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E01 

Pastilhas desodorantes de citronela para uso em vasos 

sanitários, ralos e bueiros 

Ailton G. dos Santos (PF), Priscila S. Silva (PF), Valdimilson dos S. Carvalho (PF), Carolina 

S. Bispo (ES), Ingred Cristina A. da Silva (ES), Eugenio Mendes (ES) 
Colégio Estadual Doutor Milton Santos, Rua Dom Climério S/N, Bairro: Barro Preto - Jequié/BA 

Palavras-Chave: Aedes aegypti, pastilhas, citronela. 

 

agomesbio@gmail.com 

Resumo 

Considerando que já existem evidencias cientificas de que os bueiros têm um 

potencial papel na reprodução dos mosquitos Aedes aegypti, transmissor da 

dengue, zika e da chikungunya. Considerando também, que estudos feitos por 

pesquisadores da FIOCRUZ na Bahia, descobriram que Aedes também se 

reproduz em água suja examinando em bueiros na cidade de Salvador, criando 

assim a necessidade de desenvolver novas ferramentas de combate do mosquito 

transmissor. Com base nestas informações foram elaboradas pastilhas 

desodorantes para o vaso em sanitário, ralos e bueiros. Com isso teremos um 

remédio econômico e eficaz para eliminar os maus odores conseguindo um 

agradável aroma de limpeza no banheiro como também a proteção contra a 

proliferação do mosquito da dengue. Os produtos utilizados na confecção das 

pastilhas são ecológicos tendo como principais ingredientes (o óleo de citronela, 

bicarbonato de sódio, água oxigenada, suco de limão e vinagre branco) e, com 

eles, protegeremos também nosso meio ambiente já que todos sabem que a 

maioria dos produtos de limpeza que utilizamos em nossos lares, em sua maioria 

contem elementos nocivos não apenas para o meio ambiente como também para a 

nossa saúde em geral. Nosso objetivo é simples: dispor de um produto econômico 

e fácil de fazer e sustentável, com o qual poderemos cuidar também do meio 

ambiente. 
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E02 

Aerogerador 

Marcelle A. Lomanto
 
(ES), João Gabriel C. B. Santos

 
(ES), Marcos Antônio G. L. Junior

 

(ES), Marvin S. de Assis
 
(ES) e Alex José Ramos dos Santos (PF) 

 

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

 

Palavras-Chave: energia, vento, trabalho. 

 

celleandradel@hotmail.com 

 

Resumo 

Devido à falta de chuva, o Brasil vem enfrentando a pior crise energética da história. 

Sabe-se que cerca de 90% da energia produzida nas hidrelétricas brasileiras 

dependem da água em níveis adequados nos reservatórios para gerar energia, 

contudo, a ausência de chuvas tem prejudicado a oferta energética, principalmente na 

região Nordeste. Tem-se por objetivo promover uma forma sustentável de obter 

energia para consumo próprio. Utiliza-se uma tábua, suporte de ferro, jante de 

bicicleta, lâmpada de LED, correia, mini gerador e paletas de cano PVC para criar um 

esquema que utilizará da força do vento, acionando o gerador que conduzirá a energia 

obtida para a lâmpada que irá acender quando necessário. O resultado foi positivo, 

pecando apenas no armazenamento da energia. Conclui-se que, ao solucionar o 

impasse de armazenamento será possível diminuir os gastos energéticos da 

população. 

 

  



Vila da Ciência 2016 

 De 07 a 10 de Novembro  

Departamento de Química e Exatas 

                                                                                                                            UESB – Campus de Jequié 

 

5 
 

E03 

Detector de cargas elétricas- Eletroscópio de folhas caseiro 

Evelly Victória Costa Fonseca Santos (ES), Jayne Milly Queiroz Santana (ES) e Alex José 

Ramos dos Santos (PF) 

Colégio Batista Taylor- Egídio Av. 2 de Julho, 116; Bairro Muritiba – Jaguaquara/BA 

 

Palavras-Chave: Detector de cargas elétricas, Eletroscópio de folhas, Eletrostática.  

 

evelly_victoria@outlook.com 

 

Resumo 

O eletroscópio é um aparelho que indica a existência de cargas elétricas. Observou-se 

que os preços dos eletroscópios são altos, o que tornava o estudo da eletroscopia 

menos acessível. Com isso, estabeleceu-se como objetivo desenvolver um 

eletroscópio caseiro e de baixo custo. Para a realização do projeto utilizamos uma 

esfera condutora (5 cm de isopor envolto por papel laminado), fixada em uma das 

extremidades de uma barra condutora (13 cm de cobre) preso em um material isolante 

(tampa de cola branca), e duas finas folhas de metal (papel laminado) fixadas na 

barra, tudo isso dentro de um recipiente transparente. O resultado comprovou a 

eficácia do eletroscópio produzido, utilizando materiais simples, ao mostrar que a 

aproximação de um corpo carregado à esfera superior induz cargas no sistema, e as 

folhas se separam, por possuírem cargas de mesmo sinal. 
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E04 

PROTÓTIPO DIDÁTICO: MOTOR STIRLING GAMA 

Alex José Ramos dos Santos (PF), Sara Santos (ES), Bruna Ellen Santos (ES), 
João Paulo Barbosa (ES) e Mylena Silva (ES)  

Colégio Batista Taylor Egídio, Muritiba- R. Floriano Peixoto, Jaguaquara-Ba  

Palavras-chave: Motor, Stirling, Protótipo 

E-mail: sr_sr2@hotmail.com 
 

Resumo 
 

Devido à busca por energias alternativas, e a necessidade da fabricação 

principalmente de produtos que tenha uma baixa emissão de poluentes, desenvolve-

se experimentalmente um protótipo de Motor Stirling Gama que é feito com materiais 

recicláveis, como latinhas de refrigerante e leite, com finalidades didáticas. Este motor 

é uma máquina térmica de ciclo fechado, que utiliza o ar interno como fluido de 

trabalho. O cilindro quente acoplado a uma lata de alumínio está diretamente em 

contato com a chama fornecida por uma lamparina, esse confina o ar que se expande, 

tendo seu volume variado, mas por não sofrer a ação de grandes pressões, não a 

perigo de explosões. Após o impulso dado no volante, o vapor faz com que o pistão de 

trabalho impulsione o virabrequim tornando as rotações constantes. Para manter a 

temperatura do motor há um resfriador com água, entre os cilindros quente e frio, 

melhorando seu rendimento.  
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E05 

Defensivos Agrícolas Naturais… Eles também existem 

Danilo Souza Almeida (ES), Hyan Emanuel da Silva Souza (ES), João Paulo do 

Espirito Santo (ES), Wagston Félix Pereira Júnior (ES), Alex José Ramos dos 

Santos (PF) 

Colégio Monteiro Lobato, Rua Antônio Santos Costa, Bairro Palmeira, Jaguaquara-BA. 

 

Palavras-Chave: Defensivos agrícolas naturais, Piperina, Meio Ambiente. 

 

e-mail do autor principal: dsalmeida72@hotmail.com        

 

Resumo 

Atualmente, com o uso dos defensivos agrícolas, problemas ambientais muitos sérios 

estão acontecendo, que é o caso do escoamento e da lixiviação desses materiais para 

os lençóis freáticos e rios. Tais adversidades se devem pelo fato dos mesmos 

conterem alguns metais pesados e o DDT (diclorodifeniltricloroetano), um pesticida 

barato e eficaz, porém insolúvel em água. Deste modo, apresentamos alguns 

pesticidas naturais utilizando pimenta, alho, óleo de nim e sabão de coco, misturados 

com água para pulverizar as plantações. O cheiro forte desses produtos faz com o que 

insetos, fungos e bactérias, se afastem da plantação, entretanto a pimenta tem um 

destaque maior por apresentar a piperina, substância que quando entra em contato 

com alguns animais, como a formiga, afeta o sistema nervoso causando a paralisação. 
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E06 

Webscópio: explorando uma nova didática através do recurso 

de um Microscópio Eletrônico 

Alex Ramos (PF), Anderson L. Santos (ES), Isa Maria O. Portugal (ES), Ogana A. Brito 

(ES), Roberto M. Pelagatti (ES) 

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

Palavras-Chave: Webscópio, Portabilidade, Observação. 

E-mail do autor principal: alexramos.ramos@bol.com.br 

 

Resumo 

Objetivado em tornar aulas mais produtivas e lúdicas, o Webscópio, foi desenvolvido 

para dinamizar a observação dos mais variados objetos e poder detalhá-los com alta 

definição. De baixo custo e montagem simples, o mesmo foi feito utilizando-se de uma 

Webcam de 5 megapixels, tendo como base, 4 porcas, 4 parafusos, 4 elásticos e uma 

capa de caderno recortada. Devido ao seu tamanho e grande portabilidade, o 

Webscópio pode ser conectado à qualquer computador, o que traz novas alternativas 

para a sala de aula podendo alterar totalmente o conceito da didática em disciplinas 

como Biologia e outras aulas que utilizem esse material. 
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E07 

Ferro eletrizado para higienização da água 
 

Alex Ramos (PF), Bruna Souza Vieira
 
(ES), Julia Beatriz Pinto Araújo

 
(ES), Kalilla 

Oliveira dos Santos
 
(ES), Malu Fernandes Serra D’Emídio

 
(ES) 

 

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

Palavras-Chave: Água, despoluente, eletrofloculação. 

E-mail do autor: alexramos.ramos@bol.com.br 

 

 

 

Resumo 

 

O planeta Terra é formado por uma grande quantidade de água, porém, só uma 

pequena parcela pode ser consumida pelos humanos, e ainda assim, parte dessa 

porcentagem está poluída. O objetivo deste trabalho é comprovar a eficácia da 

eletrofloculação na limpeza de águas poluídas. Utilizando uma bateria de 

automóvel, ligada por um fio de cobre à telas e pregos de ferro, introduzidos na 

água com uma solução de corante alimentício e cloreto de sódio (sal de cozinha), 

percebe-se a capacidade de aglutinar as impurezas da água por meio de 

oxirredução, facilitando a retirada do material precipitado. Após um tempo de 

reação do experimento, é possível observar a formação de uma lama, que são 

impurezas se separando da água. Com isso, conclui-se que a experiência 

apresenta um resultado positivo, rápido e prático, de importante utilidade para a 

população e para o meio ambiente. 
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E08 

Gerador de Van der Graaff 

Rebeca Nascimento Barreto (ES), Adrielle Cardoso Granchelli (ES), Êmily dos Santos 

Pereira(ES), Anna Carolina Silva dos Santos (ES) e Alex José Ramos dos Santos (PF) 

Colégio Monteiro Lobato- Rua Antônio Santos Costa, n° 20, Palmeira 

 

Palavras-Chave: Gerador, Van der  Graaff, Eletroestática. 

 

rebecanbarreto@outlook.com.br 

 

Resumo 

O gerador de Van der Graaff é um equipamento muito presente em feiras de ciências 

e experimentos didáticos por ser curioso ao público e de fácil compreensão. As 

pessoas normalmente associam a alta voltagem a algo ruim e perigoso, e esse projeto 

tem como objetivo explicar a ocorrência de relâmpagos e trovões, além de acabar com 

muitos mitos e tornar a ciência algo mais tangível ao público leigo. O gerador 

eletroestático é um dispositivo que utiliza uma correia de borracha, com inovação de 

um pedaço de cobre sobre.a roldana, para acumular muitas cargas em uma esfera 

metálica oca, que pode chegar altíssimas voltagens. Aproximou-se uma panela a essa 

esfera e o resultado foi a ocorrência de descargas em gases a alta pressão, onde o ar, 

que antes era um meio isolante ou dielétrico, passou a se comportar como condutor de 

cargas.  
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E09 

Holometria: Explorando a Geometria Plana/Espacial através do 

recurso de um Simulador Holográfico 

Francielle S. Nonato(ES), Lara Nathávia S. de Oliveira(ES), Lavitta A. Brito(ES), 

Wellesson M. dos Santos(ES) e Alex José R. dos Santos (PF) 

Colégio Monteiro Lobato Rua Antônio Santos Costa- Número 20 - Bairro Palmeira 

Palavras-chaves: Geometria espacial, simulador holográfico, ensino dinâmico. 

fran.ssn@hotmail.com 

 

Resumo 

Diante da dificuldade no processo de ensino e aprendizagem da geometria 

plana/espacial, foi realizada uma pesquisa entre docentes e comprovou-se tal 

deficiência. Para solucioná-la, construiu-se um simulador holográfico reciclável, 

utilizando capa de CD e vídeos pré-editados reproduzidos no celular/tablet, visto que, 

esse facilita a visualização planificada de sólidos tridimensionais. Isso não só tornaria 

o ensino dinâmico e atrativo para os alunos, mas mostraria ao professor a importância 

do uso de instrumentos didáticos em sala de aula.  
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E10 

Mapeamento de Campo Magnético 

Ellen Nascimento Santos (ES), Francini Machado D’onofrio (ES),                                                              

Joana Angélica Souza Santos (ES), Judson Lopes França(ES) e Alex José R. dos Santos 

(PF) 

Colégio Monteiro Lobato- Rua Antonio Costa,20, Palmeira- Jaguaquara, Bahia. 

 

Palavras-Chave: Imã, ferro e alinhamento. 

 

E-mail: el_linha@hotmail.com  

 

Resumo 

Verificando-se a existência e a configuração dos campos magnéticos, utilizamos a 

limalha de ferro e imãs com tamanhos diferentes. Como a limalha de ferro tem pouca 

massa, ela não só se alinha aos dipolos magnéticos mas como também ajusta a 

direção do campo externo, desenhando assim sua distribuição e direção em torno do 

imã, explorando a criatividade como também despertando a curiosidade de quem vê. 

Isso ocorre por conta do campo magnético ser mais fortes em alguns pontos do que 

outros, sendo que uma ponta da limalha é puxada com mais força do que a outra, e 

por fim tendo o alinhamento com o campo. Analisando que a partir do distanciamento 

do imã, a força de atração vai diminuindo, enfraquecendo consequentemente o 

alinhamento gerado.   
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E11 

Máscara esfoliante de Noz-moscada, Açafrão e Biomassa 

Kendria S. Cezar (ES), Victoria Catharine da S. Cordeiro (ES), Laura Barbosa de Sousa 

(ES) e Alex José R. dos Santos (PF) 

Colégio Monteiro Lobato, Rua Antônio Santos Costa, Nº 20, Bairro Palmeira, Jaguaquara-BA. 

  

Palavras-Chave: Envelhecimento, Acne, Pele suave  

 

kendriasantos.1000@hotmail.com 

 

Resumo 

Todos os dias nossa pele (em especial o nosso rosto) é exposta ao sol, chuva, vento, 

poeira, bactérias... e outros diversos fenômenos que a danificam, acelerando, assim, o 

envelhecimento.  Durante a adolescência (principalmente) temos forte tendência à 

cravos e espinhas, devido às mudanças hormonais e o descuido com a alimentação; 

só quem já passou sabe que isso é, de fato, fase, e que, raramente, levamos as 

espinhas pra vida inteira. Contudo, não deixamos de buscar métodos que melhorem a 

nossa pele, e nos ajudem a passar mais rápido por fases tão desajeitadas. Com ou 

sem problemas, não devemos deixar de cuidar da nossa pele e nessa luta contra o 

envelhecimento e a acne, conseguimos uma grande aliada: a Noz-moscada. Quando 

associada a ingredientes como o açafrão, a biomassa de banana verde e o hortelã, 

cria-se um amigo potente, que promete proteger a sua pele da ação do tempo e da 

acne. Este amigo é a máscara esfoliante de noz moscada, que ajuda a controlar a 

oleosidade, retarda o envelhecimento, suaviza as manchas e seca cravos e espinhas.  

 

  



Vila da Ciência 2016 

 De 07 a 10 de Novembro  

Departamento de Química e Exatas 

                                                                                                                            UESB – Campus de Jequié 

 

14 
 

E12 

Sabão de Biri-biri 

Pabline de Oliveira Santiago(ES), Camila Souza Barreto (ES), Frances Luiza Nascimento 

Brandão (ES), Vitória da Cruz Coelho (ES), Alex José Ramos dos Santos (PF)  

Colégio Monteiro Lobato - Rua Antônio Santos Costa- Número 20 - Bairro Palmeira. 

 

Palavras-Chave: sabão, Biri-biri, ferrugem. 

 

pablinesantiago@hotmail.com 

 

Resumo 

O biri-biri (Averrhoa bilimbi) é uma fruta que pertence à família das Oxalidaceae, pode 

ser conhecida também como limão de caiena, devido ao seu sabor azedo 

característico e localização pela qual chegou às terras brasileiras, na Amazônia por 

Caiena. Podemos encontra-lo na Bahia, assim como em outros estados brasileiros. 

Alguns pratos da culinária têm sua utilização e ele pode até prevenir doenças. Tem 

nível elevado de ácido oxálico, o que contribuiu para o desenvolvimento  do nosso 

projeto. Como sabemos, remover ferrugem não é fácil. Foi então que tivemos a ideia 

de utilizar o biri-biri  pelo seu alto teor de ácido oxálico, na fabricação  de um sabão 

que fizesse remoção do ferrugem. Fizemos todos os cálculos estequiométricos até 

chegar às medidas certas dos ingredientes para utilizar na fabricação do mesmo.  
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E13 

Sabão alvejante tira-manchas feito com folhas de mamão, 

limão, vinagre e bicarbonato 

Kendria S. Cezar (ES), Victoria Catharine da Silva Cordeiro (ES), Laura Barbosa de Sousa 

(ES), Alex José R. dos Santos(PF) 

Colégio Monteiro Lobato, Rua Antônio Santos Costa, Nº 20, Bairro Palmeira, Jaguaquara-BA. 

