutilização. 

                                                                                                                         

 

Introdução 

 
A destruição do ambiente tem sido motivo de várias reflexões e discussões entre 

especialistas, pois tem ocasionado o aumento da poluição ambiental. É necessário o 

engajamento de todos nesta causa, a começar pelas crianças e jovens, que serão os adultos de 

amanhã, sendo preciso que desde cedo, essas pessoas sejam despertadas para a sua 

responsabilidade com a preservação do meio ambiente.  

Devido ao crescimento populacional no Brasil nas últimas décadas, principalmente nos 

grandes centros urbanos, o destino do lixo tornou-se um grande problema ambiental e de saúde 

pública. O lixo muita das vezes é depositado em lixões um dos meios ainda utilizados no Brasil, 

consiste em simplesmente retirar todo o lixo (material) das residências, comércios e indústrias, 
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despejando-os em grandes áreas a céu aberto. Localizados geralmente em regiões periféricas de 

cidades, além disso, as pessoas que trabalham nesses locais ficam sujeitas a doenças, pois nos 

lixões são encontrados ratos, baratas e diversos tipos de insetos. Sem contar o mau cheiro desses 

lugares. Um dos principais problemas encontrados nas cidades, especialmente nas grandes é o 

lixo sólido, resultado de uma sociedade que a cada dia consome mais. Esse processo decorre da 

acumulação dos dejetos que nem sempre possui um lugar e um tratamento adequado. Isso tende 

a aumentar, uma vez que a população aumenta e gera elevação no consumo, e consumo 

significa lixo. Para ter uma noção mais ampla do problema tomemos a cidade de São Paulo 

como exemplo, em média cada pessoa produz diariamente entre 800 g a 1 kg de lixo 

diariamente, ou de 4 a 6 litros de dejetos, por dia são gerados 15.000 toneladas de lixo, isso 

corresponde a 3.750 caminhões carregados diariamente. Em um ano esses caminhões 

enfileirados cobririam o trajeto entre a cidade de São Paulo e Nova Iorque, ida e volta.            

Não tem como parar de produzir lixo, mas nós podemos diminuir a quantidade de lixo 

produzido, mas de que forma? Começando com a redução do desperdício, reutilizando sempre 

quando possível e fazendo a separação de materiais orgânicos e recicláveis. 

O lixo eletrônico descartado de maneira inapropriada no meio ambiente pode gerar diversos 

tipos de problemas ambientais, hoje em dia devido à tecnologia está cada dia mais avançada as 

pessoas constantemente pegam os celulares, computadores, tablets, telefones e etc. E 

simplesmente descartam no meio ambiente sem saber as maneiras corretas de descartar esses 

materiais. 

A correta forma de descartar o lixo eletrônico é em locais apropriados como empresas e 

em cooperativas de reciclagens. Já as baterias podem ser entregues  nas empreses de telefonia 

celular. Ou doar os aparelhos se estiver em boas condições. 

Apesar do descaso e da falta de conhecimento, o lixo eletrônico não é menos nocivo do que o 

lixo dito convencional, pelo contrário, ele é ainda mais poluente devido a inúmera quantidade de 

elementos altamente nocivos quando lançados indiscriminadamente na natureza. Estes poluentes 

estão presentes especialmente nas baterias e capacitores, dispositivos que armazenam energia. 

. 

Diante do exposto foi desenvolvido um carro de brinquedo com o intuito de 

conscientizar as pessoas sobre a reutilização de materiais que já não possuem uso . Esse 

brinquedo foi confeccionado com materiais que agridem e degradam o meio ambiente se forem 

descarados de maneiras inadequadas, com o intuito de conscientizar as pessoas foi elaborado um 
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carro com peças de madeiras (de guarda-roupas velhos), motor de DVDs Player (sem uso) e fios 

de cobre (ambos de DVDs já não utilizados), e uma pilha de 9 volts. 

 

 

Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 
 

  Foram utilizados 8 fios de cobre, peças de madeira de guarda-roupas velhos, 4 

tampinhas de refrigerante, 3 motores de DVD Player, papéis ecológicos, 1 bateria, 1 tesoura ,1 

bastão de cola quente e fita adesiva. O procedimento durou 2 horas para ser finalizado com 

sucesso.  O carro desenvolvido pode se locomover para direita, esquerda e para frente, só 

não é possível deslocar-se para trás. 

 

 

Resultados e Conclusões 
 

       O Projeto realizado obteve sucesso. Concluiu-se que, conforme maior e mais pesada 

seja a estrutura (o esqueleto) do carro, mais potente deverá ser o motor utilizado para atender as 

necessidades de locomoção do mesmo e que a proposta de reutilização de alguns materiais foi 

exitosa, sendo necessários mais estudos na área de engenharia mecânica e eletrônica para 

aperfeiçoar o carro, com possíveis utilizações de mais materiais que seriam descartados. 
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Resumo 

 
  

Durante as aulas práticas da disciplina de Microbiologia para o Curso Técnico de Saúde 

Bucal, turma de 1º ano EPI, foi proposto a elaboração de projetos de intervenção utilizando 

materiais alternativos. Um grupo de alunos optou por experimentar produzir um creme dental 

alternativo, utilizando materiais de fácil aquisição, dando preferencia ainda a utilizar insumos 

e/ou produtos orgânicos. O creme dental auxilia na higienização da cavidade bucal, retirando 

com o auxilio da escovação a retirada do biofilme evitando o aparecimento da cárie dental.  

   

Palavras-chave: Biofilme, higienização, cárie. 

 

 

Introdução 
 

 

A higienização da boca é muito importante para o bom andamento da saúde como um 

todo. A boca é o inicio da aparelho digestivo, região que entra em contato com o meio exterior e 

onde acontece a mastigação – única etapa que podemos influenciar diretamente, por ser a única 

função voluntária de todo o processo digestório.  

Para que aconteça uma boa mastigação é preciso que os dentes estejam em bom estado. 

E a higienização bucal tem papel importante nesse processo. 

O creme dental serve para auxiliar a retirada o biofilme ou placa bacteriana:  
O biofilme dentário é um exemplo clássico de biofilme natural e o 

principal agente iniciador da cárie e da doença periodontal. Nessas 

situações, há uma mudança na composição da microbiota do biofilme 

substituindo as espécies que predominam na saúde. 

(SAMARANAYAKE, 2012) 
 A saúde bucal é aspecto importante na prevenção de doenças periodontais e da cárie. A 

cárie é uma doença infecto-contagiosa, de caráter crônico e multifatorial. A presença de 
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microorganismos é indispensável para o desenvolvimento desta doença. Mas fatores como 

higiene, hábitos alimentares, colonização bacteriana entre outros, influenciam o metabolismo 

das bactérias sobre os dentes, aumentando a cárie.(LEITES, 2006). 

 

 

 

Metodologia  
 

 

  A atividade foi desenvolvida pelos alunos do 1º ano do curso Técnico profissionalizante 

em Saúde Bucal do CETEP – Centro de Educação Profissional do Médio Rio de Contas. Os 

alunos da escola envolvida tem entre 14 e 19 anos de idade. A realização de atividades 

diferenciadas se faz necessária para motivar estes e a comunidade envolvida. Uma característica 

dos alunos da turma é que demonstram muito interesse em realizar aulas práticas. Mesmo 

experiências consideradas simples, pela professora, são bem recebidas por eles. Quando da 

proposição de aulas experimentais, surgiram diversos alunos que desejavam executá-las. Assim, 

houve a necessidade da divisão dos alunos em equipes que desenvolveram  projetos de 

interversão. Com a preocupação geral sobre os cuidados com meio ambiente, foi proposto  uso 

de matérias alternativos. Assim obtiveram um creme dental alternativo através de pesquisa em 

sites de busca encontraram uma receita que abarcava o interesse deles (receita abaixo). 

 

RECEITA DO CREME DENTAL ALTERNATIVO 

 

Ingredientes: 

2 colheres de sopa de casca de laranja, ou limão, 

completamente secas 

¼ de xícara de bicarbonato de sódio 

2 colheres de chá de sal 

Modo de Preparo 
Faça a moagem da casca, num moinho, ou num 

processador de alimentos. Acrescente o sal e o 

bicarbonato. Misture tudo, e volte a passar pelo 

processador até obter um pó muito fino. Guarde num 

frasco que possa ser bem fechado. Quando for 

utilizar, umedeça a quantia desejada, e escove os 

dentes como de costume. 
 