  

Palavras-Chave: Tira-manchas de desodorante, Alvejante, Germicida. 

 

kendriasantos.1000@hotmail.com 

 

Resumo 

Durante o dia estamos sempre correndo, apressados, e o resultado de toda essa 

atividade é o aumento, considerável, da transpiração; o ato de suar é, absolutamente, 

normal do organismo, porém, estamos sempre fugindo dele, não gostamos de ter as 

roupas molhadas ou um cheiro desagradável, e por causa disso, usamos todos os dias 

produtos que agem na produção de suor. No entanto, o uso contínuo de 

antitranspirantes e desodorantes podem causar manchas e odores desagradáveis nas 

roupas. As roupas manchadas com desodorantes são, na maioria das vezes, muito 

difíceis de limpar, pensando nisso criamos o Sabão Alvejante Tira-manchas feito com 

folhas de mamão, limão, vinagre e bicarbonato de sódio. Estes componentes já são 

conhecidos, separadamente, por seus efeitos na limpeza em geral e por serem 

excelentes germicidas; logo, associados se tornam ainda mais potentes e capazes de 

alvejar e remover as manchas das roupas.  
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E14 

Sistema de Bombeamento d’água Caseiro, Facilitando Vidas  

Alleson Moura da Silva(ES), Gabriel Pires Santana Almeida (ES), Leonardo Pinto Araújo 

(ES), Nathan Keven Machado Coelho (ES) e Alex José Ramos dos Santos (PF)  

Colégio Monteiro Lobato -, R. Antonio Santos Costa n20º -  Palmeira - Jaguaquara-BA - CEP 45345000.  
 

Palavras-Chave: Bomba d’Água, bombeamento econômico, abastecimento.  

 

Email para contato: sergio.sec@hotmail.com 

 

Resumo 

O projeto realizado pelos alunos do colégio Monteiro Lobato, juntamente com o mestre 

Alex Ramos, consiste em um esquema de bombeamento hídrico caseiro, feito 

basicamente pelos princípios exercidos pela pressão de um corpo sobre o outro, assim 

possibilitando o deslocamento do mesmo. Objetivo principal da escolha, foi uma 

tentativa de evitar o desperdício da água da chuva, e uma forma de economia em 

todos os sentidos. A água acumulada é levada por um cano A, que sofre uma intensa 

pressão com o movimento de rotação de uma corda, com borrachas presas em volta, 

sobre uma roldana, que ao passarem pela água, encaminham a água do recipiente 

para o cano A, onde se acumula até atingir um limite que está localizado o cano B, que 

leva a água para o local de preferência do usuário. 
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E15 

MECÂNICA DO SOLO: observar, conhecer, experimentar para 

cuidar 

Aline Lomanto Couto Menezes (PF), Beatriz Macedo Soares(ES), Carlos Eduardo Costa 

Souza(ES),  Ewerton de Jesus Silva(ES)  

Colégio Estadual Modelo Luís Eduardo Magalhães, Rua Dois de Dezembro, s/n bairro Santana Ipiaú-BA). 

 

Palavras-Chave: solos, aprendizagem química, preservação. 

 

alcm_qui@hotmail.com 

 

Resumo 

O solo é um recurso natural renovável que é responsável por abrigar as espécies 

vegetais e também por ser o meio de sobrevivência do ser humano e dos animais. Tão 

essencial para a sociedade humana como o ar e a água, eles correspondem a base de 

90% de todos os alimentos, suportam as aglomerações humanas e fornecem 

matérias-primas e águas subterrâneas. Entre os principais problemas destacamos: a 

perda da camada superior dos solos devido à erosão ou atividades de construção, a 

contaminação e a acidificação. Através de pesquisas teóricas, práticas e de campo, os 

alunos do 2º ano do ensino Médio observaram nos tipos de solos, cor, textura, cheiro, 

pH, umidade, granulação entre outros. Desenvolvemos experiências para testar saúde 

do solo entre outros aspectos químicos e físicos que são importantes para o nosso 

cotidiano, pois dependemos dos solos para tudo, e devemos preservá-los. O presente 

trabalho apresentou sugestões, para melhorar plantio em hortas (caseira ou escolar) e 

tratamento do solo, tentando resolver questões como erosão e degradação de um 

solo. Agregamos nossos conhecimentos adquiridos com a pesquisa, na produção de 

nossa horta escolar e aprimoramento de conceitos na disciplina de química, como 

acidez, alcalinidade, pH, bem como aplicação da “calagem” no solo. 
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Resumo 

A tecnologia da computação avança a cada dia e para acompanhar esse crescimento, 

processadores tornam-se cada vez mais rápidos e eficientes. Os processadores são 

os principais responsáveis pela dissipação de calor, se não forem adequadamente 

resfriados, podem causar danos ao computador, como perda de dados e tempo de 

processamento. Assim, o presente trabalho apresenta análises e experimentos 

relacionados a mecanismos alternativos ao tradicional resfriamento mecânico de 

computadores pessoais. Este trabalho propõe formas não convencionais de 

resfriamento, a partir de sucatas de computadores e objetos de uso doméstico. O 

objetivo geral do projeto busca experimentar e analisar as diversas práticas de 

redução da temperatura dos processadores em computadores pessoais dos tipos PC 

e notebook. Foram criados 3 (três) protótipos de mecanismos de resfriamento de Pcs: 

a técnica de imersão do computador no óleo de cozinha, a construção de suportes 

para Notebooks a base de tubulação PVC e o terceiro protótipo utiliza a exposição de 

componentes internos do computador com o contato direto com ar ambiente. O 

trabalho busca identificar quais métodos mais funcionais, econômicos e sustentáveis 

relacionados ao resfriamento e aumento no desempenho dos recursos 

computacionais.   
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Resumo 

O Brasil tem uma enorme diversidade das belezas naturais pelo seu imenso território, 

com isso o turismo vem aumentando cada vez mais, em todas as regiões. Na cidade 

de Jequié, situada no interior da Bahia, não é diferente. Apesar de ser um município 

em desenvolvimento, o turismo está se tornando uma atividade frequente. Por ser uma 

região repleta de riquezas naturais, o ecoturismo é uma forma que os turistas 

encontraram para explorarem a cidade. Um dos pontos turísticos para a realização do 

ecoturismo é a Barragem da Pedra e a Fazenda Velha, porém algumas pessoas não 

sabem como chegar e nem o que pode ser explorado nesses locais. Partindo do 

pressuposto que na cidade de Jequié ainda não existe uma forma fácil e acessível 

para auxiliar os turistas e visitantes, o projeto possibilitará facilitar o acesso a pontos 

turísticos, como a Barragem da Pedra e a Fazenda Velha, através de um aplicativo 

para tabletes e celulares. Este projeto tem como objetivo mapear os pontos turísticos 

da Barragem da Pedra e Fazenda Velha, traçar rotas para esses pontos turísticos e 

expor por meio de imagens os locais a serem visitados. 
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Resumo 

O leite é o alimento mais comum na dieta das crianças nos dois primeiros anos de vida 

e mantém-se bastante frequente até os cinco anos. Dessa forma, programas que 

visam combater à desnutrição em crianças incluem quase que obrigatoriamente o 

enriquecimento de leite. Além do elevado consumo pelas crianças, uma vantagem em 

relação aos outros alimentos é a possibilidade de uso do leite em pó, obtendo-se 

maiores durabilidade e facilidade de transporte. Uma das desvantagens do leite de 

vaca é que ele pode desencadear uma alergia. O sistema digestivo do bebê não está 

plenamente formado e pode deixar que alguns fragmentos de proteína alimentar 

passem intactos para o sangue. Essas moléculas estranhas provocam então uma 

reação defensiva do sistema imunológico, e essa reação fica mais forte a cada vez 

que o bebê se alimenta. Por esse e outros motivos começaram a ser criados novos 

tipos de leites. Um deles é o leite de soja, que é um extrato hidrossolúvel de soja, por 

não conter lactose é um dos mais utilizados por pessoas intolerantes á lactose. Nosso 

trabalho tem como objetivo obter qualitativamente o teor de íons cálcio presente em 

diversas marcas de leite de soja enriquecido, comercializados atualmente. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é integrar os visitantes da Vila da Ciência com atividades 

desenvolvidas por quatro alunos do 6º ano do Colégio Estadual César Borges, 

integrantes do Projeto Mais Educação. Os alunos demonstrarão atividade com o 

material didático Peças Retangulares (kit), material desenvolvido por professores da 

UFCG (Universidade Federal de Campina Grande). Esses alunos construirão as 

peças do kit, Em seguida proporão aos visitantes dois blocos de atividades: Uma 

direcionada a formação do pensamento lógico e outra explorando o kit Peças 

Retangulares em atividades e jogos. Atividades curiosas e divertidas que, além de 

instigar o visitante para a resolução dos problemas apresentados, exigirão do 

mesmo: atenção, percepção, uso do raciocínio lógico e da memória, atributos 

cognitivos básicos e inerentes a todo ser humano, independentemente da idade. As 

atividades apresentadas serão destinadas principalmente para crianças do Ensino 

Fundamental I e séries iniciais do Ensino Fundamental II. 
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Resumo 

A tensão superficial é a força com que as moléculas de água estão ligadas uma 

a outra formando uma superfície e essa superfície tem uma resistência que 

permite que insetos, por exemplo, andem por cima da água. A tensão superficial 

da água é resultado das ligações de hidrogênio, ou seja, é resultado de forças 

intermoleculares causadas pela atração dos hidrogênios de determinadas 

moléculas de água com os oxigênios das moléculas de água vizinhas.  O 

experimento tem como objetivo apresentar de maneira simples, lúdica e interessante o 

conceito básico de tensão superficial. No experimento, utilizamos um recipiente cheio 

de água e colocamos uma quantidade razoável de orégano, assim quando o orégano 

estiver flutuando na superfície, colocamos a ponta do nosso dedo, que deve estar 

molhado com detergente. O resultado é uma repulsão por parte do detergente, que faz 

com que as moléculas da água, que é menos densa, se unam cada vez mais e fazem 

o orégano se deslocar para a borda do recipiente. 
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Resumo 

O gelo “Pykrete” é um gelo “indestrutível”, que pode suportar o peso de um carro sem 

que ocorra a sua quebra. O gelo “Pykrete” não é apenas água congelada, ele contém 

fibras de algodão que o torna resistente a impactos e sobrecargas. O nosso objetivo é 

fazer um gelo que não se quebre facilmente, que não descongele rapidamente e 

compará-lo com o gelo feito de água congelada. Os materiais que serão utilizados são: 

uma vasilha média, água e algodão. Depositaremos uma pequena camada de algodão 

na vasilha, em seguida adicionaremos água, cuidadosamente adicionaremos mais 

outra camada de algodão e mais uma certa quantidade de água, repetiremos 

novamente os passos até preenchimento da vasilha. Levaremos para o congelador até 

sua completa solidificação. Os aspectos do gelo “Pykrete” e do gelo “normal” que 

serão comparados são: a resistência a choques mecânicos e a velocidade de 

descongelamento, para tanto, utilizaremos um martelinho para testar resistência e um 

isqueiro para o descongelamento. Esperamos que o gelo “Pykrete” ofereça maior 

resistência a choques mecânicos e ao descongelamento, pois em vez de centralizar a 

força e o calor exercidos sobre o objeto, as fibras de algodão os dispersa.  

 

  



Vila da Ciência 2016 

 De 07 a 10 de Novembro  

Departamento de Química e Exatas 

                                                                                                                            UESB – Campus de Jequié 

 

24 
 

E22 

A vela que levanta a água 

Amanda Dias Pinheiro(ES),  Elis Lima De Andrade(ES), Gabriela Gomes Ferrari(ES), João 

Pedro Caribé Bispo(ES), Bruno Santos Almeida(PF) 

 
Colégio Dom Pedro II, Trav. Landulfo Caribé, 18/19,jequiezinho, Jequié-BA 
Palavras-Chave: gases, pressão atmosférica, temperatura 

 

 almeidabs@hotmail.com  

 

Resumo 

Pressão atmosférica é a pressão que o ar da atmosfera exerce sobre a superfície do 

planeta. Essa pressão pode mudar de acordo com a variação de altitude ou 

composição dos gases. O objetivo desse trabalho é verificar como age a pressão 

atmosférica. Os materiais que serão utilizados são: uma vela, um prato, uma garrafa 

de vidro, um isqueiro, água e anilina para deixá-la mais visível. Os resultados 

esperados é que quando a chama da vela se apague, a pressão atmosférica empurre 

a água com anilina, fazendo que suba para dentro da garrafa de vidro. Conclui-se que 

quando colocado a garrafa em cima da vela a mesma se enche de ar quente, todo ar 

frio sai do recipiente. E quando o mesmo é colocado em cima da água, por causa da 

diminuição do oxigênio, a chama vai se apagando e a temperatura dentro da garrafa 

também vai diminuindo. Quando a temperatura de um gás cai, a pressão, 

consequentemente, também vai caindo e é o que acontece dentro da garrafa, a 

pressão diminui e ela compete com a pressão atmosférica que está do lado de fora e 

ela acaba perdendo essa competição para a pressão atmosférica, a mesma faz a água 

entrar na garrafa.  
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Resumo 

A água é muitas vezes chamada de solvente universal, pois ela tem a capacidade de 

dissolver grande parte das substâncias ao nosso redor. No entanto, em nosso 

cotidiano, existem algumas substâncias hidrofóbicas, que são aquelas que repelem a 

água e não se solubilizam nela, permanecendo intactas, sem se molhar. O objetivo do 

trabalho é demonstrar como ocorre a interação da água com os compostos 

hidrofóbicos. Os materiais que serão utilizados são: areia colorida (vende em 

floricultura), spray hidro repelente, forma de alumínio, peneira, recipiente com água, 

uma colher. Conclui-se que o hidro-repelente, como o próprio nome sugere, repele as 

moléculas da água e funciona como um verniz, fazendo com que quaisquer materiais 

ou substâncias envolvidos por ele mantenham-se secos. Então, no caso da areia 

hidrófoba, suas moléculas não conseguem interagir com as moléculas da água e é por 

isso que ela não se molha. 
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Resumo 

Um pêndulo é um sistema composto por uma massa acoplada a um pivô que permite 

sua movimentação livremente. A massa fica sujeita à força restauradora causada pela 

gravidade. Existem inúmeros pêndulos estudados por físicos, já que estes descrevem-

no como um objeto de fácil previsão de movimentos, alguns deles são os pêndulos 

físicos, de torção, cônicos, de Foucalt, duplos, espirais, de Karter e invertidos. Mas o 

modelo mais simples, e que tem maior utilização é o Pêndulo Simples. Este pêndulo 

consiste em uma massa presa a um fio flexível e inextensível por uma de suas 

extremidades e livre por outra. O objetivo desse trabalho é construir um Pêndulo 

Simples utilizando materiais encontrados no cotidiano. Os materiais que serão 

utilizados são: bolinhas esféricas, cano PVC, linha, base de madeira e tinta. As 

bolinhas esféricas serão sustentadas por linhas fixadas no cano PVC sob a base de 

madeira pintada. Os resultados esperados é que quando afastemos a massa da 

posição de repouso e a soltamos, o pêndulo realize oscilações. Ao desconsiderarmos 

a resistência do ar, as únicas forças que atuam sobre o pêndulo são a tensão com o 

fio e o peso da massa. 
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Resumo 

Quando falamos a nossa voz gera ondulações e vibrações sonoras e estas se 

propagam para todas as direções, alcançando distâncias variadas, de acordo com a 

intensidade sonora. O nosso objetivo foi mostrar que as ondas sonoras inicialmente 

invisíveis ao olho humano, podem ser vistas, com o auxílio da luz. Os materiais 

utilizados foram: uma lata de leite condensado ou de extrato de tomate, cano PVC, 

balão, fita, crepe, cd e laser. Nós cortamos o fundo e a frente da lata, depois cortamos 

a parte de cima do balão, depois esticamos e colocamos na lata e o cd com a fita no 

balão, depois fizemos um suporte para o laser cortamos o cano PVC em forma de V e 

colamos no cano PVC com a fita para o laser não ficar solto. Ao falar as ondas 

sonoras geram vibrações que são captadas e propagadas pela lata e estas fazer com 

que a luz do laser sofra variação aumentando e diminuindo de tamanho. Sendo assim 

não é possível enxergar a voz, mais o efeito das vibrações sonoras geradas na voz. 
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Resumo 

Muitas histórias rondam Arquimedes, mas sabe-se que ele era um notável matemático 

e inventor. Uma das mais conhecidas é que ele usou espelhos côncavos para 

incendiar navios romanos, durante a Segunda Guerra Púnica. O objetivo do trabalho é 

construir um equipamento utilizando espelhos côncavos para incendiar objetos, 

recriando assim a invenção de Arquimedes. Os materiais que serão utilizados são: 

espelhos côncavos, uma farol de carro, madeira, bateria, prego e cola. Em uma das 

extremidades acionaremos um foral de carro ligado a uma bateria veicular para ser a 

fonte luminosa e na outra extremidade espelhos côncavos convergirão os raios 

luminosos em um único ponto. Em seguida um palito de fósforo será posicionado no 

foco do espelho e observaremos se o mesmo incendeia. Sabe-se que se os raios 

paralelos ao eixo principal incidirem em um espelho côncavo, eles serão refletidos 

passando pelo foco deste espelho, promovendo a elevação da temperatura capaz de 

incendiar alguns objetos 
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Resumo 

Aderência é uma característica física dos objetos, que permite aderirem, colarem-se 

entre si.  Objetivo desse experimento é criar uma massinha de giz capaz de aderir em 

superfícies lisas como o vidro na forma de tinta. Os materiais que serão utilizados são: 

giz de quadro-negro, detergente, água e pinceis, e fragmento de vidro. O giz de 

quadro será triturado, em seguida será acrescentada água e detergente 

gradativamente. A mistura será agitada até ficar com uma consistência pastosa, então 

estará pronta para passar o pincel na massinha e pintar o vidro. O giz na sua forma 

sólida não é capaz aderir em superfícies lisas, mas no estado pastoso a aderência é 

possível. Em contato com detergente a tensão superficial é rompida e a tinta se 

desprende do vidro.  
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Resumo 

A densidade é uma propriedade específica de cada material que serve para identificar 

uma substância. A densidade (ou massa específica) é a relação entre a massa (m) 

e o volume (v) de determinado material (sólido, líquido ou gasoso). O objetivo do 

trabalho é fazer uma luminária em que as substâncias com densidades diferentes 

fiquem em constante movimento. Os materiais que serão utilizados são: água, sal, 

óleo, recipiente transparente e corante para óleo. A água será inserida até próximo do 

limite do recipiente e completado com o óleo misturado com o corante e por fim, será 

acrescentado sal. Os resultados esperados é que como a água é mais densa que o 

óleo, ou seja, possui mais massa, o que a faz ir pro fundo do copo enquanto o óleo 

fica na superfície. Mas quando jogamos o sal, ele adere no óleo e o torna mais denso, 

formando a lava que desce para o fundo. No fundo do recipiente, o sal se dissolve na 

água, e o óleo, que perdeu sua densidade, volta a boiar na superfície e assim 

novamente o sal é adicionado para recomeçar a experiência  
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Resumo 

 O som se propaga quatro vezes mais rápido na água do que no ar. O que uma fonte 

sonora faz é comprimir a massa de ar, ou água, que estiver mais próxima em um 

volume menor. Aí o meio reage: ele expande novamente e se choca com as moléculas 

mais próximas, que, em seguida, repetem o processo. Como a onda sonora se 

transmite por compressão e descompressão, sua velocidade depende basicamente da 

elasticidade do meio. Como a água, quando comprimida, reage bem mais rápido que o 

ar (tem mais elasticidade), a velocidade das ondas sonoras é maior dentro dela. O 

objetivo do trabalho é descobrir, porque o som se transmite muito mais eficiente e 

rapidamente na água, do que no ar e para isso os materiais que usaremos serão 

garrafas de vidro, água e baqueta. Com as garrafas de vidro iremos enchê-las com 

diferentes volumes de água e com auxílio de uma baqueta, vibraremos os copos e 

observar os possíveis sons que serão formados. 
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Resumo 

Quando ocorre a incidência da luz em uma superfície e ela retorna ao meio do qual ela 

estava se propagando, dizemos que ocorreu o fenômeno óptico reflexão. Atualmente o 

conceito de reflexão da luz é muito utilizado no campo da segurança patrimonial em 

alarmes e sirenes. O objetivo do trabalho é compreender o conceito da reflexão da luz 

em espelhos planos e criar um sistema de segurança sonoro de segurança utilizando-

se da luz. Os materiais que serão utilizados são: malha escura, espelhos, laser, caixa 

de som, bateria de 9v e máquina de fumaça. No ambiente fechado e parcialmente 

escuro os espelhos serão posicionados em ângulo, para que a luz de um laser seja 

refletida em todos os espelhos, formando um labirinto luminoso. Para a visualização 

dos feixes de luz, será acionada uma máquina de fumaça. Todas as vezes que a 

reflexão da luz em algum dos espelhos for interrompida uma sirene será 

automaticamente acionada.  
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Resumo 

A turbina de Tesla é uma turbina de fluxo sem lâminas centrípetas patenteado por 

Nikola Tesla em 1913. É referida como uma turbina sem lâminas 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 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, 

como pilhas, cobre, madeira e arame. 
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Resumo 

 Eletroímã é um dispositivo no qual a eletricidade percorre um fio enrolado em um 

pedaço de ferro e que se comporta como um ímã. O estudo baseia-se na variação do 

campo magnético, quando uma corrente elétrica atravessa um cabo de cobre, 

enrolado em um prego. A força do campo magnético é proporcional a corrente 

elétrica. O objetivo do trabalho é construir um eletroímã de prego e demonstrar os 

efeitos magnetismo que consegue atrair alguns objetos de metal. Os materiais que 

serão utilizados são: Um prego, duas pilhas de 1,5v, fio de cobre, fita isolante, 

interruptor e moedas. Será enrolado o fio de cobre na extensão do prego, com a ajuda 

da fita isolante para que o fio fique fixo no prego, deixando para fora as duas 

extremidades. Será conectado as pontas raspadas do fio a pilha e por fim, aproximar o 

eletroímã em vários objetos de metais e tentar atraí-los. Os resultados esperados que 

os objetos constituídos de metal sejam atraídos pelo campo magnético, contudo 

atração dependerá da quantidade de metal que o constitui e a massa. 
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Resumo 

É sabido que uma grande quantidade de metais pesados no solo bem como no meio aquático 

pode afetar o ecossistema provocando danos irreparáveis à saúde da fauna e da flora local, e 

muitas vezes, a morte deste ecossistema. Estes metais quando em excesso podem provocar a 

inibição do crescimento de plantas utilizadas na alimentação da população. Não raro, o uso 

de agrotóxicos em frutas e hortaliças, provoca também sérias, e, muitas vezes, irreparáveis 

doenças nos seres humanos devido ao acúmulo natural através da ingestão. Este 

experimento tem por finalidade, demonstrar como o uso demasiado desses metais na 

agricultura pode afetar o desenvolvimento de alimentos utilizadas no dia a dia. Assim, será 

apresentado os resultados um bioensaio, onde se utilizará como exemplo o crescimento das 

raízes dos bulbos da cebola (Allium cepa) em diferentes concentrações de sulfato cúprico 

penta hidratado (CuSO4 .5H2O), com a finalidade de alertar à população sobre os riscos e 

problemas gerados a partir do consumo desses alimentos . 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo orientar as pessoas como reduzir os resíduos 

sólidos produzidos (lixo seco), que na maioria das vezes são destinados 

incorretamente. O processo da compostagem a seco consiste na decomposição de 

materiais orgânicos, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material 

estável, rico em húmus e nutrientes minerais. Este pode ser feito com restos de 

cascas de frutas e verduras que inicialmente são misturadas com terra de boa 

qualidade, ou seja, solo argiloso e colocado ao sol, sendo umedecido quando seco. 

Por um período de trinta dias, todos os dias pela manhã o solo deve ser mexido, 

acrescentando cascas por até oito dias, quando o solo fica preparado. Com este solo 

realizou-se o plantio de algumas hortaliças como alface, coentro e cebolinha. Para 

comprovar a eficiência do solo realizamos o plantio com outro solo recolhido de um 

quintal.  Acreditamos que se todos juntos começarmos a destinar corretamente as 

cascas de frutas e verduras consumidas, no futuro teremos menos resíduos sólidos 

produzidos e como nos disse Lavoisier “na natureza nada se perde, tudo se 

transforma”. Também temos o intuito de incentivar as pessoas a consumir alimentos 

mais saudáveis, plantados nas próprias residências com seu próprio solo produzido. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um experimento no qual a água pega 

fogo. Na verdade, o que pega fogo é um líquido que apresenta as seguintes 

propriedades: é incolor, mais volátil que a água e inflamável. Assim, quando se mistura 

este líquido com a água por ser mais volátil ele tende a subir e em contanto com o gás 

oxigênio incendeia, no entanto, isto só é observável se o líquido misturado com a água 

estiver em uma garrafa ou em um erlenmeyer, os quais apresentam uma boca estreita 

e fazem com que o líquido se concentre nesta região, na qual ao se acender um 

fósforo e colocar o fogo em contato o líquido na água fica em chama. Desta forma, o 

que pegou fogo foi a acetona, que apesar de ser da mesma cor da água, é mais volátil 

e inflamável. O experimento original utilizou fluído de isqueiro, mas como não 

encontrarmos substituímos pelo álcool que não funcionou por conta da solubilidade, já 

que ambas substâncias são polares e realizam ligações de hidrogênio. Resolvemos 

substituir pela acetona que funcionou, ainda que seja solúvel na água e também polar, 

sua força intermolecular é dipolo permanente, o que justifica o fenômeno ocorrido. 
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Resumo 

Este experimento envolve os conceitos de física como pressão, compressão do ar e 

atrito de do ar, os quais são muito importantes para a compreensão de vários 

conteúdos desta disciplina. Além disso, o experimento denominado “espingarda de 

cenouras” é um brinquedo caseiro simples e divertido, o que possibilita a explicar tais 

conceitos físicos de forma lúdica. Para este experimento precisou-se de cenouras, 

cano de cobre de aproximadamente 80 cm, pedaço de ferro mais fino e comprido que 

o cano. Para transformar o cano num bom furador de cenouras precisou-se lixá-lo e 

alargá-lo. Posteriormente pegou-se o pedaço de ferro e o preparou como empurrador 

da cenoura, amarrando-o com uma borracha em uma das pontas para que o mesmo 

se encaixasse no cano ficando uma parte de fora. Em seguida encaixou-se o cano na 

cenoura, retirando-se um pedaço da mesma nas duas pontas do cano e logo depois 

usou-se o pedaço de ferro para empurrar a cenoura dentro do cano e assim 

arremessá-la. Isto acontece, porque a cenoura nas duas pontas do cano “prende” ar e 

conforme vai se comprimindo o ar vai ganhando pressão, até que chega um momento 

em que a pressão do ar é mais forte do que o atrito que existe entre a cenoura e a 

ponta do cano, fazendo-a sair, ou seja, por isso a cenoura é arremessada de entro do 

cano.  
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar o quarto estado físico da matéria, 

ou seja, o plasma. É muito comum ouvirmos que a matéria apresenta os estados 

físicos: sólido, líquido e gasoso, no entanto, existem outros estados intermediários 

como os vapores e o plasma que pouco se discute.  Uma substância no estado sólido, 

como a água ao receber energia passa para o estado líquido e ao receber mais 

energia se transforma no estado gasoso. Neste estado se a substância receber mais 

energia passará para estado físico plasma. Isto ocorre porque a matéria fica tão 

sobrecarregada que os átomos se desfazem, ou seja, os elétrons se separam, 

tornando-se semilivres e circulantes. Para observarmos este estado físico é 

necessário uma lâmpada incandescente, na qual existe um gás chamado neônio e ao 

ficar em contato com um condutor de corrente elétrica contínua possibilita a 

visibilidade de raios dentro da lâmpada, observados com maior nitidez em cenário 

escuro, os quais ocorrem no quarto estado físico da matéria denominado plasma. 
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Resumo 

Muitos conteúdos estudados no Ensino de Ciências não são efetivamente aprendidos 

pelos educandos porque o seu interesse não foi despertado. Não podemos realizar 

experimentos com todos os conteúdos, mas quando isto é possível o interesse do 

educando aumenta e as chances de compreensão também. Assim, com o 

experimento a seguir é possível contextualizar os conteúdos solubilidade das 

substâncias, mudanças de estados físicos da matéria e precipitação de substâncias. 

Para realizarmos preparamos uma solução transparente de iodeto de potássio (2 g) 

dissolvido em 600 mL de água e outra solução de nitrato de chumbo (2 g) dissolvido 

em 200 mL de água. Ao misturarmos as duas soluções formou-se uma solução de 

nitrato de potássio (solúvel em água) e iodeto de chumbo (pouco solúvel em água) que 

fica com uma coloração amarela intensa, da qual retirou-se 400 mL e colocou-se 400 

mL de água bem quente, a qual tornou a solução de iodeto de chumbo praticamente 

dissolvida na água. Ao fazer o processo oposto, ou seja, adicionar água gelada, a 

solução começou a formar cristais de iodeto de potássio. Isso acontece porque o 

iodeto de chumbo aumenta seu índice de solubilidade a altas temperaturas e ao ser 

resfriado começa a se solidificar, formando cristais brilhantes, os quais chamam 

atenção.  
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Resumo 

Este trabalho busca desenvolver utilização de serviço delivery utilizando a cultura 

orgânica de hortaliças, frutas e legumes de agricultores da região valorizando assim a 

ideia da agricultura familiar, responsabilidade ambiental, segurança alimentar e 

potencial empreendedor. Justifica-se pelo pouco material didático e cientifico para as 

condições locais para a produção orgânica de hortaliças e como fonte de renda 

familiar. Os participantes deste projeto foram os alunos dos cursos de Administração e 

Secretariado oferecidos pelo CEEP: PROSUB ADM1 vespertino e noturno e PROEJA 

SEC M1 NOTURNO, através das disciplinas Fundamentos da Administração e 

Empreendedorismo. Com este projeto houve o desenvolvimento da formação de uma 

consciência ecológica na comunidade escolar; socialização das informações entre os 

alunos do CEEP bem como a disseminação entre os envolvidos de uma 

responsabilidade com o meio ambiente e a segurança alimentar, bem como o 

despertar do potencial empreendedor dos discentes. 
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Resumo 

Em 2016, na prática da docência da disciplina Intervenção Social, delineou-se a 

necessidade de aproximação dos discentes de uma ação comprometida com a 

melhoria do trabalho realizado em nossa comunidade escolar. Na busca por uma 

experiência que lhes propiciasse vivências com a Intervenção Social, iniciamos o 

diálogo com a professora Esp. Márcia Lima que, juntamente com a professora 

Ms.Lucinéa da Silva Santana fazem o AEE (Atendimento Educacional Especializado) 

nas Sala de Recursos Multifuncionais do CEEP Régis Pacheco. Nesta ocasião, as 

docentes sinalizaram a necessidade da elaboração de Jogos Virtuais que 

contribuíssem com as demandas de aprendizagem recebidas na sala. Tendo esta 

necessidade como norte, iniciamos um trabalho de orientação aos discentes do 2º ano 

do curso técnico em Informática (EPI), juntamente com a professora Márcia Lima, que 

suscitou entre os alunos uma discussão acerca dos tipos de Jogos virtuais que seriam 

uteis na lida cotidiana com tais demandas. Colocadas as necessidades, os alunos 

passaram a elaborar jogos que estão sendo utilizados pelos alunos com deficiência 

neste Centro. Este trabalho visa a exposição dos jogos virtuais elaborados pelos 

discentes, vislumbrando a possibilidade de inspiração para outras práticas educativas 

de alunos com deficiência.  
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Resumo 

O desperdício da água se constitui um grave problema social presente na sociedade 

brasileira, de modo que o agravamento da escassez de água  tem gerado 

preocupações nos diversos setores da sociais. Observa-se que de modo geral, que 

um dos fatores mais complexo é o uso inconsciente e inadequado da água nas 

residências. Neste sentido, as práticas ou ações sustentáveis, tem se constituído 

como um projeto social de importância vital. Neste projeto, busca-se refletir sobre o 

uso inteligente da água potável nas edificações residenciais. O objetivo deste projeto é 

desenvolver idéias e/ou ações que de forma sustentável possa amenizar o desperdício 

de água que consequentemente contribuir na qualidade de vida da população. Bem 

como, contribuir para a redução do desperdício nas edificações residenciais; diminuir o 

custo financeiro; reutilização da água de forma prática e sustentável; divulgar ações e 

ideias sustentáveis simples e eficazes. Para o alcance dos objetivos propostos, os 

estudantes do 3º Ano do Curso de Edificações, sob a supervisão do professor 

orientador, realizaram pesquisas bibliográficas e experiências com o objetivo de 

descobrir e efetivar ações sustentáveis. Como resultado destas experiências e estudos 

foram criados dois produtos, a saber: o registro de emergência e o medidor de caixa 

d’água.  
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Resumo 

Atualmente o mosquito Aedes aegypti, vem causando diversos transtornos à 

população, sendo capaz de transmitir doenças como a dengue, o zíka vírus, a febre 

amarela e a chikungunya. As quatro são doenças distintas, ainda que algumas delas, 

os sintomas possam ser bastante semelhantes, pelo menos no princípio. O Martim 

salva o mundo consiste em um game cujo personagem principal, o Martim, precisa 

“salvar o mundo” contra o mosquito Aedes aegypti. O jogador precisa levar o Martim 

até o fim de cada fase e durante o trajeto, mensagens com informações e curiosidades 

sobre o mosquito em questão são mostradas. Além disso, o jogador precisa ter 

cuidado para não ser picado pelo mosquito. Este trabalho surgiu da necessidade de se 

ter um game voltado para facilitar a aprendizagem do Aedes aegypti. No Brasil, esse 

mosquito tem se proliferado de forma gradativa e com isso se faz necessário uma 

intervenção de forma a conscientizar a população a respeito. Criado por meio da 

ferramenta de criação de jogos Construct2, o projeto Martim salva o mundo aborda o 

uso de games como facilitador na aprendizagem sobre o mosquito Aedes aegypti.  
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Resumo 

O conteúdo que trata sobre eletricidade é trabalhado sempre no último ano no curso 

de Física no Ensino Médio, por ser o último ano, espera-se que os alunos já dominem 

alguns conceitos sobre átomos e corrente elétrica, muitas vezes abordados também 

nas disciplinas de química, porém, nem sempre essas concepções e compreensões 

dos fenômenos elétricos estão claros para os alunos. O nosso objetivo para a 

realização desse experimento é resgatar o conceito de elétrons e elétrons livres, 

abordando a manifestação da eletricidade ligada à matéria e, demonstrar que a 

propriedade de condução de corrente elétrica é característica de alguns materiais. 