RECEITA DO CREME DENTAL ALTERNATIVO disponível em: 
http://www.bolsademulher.com/medicina-alternativa/964/como-fazer-sua-

propria-pasta-de-dentes 

 

 

  A experiência foi realizada no laboratório da CETEP, durante as aulas de Microbiologia 

em Saúde Bucal, acompanhadas pela professora Luziana. Foi realizada pesquisas na internet em 

diferentes sites de busca e também na biblioteca do CETEP, também foi utilizado artigos 

disponibilizados pela professora.  Em uma segunda etapa recolhemos os matérias de insumo 

(casca de laranja e limão) para serem utilizados no experimento, bem como o restante dos 

materiais necessários para realização desta prática. Depois que o Creme Dental Alternativo  

ficou pronto foi realizada a escovação dos dentes dos alunos da própria turma.  

http://www.bolsademulher.com/medicina-alternativa/964/como-fazer-sua-propria-pasta-de-dentes
http://www.bolsademulher.com/medicina-alternativa/964/como-fazer-sua-propria-pasta-de-dentes
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 Resultados e Conclusões 
 

 

  Esse trabalho de pesquisa e intervenção contribui com a melhoria das condições de 

Higiene Bucal, como também,  com o uso racional e terapêutico de materiais que muitas vezes 

são descartados como lixo, mas, que foi possível observar que esses podem ser utilizados e/ou 

reutilizados, mantendo além da boca, um ambiente mais saudável. Os alunos entusiasmados 

criaram uma música – Escovando com carinho, que foi cantada durante o processo, a letra foi 

criada por um dos participantes.  A pesquisa participativa com os alunos do Curso Técnico em 

Saúde Bucal, efetivamente, desperta o interesse em incorporar atitudes baseada nos 

conhecimentos técnicos e científicos, de forma motivadora, despertando diferentes 

potencialidades contribuindo para um melhor desenvolvimento no processo de ensino-

aprendizagem. Instigando a formação de ―pequenos‖ pesquisadores e quem sabe futuros 

cientistas.  
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Resumo 

 

A proposta deste trabalho é desenvolver um braço robótico capaz de captar os 

movimentos do braço humano e, por meios de sensores, imitá-los. Um dispositivo 

acoplado ao braço do usuário transmitem dados em tempo real um micro controlador 

Arduino que, ao receber esses dados, sincroniza as ações do braço de acordo com os 

movimentos do operador. A plataforma robótica pode auxiliar a atividade humana 

dentro das indústrias e construções, executando tarefas em locais de acesso difícil e que 

apresentam risco à vida das pessoas, amenizando os índices de acidentes no ambiente de 

trabalho. O braço robótico é constituído de 4 graus de liberdade, podendo fazer um giro 

de no máximo 180° graus, toda a conexão lógica do braço robótico é feita por meio de 

duas placas Arduino, interligadas, que serão responsáveis por processar os movimentos 

captados pelo operador e executá-los no braço robótico. 

Palavras-chave: Braço, Arduino, Sensores. 

 

Introdução  

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social no ano de 2011, 

―o setor industrial lidera o ranking de acidentes no trabalho com 313.131 ocorrências‖( 

PROTEÇÃO, 2013). Ainda de acordo com a Previdência Social ―por ano ocorrem em média 
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cerca de 700 mil casos de acidentes de trabalho no Brasil‖(BRASIL, 2012). A robótica é uma 

área tecnológica a qual tem grande importância na sociedade atual, pois possibilita 

automatização, precisão e execução de atividades perigosas, substituindo trabalhadores nas 

indústrias com o intuito de reduzir os índices de acidentes e mortes dentro das empresas. 

Baseado nessas informações este trabalho tem como o objetivo propor a criação de um 

braço robótico que repita com precisão os movimentos de um braço humano, permitindo dessa 

forma que o braço robótico execute trabalhos como: pegar objetos em locais de difícil acesso e 

executar serviços que colocam em risco a vida dos trabalhadores. O braço robótico descrito trará 

facilidade e segurança na execução de atividades industriais consideradas de risco para as 

pessoas. 

Metodologia  

Visando a qualidade e a eficiência do projeto foi elaborada um protótipo da plataforma 

robótica com peças em acrílico devido a seu preço mais acessível e de fácil manuseio. Na 

elaboração do protótipo foi utilizado o Micro Servo SG90 Tower Pro (Figura 3), porém sua 

força de torque (produto da força aplicada em Newtons pela distância perpendicular entre o eixo 

de rotação e o ponto de aplicação desta força) de no máximo 1,6 Kg não foi o suficiente para 

executar as tarefas esperadas, tais como: suspender objetos com massa de no máximo 1,6Kg. 

Por esse motivo fez-se necessário a utilização do Servo TowerPro MG995 (Figura 4) com força 

de torque de até 15Kg, como pode ser visto na Tabela 1 (TORQ,2015), utilizado para o 

fechamento da garra, responsável por segurar os objetos. As placas Arduino utilizadas foram as 

dos modelos Arduino UNO e Arduino Mega 2560 responsável por processar os dados e enviar 

os sinais para os demais dispositivos do braço. 

A versão final do braço robótico será feita com as peças todas em alumínio de acordo 

com o protótipo desenvolvido na primeira etapa do projeto. É importante ressaltar a utilização 

do software gratuito Arduino CC, plataforma utilizada para a codificação de todos os 

movimentos do braço na linguagem C/C++. O braço robótico recebe os dados do braço humano 

através de um conjunto de sensores, como acelerômetros e giroscópios, que percebem os 

movimentos e, através de um Módulo Bluethoot Shield (figura 5), é realizada a conexão entre o 

braço humano e o robótico. 
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MICRO SERVO   FORÇA DE TORQUE   

SG90 Tower Pro   1,2Kg.cm (4,8V) e 1,6Kg.cm (6V)  

TowerPro MG995  13Kg.cm (4,8V) e 15Kg.cm (6V)   

Tabela 1: Torque x Tensão elétrica   

  

  

  

  

 

                                                                                          

 

    

 

 
 

  

  

  

 

 
 

 

  

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Resultados e conclusões  

O projeto ainda está em fase de desenvolvimento, por esse motivo ainda não foi 

possivel submetê-lo a testes de eficácia e eficiencia. Porém a equipe desenvolvedora 

espera que a plataforma robótica atinja os resultados esperados: movimentar-se com 

Figura 2 – Placa Arduino Mega 2650. 

 
Figura 1 – Placa Arduino UNO.   

 

Figura 3 - Micro Servo  SG90 Tower Pro. 

 

Figura 4 – Micro Servo Tower Pro MG995.  

 

Figura 5 - Modulo Bluethoot Shield. 
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precisão, curto tempo de resposta ao movimento das articulações humanas, apoiar os 

objetos de maneira segura. 
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Resumo 

 

A proposta deste trabalho é demonstrar as diferenças entre o álcool e a gasolina 

quando utilizados na forma de combustível, abordando o etanol como uma fonte 

energética renovável substituindo a gasolina, que se configura como uma fonte não-

renovável. Assim, foi desenvolvido um aplicativo para smartphones pelo Android 

Studio, onde os usuários verificam a viabilidade do abastecimento por álcool ou 

gasolina, para que os mesmos possam optar pela melhor alternativa econômica no 

momento do abastecimento.  

 

Palavras-chave: Álcool, gasolina, Android Studio. 

 

ABSTRACT. 

This project proposal is to show the differences between alcohol and gasoline while 

used as fuels, addressing ethanol as a renewable energy source replacing gasoline, 

which is configured as a no-renewable source. So, was developed an app to 

smartphones with Android Studio, where with the users verify the viability of fueling 

mailto:marcao-costa@hotmail.com
mailto:marcao-costa@hotmail.com
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with alcohol or gasoline, in order that they could choose for the best economical option 

in the moment of the fueling. 

 

Key-words: Alcohol, gasoline, Android Studio.   

 

 

Introdução 

Os recursos energéticos são um fator de extrema relevância no desenvolvimento 

econômico de um país. Isso porque são eles os responsáveis por manter as indústrias e 

fábricas em pleno funcionamento. Além do mais, diversas tarefas do nosso dia-a-dia 

necessitam dos diferentes tipos de recursos energéticos presentes na sociedade. Esse 

tema vem suscitando grandes discussões e se tornando cada vez mais importante desde 

o início do século XXI, principalmente se especularmo-nos em relação ao contexto atual 

do desenvolvimento sustentável e a produção energética que cause menos danos ao 

meio ambiente. (TAVARES. 2009).  