Para a realização do experimento foi fabricado pelas alunas um dispositivo teste, com 

uma parte ligada a eletricidade conectados a um bocal com lâmpadas e na outra 

extremidade dois fios que funcionam como eletrodos. Os fios dessa extremidade serão 

conectados aos materiais sólidos ou imersos nas soluções, o acendimento ou não da 

lâmpada indicará se o material é um isolante ou um condutor de eletricidade. Esse é 

um experimento simples, porém, vai permitir uma compreensão sólida sobre os 

fenômenos da eletricidade, uma vez que observando o fenômeno ao nível 

macroscópico (acendimento da lâmpada), será possível a compreensão do fenômeno 

ao nível microscópico. 
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Subindo em Lâmpadas. 

Joseph Souza da Silva (ES), Geovânia dos S. M. Souza (PF) 

Colégio estadual Mary Rabello, Mandacaru, Jequié- BA.   

Palavras-Chave: Circuitos Elétricos, Estática, Catenária. 

 

joenuna_souza@hotmail.com 

 

 

Resumo 

Subindo em lâmpadas é um experimento bastante interessante visualmente e com 

uma explicação muito curiosa para o fato observado. Para realizá-lo, o aluno montou 

um suporte, no formato triangular, conectando em paralelo três boquilhas para 

lâmpada, ligadas em série, com o botão de pressão que está fixo na parte superior 

desse suporte e, tendo as extremidades do circuito conectadas à eletricidade. A 

instalação do suporte é posicionada no chão, usando as lâmpadas como “pés”. O 

fenômeno é observado quando alguém pisa sobre o centro da base, acionando o 

botão e acendendo as lâmpadas, em seguida fica em pé sobre o suporte e é possível 

observar a resistência das lâmpadas. O ponto chave para o que ocorre é o formato 

das lâmpadas, apesar de seu acendimento ser um bom atrativo visual. O bulbo da 

lâmpada possui um formato que se assemelha ao de uma curva chamada catenária. A 

catenária possui uma interessante propriedade que lhe confere bastante resistência, 

uma vez que, uma força aplicada em um ponto qualquer da curva a divide igualmente 

por todo material, e a força exercida faz com que os átomos do vidro sejam 

empurrados uns contra os outros, num sentido que os agregue mais, ao invés de 

forçar a separação deles. Dessa forma, as lâmpadas podem então resistir ao peso de 

uma pessoa. 
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Resumo 

Atualmente, vivemos em uma sociedade cujo comportamento alimentício apresenta, 

hábitos inadequados desde a infância e perpassa pela adolescência, podendo causar 

inúmeras doenças crônicas no futuro. Então, buscamos adentrar mais os frutos em 

nosso cotidiano, pois o consumo destes é muito importante para uma alimentação 

equilibrada. Quanto maior a variedade deles, melhor para a nossa saúde, já que suas 

diferentes cores garantem uma quantidade maior e mais variada de fito química, 

elementos que fazem bem para a nossa saúde, ajudando a reduzir o colesterol. O 

objetivo deste projeto é descrever características de consumo e comportamento 

alimentar, mostrando o quanto é fundamental a ingestão de frutos diariamente, pois, 

esses fornecem vitaminas, mineiras, diferentes fibras alimentares, compostos 

protetores que ajudam a regular o organismo e antioxidantes que são nutrientes 

essenciais na proteção das células. Nosso experimento busca demonstrar como os 

frutos podem trazer benefícios dentro de uma rotina alimentícia equilibrada e 

apresentação de “bio cosméticos” feitos a partir dos frutos. Como a manteiga vegetal a 

base de abacate, podemos mudar a nossa alimentação, por algo equilibrado trocando 

a margarina (solidificação de óleos vegetais), bem como utilização de Hidratação de 

Abacate e anti caspa de tomate. 
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Determinação do teor de álcool na gasolina 
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Resumo 

 

A fim de determinar o teor de álcool na gasolina utiliza-se os seguintes 

materiais: proveta de 100 mL, pisseta com água destilada, água e gasolina. Na 

primeira etapa adiciona-se a amostra de gasolina na proveta até que ela atinja um 

volume de 25 mL. Logo após, adiciona-se 25 mL de água (o volume total da mistura 

deve atingir 50 mL). Em seguida, a mistura é agitada e depois espera o sistema entrar 

em repouso. Após a mistura ficar em repouso por alguns minutos eles analisa-se o 

volume de cada fase e o quanto mudou. A partir dessa análise verifica-se a mudança 

de volume entre as fases, relacionando com conceito de misturas, separação de 

misturas, densidade e polaridade das moléculas envolvidas. Isso possibilita a 

intradisciplinaridade entre conteúdos de química aplicados a uma situação real onde o 

indivíduo pode comparar o percentual de álcool na gasolina de alguns postos de 

combustíveis que por ventura ele venha ter acesso.  Na segunda e última etapa 

calcula-se o percentual (teor) de álcool na gasolina, aplicando conceitos químicos e 

matemáticos de maneira interdisciplinar. Após obter os dados é feita uma comparação 

do valor obtido com o do padrão (quantidade de álcool comum na gasolina).  
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Resumo 

Pensando na hipótese da criação de um projeto que pudesse recolher as roupas do 

varal ou protegê-las da chuva, trazendo praticidade e conforto para as donas de casa, 

evitando os transtornos para pessoas que tem que recolher as roupas do varal às 

pressas quando o tempo muda e começa a chover foi levantada a ideia de criar um 

varal automatizado. Partindo deste princípio, esse trabalho tem como objetivo 

apresentar o projeto varal inteligente que é composto por uma cobertura retrátil 

(sanfonada) feita de palitos de picolé e uma lona plástica. O protótipo possui um 

sensor de chuva, que quando detectam pequenas gotículas de água, é acionada uma 

cobertura retrátil automaticamente, cobrindo todas as roupas presentes no varal. O 

mesmo possui deslocamento automático das roupas, evitando que as donas de casa 

se desloquem para recolher as roupas. Assim, para a automatização deste varal os 

materiais utilizados foram: um micro controlador (arduino nano), dois micro - servo 

motor, um sensor de chuva, uma bateria de 9 V recarregável, 2 leds de baixo brilho, 

um relé, dois botões de liga desliga, palitos de picolé e lona plástica.  
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Resumo 

Este trabalho visa Incentivar o fornecimento da energia de iluminação pública da 

cidade de Jequié por meio da utilização da energia solar, a qual a cidade apresenta 

um grande potencial. Atualmente o fornecimento da energia para iluminação pública 

ocorre por meio da energia hidroelétrica. Neste intuito, foi desenvolvido um protótipo 

de um poste sustentável, cuja função é captar a energia solar e transformar em 

energia elétrica para alimentar a lâmpada durante a noite. O desenvolvimento do 

projeto foi feito com um poste em miniatura para simular o funcionamento em escala 

real, sendo incrementado no mesmo uma placa solar e um inversor de tensão, cuja 

função é converter corrente contínua fornecida pela bateria em corrente alternada para 

alimentar uma lâmpada de 40 W de 220 V. A placa solar converte a energia do sol 

diretamente em eletricidade armazenando toda a energia em uma bateria de 12 V. 

Seu funcionamento é simples, durante o dia o painel solar armazena toda a energia 

captada pelos raios solares em uma bateria de 12 V, quando escurece, um sensor de 

sombra ativa o inversor de tensão, que recebe a energia armazenada na bateria e a 

converte em 220 V alimentando a lâmpada do poste. Este sensor determina o 

momento em que a lâmpada deve ser acionada ou não. Esse ciclo será repetido todos 

os dias. 
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Resumo 

Muitos equipamentos eletrônicos quando se quebram são jogados fora transformando-

se em lixo   eletrônico.Com este trabalho pretendemos mostrar que é possível 

reutilizarmos sucatas de DVD  para fazermos fechaduras de portas ou portões 

evidenciando de forma conjunta  sustentabilidade, praticidade e durabilidade.Os 

materiais de sucata de DVD utilizados foram: a mesa de leitura, 2 botões, 2 leds. 

Inicialmente fez-se uma porta em miniatura de madeirite. Em seguida acoplou-se a 

mesma a mesa de leitura, 2 botões e 2 leds . O princípio de funcionamento é dado a 

partir do momento em que o primeiro botão é pressionado, onde o mesmo envia uma 

pequena corrente elétrica de 5 V para um pequeno motor existente na mesa de DVD, 

dessa forma  o motor fará o deslocamento de uma trava que servirá como ferrolho 

para trancar a porta. Sendo pressionado o segundo botão a trava se abrirá 

destrancando a porta. Dois leds foram instalados para indicar se a porta está aberta ou 

fechada. 
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Resumo 

O Jogo da Velha Eletrônico foi feito com materiais eletrônicos de baixo custo e uma 

caixinha de madeira. O seu principal objetivo foi desenvolver em crianças e 

adolescentes o raciocínio lógico e dessa forma a concentração destes, de uma forma 

lúdica. Toda a montagem foi feita dentro de uma caixinha de madeira. Assim, para 

substituir o “X” e o “O” do Jogo da Velha Tradicional foram utilizados nove leds RGB. 

Cada led possui três cores diferentes, sendo usadas apenas duas cores: o vermelho 

para representar o “X” e a cor azul para representar o “O” separados apenas por nove 

quadradinhos, simulando o tabuleiro do jogo. Para dar início ao jogo existem dois 

controles com nove botões cada um acoplados nas duas pontas da caixinha, cada 

jogador fica com uma ponta. Uma vez pressionado um botão acenderá um led 

correspondente ao botão pressionado pelo jogador. 
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Resumo 

 

Com o objetivo de tornarmos o hábito de jogar o lixo no local adequado de forma 

prática e higiênica, além de conservar por maior tempo as lixeiras das casas e até de 

repartições públicas, que se tornam frágeis e se quebram rapidamente devido ao 

excesso de pessoas tocando-as, até de forma inadequada e brusca, foi criado um 

protótipo de uma lixeira eletrônica. Quando um corpo se aproximar da mesma, esta 

abrirá para que o lixo possa ser jogado e automaticamente será fechada. A lixeira 

utilizada no protótipo é plástica e simples, daquelas que se abrem ao pressionarmos o 

pé no seu pedal.Para se tornar eletrônica foi incrementado a lixeira um circuito arduino 

(um micro controlador), um sensor ultrassônico que enviará um comando para este 

circuito que por sua vez aciona o micro-servo responsável pelo acionamento da 

tampada lixeira. Na frente da lixeira ficará o sensor ultrassônico, os 2 leds e atrás da 

mesma ficará o micro controlador e o micro-servo. 
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Resumo 

O sal se dissolve facilmente na água e reduz seu ponto de congelamento. Pura, a 

água congela a cerca de 0 ºC. Já a água com sal precisa de uma temperatura menor, 

que pode chegar a dezenas de graus abaixo de zero. Quando o sal é colocado no 

gelo, parte dos cubos derretem, “roubando” calor durante a troca de estado físico e 

esfriando a mistura como um todo. Além disso, o sal dissolvido provoca uma reação 

endotérmica, ou seja, reduz mais a temperatura da mistura. O álcool tem um papel 

semelhante: derrete o gelo “roubando” calor e diminui ainda mais o ponto de 

congelamento. É usado porque quando a temperatura ficar abaixo de -9 ºC, o sal 

perde um pouco do efeito, mas o álcool não. A mistura fica líquida a essa temperatura 

porque o álcool baixa o ponto de solidificação da água, ou seja, é necessária uma 

temperatura muito menor do que zero graus para que ela se torne gelo. Apesar de 

estar a vários graus negativos, a mistura ainda é líquida, e envolve toda a lata fazendo 

gelar rapidamente. A água líquida conduz melhor o calor do que o gelo. Além disso, o 

líquido resultante da mistura de gelo e sal está a uma temperatura abaixo de 0°C. 

Tudo isso faz com que a energia térmica da bebida seja "removida" com maior 

velocidade, tornando a bebida mais gelada em menos tempo. 
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Resumo 

Fluidos são as substâncias que se deformam quando submetidas à pressão, não 

importando se essa tensão é muito pequena.Newton descobriu que taxa de 

deformação em fluidos é diretamente proporcional à tensão aplicada, crescendo 

linearmente.Porém, anos depois foram descobertos fluidos que não seguiam esse 

comportamento, eles receberam o nome de fluidos não-newtonianos. Um fluido 

newtoniano é um fluido cujo atrito interno é constante para diferentes taxas de forças 

paralelas em sentidos opostos e não variam com o tempo. Nos fluidos newtonianos a 

tensão é diretamente proporcional à taxa de deformação.Um fluido não-newtoniano 

pode ser definido como um fluido que varia seu atrito de acordo com o grau de 

deformação aplicado. Eles podem ser classificados como fluidos dilatantes ou fluidos 

pseudoplásticos. Nos fluidos dilatantes o atrito aumenta com o aumento da tensão e 

nos fluidos pseudopláticos o atrito diminui quando a tensão aumenta. 
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Resumo 

Neste experimento, observa-se a deposição de prata metálica em um fio de cobre, a 

partir de uma solução de nitrato de prata previamente preparada a 1,0 mol/L na qual 

ocorreu a transferência de dois elétrons do cobre para a prata presente na solução, 

resultando então na deposição desse metal no fio e do surgimento da coloração azul 

na solução. Essas reações são muito importantes porque muitas delas estão 

envolvidas em processos essenciais para a manutenção da vida, desenvolvimento 

tecnológico e fabricação de produtos que auxiliam o nosso bem-estar. A prata tem 

enorme potencial para o tratamento de lesões que foi sendo descoberto aos poucos. 

Também quando os fios da prata são incorporados nos tecidos de roupas, contribui 

melhor para a saúde da pele e combatem fungos e odores. Também tem potente 

antibiótico natural, que elimina mais de 650 bactérias diferentes, fungos, vírus e 

doenças provocadas por micro-organismos. 
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Resumo 

O presente projeto tem a finalidade de refletir sobre a utilização de materiais 

alternativos na construção de casas. Propõe também contribuir para a redução do lixo 

inorgânico; diminuir resíduos sólidos da construção; contribuir no desenvolvimento de 

ações sustentáveis; reutilização de materiais descartáveis; reduzir os custos da 

construção civil, por meio do reaproveitamento de materiais recicláveis. Os educandos 

sob as orientações da professora do curso de Edificações construíram um protótipo 

utilizando os materiais convencionais e reciclados. Após a conclusão da construção da 

mini casa, os resultados alcançados foram satisfatórios, constatou-se que há uma 

redução dos custos da edificação, quando comparada com a casa convencional, 

evidenciando menor tempo na execução da obra. Além disto, verificou-se também a 

existência de vários benefícios na casa construída com materiais reciclados, 

reutilizados e inovadores. Observando seguintes vantagens: Isolamento térmico e 

acústico, maior resistência em relação aos tijolos convencionais, diminuição de 

temperaturas nos ambientes internos e uma grande contribuição para preservação do 

meio.  
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Resumo 

 

O projeto do ponto de Ônibus sustentável surgiu após o conhecimento da matéria: 

Florianópolis terá Ponto de Ônibus com teto verde e energia solar.  Após esta leitura, 

se fez possível analisar a estrutura que utilizava a energia renovável, e então nasceu a 

ideia de construir Pontos de Ônibus Sustentável - consistindo em uma estrutura 

metálica parafusada e reutilizável, placas de energia solar, piso, assentos reciclados e 

acessibilidade para deficientes. Com isso, abre-se a possibilidade de desenvolvimento 

de ações sustentáveis, inovadoras, tecnológicas, utilizando materiais alternativos, 

reutilizáveis na construção dos pontos de ônibus, que consequentemente contribuirá 

na preservação do meio ambiente, e na melhoria da qualidade de vida. O projeto teve 

início com uma pesquisa de campo para reconhecimento do grau de insatisfação da 

população em relação aos Pontos de Ônibus existentes em nosso município. 