Assim, existem dois tipos de fontes de energia: renováveis e não renováveis. As fontes 

renováveis são aquelas que o seu uso não possibilita o esgotamento de energia, como 

por exemplo, a energia eólica, solar e os bicombustíveis a exemplo do álcool produzido 

a partir da cana de açúcar. Já as fontes não renováveis, possuem recursos limitados, isto 

é, o seu esgotamento pode ser totalmente previsível de acordo com a sua utilização, 

como por exemplo, os combustíveis fósseis tais como a gasolina (KOTZ et al., 2009). 

Diante dos danos causados ao meio ambiente pelo aumento do efeito estufa e 

aquecimento global, além das questões econômicas, o desenvolvimento e utilização de 

aplicativos tecnológicos em equipamentos móveis tornam-se uma alternativa viável para 

fornecer à população um auxílio nas suas escolhas de combustível para abastecimento. 

Dentro dessa perspectiva, considerando que o Sistema Operacional Android (cuja 

função é similar aos Sistemas Operacionais para computadores, ou seja, gerenciar o 

software e hardware de uma máquina, fazendo seus processos funcionarem com 

exatidão), é o mais utilizado para dispositivos móveis em nível mundial, segundo o 
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TecMundo, surgiu a proposta de desenvolvimento de um aplicativo em formato 

Android para avaliar quando o uso do uso do álcool é mais viável em relação à gasolina 

de acordo com a viabilidade econômica no momento do abastecimento 

 

Metodologia. 

Para a realização do aplicativo foi utilizado o Android Studio, um Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado, cuja função principal é servir para a criação de programas 

para a plataforma móvel. 

 

Figura 2 – Simulação da página de cálculo do aplicativo. 

A Figura 2 mostra uma simulação de como ficará a página de cálculo do aplicativo. No 

primeiro campo a preencher o usuário deverá colocar o preço do litro gasolina, enquanto 

que o segundo campo deverá ser preenchido com o preço do litro do álcool. Após clicar 

em calcular, o programa realizará a operação que é feita da seguinte maneira: x = 
  

  
 

Onde VA corresponde ao valor do álcool e VG, por sua vez, corresponde ao valor da 

gasolina. Caso o resultado do cálculo seja menor ou igual a 0,7 será economicamente 

viável para o usuário abastecer o seu tanque com o álcool. Caso contrário, segundo o 

site do Serasa, o mais viável será abastecer com a gasolina.  

 

Resultados e discussão 

A utilização do cálculo realizado para escolha entre um dos dois combustíveis se 

explica, pois segundo a Agência Nacional de Petróleo, é valido abastecer com álcool 

apenas quando o seu valor corresponder até 70% do valor da gasolina. Assim, espera-se 
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que o aplicativo seja utilizado para ajudar diversos brasileiros a escolher a melhor opção 

de abastecimento entre gasolina e álcool. 

 

Conclusôes 

A tecnologia pode ser empregada em diversas atividades realizadas pelos seres humanos 

e sua principal função é contribuir e facilitar em várias tarefas do dia a dia. Sendo um 

software que visa auxiliar o cálculo da usabilidade de combustíveis, esse aplicativo 

pode ser visto como uma inovação tecnológica.  Além do mais, observou-se que a 

ferramenta desenvolvida contribui para a divulgação da importância do etanol como 

uma matriz energética alternativa ao uso dos combustíveis fósseis. 
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Resumo 

 

 Os revestimentos ou coberturas comestíveis são uma das mais recentes alternativas para 

auxiliar na conservação de alimentos. Os revestimentos possuem excelentes propriedades de 

barreira, principalmente ao transporte de gases e vapor de água, entre outros fatores que 

contribuem para manutenção da qualidade do fruto pós-colheita. Este trabalho busca apresentar 

a aplicação de revestimentos comestíveis em frutas e estudar a influência que estas coberturas 

exercem sobre a velocidade de maturação e qualidade do fruto.Utilizou-se soluções de alginato 

e amido.Observou-se diferença significativa no processo de amadurecimento entre as frutas com 

e sem aplicação da cobertura. O uso de revestimentos comestíveis, aplicado em frutas, é uma 

tecnologia economicamente interessante, uma vez que são utilizadas pequenas quantidades de 

matérias-primas e muitas destas de baixo valor comercial, como a fécula de mandioca. 

 

Palavras-chave:cobertura. comestível. polímero. 
 

 

Introdução 

 
 Polímeros são compostos orgânicos ou inorgânicos de massa molar elevada e 

constituídos, em sua maioria, por átomos não pesados, como o carbono, o nitrogênio e o silício.  

Após serem colhidas, a maioria das frutas, apresentam aceleração da maturação e deterioração 

em consequência das mudanças bioquímicas e fisiológicas, 

Com a aplicação de revestimentos em frutas, tem-se a formação de uma cobertura reduzindo, 

dessa forma, a transferência de umidade (transpiração) e as trocas gasosas (respiração). Como o 
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início do processo de maturação está estreitamente associado ao aumento na produção de etileno 

e, considerando que o O2 é necessário para a sua produção, a redução da permeação do O2 para 

o interior do fruto gerará uma redução na produção do etileno o que permite, em princípio, 

prolongar a vida do fruto (Assis et al., 2009). 

 

Os compostos mais utilizados na elaboração de revestimentos comestíveis são as proteínas 

(gelatina, caseína, ovoalbumina, glúten de trigo, zeína. Revestimentos à base de polissacarídeos 

e combinações 

Os polissacarídeos mais utilizados na elaboração de revestimentos comestíveis em frutas são: 

fécula de mandioca, alginato, pectina,carragena, quitosana e derivados da celulose.  

As propriedades mecânicas dos revestimentos comestíveis são tão importantes como as de 

barreira (como, por exemplo, a força de tensão e o alongamento). Geralmente, os revestimentos 

devem ser resistentes à quebra e abrasão, para proteger a estrutura do alimento, e flexíveis, para 

que possam se adaptar à possível deformação do alimento sem se romperem (Guilbert et al., 

1996). 

 

Uma grande vantagem que também cabe salientar é a biodegradabilidade dos revestimentos 

comestíveis. Para que um material seja chamado de biodegradável ele deve ser degradado 

completamente por microrganismos em compostos naturais, como CO2, água, metano, 

hidrogênio e biomassa. Dessa forma, a utilização de revestimentos biodegradáveis poderá 

contribuir na redução do uso de fontes não-renováveis, ajustando-se perfeitamente no 

ecossistema e evitando a poluição ambiental (Villadiego et al., 2005; Palmu et al., 2002). 

 

 

 

Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 
 

 Utilizou-se duas bases para polímeros. Uma utilizando o polímero alginato e outra utilizando 

amido. 

Aplicou-se em forma de spray a solução de polímeros em fatias de mamão e em maçãs.  

Para comparação aplicou-se sobre uma fruta e utilizou-se uma outra da mesma colheita para ter-

se como referência e não se aplicou a solução.  

Manteve-se as frutas em ambientes sem contato com o sol e livre de insetos e observou-se. 

A observação foi feita de diariamente, fotografando e anotando as diferenças encontradas.  

A observação foi feita durante cinco dias e pode-se notar diferenças consideráveis. 
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Resultados e Conclusões 
 

 

 
 

 

  

A imagem acima é o acompanhamento feito após a aplicação do revestimento a base 

de polímeros. 

 Utilizou-se soluções de alginato e amido.  

 Observou-se diferença significativa no processo de amadurecimento entre as frutas com 

e sem aplicação da cobertura. As frutas que estavam com a cobertura resistiram mais ao 

processo de amadurecimento. Observou-se ainda que a fruta inteira resiste mais que a fruta 

cortada e que passa a possuir uma resistência muito maior.   

 O uso de revestimentos comestíveis, aplicado em frutas, é uma tecnologia 

economicamente interessante, uma vez que são utilizadas pequenas quantidades de 

matérias-primas e muitas destas de baixo valor comercial, como a fécula de mandioca 

 O estudo de revestimentos comestíveis em frutas possui grande potencial para ser 

explorado, principalmente relacionado ao aumento da vida de prateleira pós-colheita, em 

especial de materiais provenientes de fontes renováveis. É comprovado que o uso de 
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revestimentos contribui consideravelmente na manutenção da coloração natural das frutas, 

na redução da taxa respiratória e perda de massa, além de perdas de compostos com valor 

nutricional e funcional. 
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Resumo 

 

  Meio ambiente e os efeitos danosos causados sobre o mesmo pela produção de 

lixo, principalmente de lixo eletrônico, e desenvolvimento sustentável tem sidos termos 

preocupantes nas organizações. A tentativa de conciliar desenvolvimento econômico, social e 

ambiental é tarefa desafiante e muito difícil de ser alcançado. O desenvolvimento tecnológico 

tem sido tão grande que a cada novidade apresentada sabemos que será rapidamente substituída 

por outra. O lixo eletrônico já é um problema ambiental grave, pois o acumulo desse tipo de 

lixo, sem destinação certa, tem provocado impacto ambiental, e em alguns casos irreversíveis. 