Considerado como projeto tecnológico social, pois é composto de inovações 

tecnológicas como: as placas de energia solar e sensores Fotocélulas para as luzes; e 

na parte social será preservado o bem-estar das pessoas, contendo acessibilidade 

para deficientes visuais e cadeirantes, sistema de umidificação e iluminação do 

ambiente.  
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Resumo 

 

Este trabalho foi desenvolvido por alunos do curso Técnico em Alimentos, a partir do 

tema: Pensar, Comer, Conservar, proposto durante a Semana de Meio Ambiente 2016 

do CETEP, quando criamos um restaurante com comidas alternativas. A ideia de 

trazer equilíbrio entre Homem – Comida - Meio Ambiente, através de alimentos de uso 

recorrente, ressignificando sua utilização por meio de estudos que buscam a 

perspectiva de desmistificar a potencialidade da utilização de alimentação alternativa, 

quebrando preconceitos e enriquecendo os hábitos alimentares da comunidade. Foi 

escolhida a melancia, por ser uma fruta frequente na região, com sabor popular e de 

fácil acesso, ainda existindo estudos que mostram que fito-nutrientes (licopeno, 

betacaroteno e citrulina) contidos na melancia, atuam sobre os vasos sanguíneos e 

podem, entre outras coisas, combater a impotência sexual. Também podendo ser 

usada de forma integral, a melancia (Citrullus lanatus) é cultivada em todo o mundo, 

sendo considerada cosmopolita. Apresenta expressiva importância no agronegócio 

brasileiro (MASSA, 2013). Buscamos experenciar receitas práticas, conservando sua 

capacidade nutritiva e preservando o seu sabor.  
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Resumo 

A preocupação com o desperdício, e geração de resíduos que causam impactos 

ambientais é cada vez maior, bem como tem aumentado a procura por uma 

alimentação saudável e de qualidade. Alunos do curso Técnico em Alimentos, no 

intuito de utilizar integralmente os alimentos evitando o desperdício e desenvolvendo 

na sociedade atitudes sustentáveis, utilizando como base o tema: Pensar, Comer e 

Conservar proposto na Semana de Meio Ambiente 2016 do CETEP, desenvolveram 

esse trabalho escolhendo alimentos consumidos no cotidiano e que possuem grande 

valor nutricional e que se utilizados de maneira integral podem trazer ainda mais 

benefícios à saúde. O desenvolvimento tecnológico e científico permitiu avaliar o valor 

nutritivo de diversos alimentos não convencionais (DEL-VECHIO, 2005). Estudos 

relatam diferentes nutrientes presentes não somente na polpa ou nas sementes de 

abóboras, como também na sua casca. Sabe-se que o conhecimento dos nutrientes 

nos alimentos não é suficiente para avaliar sua qualidade nutricional, pois nem todos 

são totalmente disponíveis ao organismo após ingestão. 
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Resumo 

Procuramos apresentar na Vila da Ciência os cata-ventos produzidos como material 

didático em um projeto desenvolvido com alunos e professores de uma escola 

municipal da cidade de Vitória da Conquista – BA e bolsistas do PIBID (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) do Ensino Fundamental de 

Matemática da UESB, campus de Vitória da Conquista. Nas aulas de Educação 

Ambiental, estudando Energia Eólica, os alunos querem saber mais sobre os cata-

ventos e a forma como estes transformavam o vento em energia. Deu-se início ao 

projeto construção de cata-ventos, onde buscamos formalizar os conceitos algébricos 

e geométricos inseridos na confecção de diferentes modalidades como: quadrado, 

triangular e hexagonal. Nesta abordagem, destacamos o fato de que a depender do 

formato, o cata-vento consegue diferentes movimentos de giros, daí a referência ao 

poema Gira Mundo de Artur Cortez.  Procuramos orientações em Monteiro (2001) 

tendo o apoio teórico do programa pedagógico da Etnomatemática, cuja aplicabilidade 

em sala de aula se dá a partir da Modelagem Matemática. Refletimos também a 

função social, estética e histórica dos moinhos de vento, cujos elementos sempre 

estiveram presentes atendendo às necessidades da humanidade e à evolução da 

tecnologia. 
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Resumo 

A determinação do teor de álcool na gasolina no presente experimento tem como base 

o estudo dos princípios de polaridade e solubilidade, onde foram estabelecidos 

volumes semelhantes de água e gasolina, para poder analisar a variação volumétrica 

ocorrida. Sabendo, portanto, que o combustível utilizado (gasolina) é uma mistura de 

hidrocarbonetos obtida a partir da destilação de petróleo, não sendo, portanto, uma 

substância pura. A gasolina é considerada um solvente apolar, enquanto o álcool, em 

sua estrutura molecular, apresenta uma extremidade apolar e uma extremidade polar. 

Por esse motivo, entende-se a ocorrência da mistura dos mesmos, muito embora, a 

mistura água-gasolina é um sistema heterogêneo (bifásico). Quando a gasolina é 

misturada à água, o álcool é extraído pela água e o sistema resultante continua sendo 

bifásico: gasolina-água/álcool. A partir desses princípios, tem-se como objetivo do 

experimento analisar o teor de álcool na gasolina em alguns postos de combustíveis 

de Jequié-BA, onde o nome desses não foram divulgados, tendo então como intuito 

comprovar através de cálculos matemáticos e comparar com o valor da porcentagem 

estabelecida pela CNP, que estima-se de 18% a 27% de álcool na gasolina, 

demonstrando à sociedade a possível adulteração da mesma ou não.  
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Resumo 

O projeto em questão tem o propósito de: refletir sobre a utilização correta do 

Equipamento de Proteção Individual, ou seja, do Capacete de Segurança com jugular; 

contribuir em ações que proporcionem mais segurança nas frentes de serviços; e 

auxiliar na manutenção da integridade física do empregado, diminuindo assim a 

gravidade dos acidentes. Este projeto apresenta uma proposta específica do curso 

técnico em Segurança do Trabalho, com o desenvolvimento de trabalhos práticos, 

utilizando técnicas inovadoras para adaptação do referido capacete. Foram realizadas 

pesquisas bibliográficas e levantamento de dados como referência para a montagem 

do protótipo. Os discentes, sob a orientação da professora Luciana de Deus, 

construíram um protótipo utilizando o capacete de segurança e material elétrico. Após 

a adaptação do capacete, os resultados alcançados foram satisfatórios. Constatou-se 

que há um pequeno aumento no custo do capacete e um ganho grandioso em relação 

à segurança do trabalhador, comparado ao capacete tradicional. Após diversas 

pesquisas bibliográficas verificou-se que essa é uma ação inédita na área de 

Segurança do Trabalho, visto que não existe nenhum projeto similar a esse. Ademais, 

ele traz importantes contribuições para a promoção de um ambiente de trabalho mais 

seguro.     
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Resumo 

Neste trabalho, procuramos dar ênfase aos benefícios ambientais proporcionados 

pelas áreas verdes no espaço urbano. Tais áreas nos centros das cidades cumprem 

três funções básicas: equilíbrio ambiental, benefício econômico e a qualidade social. 

Com uma preocupação paisagística verde, utilizaremos um espaço de 11.200 m²  

localizado no fundo do CEEP Régis Pacheco, paralela à Avenida Tércia Borges no 

centro da cidade para a implantação do “Bosque da Convivência”. Tal idealização é 

um projeto de extensão e parceria, que tem como finalidade a criação de ambientes 

verdes com funções ecológica, estética, de lazer e esportiva que ocupará um território 

maior que as praças e jardins públicos, proporcionando melhoria da qualidade de vida, 

bem-estar e autoestima da população da cidade. Organizamos o projeto em três 

etapas: um levantamento técnico planialtimétrico da área e topografia do espaço do 

projeto; segunda etapa um modelo arquitetônico paisagístico produzido no programa 

AutoCad pelos alunos do Curso de Edificação; e na terceira etapa uma representação 

por meio da maquete tridimensional em escala reduzida seguindo as normas técnicas 

do projeto arquitetônico. 
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Resumo 

A proposta deste trabalho é desenvolver um sistema de automatização da caixa 

d’água residencial com monitoramento constante do nível de água e bloqueio de ar na 

rede hidráulica. A partir de um sistema eletrônico baseado em tecnologia embarcada 

“ARDUINO” foi possível desenvolver o controle de níveis de líquido em tempo real, 

bem como detectar e bloquear a presença de ar na rede de distribuição. O diferencial 

do projeto esta no fato de que, mesmo que o nível do reservatório baixe e 

ocasionalmente não haja presença de água na linha da rede de distribuição o circuito 

bloqueia a passagem indevida de ar no hidrômetro. As motivações que nos levaram à 

idealização desse projeto nasceram da necessidade de que muitos usuários têm o 

controle de consumo de água em suas residências. Em outras palavras, a grande 

incidência de erros no registro de tarifação devido ao desperdício de água por falha na 

boia. A importância do projeto se dá pelo fato de, uma vez que sua eficiência seja 

comprovada, a adoção da “caixa d’água inteligente” poderia resolver o problema do 

gasto desnecessário de água e a passagem de ar. Quanto aos resultados, podemos 

afirmar que, de certo modo, foram satisfatórios. A sequência “estímulo-resposta” foi 

bem executada, a válvula solenóide atuam corretamente, os sensores de níveis têm 

boa precisão e, enfim, o projeto tem se mostrado eficiente. 
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Resumo 

Tendo em vista que a água é um recurso natural limitado e imprescindível à vida, 

questões sobre a conservação e preservação dos recursos hídricos vêm sendo cada 

vez mais destacadas na atualidade. As técnicas de aproveitamento de água pluvial 

são soluções sustentáveis que contribuem para uso racional da água, proporcionando 

a conservação dos recursos hídricos para as futuras gerações. O referido projeto 

surgiu em uma turma de 2º ano do Ciclo de Formação Humana I do Ensino 

Fundamental I do Ginásio Municipal Dr. Celi de Freitas e tem como finalidade o 

desenvolvimento de uma forma simples para a captação e aproveitamento da água da 

chuva na cidade de Jequié, ficando estruturado da seguinte maneira: calhas são 

colocadas no telhado com canos à ponta e um coador para captação total da água da 

chuva, seguindo para um reservatório plástico em formato cilíndrico onde a água 

sedimentará e os resíduos serão separados da água que posteriormente será 

transferida para outro reservatório plástico onde receberá os primeiros tratamentos 

químicos. Ao final do processo, a água estará pronta para uso nas casas onde o 

abastecimento encanado é de difícil acesso. 
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Resumo 

Após vários experimentos, Alessandro Giuseppe Anastasio Volta, notou que quando a 

placa e o fio eram constituídos do mesmo metal, não havia fluxo de eletricidade, 

concluindo que a eletricidade se origina do contato entre metais distintos. Para 

comprovar sua teoria, construiu a primeira pilha elétrica em 1800, conhecida como 

“pilha de Volta”, composta por discos intercalados de dois metais diferentes, 

envolvidos em solução de salmoura e entre os dois condutores secos existia uma 

ligação com um fio de condutor externo de energia. A partir daí observou que se 

despertava o fluxo elétrico e que dependendo dos metais que se utilizava, o fluxo da 

corrente poderia ser maior ou menor. Durante o experimento, Volta empilhou os discos 

intercalados até formar uma grande coluna, denominando como “pilha”. Para que a 

pilha funcione é necessária a reação de oxirredução, onde acontece um processo de 

transferência de elétrons entre espécies químicas (átomos/íons) de substâncias que 

reagem entre si, sempre dependendo uma da outra, por meio do condutor que pode 

ser o sal, vinagre, frutas, água sanitária. Através do condutor acontece a oxidação 

quando o átomo perde elétrons (Alumínio), aumentando sua carga elétrica, ficando 

mais positiva. Na redução a espécie (cobre) ganha elétrons e fica mais negativo. 
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Resumo 

Em algumas frutas, é comum que após o seu corte haja o escurecimento da 

superfície que fica exposta ao ar. Essa alteração de cor deve-se a reação dos 

polifenóis presentes nas frutas com o oxigênio do ar. Os polifenóis são poderosos 

antioxidantes, importantes para o organismo no combate a radicais livres.  O objetivo 

deste experimento foi observar a velocidade do escurecimento de uma 

maçã submetida a diferentes condições, tendo em vista que o escurecimento do 

alimento pode levar a diminuição da qualidade nutritiva e alterações no sabor.  Foi 

realizado da seguinte forma: Cortou-se 4 pedaços de uma maçã, identificando-os. No 

primeiro pedaço colocou-se limão. No segundo, vinagre, e no terceiro bicarbonato de 

sódio. Observou-se as amostras durante 40 minutos. Após esse tempo, verificou-se 

que o pedaço onde havia limão a maçã ficou levemente amarronzada; naquele que 

havia vinagre a coloração da fruta modificou de forma discreta, e, o que havia 

bicarbonato ficou marrom rapidamente. Assim, por meios simples, rápidos e 

acessíveis, foi observado o comportamento da reação de escurecimento da fruta em 

diferentes ambientes. 
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Resumo 

Experimento feito com o propósito de verificar a reatividade do suco de limão com 

ferro metálico. Para realiza-lo, coloca-se aproximadamente 5 mL de suco de limão em 

um tubo de ensaio e 5 mL de solução aquosa de etanol em outro, após esse 

procedimento, com o auxílio de um papel indicador de pH, será determinado o pH de 

cada um. Depois será adicionado um pedaço de esponja de aço em cada um dos 

tubos de ensaios para verificar o que ocorre com a esponja e as eventuais alterações 

nos sistemas; a cada 5 minutos o pH da mistura em que ocorrer reação será medido 

para acompanhar o desenvolvimento da mesma. Passados 20 minutos, será 

adicionado peróxido de hidrogênio no tubo de ensaio contendo suco de limão para 

verificar se esse reagente que possui elevado potencial oxidante, é capaz de provocar 

uma nova oxidação no ferro. 
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Resumo 

Este trabalho teve por objetivo a construção de um equipamento popularmente 

conhecido por ladrão de joule, tecnicamente ele é designado como inversor de 

potência. Com esse equipamento é possível por exemplo, converter a tensão da rede 

alternada senoidal em tensão contínua, e, por fim converter a última, em uma tensão 

de amplitude e frequência variáveis. No caso específico deste trabalho, o circuito 

consiste dos seguintes equipamentos: um transistor, um resistor e um indutor toroidal 

(indutor em forma de anel); que amplificam uma carga elétrica continua de baixa 

intensidade em uma carga pulsante de alta intensidade. Para o experimento 

desenvolvemos dois inversores alimentados por uma pilha alcalina reutilizada, o 

primeiro foi usado para acender um LED RGB (Diodo emissor de luz vermelho, verde 

e azul – tradução direta do Inglês) e o segundo para colocar em funcionamento um 

mini ventilador. 
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Resumo 

O experimento constituiu-se na produção de uma cola através da reação da 

caseína presente no leite com o vinagre e, posteriormente, com o bicarbonato de 

sódio; que são materiais simples e acessíveis. A caseína é uma proteína e sua 

solubilidade é afetada em meio ácido, desta forma, adição do vinagre leva a formação 

de um precipitado que é separado da mistura e posteriormente colocado em contato 

com o bicarbonato de sódio para a formação de um sal de sódio conhecido por 

caseinato de sódio, que apresenta propriedades adesivas, obtendo-se dessa forma 

uma espécie de cola. Como a cola é um material frequentemente utilizado em diversas 

aplicações cotidianas, este experimento aproxima de forma prática a ciência e o dia-a-

dia. 
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Resumo 

O objetivo deste experimento é simular o funcionamento de um semáforo, aparelho 

usado na organização de cidades para manter a ordem do fluxo de veículos e evitar 

alguns acidentes no perímetro urbano. Foi elaborado um procedimento onde é 

possível obter a mudança de cor de um sistema por meio da agitação de uma solução 

de índigo carmim previamente preparada. Foram utilizados: balão de fundo plano, 

solução de índigo de carmim, solução de glicose, solução de hidróxido de sódio (soda 

cáustica), proveta e copos de precipitação para colocar cada uma das soluções. A 

solução inicial do índigo de carmim é amarela e em presença de oxigênio sofre 

oxidação passando para a cor vermelha e depois verde. Quando a solução que está 

na cor verde é colocada em contato com a glicose, volta a ficar vermelha e depois 

passa para a cor original, indicando que ocorreu nova mudança no estado de oxidação 

do reagente inicial. O índigo de carmim funciona como catalisador, não sendo 

consumido ao longo desta reação, por outro lado, a glicose e o oxigênio são 

consumidos e por isso, quando acabam a reação cessa. Nesse experimento, embora 

não seja possível colocar o comportamento das cores na ordem de um semáforo, as 

três cores utilizadas nele são evidenciadas: Amarelo, Vermelho e Verde. 
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Resumo 

A vitamina C (ácido ascórbico) é classificada como hidrossolúvel e é 

encontrada em diversos alimentos usados na nutrição humana, sendo de extrema 

importância para o sistema imunológico, pois aumenta a produção de glóbulos 

brancos. Neste experimento vamos analisar qualitativamente a vitamina C presente 

em alguns alimentos. Para isso, serão utilizados os seguintes materiais e reagentes: 

sucos de laranja, acerola e espinafre, comprimidos de vitamina C, tintura de iodo, 

amido de milho, água, recipiente de um litro e copos. Durante o experimento, será feito 

uma solução de amido de milho em 200 mL de água, depois distribuir-se-á cerca de 20 

mL da solução nos copos. Em seguida, adiciona-se cerca de 5ml de suco diferentes 

em cada copo, bem como 5 mL de uma solução 1 g/L de vitamina C, separando um 

copo para conter apenas a solução de amido de milho. Coloca-se então o iodo, gota a 

gota, anotando a quantidade de gotas, até notar-se uma mudança na coloração, 

podendo o líquido analisado ficar roxo ou azulado. Ao término do experimento, quanto 

mais gotas de iodo a solução precisar, maior será a quantidade de vitamina C 

presente na amostra. 
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Resumo 

 Considerando a importância do ensino de Ciências para as crianças e que a 

iniciação no mundo científico pode ocorrer no cotidiano de forma lúdica, este trabalho 

tem como objetivo discutir dentro de uma linguagem acessível e adequada para a 

idade das estudantes envolvidas, os conceitos de solubilidade, emulsão e tensão 

superficial nos processos de limpeza promovidos pelos sabões e detergentes. Para 

tanto, foi escolhido um experimento conhecido por “leite psicodélico” onde a criança 

terá a oportunidade por meio de aspectos teóricos e práticos de discutir os fenômenos 

observados no experimento. 
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Resumo 

 Crianças são curiosas por natureza, não por acaso alguns adultos se 

desesperam com seus “por quês” e muitas vezes inibem o processo da busca pelo 

conhecimento das mesmas. Mas, por que não incentivar essa curiosidade nos 

diversos ramos do conhecimento, como por exemplo na Ciência? Sabemos que a 

Ciência pode colaborar no desenvolvimento intelectual infantil e também no maior 

envolvimento das crianças nas atividades escolares, por este motivo o quanto antes se 

dá a iniciação à alfabetização científica, maior a contribuição desta na aprendizagem 

de outras áreas. É com este entendimento e respeitando o nível de desenvolvimento 

das crianças envolvidas que o experimento proposto visa de forma lúdica provocar os 

“por quês” infantis dentro da temática das interações intermoleculares, usando a água 

e a brincadeira da formação de super bolhas de sabão como ponto de partida para as 

discussões. 
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Resumo 

Há cerca de dez mil anos já se utilizavam processos de fermentação. Esses 

processos, germanos, israelitas e egípcios produziam bebidas alcoólicas. O presente 

trabalho tem como principal objetivo a produção da cachaça de beterraba. Através do 

experimento, abordaremos o processo da fermentação alcoólica, onde a levedura e 

algumas bactérias fermentam açúcares, produzindo álcool etílico e gás carbônico. 