Neste trabalho mostra-se que é possível fazer a reutilização de equipamentos eletrônicos de 

maneira a diminuir a quantidade de lixo eletrônico produzido. 

 

 

Palavras-chave: lixo eletrônico. sustentabilidade. reciclagem. 
 

 

Introdução 

 
 Segundo Felipe Fonseca lixo eletrônico é o nome dado aos resíduos resultantes da 

rápida obsolescência de equipamentos eletrônicos que inclui computadores, celulares, geladeira, 

televisores e outros dispositivos. 
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Uma lei que tramita no Congresso Nacional considera lixo tecnológico todo aquele gerado a 

partir de aparelhos eletrodomésticos ou eletroeletrônicos e seus componentes que estejam em 

desuso e sujeitos à disposição final. ‖ 

A reciclagem é um processo industrial que converte o lixo descartado (matéria-prima 

secundária) em produto semelhante ao inicial ou outro. Reciclar é economizar energia, poupar 

recursos naturais e trazer de volta ao ciclo produtivo o que é jogado fora. Para compreendermos 

a reciclagem, é importante "reciclarmos" o conceito que temos de lixo, deixando de enxergá-lo 

como uma coisa suja e inútil em sua totalidade. O primeiro passo é perceber que o lixo é fonte 

de riqueza e que para ser reciclado deve ser separado. Na natureza nada se perde. 

Conciliar desenvolvimento econômico, social e ambiental é tarefa desafiante. O 

desenvolvimento tecnológico tem sido tão grande que a cada novidade apresentada sabemos que 

será rapidamente substituída por outra. O lixo eletrônico já é um problema ambiental grave, pois 

o acumulo desse tipo de lixo, sem destinação certa, tem provocado impacto ambiental e danos à 

saúde, e em alguns casos irreversíveis. 

É preciso fazer o reuso de equipamentos dos quais seu descarte completo não é necessário, 

podendo assim utilizar alguns de seus componentes para confecção de outros materiais uteis no 

dia a dia. Os equipamentos eletrônicos devido a rápida evolução da tecnologia tendem a ficarem 

obsoletos mais rapidamente, porém componentes de sua estrutura e circuitos ainda podem ser 

utilizados e este trabalho baseia nesta justificativa. 

 

Dados Relevantes 

Segundo o Greenpeace (ONG de proteção ambiental) que a vida útil média de um computador 

em países desenvolvidos diminuiu de seis anos em 1997 para apenas dois anos em 2005. 

Telefones celulares têm uma vida útil média de menos de dois anos em países desenvolvidos. 

183 milhões de computadores foram vendidos em todo o mundo em 2004 - 11.6% mais do que 

em 2003. 674 milhões de telefones celulares foram vendidos em todo o mundo em 2004 - 30% 

mais do que em 2003. 

O lixo eletrônico já é um problema ambiental grave, pois o acumulo desse tipo de lixo, sem 

destinação certa, tem provocado impacto ambiental, e em alguns casos irreversíveis.  

Propõe-se então utilizar notebooks descartados para confecção de outros equipamentos 

eletrônicos, agora com condições de uso. 

 

 

Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 
 

 Para a reciclagem do lixo eletrônico e produção de um HD externo, utilizou-se um 

laptop velho, uma chave de fenda e um case para HD de 2,5 polegadas. 
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Primeiro formatou-se o HD antigo do laptop, abriu-se o notebook velho e removeu-se o HD  (é 

importante descobrir se seu HD segue o padrão IDE ou SATA.Z. utilizou-se o case de 2,5‖ certo 

para ele (padrão IDE ou SATA) com USB e fez-se a adaptação e montagem.  

Em seguida Plugou-se os conectores do HD na porta do case e onectou em outro laptop e 

configure, já estando assim o novo HD externo pronto para o armazenamento de dados e 

arquivos. 

 

Resultados e Conclusões 
 

 A imagem a seguir é o HD externo produzido a partir de um notebook quebrado. 
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As tabelas 1 e 2 trazem informações acerca da composição do lixo eletrônico e os consequentes 

danos que podem causar à saúde humana. 

A tabela um aponta também os materiais que podem ser reutilizados para montagem de novos 

produtos ou equipamentos. 

  

Pode-se comprovar a partir desta pesquisa que a reutilização que equipamentos eletrônicos 

quebrados é possível, demonstra-se ainda que para fazer isto não se faz necessário 

procedimentos sofisticados.  

O procedimento utilizado aqui ainda pode ser empregado em projetos para feira de ciências e 

aulas e oficina que visem a conscientização para a preservação do meio ambiente. 
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Resumo 

 

 O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa desenvolvido no Colégio Estadual 

de Ipiaú. Propõe-se uma metodologia para a produção artesanal de papel, na qual utiliza-se 

como matéria prima o pseudocaule da bananeira. Tendo como foco a produção sustentável de 

um dos materiais mais utilizados no dia a dia em sociedade que é o papel, utiliza-se a bananeira, 

para isto é muito importante que se origine projetos que se apliquem como soluções 

sustentáveis, diminuindo os impactos causados pelo Homem. A proposta apresentada aqui pode 

ser uma destas soluções. O pseudocaule é descartado após a colheita do cacho, um processo 

artesanal, ambientalmente sustentável e economicamente viável para ser desenvolvido em 

comunidades; este processo pode ser utilizado como recurso em um processo de Educação 

Ambiental para a sensibilização da importância de um meio ambiente equilibrado.  

 

Palavras-chave: papel ecológico. sustentabilidade. bananeira. 

 

 

Introdução 

 
 Com o avanço no processo de degradação ambiental causado pelo homem é muito 

importante o desenvolvimento de projetos que busquem soluções sustentáveis, diminuindo os 

impactos causados pelo Homem.  
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Uma destas alternativas é a confecção de Papel Ecológico a partir da fibra do pseudocaule da 

bananeira, que é descartado após a colheita do cacho, um processo artesanal, ambientalmente 

sustentável e economicamente viável para ser desenvolvido em comunidades; também pode ser 

utilizado como recurso em um processo de Educação Ambiental para a sensibilização da 

importância de um meio ambiente equilibrado. 

O Brasil é o segundo produtor mundial de bananas (POIANI, 2003, p. 134). 

De acordo com Moreira (1987), um bananal conduzido de maneira convencional fornece 

aproximadamente de 180 a 200 toneladas de restos de cultura por hectare por ano 

(pseudocaules, engaços e folhas).  

Cultivada por grandes, médios e pequenos produtores, 60% da produção é proveniente da 

agricultura familiar. A cultura de banana está distribuída em todos os Estados, incluindo o 

Distrito federal. De acordo com Alves et al. (1997, p. 9), os Estados mais representativos para a 

produção desta fruta são: São Paulo, Bahia, Pará, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco e 

Ceará (em área colhida e produção). No Nordeste do País é produzido 34% do volume total 

nacional, seguido das Regiões Norte (26%), Sudeste (24%), Sul (10%) e Centro-Oeste (6 %). 

O Instituto de Desenvolvimento Humano afirma que as características das fibras se diferenciam 

de acordo com a espécie, variedades, local de crescimento das plantas, e tratos culturais, 

variando também na localização da fibra no pseudocaule. 

O artesanato com fibra de bananeira é amplamente difundido no Brasil, e existem inúmeros 

artesãos que se dedicam a esta atividade. Produzem-se grandes variedades de objetos, tais como 

bolsas, sacolas, toalhas, vasos, biojoias, luminárias, etc. Este tipo de atividade é uma fonte de 

renda para as comunidades, complementando a agricultura de subsistência. 

De acordo com Moreira (1987), um bananal conduzido de maneira convencional fornece 

aproximadamente de 180 a 200 toneladas de restos de cultura por hectare por ano 

(pseudocaules, engaços e folhas), e afirma que existe a necessidade de deixar esses resíduos na 

plantação, pois a matéria orgânica é um fator muito importante para o desenvolvimento da 

planta. 