Outro processo utilizado na fabricação da cachaça caseira é a destilação, onde 

aproveitaremos a oportunidade para falar dos tipos de destilação (destilação 

fracionada e simples) das características que a beterraba possui para produção da 

cachaça e para a saúde humana, além da importância da Química nesse processo tão 

importante para a humanidade. 
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Resumo 

A armadilha tem como objetivo capturar as mariposas e outros insetos noturnos que 

depositam suas larvas em plantas, causando grandes prejuízos às plantações. A 

armadilha é feita com um objeto metálico em formato cilíndrico com apenas uma 

abertura lateral. No centro da há uma lâmpada LED ligada a uma bateria que é 

carregada através de placas solares. Um cone de cabeça para baixo, abaixo da 

lâmpada LED e uma saco amarrado na extremidade do cone. Os insetos são atraídos 

pela luz produzida pela lâmpada de LED, onde se chocam com o objeto metálico, 

caindo então no cone e ficando presos no saco. 
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Resumo 

É muito comum ouvirmos dos estudantes opiniões da disciplina de química como 

sendo chata, difícil, enfadonha e distante de sua realidade. Sendo assim, com o 

objetivo de tornarmos conceitos trabalhados no Ensino de Química como densidade, 

solubilidade, misturas (fases e componentes) mais simples de serem compreendidos 

foi feito um experimento em que são misturadas várias substâncias líquidas em um 

único recipiente de vidro. Iniciou-se o experimento colocando o mel no vidro, seguido 

de H2O com corante vermelho, depois colocou-se o óleo e finalizando o álcool, logo foi 

percebido que os líquidos não se misturaram, dado ao fato de suas densidades serem 

diferentes, podendo entrar nesta explicação conceitos de misturas e solubilidade. Isso 

provoca um efeito muito lúdico, estimulando o aprendizado. Em seguida durante a 

apresentação do experimento poderá ser lançado um desafio para os visitantes de 

misturarmos outras substâncias a mistura para os mesmos verem o que pode 

acontecer com a densidade e a solubilidade da mistura formada.  
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Resumo 

A preocupação com o meio ambiente, em particular com recursos, como a água 

potável, levou-nos a verificar que entre outros resíduos poluentes que contaminam a 

água e o solo está o óleo de cozinha não mais utilizável (óleo residual). Esse tipo de 

óleo comumente usado em residências e no comércio de alimentos geralmente tem o 

seu descarte nos ralos das pias podendo chegar aos rios e contaminá-los.  Diante 

desse fato, o presente trabalho visou identificar o destino do óleo residual nas 

residências de alguns alunos e de algumas pessoas próximas do Colégio Estadual 

Luiz Viana Filho (Jequié-BA), através da análise dos dados obtidos com uma pesquisa 

por meio de questionário; conscientizar e motivar as pessoas dessa comunidade a 

armazenarem o óleo utilizado disponibilizando-o para coleta e posterior reutilização.  

 

Introdução 
 

Dentre os produtos que podem causar efeitos negativos ao meio ambiente 

encontram-se os óleos comestíveis após o uso (em frituras, nas residências e em 

estabelecimentos comerciais). 

Estima-se que um litro de óleo jogado no ralo contamina cerca de um milhão de 

litro de água Segundo Humberto (Humberto 2007 in Martins et all), os brasileiros 

consomem aproximadamente  três  bilhões  de  litros  de  óleo  de  cozinha  por  ano. 

Depois de usado, boa parte desse  óleo  é  jogada  no meio  ambiente. 

O óleo das residências, por exemplo, jogado na pia ou vasos sanitários, pode 

gerar entupimento dos canos e quando chega à rede de esgotos encarece o 
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tratamento desses resíduos em até 45%. Se derramados diretamente nos solos 

produz a impermeabilidade, não permitindo o escoamento de água e podendo ser um 

fator favorável a formação de enchentes. O óleo, nos rios, pode acumular-se formando 

uma barreira flutuante (por ser mais leve e menos denso que a água) que dificulta a 

entrada de luz e bloqueia a oxigenação da água. Esse fato pode comprometer a base 

da cadeia alimentar aquática, causando um desequilíbrio ambiental, comprometendo 

todo o ecossistema e prejudicando a vida. Vindo dos rios o óleo pode chegar aos 

mares e oceanos, pela rede de esgotos, onde sofrerão reações químicas (através da 

ação de bactérias anaeróbicas que ocorrem na ausência de ar), fato que resulta na 

produção de metano, um gás responsável pelo efeito estufa e o aumento do calor no 

planeta. 

Diante dessa problemática, o presente trabalho tem como objetivo: (1) Levantar 

dados sobre o descarte do óleo residual realizado em uma pequena amostra formada 

por pessoas da comunidade; (2) Pesquisar junto as empresas de saneamento e 

órgãos públicos se existem projetos que tenham como objetivo o descarte do óleo 

residual; (3) Através da tabulação e análise dos dados obtidos, verificar a viabilidade 

de uma proposta simples para coleta, armazenamento e destinação dos resíduos; (4) 

Implementação da proposta que consiste em fazer da unidade escolar um ponto 

permanente de coleta, armazenamento e distribuição do óleo residual  e (5) A busca 

de parcerias efetivas que se comprometam a dar um destino sustentável ao material 

recolhido. 

 

Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 
 

Na primeira etapa os professores fizeram uma sensibilização para nos 

conscientizar, através de vídeos e textos, acerca dos agentes poluidores do meio 

ambiente e sobre o destino dos descartes dos mesmos, inclusive do óleo vegetal 

residual. 

Na segunda etapa realizamos um levantamento bibliográfico acerca do assunto, 

o que permitiu a tomada de decisões sobre a melhor ação para evitar o descarte 

irregular.  

Na terceira etapa fizemos uma coleta de dados – em nossas residências, com 

nossos familiares e outras pessoas da comunidade – através de entrevista, por meio 

de questionário, com questões que envolviam o destino do óleo residual e o 

conhecimento do grau de conscientização ambiental dos entrevistados. Também 

realizamos uma entrevista com um Engenheiro ambiental da Empresa Baiana de 
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Águas e Saneamento (EMBASA) para conhecermos a situação de entupimento na 

rede de esgoto e se existe algum trabalho desenvolvido na cidade sobre esse tema. 

Na quarta etapa fizemos pesquisas na Internet para aprendermos sobre a 

viabilidade da produção de sabão e detergentes e sobre os fatores negativos na 

produção desses materiais.  

Na quita etapa fomos até a Universidade Estadual e, em reuniões com 

professores que já desenvolvem trabalhos no Núcleo de Educação e 

Empreendedorismo na área do ensino de Química, formamos uma parceria pioneira 

em que a nossa escola receberia e armazenaria o óleo residual e a Universidade se 

responsabilizaria na produção de sabão e detergente. 

Na sexta etapa, ficou definido que a escola será um ponto permanente de coleta 

do óleo residual, que denominamos “O óleo no ponto certo” com infraestrutura para o 

recebimento e armazenamento do óleo. 

Em uma sétima etapa, fizemos panfletos, folders e ações motivadoras junto à 
comunidade escolar com a finalidade de obter, junto aos familiares, o óleo usado. 

 
 

Resultados/Discussões e Conclusões 
 
Em relação ao questionário aplicado, obtivemos os seguintes resultados, num universo 

de 101 pessoas entrevistadas:  

 

Questão 1: Qual o destino do óleo na sua residência?  

 

     Fonte: Pesquisa em Campo 
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Essa questão objetiva busca conhecimento sobre o destino do óleo residual nas 

residências. Observamos que a maioria dos entrevistados ainda descarta de forma 

incorreta o óleo residual em situações que geram consequências negativas ao meio 

ambiente. Assim, admitindo que a reciclagem seja a situação desejada, a análise 

resume-se a:  

 

 

Fonte: Pesquisa em Campo 

 

Questão 2: Conhece os benefícios que a reciclagem do óleo traz para o meio 

ambiente?  

 

Fonte: Pesquisa em Campo 

 

Essa questão objetiva verificar se os entrevistados conhecem os benefícios da 

reciclagem do óleo de cozinha. Observa-se que de forma contraditória a questão 

anterior, a maioria conhece o benefício de se reciclar o óleo residual.   

  

Questão 3: Tem  noção  dos  impactos  ambientais  causados  pelo  óleo  jogado  no  

meio ambiente?  
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Fonte: Pesquisa em Campo 

 

Essa questão objetiva verificar se os entrevistados conhecem os impactos ambientais 

provocados pelo descarte do óleo residual na natureza.  Em situação análoga a 

anterior, foi verificado que a maioria tem conhecimento do problema. 

 

Figura 1: Logomarca do Projeto 
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Figura 3: Alunos desenvolvendo o Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 
 

Embora boa parte dos entrevistados tenha noção dos impactos ambientais e 

conheçam os benefícios da reciclagem, ainda permanece a dificuldade de descartar o 

óleo residual de forma a não afetar a natureza. 

Diversos trabalhos utilizam a reciclagem do óleo residual na fabricação de sabão 

artesanal. O recolhimento do óleo gira em torno de pequenas quantidades que supre a 

função de produção para o próprio consumo. Ou em quantidades mais significativas, 

gerando excesso com dificuldades de armazenamento ou voltando à forma que não é 

desejada: devolvendo o excesso para a natureza. 

Nessa produção de sabão, a matéria prima requerida é de poucos litros para 

gerar alguns quilos de sabão, quantidade mais que necessária para suprir uma 

pequena associação por um mês ou uma família de baixa renda por vários meses.  

Desta forma, a retirada do óleo residual da natureza não resulta em algo significativo. 

Também verificamos que nem sempre é possível deixar o produto dentro das 

especificações da ANVISA (órgão regulamentador no Brasil) que estabelece, para um 

sabão, o máximo de acidez (pH) de 10 e o controle da alcalinidade, que  é feita pela 

determinação do teor de óxido de sódio (no uso da soda cáustica), que deve ser no 

máximo de 1% para não afetarem a saúde de quem usa.   
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Desse modo, percebemos que não cabe ao colégio a função de produzir o 

material reciclado, pois resultaria em um produto de baixas especificações , com riscos 

para a saúde e com muita sobra de matéria prima, além da escola deparar com os 

problemas legais decorrente da fabricação de um produto. 

Assim sendo, achamos conveniente a parceria com empresas (no nosso caso, a 
universidade) que tenham capacidade de realizar a reciclagem do óleo residual de 
forma otimizada ficando a escola com o processo de motivação da comunidade, 
captação, armazenamento e distribuição do material. 
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Resumo 

Acreditando-se que todo espaço escolar deve funcionar como meio de interação e 

construção contínua de conhecimento, o presente projeto visa transformar um espaço 

determinado da escola em um pomar com variedade de espécies de frutas e 

hortaliças. Nesse espaço educativo a realização do pomar vem proporcionar 

possibilidades para o desenvolvimento de ações pedagógicas por permitir práticas em 

equipe explorando a multiplicidade das formas de aprender em parceria com a 

Comunidade Escolar. O modelo de pomar em pequenas áreas poderá servir ainda 

como reflexão junto à necessidade de preservação e transformação dos espaços 

urbanos. Como também referência enquanto meio de empreendedorismo.  
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INTRODUÇÃO 

      Acreditando-se que todo espaço escolar deve funcionar como meio de 

interação e construção contínua de conhecimento, o presente projeto visa 

transformar um espaço determinado da escola em um pomar com variedade de 

espécies de frutas e hortaliças. Nesse espaço educativo a realização do pomar 

vem proporcionar possibilidades para o desenvolvimento de ações 

pedagógicas por permitir práticas em equipe explorando a multiplicidade das 

formas de aprender em parceria com a Comunidade Escolar.  

 O artigo 225 da constituição federal relativa ao meio ambiente diz: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 

público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações”. Sendo assim, o Centro Estadual de Educação Profissional 

Régis Pacheco, localizado em Jequié Bahia   contribui com a transformação de 

um espaço ocioso da escola em um pomar com variedade de árvores frutíferas 

tornando viável a prática da sustentabilidade na escola. 

 O modelo de pomar em pequenas áreas poderá servir de reflexão junto 

à necessidade de preservação e transformação dos espaços urbanos. Como 

também, referência enquanto meio de empreendedorismo nas diversas 

comunidades. 

A horta e o pomar também servem para práticas pedagógicas. “Nós 

temos um laboratório a céu aberto”, comentam os alunos.  

A escola pode ser considerada espaço privilegiado para implementação 

de ações de promoção da saúde e desempenha papel fundamental na 

formação de valores, hábitos e estilos de vida. O alimento pode ser inserido no 

processo educativo, não apenas em disciplinas relacionadas às ciências da 

biologia e da saúde, mas em todas as áreas do conhecimento e desta forma, 

estimular o consumo de alimentos saudáveis na escola e no cotidiano da 
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comunidade escolar, tendo um importante papel na construção de um ambiente 

escolar promotor de um estilo de vida saudável.  

 

OBJETIVOS 

Propiciar um ambiente para contínuo aprimoramento nas 

diversas áreas do conhecimento. 

Utilizar a produção de hortifrúti para contribuir com a merenda 

escolar 

Socializar a experiência da construção do pomar como um 

modelo de empreendedorismo. 

Despertar a conscientização ambiental e responsabilidade 

social da comunidade envolvida. 

 

METODOLOGIA 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas e construção 

coletiva envolvendo trabalho em equipe com participação de 

professores alunos e funcionários. Foram ainda utilizados 

procedimentos de observação e registro diários de campo. A 

metodologia adotada pelo projeto foi dividida em 4 etapas distintas. 

 

Etapa 1 

Em um primeiro momento, os alunos foram convocados para visitar 

áreas na escola com a finalidade de identificar espaços propícios para o cultivo. 

Nesse momento percebemos que algumas áreas verdes estavam 

completamente cheias de mato e acúmulo de sucatas. Área escolhida para a 

realização do Pomar.  
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Figura 1 Fonte: Acervo do CEEP- Regis Pacheco. Imagem produzida por Izabela 

Rodrigues Fagundes 

 

Etapa 2 

Durante a segunda etapa, os alunos envolvidos realizaram pesquisas 

bibliográficas envolvendo conhecimentos relacionados com diversidade e 

adaptação de plantas, nomes científicos, tipos de solos, interferências 

climáticas e técnicas para plantio. 

 

Etapa 3 

No decorrer da terceira etapa, foi estabelecida uma campanha de 

sensibilização utilizando serviço de sonorização e cartazes divulgando a 

importância da doação de mudas das árvores frutíferas por toda comunidade 

escolar bem como a preparação do solo através da retirada de sucatas, capina, 

plantio das mudas doadas, instalação dos gotejadores produzidos com 

utilização de garrafas pet e identificação das plantas com o nome popular e 

científico através de placas confeccionadas pelos alunos. 
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Figura 2. Mudas doadas. Imagem produzida por Izabela Rodrigues Fagundes. Fonte: 

Acervo do CEEP- Regis Pacheco. 

4 Etapa 

A última etapa foi a apresentação do projeto na IV Feira Tecnológica e 

Científica da escola, evento que tem o objetivo de divulgar para a comunidade 

as atividades desenvolvidas pelos estudantes ao longo do ano letivo, no âmbito 

científico, tecnológico e cultural.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 APRESENTAÇÃO NA FETEC Imagem produzida por Izabela Rodrigues 
Fagundes. Fonte: Acervo do CEEP- Regis 
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RESULTADOS 

O resultado desse trabalho foi expressivo, pois os alunos demonstraram 

interesse, alegria e prazer durante as descobertas. Percebemos que de fato foi 

estreitada a distância entre a teoria e prática assim como a autonomia na 

construção do conhecimento, como também a importância do professor 

enquanto mediador durante toda execução das atividades permitindo a 

participação criativa dos alunos  no processo da ressignificação do aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

O projeto tem ajudado bastante a comunidade escolar, pois, já estão 

sendo colhidos os frutos e hortaliças que tem contribuído com o cardápio da 

merenda escolar com isso amenizando o custo. Afinal, produzir alimentos 

sadios num sistema diversificado e simultaneamente cultivar os ensinamentos 

éticos da responsabilidade e da coletividade exige a habilidade interdisciplinar 

da educação ambiental. 

Figura 1 Colheita hortaliças. Imagem produzida por Izabela Rodrigues Fagundes.. 
Fonte: Acervo do CEEP- Regis Pacheco. 
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Diante do exposto, nota-se que esse projeto segue a tendência em unir 

empreendedorismo e sustentabilidade. 
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Resumo 

 

Na região de Ipiaú, localização do Centro Territorial de Educação do Médio Rio 

das Contas – CETEP, o abastecimento é realizado através do Rio de Contas 

que tem tido sua sobrevivência ameaçada devido à falta de preservação. 

Dentro desta perspectiva, o uso racional da água pode ser definido como as 

práticas, técnicas e tecnologias que propiciam a melhoria da eficiência e 

racionalização do seu uso através de atitudespara seu uso sustentável. Através 

do levantamento inicial realizado, observou-se uma oportunidade de minimizar 

os efeitos da escassez de água, e a dificuldade locacional de abastecimento da 

escola, propondo um projeto que tem como objetivo a implantação de um 

sistema de captação de água nos 20 aparelhos de ar condicionado do CETEP, 

aproveitando a água para limpeza e irrigação das áreas verdes da escola. 