O Instituto de Desenvolvimento Humano afirma que as características das fibras 

diferenciam-se de acordo com a espécie, variedades, local de crescimento das plantas, condições 

edafoclimáticas e tratos culturais, variando também na localização da fibra no pseudocaule. O 

referido Instituto classifica o pseudocaule em cinco partes: bainha I, que é a primeira e menor 

camada do pseudocaule e a que possui maior resistência; a bainha II é a segunda camada de 

menor porcentagem do pseudocaule; a fibra externa que é quarta camada com maior peso no 

pseudocaule, utilizada para trançados mais rústicos; a fibra interna, que é a camada com maior 

peso; a renda é a camada localizada entre a fibra interna e a fibra externa do pseudocaule, sendo 

a fibra com menor resistência, mais frágil, sendo utilizada em arranjos decorativos e confecção 

de flores. 
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Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 
 

 Para a confecção artesanal do Papel Ecológico, utiliza-se o pseudocaule da bananeira 

que é descartado após a colheita do cacho. Neste experimento, a variedade testada foi a banana 

da prata. A fibra foi extraída e cortada em frações de aproximadamente 2 cm x 4 cm. A renda 

foi desprezada por possuir um líquido viscoso, que pode interferir na qualidade do papel. 

Realizou-se o cozimento da matéria-prima com água, no período de 30 minutos após a fervura. 

Resfriada mistura (água e matéria-prima) esta foi liquidificada até obter uma consistência pasto-

fibrosa. A mistura foi peneirada em telas de impressão e a secagem obtida pelo aquecimento 

solar. Quando se obteve papéis de tonalidades marrom-claras, de diversas espessuras, 

dependendo da relação fibra/água, comprovou-se, a partir do resultado obtido, que existe a 

possibilidade da produção de papel artesanal proveniente das fibras do pseudocaule da 

bananeira. 

 

Resultados e Conclusões 
 

  
 

O tipo utilizado de banana foi a banana da prata e os resultados foram mais que satisfatórios. 

Após o processo de produção se obteve papéis de tonalidades marrom-claras, com espessuras diversas, e 

esta variação na espessura é reflexo da relação fibra/água. 

A partir do resultado pode-se comprovar que a possibilidade de produzir o papel artesanal a partir das 

fibras do pseudocaule da bananeira é viável. A água utilizada foi reaproveitada para um novo cozimento 

não produzindo efluentes no processo. 

 

Observou-se ainda que o material produzido a partir da fibra de bananeira é um material flexível e 

diferentemente do que se encontrou na literatura não é tão quebradiço. 

Os resultados encontrados na literatura fazem referência à produção do papel utilizado as espécies nanica 

e nanicão, e como a espécie utilizada na nossa pesquisa é diferente podemos obter um material com 

características também diferenciadas. 
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 Este tipo de papel pode ser utilizado para forração de paredes de jardins de inverno e provavelmente, 

devido aos espaços vazios formados entre as fibras, pode ser utilizado como antirruído.  

Muitos fatores relacionados a metodologia podem influenciar no produto final tais como a variedade da 

bananeira, o corte da fibra, a quantidade de polpa liquidificada, a quantidade de água e o manuseio 

sequencial. 

 

O processo de secagem pode ocasionar algum tipo de dano ao papel se a condição do tempo for adversa, 

por causa da umidade do ar. 

Pode-se comprovar a partir desta pesquisa, que a espécie utiliza pode ser utilizada na confecção de papel. 

O papel artesanal produzido a partir do pseudocaule da bananeira é ideal para a produção em pequena 

escala, pois sua utilização em grande quantidade pode ocasionar danos à cultura da bananeira, visto ser 

um nutriente importante para o solo. 

Além disto, outros estudos podem ser realizados quanto à textura, maleabilidade, durabilidade e produção 

de utilitários, tais como vasos e objetos decorativos, papéis de parede, antirruídos, mantas biológicas, a 

partir da fibra de bananeira - pseudocaule, folhas e engaço. 

A retirada da fibra do pseudocaule da bananeira não traz danos ambientais e o resíduo do pseudocaule 

poderá retornar ao bananal. O processo é um ciclo fechado, a água utilizada retorna ao cozimento, e não 

são utilizados aditivos químicos.  

O Papel Ecológico pode ser utilizado como recurso para o desenvolvimento de oficinas para as 

comunidades, promovendo a Educação Ambiental em uma visão da ecologia profunda, na percepção 

sistêmica, formando redes de relações entre os participantes a partir da integração, contextualização, 

aliando os aspectos econômicos, culturais, sociais e ambientais da comunidade e da localidade em que for 

desenvolvido o projeto. 

A produção do papel ecológico caracteriza uma das ferramentas para a transformação do antigo 

paradigma cartesiano em ações integradas, efetivas e concretas, sensibilizando para a importância de um 

meio ambiente equilibrado, objetivando um ―progresso ecologicamente sustentável‖. O trabalho em si é 

eficaz, e pode ser uma fonte de renda para as comunidades. 
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Resumo 

     

         

De acordo com informações coletadas no site dog1.com um botijão de gás 

explodiu e deixou dez pessoas feridas, o acidente aconteceu em um rancho na cidade de 

Abadiânia, 78 km de Goiânia. Segundo informações familiares e amigos iriam passar o 

feriado de 7 de setembro de 2015 no local da explosão. Entre elas haviam 3 crianças as 

quais também tiveram partes do corpo queimadas. A proposta deste trabalho é 

desenvolver um carrinho, robótico, arduino detector de gás de cozinha (GLP), assim o 

carrinho de segurança programado em linguagem C/C++, dispara um alarme todas as 

vezes que há vazamento de gás é detectado. O intuito é reduzir os índices de acidentes e 

mortes causadas pelo vazamento de gás GLP, tanto dentro das casas como também 

dentro das distribuidoras de gás.  

  

Palavras-chave: Gás GLP, Segurança, Arduino.  

 

 

Introdução 

Segundo o site g1.com na cidade de São Conrado, zona sul do Rio De Janeiro, houve 

um vazamento de gás o qual acarretou na explosão dealguns apartamentos de um 

prédio. Um Alemão de nome Markos B. MariaMuller, 51 anos, acabou ficando com 
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50% do corpo queimado. O morador do apartamento teve graves queimaduras e teve 

que passar por uma cirurgia de reconstrução do tórax e rosto.  

 A ideia é utilizar o carrinho arduino (Segtecnoboot) para detectar rapidamente o 

mínimo odor de gás GLP, para que os moradores chamem de imediato um técnico 

especialista ou simplesmente saiam o mais depressa do local. Além de ser um 

dispositivo de segurança capaz de salvar vidas o carrinho ainda pode ser utilizadas pelas 

crianças como um carrinho de controle remoto, já que o robô pode ser controlado via 

smartphone pelo modo de conexão bluetooth.   

O projeto proporcionou ainda um importante grau de aprendizagem para os alunos do 

EJA que relataram satisfação em poder conhecer algo novo, poder participar e estudar a 

informática de uma outra forma, através da robótica. Esse estimulo vai para dentro da 

sala de aula e pode ajudar aos alunos a se interessarem ainda mais por seus estudos.  

As oportunidades de aprendizagem aumentam o grau de conhecimento de todos os 

indivíduos. O que contribui de imediato em seus currículos e possíveis aumentos 

salariais. Além do mais o conhecimento abre novos horizontes.   

 

Metodologia 

Com intuito de oferecer um contato inicial de alunos do EJA com a robótica, o trabalho 

foi dividido em fases. Primeiramente usou-se a plataforma flitzing para simular as 

ligações elétricas e dos demais dispositivos necessários para o funcionamento do robô. 

O grande diferencial deste projeto é que o carrinho é controlado por celular android, via 

função bluetooth o carrinho recebe esses comando por meio de um dispositivo chamado 

Shildbluetooth mostrado na Figura1. 

A placa arduino Uno é a responsável por receber os dados do computador e fazer os 

demais dispositivos funcionarem, a Figura 2 é um exemplo da placa arduino Uno usada 

no projeto. O chassi duas rodas, mostrado na Figura 3, é a plataforma do carrinho 

robótico. O único problema enfrentado foi a parte da programação dos movimentos do 

carrinho, uma vez que os alunos não tem essa matéria de programação em sua grade 

curricular, por conta disso tiveram que se dedicar e empenhar-se para aprender a 
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programar na plataforma arduino.cc. O Shield MQ-2 é o dispositivo responsável por 

detectar o gás GLP, a figura4 mostra o Shield MQ-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados e discussão  

O carrinho ainda encontra-se em conclusão devido a falta do dispositivo Bluetooth 

Shield, uma vez que na cidade de Jequié não há uma loja voltada ao ramo da robótica, 

assim sendo é necessário aguardar a chegada de materiais adquiridos em sites da 

internet. O item que falta para a conclusão do projeto faz a conexão do celular para o 

carrinho, possibilitando o seu controle por meio de um dispositivo móvel.  

 

Figura 1: Shield Bluetooth. 

Figura 3: Chassi duas rodas. 

Figura 2: Placa arduino Uno. 

Figura 4: Shield MQ-2. 
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O grande desafio encontrado para concluir o referido projeto foi a implementação da 

programação para o controle tanto do carrinho quanto do dispositivo detector de gás, 

Shield MQ-2,  uma vez que os alunos do EJA que despertaram o interesse no projeto 

tiveram que aprender basicamente a linguagem de programação C/C++ em um curto 

espaço de tempo.  

 

Conclusões 

Podemos concluir que o ensino da informática por meio da robótica deve ser 

disseminado nas escolas públicas, principalmente para os alunos do turno noturno seja 

em modalidade regular de ensino ou para alunos da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Como forma de estimulá-los ao estudo. A ideia é envolver esses alunos em 

atividades extracurriculares que perpassam a sala de aula. Os alunos envolvidos 

aprovaram a ideia e se interessaram em ampliar seus conhecimentos sobre a informática 

por meio da robótica. Espera-se que o carrinho  possa ser usado dentro das 

distribuidoras e locais de armazenamento de botijões, para evitar dessa maneira 

possíveis acidentes, os quais podem levar ate mesmo a morte.  
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Resumo 

 

O assunto de cônicas ministrado geralmente no terceiro ano do ensino médio, 

tem importantes aplicações nas ciências, uma delas e o movimento dos planetas ao redor 

do sol descrevem trajetórias elípticas, Segundo mostrou o físico, Johannes Kepler. Por 

esse motivo é importante que os alunos compreendam o conteúdo. Todavia, o grau de 

complexidade dessa área da Geometria Analítica, leva muitos professores de 

matemática a ensiná-lo de maneira resumida. Por esse motivo foi desenvolvido uma 

aplicação em linguagem de programação Java, para auxiliar os professores no momento 

de desenhar os gráficos no quadro. O aplicativo torna as aulas mais lúdicas e atrativas 

aos alunos. Dessa maneira a ferramenta visa atrair mais os alunos para o estudo da 

matemática, transformando o abstrato em algo mais interativo.   

Palavras-chave: Aluno, aplicativo, matemática. 
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Introdução 

Uma secção cônica é a intersecção de um plano com a superfície lateral de um cone, a 

secção obtida pode ser uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole (VENTURI, 1994). 

 É um assunto da Geometria Analítica geralmente abordado no ensino médio de extrema 

importância por conta de sua vasta aplicação. Johannes Kepler (1571-1630) em sua lei 

das órbitas mostrou que o movimento dos planetas ao redor do Sol são trajetórias 

elípticas. Galileu Galilei (1564 - 1642) provou por meio de seus estudos que a trajetória 

de um corpo lançado obliquamente numa região de campo gravitacional é parabólica, 

também construiu um telescópio refrator com lentes no formato de hipérbole 

(GIOVANNI; BONJORNO, 2005). As elipses são importantes na saúde humana, 

espelhos refletores dos dentistas e em aparelhos radioterápicos.  

 É muito comum os alunos apresentarem dificuldades no entendimento do assunto de 

cônicas, principalmente devido ao grau de interpretação e abstração que é exigido. Isso 

leva muitos professores a optarem por não ministrar o conteúdo ou lecioná-lo de forma 

superficial.  

Devido a sua importância no desenvolvimento das ciências é necessário que os alunos o 

compreendam da melhor forma possível. Nesse sentido, a utilização de softwares 

educativos podem favorecer muito, tanto a aprendizagem dos alunos quanto a dinâmica 

do professor em sala de aula.  

 

Metodologia 

O aplicativo foi desenvolvido em linguagem de programação Java por um grupo de 

alunos do ensino médio - técnico do curso de informática do Instituto Federal da Bahia, 

após a constatação do grau de complexidade das cônicas. De uma maneira interativa o 

aplicativo constrói gráficos por meio da inserção das equações, facilitando o 

entendimento dos alunos.  
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O aplicativo foi testado com alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública 

que já tinham estudado o assunto de cônicas nas aulas de Matemática. Foram aplicadas 

atividades diferentes antes e depois da utilização do aplicativo pelos alunos e, percebeu-

se que o desempenho na resolução das atividades depois da utilização foi bem superior.  

A Figura 1 representa a tela inicial do aplicativo que contém os ícones de navegação e a 

Figura 2 um exemplo de cônica (elipse) desenhada pelo aplicativo.  

 

 

 
Figura 1: Tela inicial do Aplicativo 

 

Resultados e conclusões  

Com a utilização do aplicativo os alunos foram capazes de entender melhor os conceitos 

relacionados ao estudo das cônicas, tais como: Foco, distância focal, excentricidade etc. 

Perceberam visualmente, por exemplo, quando uma cônica é classificada como elipse 

(excentricidade entre 0 e 1), hipérbole (excentricidade maior que 1), parábola 

(excentricidade igual a 1) ou circunferência (excentricidade igual a 0). Os testes foram 

realizados com alunos do 3º ano do ensino médio do próprio IFBA- Campus Jequié, a 

avaliação consistiu em aplicar uma atividade com 8 questões sobre o assunto, o qual foi 

dividido em duas etapas. Primeiramente os alunos resolveram a atividade sem o auxilio 

da ferramenta, logo em seguida os mesmos poderam usar a ferramenta.  

Figura 2: Exemplo de uma elipse desenhada. 

 

lo de uma elipse desenhada. 

 

se desenhada. 
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Os testes feitos foram comparados e dessa forma foi possível comprovar o melhor 

desempenho dos alunos na resolução das questões com o auxílio da ferramenta. De 

acordo com relatos, 16 dos 25 alunos que se propuseram a fazer o teste para ajudar na 

pesquisa afirmaram que a ferramenta facilita o entendimento e a visualização 

principalmente dos gráficos (Figura 3).  . 

 Os professores que auxiliaram os testes também comentaram positivamente a utilização 

da ferramenta a qual possibilitou aos alunos assimilarem muito mais os conceitos 

transformando algo abstrato em algo mais lúdico e interativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Figura 3: Gráfico que evidencia os alunos que fizeram o teste.  
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Resumo 

 

  

Devido ao grande problema ambiental que o plástico traz, e o seu tempo de 

decomposição no meio, o jovem canadense David Burt criou um projeto de decomposição de 

polietileno, a matéria-prima de muitos materiais plásticos atualmente. Nesse processo, utilizam-

se bactérias raras uma do gênero Sphingomonas e outra do gênero Pseudômonas, juntamente 

com acetato de sódio a uma temperatura de 37 ºC, e consegue decompor 43% do plástico em 

seis semanas. Se esse projeto for utilizado em grande escala pode-se biodegradar o plástico, 

evitando que ele gere mais desequilíbrio ambiental e salvando diversas espécies. Vale-se 

lembrar que tal processo não gera nenhuma substância nociva. 

 

Palavras-chave: plástico, decomposição e bactérias.  

 

 

Introdução 
  

No mundo contemporâneo a busca pelo pratico é indispensável, e muitas das vezes se 

esquece do meio ambiente e das conseqüências que essa praticidade traz. O plástico, de modo 

geral, é a solução mais pratica encontrada em diversas situações, e o seu crescente consumo 

vem trazendo problemas sérios ao redor do mundo. O ser humano descarta seus resíduos 

geralmente em aterros sanitários ou em outros ecossistemas, causando impactos profundos em 

outras espécies. Um exemplo das conseqüências desse descarte são os problemas ambientais 

causados nos oceanos ao redor do mundo, onde tartarugas, leões-marinhos, baleias, peixes e 

outros animais confundem o plástico com comida e acabam morrendo. Há, no oceano pacífico, 

diversas espécies entrando em extinção por esses fatores, incluindo aves. Causando  como já 

sabemos, desequilíbrio ambiental.  