 

 



Vila da Ciência 2016 

 De 07 a 10 de Novembro  

Departamento de Química e Exatas 

                                                                                                                            UESB – Campus de Jequié 

 

95 
 

Introdução 

 Embora o volume total de água existente na Terra seja de 1.386 milhões de 

km3, 97,5 % deste total é constituído pelos oceanos, mares e lagos de água salgada. 

Na parte formada pela água doce, mais de 2/3 estão nas calotas polares e geleiras, 

inacessíveis para o uso humano pelos meios tecnológicos atuais. Sobram, portanto, 

apenas 0,007% de água boa para consumo humano e por isso, a água é um dos 

recursos naturais mais importantes, cuja utilização deve ser feita de maneira a não 

comprometer a disponibilidade para as gerações futuras. 

 A utilização cada vez mais intensiva da água como fator de produção, revela a 

natureza esgotável de um recurso outrora disponível livremente. Nos países mais 

ricos, devido ao uso industrial da água e nos países em desenvolvimento, devido ao 

uso agrícola, de fato, apenas 8% da demanda mundial de água correspondem hoje, às 

utilizações doméstica e municipal.  

 A problemática da água está inserida em um amplo contexto em que vários 

fatores afetam a perda da eficiência no seu ciclo hidrológico, contribuindo para a sua 

escassez. As causas são problemas diversos, como a crescente urbanização sem 

planejamento da infra-estrutura urbana, no qual a ausência de abastecimento de água 

e saneamento acarreta também, por consequência, agravos à saúde pública (Nunes, 

2006).  

 Além disso, os corpos hídricos sofrem diversas formas de pressão, resultante 

da simples ocupação humana em determinadas áreas. O ciclo hidrológico é totalmente 

alterado, na maioria das vezes através do mau uso da terra, como desmatamento e 

uso agrícola, resultando em processos erosivos e durante o período de estiagem o 

problema de abastecimento de água se grava, porque o lençol freático não é suficiente 

para atender à demanda em função de ter tido o seu nível reduzido (Mc Clintock et al., 

1995). 

 A maior fonte das águas subterrâneas são as chuvas que se infiltram no 

terreno, indo abastecer os lençóis freáticos. Dessa forma é de fundamental 

importância que os solos sejam preservados, para que a água continue a se infiltrar e, 

consequentemente, continue a abastecer as nascentes e os rios. 
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 No entanto sabemos que a realidade é outra, pois os recursos hídricos 

encontram-se fortemente ameaçados devido ao desmatamento generalizado, 

contaminação dos lençóis freáticos e principalmente pelo uso inadequado destes 

recursos.   

 Num dos países mais ricos em água doce do planeta, as cidades enfrentam 

crises de abastecimento, das quais não escapam nem mesmo as localizadas na 

Região Norte, onde estão perto de 80% das descargas de água dos rios do Brasil.  

 Na região de Ipiaú, localização do Centro Territorial de Educação do Médio Rio 

das Contas – CETEP, o abastecimento é realizado através do Rio de Contas que 

nasce na Serra das Almas, no município Rio de Contas, na Chapada Diamantina, com 

o nome de Rio Brumado e corre por 620 km, passando por vários municípios, incluindo 

Ipiaú, a bacia hidrográfica do Rio de Contas, da qual esse rio pertence, é a maior bacia 

hidrográfica inteiramente inserida na Bahia, com uma área de 55.483,0 km2, e 

abastece cerca de um milhão e duzentos e quarenta e duas mil pessoas (1.242.000), 

em 96 municípios. Em seu percurso, o Rio de Contas, além de abastecimento humano 

serve também para irrigação e geração de energia, mas tem tido sua sobrevivência 

ameaçada devido à falta de preservação em sua nascente e matas ciliares, a poluição 

e o uso inadequado de suas águas. 

 Dentro desta perspectiva, o uso racional da água pode ser definido como as 

práticas, técnicas e tecnologias que propiciam a melhoria da eficiência e 

racionalização do seu uso através de atitudes, mudança de costumes e valores 

diários, aliados à educação ambiental, para o uso racional da água. 

Por isso, em atendimento à proposta de elaboração do Plano de Gestão Ambiental do 

CETEP, os alunos do 4º Semestre do Curso de Técnico em Meio Ambiente 

desenvolveram projetos de redução dos impactos ambientais causados pelo 

funcionamento da escola, na zona rural de Ipiaú – BA, e o presente projeto refere-se à 

utilização de uma técnica de uso sustentável da água. 

 No CETEP, os aparelhos de ar condicionado são utilizados em todas as salas 

de aula e algumas instalações da escola, gerando uma quantidade de água 

considerável, pois a água que goteja dos aparelhos, é derivada da umidade do ar, 

condensada pelo ar condicionado quando este resfria o ar do ambiente interno. 
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 Assim, preocupados com as questões ambientais e buscando formas de 

reutilizar a água que estava sendo desprezada pelos aparelhos de ar condicionado, 

esse projeto possui como objetivo geral o aproveitamento da água proveniente dos 

aparelhos de ar condicionado do CETEP para uso sustentável e como objetivos 

específicos a elaboração de um cronograma físico para implantação dos sistemasnos 

20 aparelhos de ar condicionado das instalações do CETEP, a implantação de 

coletores para armazenamento e aproveitamento da água captada em conformidade 

com seu uso, a redução do consumo de água comprada da concessionária de 

abastecimento urbano, a redução do consumo de água provenientes do poço 

artesiano, a reutilização da água captada para limpeza da escola e para irrigação de 

áreas verdes e pôr fim a realização de um balanço do volume de água captado e os 

recursos financeiros economizados com a implantação do projeto, viabilizando a 

apresentando de uma solução sustentável para o desperdício deste precioso recurso 

natural. 

 

Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 

 Para a realização da 1ª fase do presente projeto, que seria o volume de água 

dispensado por cada aparelho de ar condicionado, em média, o sistema de captação 

foi instalado em um equipamento do tipo Split, com capacidade de 12000 BTUs 

(British ThermalUnits Unidade Térmica Britânica), através de uma tubulação de PVC 

ao final do dreno do mesmo. 

 Essa tubulação foi colocada em um balde de 20 litros, que no intervalo de 1 

hora, a uma temperatura de 16 oC, foi completamente preenchido. Posteriormente, o 

mesmo teste foi realizado a uma temperatura de 23 oC, gerando um volume de 

aproximadamente 15 litros no intervalo de 1 hora. 

 Para a realização da 2ª fase do projeto, foi feita a instalação do sistema de 

captação em uma bombona de 200 litros, na qual uma torneira e uma mangueira 

foram acopladas, para que a água pudesse ser utilizada na limpeza da escola. 

 A partir desta fase, foi necessário confeccionar um suporte para a bombona, 

com rodas, para que os funcionários da limpeza tivessem mobilidade com a bombona 

e a levassem para onde fosse necessário. 
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 Para a 3ª fase foi realizado um levantamento dos materiais necessários para as 

demais instalações que consiste em: 

 10 bombonas de 100 litros; 

 100 metros de tubulação PVC de 150mm; 

 5 Fitas teflon branca; 

 10 torneiras para bombonas; 

 5 Mangueiras de 20 metros; 

 Além desses materiais, serão utilizados como recurso reciclável galões de 20 

litros de água mineral, garrafas pet e vasos de plantas confeccionados com pneu para 

escoamento direto da água gerada pelos equipamentos de ar condicionado. 

 Para tal será realizado um dimensionamento do sistema de coleta e 

armazenamento considerando a quantificação de água gerada pelos aparelhos de ar 

condicionado, as estruturas para captação e o orçamento total para implantação do 

projeto. 

 

Resultados/Discussões 

 O projeto foi implantado no Centro Territorial de Educação Profissional do 

Médio Rio das Contas, localizado no município de Ipiaú – BA, BR 330, conforme a 

pode ser observado na foto 1. 
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Foto 1 – Localização do Centro Territorial de Educação Profissional do Médio Rio das Contas. 

 

Fonte: www.google.com.br/maps 

 

 Dividido em três fases, das quais duas já foram realizadas, o projeto será 

planejado para ser totalmente implantado em 4 meses. 

 

1ª Fase - Levantamento de dados a respeito do volume de água  

 A primeira etapa do projeto, foi realizada em maio/2016, quando foi medido 

durante uma hora, em um aparelho de ar condicionado a 16º C, o volume de água 

gerado pelo mesmo. 

 Após esta medição, foi verificado que, no intervalo de 1 hora, foi gerado um 

volume aproximado de 20 litros de água. Considerando que cada ar condicionado fica 

ligado em média 8 horas por dia, 22 dias por mês, foi realizada uma projeção de 

cálculo aproximado, resumida na tabela 1 abaixo:    
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Tabela 1 – Volume de água gerado, calculado à partir da temperatura do ar condicionado 

PERÍODO TEMPERATURA (
o
C) * ÁGUA/ HORA (L/H) ÁGUA/ DIA (L/D) ÁGUA/MÊS (L/M) 

Inverno 23 15 120 2.640 

Verão 16 20 160 3.520 

* Média da temperatura nesse período 

 

 A projeção foi realizada considerando que no período de inverno (entre os 

meses de abril e agosto) os aparelhos ficam mais tempo desligados ou com uma 

temperatura maior. 

2ª Fase - Implantação de um sistema piloto de captação de água do ar 

condicionado 

 Dando continuidade à incorporação das práticas sustentáveis na CETEP, foram 

utilizados materiais que já se encontravam disponíveis na escola como bombonas, 

tubulações em PVC e mangueiras. 

 Aproveitando o ensejo da II Semana do Meio Ambiente da CETEP, ocorrida 

nos dias 16 e 17 de junho de 2016, foi implantado o sistema piloto de captação de 

água de um aparelho de ar condicionado, através da conexão de uma tubulação de 

PVC na saída da mangueira de dreno, para garantir o fluxo de água condensada para 

o exterior, direcionada em um único sentido para a bombona de 200 litros, recipiente 

fechado, onde foi instalado uma torneira para facilitar seu esvaziamento e 

acoplamento da mangueira que foi utilizada para a limpeza do pátio da escola, 

conforme foto 2. 
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Foto 2 – Conexão da unidade condensadora do ar condicionado com a bombona de 

armazenamento de água. 

 

Fonte: Acervo pessoal dos autores 

 De acordo com o professor do curso técnico de refrigeração do Instituto 

Federal de Pernambuco (IFPE), Luciano Prestrelo, apesar de não ser indicada para o 

consumo humano (beber ou tomar banho) porque não é filtrada e não recebe 

tratamento antibactericida, a água é considerada limpa e pode ser reutilizada para 

práticas sustentáveis, além de trazer economia financeira. 

3ª Fase - Implantação do sistema de captação de água em todos os aparelhos de 

ar condicionado 

 Os sistemas de captação de água serão instalados em todos os aparelhos de 

ar condicionado do CETEP. No entanto, de acordo com o destino final de uso da água 

serão instalados recipientes coletores diferentes. 

 Para atender a demanda de limpeza das salas, pátio, e irrigação das áreas 

verdes (jardins e horta) da escola, foi confeccionado um suporte para bombona, de 

forma que permitisse os funcionários locomoverem a bombona para realizar as 

atividades, conforme foto 3. 
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Foto 3 – Bombona com suporte para transporte. 

 

Fonte: www.tamboresdf.com.br 

 

 A depender da localização do aparelho de ar condicionado a mangueira de 

esgotamento da água será direcionada diretamente para seu uso. 

Foto 4 e 5 – Utilização de água diretamente da mangueira de esgotamento do ar condicionado. 
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Fonte: http://projetopinab.blogspot.com.br/2015/07/grupo-operativo-horta.html 

 

 A implantação total do projeto será realizada conforme cronograma abaixo: 

Tabela 2 – Cronograma de execução da 3ª fase do projeto 

ANO 2016 

MESES 
SET OUT NOV DEZ 

ATIVIDADES 

Requisição de recursos para instalação dos drenos. X    

Confecção dos suportes para bombonas. X    

Elaborar forma planilha de medição dos volumes de água.  X   

Instalação dos drenos nos aparelhos de ar condicionado.  X   

Instalação da tubulação para a horta.  X   

Realizar medição dos volumes de água captada.  X X X 

Realizar balanço dos recursos financeiros da implantação do projeto.    X 

Realizar relatório final de implantação do projeto.    X 

 O aproveitamento da água gerada pelos aparelhos de ar condicionado 

depende da coleta eficiente de cada sistema de drenagem dos aparelhos que podem 

ser direcionados para sistema de coleta e armazenamento. 
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Conclusões 

 A implantação do projeto de aproveitamento da água proveniente dos 

aparelhos de ar condicionado deve ser considerada uma solução para a escassez de 

água no Brasil, sobretudo na região nordeste, onde já existem além de escassez, 

disputas por recursos hídricos.  

 O projeto apresenta uma solução simples e de baixo custo para ser realizado 

tanto em casa quanto em instalações públicas e privadas, sendo seu maior benefício a 

redução do consumo de água.  

 Políticas públicas deveriam incentivar a sociedade e os empresários na 

implementação de modelos que proporcionam a proteção deste recurso natural tão 

degradado, visto que a qualidade da água coletada foi considerada adequada para o 

uso previsto.  

 A quantidade de vazão de água calculada foi de 20 litros por dia útil, 

concluindo-se que os reservatórios de 100 litros são suficientes para armazenar até 

uma semana de água gerada por um aparelho de ar condicionado. 

 Visando a relação de custo-benefício, recursos da disponíveis da escola como 

as bombonas de 200 litros foram utilizadas para minimizar os gastos e potencializar o 

armazenamento de água por um período maior, caso necessário. 

 Vale ressaltar que apesar de ainda não estar totalmente implantado, o projeto 

prevê uma economia nos custos com a compra de água, devido à escassez da mesma 

no poço localizado na propriedade, considerando assim extremamente baixos os 

custos de implantação do projeto em relação aos benefícios financeiros e ambientais 

que o mesmo dará. 

 Ao analisar a viabilidade deste projeto, o benefício ambiental trazido por este, 

através da utilização de técnicas sustentáveis, auxilia também na melhoria da imagem 

da instituição frente à sociedade, pois incentiva o uso racional dos recursos públicos e 

o estabelecimento de uma consciência coletiva socioambiental. 
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Resumo 

 

O trabalho em questão pretende analisar o tratamento dado ao lixo na cidade de 

Jequié-BA e a atual situação do aterro sanitário, com o objetivo de conscientizar a 

sociedade sobre a importância de um aterro que respeite as normas de elaboração e 

propor ações viáveis para redução dos danos econômicos e ambientais que a 

produção desordenada do lixo provoca. A princípio foi realizado um levantamento de 

informações com pesquisas sobre o tema. Para tanto foi realizado levantamento 

bibliográfico e pesquisa de campo, com visitas ao aterro sanitário, entrevistas e 

registro fotográfico. Espera-se que o desenvolvimento deste trabalho possa auxiliar a 

compreensão dos problemas gerados pelo lixo e com isso promover discussões e 

reflexões na busca de soluções que visem diminuir os impactos gerados pelo lixo.  
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Introdução 

A relação do ser humano com o consumo ao longo do tempo trouxe uma série 

de transformações de ordem econômicas e ambientais. A descartabilidade de resíduos 

sólidos no meio ambiente tornou-se um grave problema. O planeta Terra vive um 

momento sem precedentes, quanto à produção de lixo e seu descarte no meio 

ambiente, que provoca graves mudanças climáticas globais e locais, além de sérios 

danos a saúde humana. Os padrões de consumo atuais são insustentáveis. Caso não 

sejam tomadas medidas para conter ou atenuar estes impactos, o planeta, numa 

escala do tempo geológico, sucumbirá em breve.  

Numa tentativa de reduzir os impactos ambientais e o prejuízo a saúde humana 

causados pela produção e descarte indevido dos resíduos sólidos, os antigos lixões 

foram proibidos e tornou-se uma obrigação dos gestores municipais, prevista em lei, a 

instalação de aterros sanitários, locais preparados com impermeabilização do solo e o 

selamento da base com argila e mantas de PVC, destinados a deposição final dos 

detritos gerados pela atividade humana, que prevê a cobertura diária do lixo evitando a 

proliferação de vetores (ratos, barata, mosquitos) (RESÍDUOS SÓLIDOS, AMBIENTE 

E SAÚDE, 2000).    

Mesmo assim, o lixo ainda é um problema crônico que afeta o mundo inteiro. 

Dados do IBGE 2000, revelam que no Brasil ainda persistem os “lixões” como forma 

mais comum para a deposição final dos resíduos sólidos coletados. Isto provoca a 

ocorrência de problemas socioeconômicos, sanitários e ambientais, tais como a 

poluição e contaminação da água, do solo e da atmosfera.  

O trabalho aqui proposto pretende analisar o tratamento dado ao lixo no 

município de Jequié-BA, investigando a atual situação de funcionalidade do aterro 

sanitário, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância de um 

aterro que respeite as normas de elaboração, assim como os riscos que representam 

a não observância dos padrões exigidos, além de propor ações viáveis para reduzir os 

danos econômicos, ambientais e a saúde que a produção desordenada do lixo 

provoca. 
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Metodologia  

 Trata-se de um trabalho de natureza qualitativa socioambiental e exploratória, 

que permitiu a troca de conhecimento entre professores, alunos do ensino médio 

noturno e a comunidade escolar do Colégio Estadual Luiz Navarro de Brito, da cidade 

de Jequié-BA.  