Além disso, outro fator preocupante sobre o mesmo se deve ao seu tempo de 

decomposição, o que varia entre 20 e 1000 anos. Um plástico até se decompor pode causar 

dano, e desequilíbrios ambientais por décadas devido a esse fato. Por isso faz-se necessária a 

busca de alternativas para a redução do despejo de plástico no meio. Tendo essa visão David 

Burt um estudante canadense criou em 2008 um projeto de decomposição de  polietileno (PE), 

principal matéria-prima de muitos materiais plásticos. 
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Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 

 
A metologia utilizada por Daniel Burd foi: 

 

Parte 1: isolação e teste de microorganismos degradadores de polietileno 

1) Preparação de pó PE. Uma mistura feita com 3g de fita de PE cortada e 3g de NaCl foi 

moídas durante 10 minutos usando pilão e secador. A mistura de fita de PE e NaCl moídos foi 

transferida em um cilindro contendo água destilada. A camada flutuante de partículas PE foram 

coletadas no filtro de papel, lavada três vezes com águas destilada e secada in um forno à ~60°C 

durante a noite. Após secas o pó de PE foi passado em uma peneira de malha.  

2) Preparação de crescimento e meio de enriquecimento. A lógica por trás do processo de 

enriquecimento foi para criar fortes condições seletivas usando o pó de PE como única fonte de 

carbono. Um meio de enriquecimento consistente de 0.1% (NH4)2SO4,0.1% NaNO3, 0.1% 

K2HPO4, 0.1% KCl, 0.02% MgSO4, e 0.01% e 0,01% de extrato de levedura foi preparado em 

1L de torneira H20. O meio de enriquecimento foi criado pela adição de 0,2 g de PE em pó a 

100 ml de crescimento médio. 

3) Isolamento de microrganismos degradadores PE por processo de enriquecimento. Algumas 

amostras de solo foram recolhidas num aterro local em Waterloo, Ontário, em seguida, 

misturados em conjunto e utilizados como uma fonte de potencial de microorganismos 

degradadores de PE. 1 g da mistura de solo foi adicionado ao primeiro frasco de 

enriquecimento, que foi incubada a 30 ° C durante ~ 4 semanas num agitador (200 RPM). 10 ml 

de caldo foi tirada a partir do primeiro frasco de enriquecimento, e re-inoculada em 100 mL de 

meio de enriquecimento fresco, em seguida, cultivadas sob as mesmas condições durante 4 

semanas. O mesmo procedimento foi repetido uma terceira vez. A cultura final de 

enriquecimento (CFE) foi filtrada através de papel de filtro para remover qualquer pó de 

polietileno restante. 

4) A medição da capacidade de degradação de PE. A degradação de PE foi realizada em 

frascos contendo 50 mL de meio de crescimento, 10 ml de CFE e, pesadas tiras de filme PE. Os 

frascos foram incubados num agitador durante 6 semanas a 300C. Frascos de controlo contendo 

10 ml de CFE fervido, para matar todos os micróbios, 50 mL de meio de crescimento e pesadas 

tiras de filme PE foram incubadas nas mesmas condições. A degradação do PE foi determinada 

por medição da perda de peso (%) das tiras de filme de PE. Após 6 semanas de incubação, a 

perda média de peso de tiras de filme de PE foi de 17,2% 1,45, enquanto as tiras de filme de PE 

em frascos de controle não demonstrou nenhuma perda de peso. Assim, o CFE é, na verdade, 

capazes de degradar a tiras de filme de PE. Os resultados são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Degradação de PE (%) por Cultura Final de Enriquecimento 

Número do frasco Frasco 1 Frasco 2 Frasco 3 

Perda de peso da fita do filme de PE(%) 19.32 15.27 16.83 

 

Parte 2: Identificação Microbiana 

1) Análise de Final Enriquecimento Cultura (CFE). CFE foi submetido a diluições seriadas e 

plaqueamento sobre placas Agar de Luria-Bertani (LB) para observar a morfologia e quantidade 

de microorganismos no CFE. Foram observadas quatro morfologias coloniais distintas, 

sugerindo a existência de pelo menos quatro estirpes microbianas diferentes em CFE. 

2) Purificação de estirpes microbianas de CFE. Colônias de cada estirpe microbiana de CFE 

foram recolhidas, ressuspensas em 0,2 ml de 0,85% de NaCl e em estrias de Agar LB. Este 
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procedimento foi repetido até que estirpes puras foram obtidas. Cada estirpe foi preservada em 

Agar LB. 

3) Medição da capacidade de degradação PE por cepas microbianas individuais de CFE. 
Estirpes microbianas isoladas da CFE preservados em Agar de LB foram testadas 

individualmente para capacidade de PE degradante. Os resultados são demonstrados na Tabela 

2, e mostraram que apenas a estirpe №2 é susceptível de degradação significativa PE. Os 

números representam uma média de três frascos que foram submetidos ao mesmo tratamento 

exato. 

Tabela 2. Degradação de PE por estirpes microbianas individuais isoladas da CFE.  

Número da estirpe №1 №2 №3 №4 

Média da perda de peso da tira de filme 
de PE (%) 

4.8 ± 0.62 21.6 ± 2.57 1.2 ± 0.69 2.3 ± 1.03 

4) Efeito da combinação de estirpes microbianas a partir de CFE sobre a degradação de PE. 

O grau de degradação do PE foi significativamente aumentado quando o PE mais forte 

degradador, estirpe №2, foi combinada com a estirpe №1. Os resultados são apresentados na 

Tabela 3. Os números representam a média de três frascos que foram submetidos ao mesmo 

tratamento exato. 

Tabela 3. Degradação de PE pela ação combinada de cepas microbianas isolados da CFE 

Estirpe combinada №2 & №1 №2 & №3 №2 & №4 

Média da perda de peso da tira de filme 
de PE (%) 

32.2 ± 2.67 22.5 ± 1.41 21.2 ± 2.23 

Uma explicação razoável desse fenômeno é que a estirpe №1 produz uma biosurfactante - um 

composto ativo de superfície. Biossurfactantes são compostos que emulsionar (solubilizar) 

oligômeros de PE. Oligômeros emulsificados são absorvidos e metabolizados pelas células 

microbianas. 

5) Identificação de estirpes microbianas. As estirpes microbianas foram caracterizadas de 

acordo com o seu fenótipo, com base na morfologia da colônia em Agar de LB. A morfologia 

das células bacterianas foi observada sob o microscópio após coloração de Gram. A 

identificação posterior foi feita usando o teste API 20NE, de acordo com as instruções do 

fabricante, bioMérieux. 

Caracterização da estirpe №2- células Gram-negativas, com pólos arredondados em forma de 

bastonete. Em Agar de LB, isso forma colónias pigmentadas amarela escura com 

aproximadamente de 0,2 milímetros de diâmetro, circular, ligeiramente convexa e opaca, lisa 

após 2 dias de incubação a 30 ° C. As células não crescem em condições anaeróbias. A estirpe 

foi negativo para a produção de ácido a partir de glicose. A estirpe de catalase e oxidase-

positiva se assimilou com acetato. A caracterização fenotípica tornou possível atribuir a estirpe 

№2 ao gênero Sphingomonas. 

Caracterização da estirpe №1- células gram-negativas em forma de bastonete. Após dois dias 

de incubação a 30 ° C em agar de LB a estirpe produziu colónias brancas lisas que têm uma 

aparência mucóide. A estirpe foi negativa para a produção de ácido a partir de glucose em 

condições aeróbias. Ele foi capaz de crescer em substratos orgânicos como glucose, gluconato e 

malato e deu um resultado positivo para o teste de oxidase e catalase. Característica fenotípica 

que permitiu a atribuição da estirpe №1 ao género Pseudomonas.  

 

Parte 3: Otimização da Degradação de PE por Combinação das estirpes №2 e №1 

1) Efeito da temperatura de incubação na degradação de PE. Os resultados (ver Tabela 4) 

mostraram que a degradação de PE aumentou significativamente em 300C comparado a 70C. 
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Os números representam uma média de três frascos que foram submetidos exatamente ao 

mesmo tratamento. 

Tabela 4. Efeito da temperatura na degradação de PE pela cultura mista de estirpes Nº2 e 

№1 

Temperatura de Incubação (ºC) ~70C ~30ºC ~37ºC 

Perda de peso da tira de filme de PE (%) 
2.8 ± 0.74 33.3 ± 2.22 36.5 ± 3.66 

2) Efeito do tamanho do inóculo na degradação de PE. A experiência demonstrou que a 

degradação de PE aumentou com o aumento do tamanho do inoculo de cultura mista. O 

aumento parou quando o volume das culturas foi mais do que 2 ml. Os números representam 

uma média de três frascos que foram submetidos exatamente ao mesmo tratamento. 

Tabela 5. Efeito do tamanho do inoculo em de PE degradação pela cultura mista de 

estirpes Nº2 e №1 

Quantidade de estirpes Nº2 e 
№1 (mL) 

0 0.25 0.50 1.0 2.0 3.0 

Perda de peso da tira de filme 
de PE (%) 

0.0 ± 0.0 4.4 ± 
1.22 

14.9 ± 
1.96 

26.4 ± 

2.04 
34.0 ± 

3.17 
33.5 ± 

2.41 

3) Efeito do acetato de sódio em degradação de PE. O raciocínio para esta experiência foi 

investigar a influência de acetato de sódio, como uma fonte alternativa de carbono na 

degradação de PE, a fim de aumentar a degradação de PE pela cultura mista de estirpes Nº2 e 

№1. Os resultados mostraram (ver Tabela 6) que baixas concentrações de acetato de sódio (até 

0,1%) estimular a degradação do de PE. Maiores concentrações de acetato de sódio reprimida 

degradação de PE. Os números representam uma média de três frascos que foram submetidos 

exatamente ao mesmo tratamento. 

Tabela 6. Efeito do acetato na degradação de PE pela cultura mista de estirpes Nº2 e №1 

A concentração de acetato de 
sódio (%) 

0 0.05 0.1 0.2 0.4 1.0 

Perda de peso da tira de filme 
de PE (%) 

35.3 ± 
3.88 

39.7 ± 

3.56 
42.8 ± 

3.23 
40.3 ± 
1.47 

21.7 ± 
2.43 

6.1 ± 
1.51 

 

 

 

 

Resultados e Conclusões 
 

 As conclusões feitas por Daniel Burt foram: 

 
―Um consórcio microbiano capaz de degradar PE foi obtido como um 

resultado do procedimento de enriquecimento. Duas estirpes que 

degradam de PE foram isolados a partir do consórcio e identificados 

como bactérias que pertencem ao gênero Pseudomonas e 

Sphingomonas. Um elevado grau de degradação do de PE foi 

conseguida por combinação das duas estirpes‖ (Burd, Daniel. 

―Plastic Not Fantastic‖, 2008, p. 5)  

 

 Materiais os quais utilizam do polietileno como matéria-prima causam danos tremendos aos 

ecossistemas aos quais esses são deixados para ser decompor, uma vez que os mesmos levam de  

20 a 1000 anos para se decompor. Com o processo de degradação do polietileno criado por 

Daniel Burt, podemos, caso aplicado em grande escala, biodegradar esses materiais, e com isso 
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salvar a vidas de diversas espécies, alem d e reduzir a quantidade de lixo que necessita de outros 

meios de descarte, como aterros sanitários.  
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Resumo 

 

 O projeto consiste no diagnóstico do uso dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) em postos de combustíveis no município de Jequié-BA, bem como análise da adoção de 
medidas coletivas. O procedimento metodológico utilizado foi questionário quanti-qualitativo 
relacionado a aspectos de segurança e saúde, que foi aplicado em 8 (oito) funcionários de três 
postos de combustíveis nas intermediações do IFBA – Campus Jequié. Constatou-se que a 
maioria dos equipamentos são disponibilizados pelo empregador, porém o uso não é frequente 
em virtude de inúmeras causas, tais como resistência ao uso, desconforto do EPI, entre outros. 
Notou-se a necessidade de uma fiscalização por parte do empregador mais constante, bem 
como programa de treinamento periódico. Ressalta-se a importância de estudos mais 
aprofundados relacionados à temática. 
 

Palavras-chave: saúde; frentistas; utilização de EPIs 

 

 

Introdução 

 

 A adoção de medidas de controle, tais como Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) são fundamentais para a proteção da saúde e da 

integridade física do trabalhador. O empregador tem como responsabilidade disponibilizar 

gratuitamente os EPI para os trabalhadores, bem como orientá-los, treiná-los e realizar a 

fiscalização constantemente (MTE, 1987). 

 Os postos de combustíveis apresentam inúmeros riscos à saúde do trabalhador devido à 

exposição a substâncias prejudiciais ao organismo humano como, por exemplo, o benzeno. O 

benzeno pode causar com o decorrer do tempo, vários tipos de câncer como leucemia, tumores 

mailto:roolvasconcelos@gmail.com
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cerebrais e hematopoiéticos. Causa também uma intoxicação crônica que afeta o sistema 

nervoso central e a medula óssea denominada benzenismo (FOGAÇA, 2015). Diante disso, é 

imprescindível a avaliação dos riscos e monitoramento da exposição dos trabalhadores.  

Nesse sentido, esta pesquisa consiste no diagnóstico do uso de EPIs pelos frentistas, bem como 

análise de medidas coletivas adotadas pelos postos de combustíveis do bairro Cidade Nova, no 

município de Jequié (BA), visando verificar a conformidade com as Normas Regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

 

Metodologia  
 

Para investigar o uso dos EPIs básicos pela função dos frentistas foram aplicados 

questionários semiestruturados nos postos de combustíveis, verificando os tipos de 

equipamentos que são utilizados, frequência do uso dos EPIs, medidas coletivas, entre outros. 

A aplicação dos questionários foi realizada em 03 (três) postos de combustíveis situado no 

Bairro Cidade Nova, no município de Jequié, totalizando 08 (oito) entrevistados.  

 

Resultados e Conclusões 

 

  

A Figura 1 demonstra a situação do uso dos Equipamentos de Proteção Individual nos postos 

de combustíveis do bairro Cidade Nova, no município de Jequié-BA. Assim, foi possível notar 

que 35% dos entrevistados utilizam a botina de segurança e 24% fazem uso da luva de PVC 

para troca de óleo, sendo considerado os EPIs mais utilizado pelo grupo avaliado. Entretanto, 

outros EPIs como máscara facial com filtro químico (17%), óculos de segurança (17%), luva 

nitrílica (4%), e avental (17%) o uso foi menos representativo. Esse aspecto do não uso 

contínuo dos EPIs impacta diretamente a saúde e a integridade física desses trabalhadores 

devido à exposição dos trabalhadores a substâncias toxicas presentes na gasolina, tais como 

benzeno. 

 Sendo assim, há necessidade de adoção de medidas de fiscalização pelo empregador, 

associado com educação, treinamento e sensibilização com relação à necessidade do uso dos 

equipamentos de proteção individual. É importante enfatizar que a NR 06 estabelece a 

responsabilidade do empregador em aplicar penalidades caso o empregado não utilize o EPI 

recomendado. Adicionalmente, a  Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no seu artigo 482 

cita que o empregado pode sofrer demissão por justa causa quando negligencia o uso do EPI 

(BRASIL, 1943). 

  Notou-se que apenas metade dos entrevistados informou que tem conhecimento sobre 

os aspectos da NR 20, que dispõe sobre segurança em operações envolvendo líquidos 
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combustíveis e inflamáveis (BRASIL, 1987). Ademais, todos os estabelecimentos analisados 

não apresentam sistema “sprinklers”, que consiste em um dispositivo indispensável para 

situações de emergência envolvendo incêndio (ABNT, 2014). 

Vale mencionar que 60% dos entrevistados informaram que a empresa elaborou as 

ordens de serviços de segurança, conforme estabelece a NR 01, que trata sobre Disposições 

Gerais (BRASIL, 1987). Outro aspecto analisado foi a não conformidade com relação à 

obrigatoriedade do kit de primeiros socorros nos estabelecimentos, conforme estabelece a NR 

07, que estabelece as diretrizes e parâmetros do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO). 

Através da realização desse estudo foi possível constatar que os empregadores 

disponibilizam os EPIs para todos os trabalhadores, entretanto são resistentes ao uso por 

inúmeras causas, como por exemplo desconforto. Dessa forma, há necessidade que o 

empregador implante uma política de fiscalização e aplicação de penalidades pelo não uso dos 

equipamentos pelos empregados. Além disso, é indispensável a implementação de um 

programa de treinamento contínuo nesses estabelecimentos, com ênfase no uso de EPI, bem 

como aspectos da NR 20, entre outros. 

Os postos de combustíveis analisados não dispõem de sistema de prevenção de 

combate a incêndio, especificamente sprinklers. Assim, há risco grave e iminente para os 

trabalhadores e estabelecimento instalados no entorno. 

Portanto, os trabalhadores estão expostos a inúmeros riscos à sua saúde e integridade 

física devido ao não uso frequente dos EPIs recomendados para sua função.  
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Anexos 

 

 
 

Figura 1 – Gráfico com o percentual de uso de EPIs pelos trabalhadores dos postos de 

combustíveis localizados no bairro Cidade Nova (Jequié-BA). 