 No primeiro momento foi abordado o conteúdo “lixo” em aulas preparatórias para 

as produções científicas da Feira de Ciências da referida escola. No intuito de 

aprofundar a temática, dividiu-se a sala em duas equipes com objetivo de aprofundar 

em duas vertentes: (1) destino do lixo e situação do aterro sanitário e (2) produção de 

objetos oriundos de materiais recicláveis baseados no principio dos 3R.  

 Para realização da pesquisa baseado na vertente (1) foram utilizados os 

seguintes matérias: caderneta de campo, máquina fotográfica e textos com diversas 

abordagens sobre à temática. De início, foi realizado um levantamento bibliográfico 

sobre os temas abordados nesta pesquisa. Na etapa seguinte, ocorreu a necessidade 

de realização de uma visita de campo, com intuito de perceber “in loco” a situação 

atual do aterro sanitário de Jequié-BA. As visitas foram feitas em duas etapas, uma em 

outubro de 2015 e a segunda, em setembro de 2016. As entrevistas foram realizadas 

com responsáveis pelo aterro sanitário e de forma informal com funcionários da 

cooperativa de catadores de lixo (COOPERJ) que estão próximos ao aterro e registro 

fotográfico dos fatos observados.  

 Para atender a segunda (2) vertente do trabalho, foi realizada uma pequena 

amostra na Feira de Ciências do Colégio Estadual Luiz Navarro de Brito com uma 

gama de objetos que foram confeccionados pelos alunos do 3º ano noturno, a partir de 

materiais que tinha um destino o lixo.  

 

Resultados/Discussões e Conclusões 

 Tomando com base as observações realizadas na primeira visita em outubro de 

2015 ao aterro sanitário de Jequié-BA foram observadas inúmeras irregularidades. 

Dentre elas podemos destacar: destinação inadequada ao chorume, depósito de lixo a 

céu aberto, falha no recobrimento diário do lixo, presença de catadores na área de 
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disposição dos resíduos. É necessário destacar que no momento da visita, não foi 

permitido nem os alunos e nem aos professores orientadores acessos a pontos 

diversos do aterro, pois não estavam adequados e passavam por inúmeras reformas. 

As fotos foram realizadas a distância. 

 Nesse sentido, o panorama do descarte de resíduos sólidos na Bahia sinaliza 

um quadro bastante dramático. Dados da Sedur (Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Urbano) apontam que os “lixões, ou vazadouros a céu aberto, 

permanecem como meios adotados pela maioria dos municípios do estado”, nada 

menos que 359 dos 415 municípios baianos, o correspondente a 86,09%, continuam 

sem atender à legislação, enquanto outros 22, ou 5,28%, adotam, também de modo 

inadequado, o descarte dos resíduos sólidos em aterros convencionais (FONSECA, 

2016). 

 Na segunda visita em setembro de 2016, percebeu-se que foram realizadas 

inúmeras reformas com intuito de atender as normas técnicas NBR 8419. A partir da 

análise da figura1 que representa o aterro sanitário de Jequié e da visita de campo ao 

local, pode perceber que aparentemente a estrutura é adequada, pois obedece aos 

padrões ideais recomendados pela norma técnica anteriormente mencionada, a qual 

fixa todos os procedimentos necessários a uma correta elaboração e manutenção do 

projeto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No entanto foram constatadas algumas irregularidades tais como: não 

arborização adequada nas redondezas do aterro, depósito irregular de pneus, falta de 

dutos para liberação de gases e de poços de monitoramento para avaliar 

Figura 1. Aterro Sanitário de Jequié -BA   

Fonte: arquivo dos autores 
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contaminação de lençol freático e presença de catadores na área de disposição dos 

resíduos sólidos que estão em condição de extrema falta de dignidade, insalubridade, 

risco e luta pela sobrevivência. 

 Iniciativas que contemplem e dignifiquem a atividade de catadores devem ser 

fomentadas e divulgadas. Em Jequié, existe a COOPERJE (Cooperativa de Catadores 

Recicla Jequié), localizada no BR 116, s/n, próximo ao Aterro sanitário, km 6, Bairro 

Suíça. É uma cooperativa que trabalha com a coleta e triagem do material reciclável 

para beneficiamento e envio as empresas recicladoras, onde a maior parte do material 

coletado vem de empresas cadastradas na cooperativa. Em entrevista informal, a 

presidente da COOPERJE informou que a mesma vem passando por inúmeros 

problemas, dentre eles, diminuição de verbas oriundas da prefeitura e diversos pontos 

de coleta que deveriam ser construídos na cidade não foram realizados e alguns 

pontos, até desativados. 

Com a realização da coleta seletiva, o processo de construção de novos objetos 

reutilizáveis a partir do lixo se torna mais fácil. “Um importante princípio relacionado à 

reciclagem e consequentemente à coleta seletiva é o princípio dos 3R, que é baseado 

em reduzir, reutilizar e reciclar” (PEIXOTO, CAMPOS e D’AGOSTO, 2005). A figura 2 

a seguir, mostra um dentre, vários produtos artesanais usando materiais recicláveis 

que os alunos do 3 ano noturno geraram numa amostra científica da Feira de Ciências 

do Estado da Bahia ocorrida no Colégio Estadual Luiz Navarro de Brito. Objetos que 

não tinham mais utilização e teriam como destino o lixo, que consequentemente iria 

aumentar o volume dos lixões, porém, com um programa da coleta seletiva e o 

interesse da população em reciclar e reutilizar esses materiais dando uma nova 

utilidade, um novo rumo, e com isso, passarão a ter uma nova utilização e como 

consequência redução do volume de lixo. Além disso, pode ser utilizado como fonte de 

renda, podendo ser comercializados em feira de artesanato, alertando a população de 

trabalhar uma consciência ambiental voltada para produtos de origem sustentável. 
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Fonte: arquivo dos autores 

Figura 2. Produtos artesanais oriundos 

de materiais recicláveis.   



Vila da Ciência 2016 

 De 07 a 10 de Novembro  

Departamento de Química e Exatas 

                                                                                                                            UESB – Campus de Jequié 

 

112 
 

P05 

AboShake Rejuvenecer 

Radimara Bomfim Ramos da Silva(PF),Marcela Faria Dias(PF),Dimas Dantas de 
Oliveira(ES), Maria Emanuela de Souza Campos(ES), Tais Alana dos Santos(ES). 

 

Centro Territorial de Educação Profissional do Médio Rio das Contas, Rodovia Ipiaú – Ubatã, BR 330, km 

06, S/N – Ipiaú – BA. 

 

Palavras-Chave: Semente de Abóbora, aproveitamento,rejuvenescedor 

 

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

 

 

Resumo 

 

Esse projeto surgiu da inquietação dos estudantes do II Semestre do Curso Técnico 

em Alimentos, modalidade Proeja Médio, em destinar as sementes de abóboras 

utilizadas em receitas de outros projetos. Com o intuito de oferecer qualidade de vida e 

bem-estar aos indivíduos, que mantêm uma rotina de vida agitada, sem tempo de 

realizar uma dieta alimentar adequada foram pesquisadas as principais propriedades 

nutritivas da semente de abóbora e como utilizá-las atrelada a um componente para 

auxiliar na firmeza e saúde do tecido epitelial, o colágeno. O AboShake foi 

experimentado em uma amostra de 30 estudantes voluntários, os quais, por meio de 

questionário estruturado, demonstraram resultados positivos quanto ao sabor, 

melhoria da aparência da pele e saciedade, podendo ser utilizado por pessoas 

intolerantes ao Glúten. 
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Introdução 
 

 Alimentação é a base da vida e dela depende o estado de saúde do ser 

humano. O desconhecimento dos princípios nutritivos do alimento, bem como o seu 

não aproveitamento, ocasiona o desperdício de toneladas de recursos alimentares.O 

desperdício é um sério problema a ser resolvido na produção e distribuição de 

alimentos, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. O 

crescimento da população mundial, mesmo que amparado pelos rápidos avanços da 

tecnologia, nos faz crer que o desperdício de alimentos é uma atitude injustificável. Por 

isso, não podemos mais desperdiçar (SESC, 2003). 

 A alimentação alternativa, na qual se incentiva o consumo de elementos 

normalmente destinados ao descarte, como sementes, folhas e cascas, além dos 

tradicionalmente consumidos (SANTOS et al., 2001) é uma forma para evitar que 

partes de alimentos tornem-se lixo. Domeneet al. (2007) ressaltam que o 

aproveitamento integral dos alimentos tem como principais vantagens a promoção da 

saúde e da economia. 

 Pequenas ações diárias e mudanças em atitudes são formas da sociedade 

contribuir com o meio ambiente, e uma delas é o cuidado com os resíduos diariamente 

produzidos, sobretudo os orgânicos, nos quais, segundo estudo do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012), de todo o material coletado diariamente, 

este representando 183.481,50 toneladas, onde 51,4% corresponde a matéria 

orgânica (SILVA, 2012). 

 As perdas não ocorrem somente em plantações, transporte e armazenamento 

inadequado, mas também no preparo incorreto dos alimentos(SESC, 2003).Estudos a 

partir da composição centesimal e de minerais de cascas de frutas comumente 

consumidas noBrasil, demonstraram que muitos nutrientes presentes nas cascas são 

em maiores teores que na polpa, além da reduzida presença de substâncias tóxicas 

nas cascas, fato que corrobora o seu emprego a elaboração de produtos alimentícios 

(MARQUES et al., 2010; GONDIM et al., 2005). 

 A utilização de partes de vegetais como cascas e sementes eleva a ingestão 

de fibras na dieta (MONTEIRO, 2009). Fibras aumentam saciedade, melhoram o 

trânsito intestinal, reduzem o colesterol, minimizam a constipação intestinal funcional. 
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Na síndrome metabólica esses nutrientes atuam no controle glicêmico e contribuem 

para perda ponderal (MACHADO & CAPELARI, 2010; MIRA et al., 2009; SANTOS et 

al., 2006).  

 A abóbora (Cucurbita moschata, L.) é uma ótima fonte de carotenóides, 

principalmente de beta-caroteno (que possui atividade pró-vitamina A), capaz de inibir 

radicais livres por sua ação antioxidante, propriedade que reduz os riscos câncer, 

aterosclerose e desordens coronarianas (ARRUDA et al., 2009; PADMAJA, 2009; 

AMBRÓSIO et al., 2006; FINLEY, 2005; PAULA at al., 2004). 

 Veronezi& Jorge (2012) destacaram a importância do aproveitamento das 

sementes de abóbora, uma vez queestas contêm teor expressivo em fibras, fonte 

alternativa de proteínas, presença de óleos insaturados, predominando o linoléico, 

vitaminas (tiamina B1, riboflavina B2, niacina B3) e minerais (cálcio, fósforo, ferro) 

(GORGÔNIO et al., 2011; BELMIRO et al., 2010; PUMAR et al., 2008). 

 Assim, diante da inquietação dos estudantes do 2º Semestre do Curso Técnico 

em Alimentos, modalidade Proeja Médio, sobre qual destino dar as sementes de 

abóbora utilizadas em receitas de outros projetos executados por alunos do curso, um 

grupo de estudantes deu início a uma pesquisa sobre as principais propriedades da 

semente de abóbora e como utilizá-las com o intuito de oferecer qualidade de vida e 

bem-estar aos indivíduos, que mantêm uma rotina de vida agitada, sem tempo de 

realizar uma dieta adequada às suas necessidades diárias e que no entanto 

necessitam desses nutrientes para se manter saudável. 

 Dentre as vantagens encontradas em se elaborar um produto com as sementes 

da abóbora, destaca-se que este vegetal é facilmente encontrado na região, possui 

baixo custo, e possui propriedades benéficas à saúde, sendo altamente recomendado 

para pessoas com osteoporose, devido ao teor de zinco que ajuda a retrasar a 

deterioração da densidade mineral óssea, beneficiapessoas com artrite, reduzindo as 

inflamações, favorecem à próstata e ajuda quem tem dificuldade em urinar devido à 

próstata dilatada, diminui os riscos de apresentar cálculos renais e colaboranos 

tratamentos da nefrite e outras condições associadas ao sistema urinário, isso devido 

ao seu teor em cucurbitina, um aminoácido essencial que, segundo alguns estudos, 

também melhoram o funcionamento da bexiga. 
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 Além dessas diversas propriedades benéficas, a abóbora e suas sementes 

ajudam a reduzir os nível de colesterol ruim, graças a seu teor de “fitoesteróis”, podem 

ajudar na prevenção contra certos tipos de câncer, funciona como um potente 

antidepressivo, já que contém L – triptofano, que nada mais é que um antidepressivo 

natural, favorecem na produção dos hormônios do “sono” (serotonina) ajudando com 

problemas de sono e ansiedade e especificamente as sementes são utilizadas para 

combater parasitas intestinais, sendo úteis no tratamento da síndrome do intestino 

irritável. 

 Dessa forma, diante da necessidade de utilizar fontes vegetais normalmente 

descartadas para melhorar as características nutricionais de novas preparações outros 

ingredientes foram adicionados à semente da abóbora para a elaboração de um 

shake, como uma alternativa viável para o consumo deste alimento de diferentes 

formas, sendo mais uma opção para a utilização integral desse vegetal, não só 

evitando o desperdício, como maximizando a quantidade de nutrientes consumidos 

pelos indivíduos. 

 Os demais ingredientes utilizados para produção do AboShake foram a farinha 

de aveia, que é um cereal rico em fibras e prolonga o efeito de saciedade no 

organismo, o açúcar mascavo, que é mais saudável e muito menos quimicamente 

tratado, mantendo  as vitaminas e sais minerais da cana-de-açúcar e o colágeno 

hidrolisado que tem a função de manter as células unidas e é o principal componente 

protéico de órgãos e tecidos como a pele, cartilagens e ossos. 

 Portanto, o objetivo desse projeto foi elaborar o AboShake, um produto que une 

as propriedades das sementes de abóbora às do colágeno em uma alternativa de fácil 

consumo e avaliar os efeitos do consumo deste produto na melhoria do funcionamento 

intestinal e da textura da pele dos consumidores, através de questionário estruturado. 

 
Metodologia (e/ou Desenvolvimento) 
 
 Para produção do AboShakeforam utilizados os seguintes componentes: 

 Farinha da semente de abóbora 

 Farinha de aveia Farinha de Aveia 

 Colágeno hidrolisado 

 Açúcar mascavo 
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 Para produção da farinha da semente de abóbora, as sementes não utilizadas 

dos demais projetos elaborados no Centro Territorial de Educação Profissional – 

CETEP de Ipiaú, foram lavadas e colocadas em uma forma de alumínio e levadas ao 

forno numa temperatura de 200º C, por 40 minutos, sendo que a cada 10 minutos as 

sementes eram mexidas para que não queimassem e torrassem de forma homogênea. 

 Os demais componentes do AboShake foram adquiridos no comércio local do 

município de Ipiaú.   

 A farinha de aveia, rica em fibras, é um item obrigatório para quem pretende 

conservar os níveis de açúcar no sangue sob controle, pois este cereal ajuda a evitar a 

sobrecarga de glicose e de insulina, o hormônio que leva os compostos açucarados 

para dentro das células. Suas fibras permitem que a glicose seja absorvida de maneira 

lenta e gradual, o que, por sua vez, regulariza a liberação de insulina. Por isso, é um 

forte aliado para quem sofre de Diabetes tipo 2, uma vez que suas fibras diminuem os 

picos de glicemia e prolonga o efeito de saciedade, fazendo com que o organismo 

entenda que não mais precisa liberar glicose, o que ocorreria caso a pessoa ainda não 

se sentisse plenamente saciada, ou seja, com fome. 

 O Colágeno hidrolisado por ser uma classe abundante de proteínas formadas 

por aminoácidos no organismo humano, tem a função de manter as células unidas e é 

o principal componente protéico de órgãos e tecidos como a pele, cartilagens e ossos. 

 E o açúcar mascavo que é praticamente um açúcar in natura, mais saudável e 

muito menos quimicamente tratado, portando o aproveitamento das vitaminas e 

minerais da cana-de-açúcar é maior, pois não passa pelo processo de refinamento, 

não faz mal ao organismo e não tem resquícios de produtos químicos usados no 

processo de clarificação e branqueamento. 

 

Modo de usar 

 

Deve-se acrescentar 3 colheres de sopa (aproximadamente 30g do produto) em 

200mL de água ou leite de sua preferência. Servir gelado. 
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Validade 

 

Após a preparação do AboShake, o mesmo tem validade de 30 dias se conservado 

em local fresco. 

 

Para o processamento do AboShake, após as sementes de abóbora serem torradas 

as mesmas foram processadas no liquidificador e misturadas aos demais ingredientes 

e fracionadas em porções (3 colheres)em embalagens individuais. 

 

Resultados/Discussões 
 
O AboShake foi disponibilizado para 30 alunos que foram testados por 15 dias e 

responderam a um questionário estruturado. 

  

Conclusões 

 

Após a utilização do AdoShake por 15 dias os alunos demonstraram sentir uma 

melhoria no funcionamento do intestino e também na qualidade da pele. 
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Resumo 

 

Objetivamos apresentar o resultado de intervenções pedagógicas realizadas na Sala 

de Recursos Multifuncionais(SRM) do Colégio CEEP Regis Pacheco, em Jequié-

Bahia, em parceria com o PIBID UESB, linha de ação Educação Especial, com um 

aluno com deficiência intelectual que também é coautor deste trabalho, uma vez que a 

metodologia adotada para mediar sua aprendizagem foi, em parte, idealizada por ele: 

a partir de narrativas históricas de sua autoria, aprender Matemática. Efetivamos  a 

sua sugestão por meio de uma metodologia participativa, lúdica e interdisciplinar 

envolvendo as disciplinas História, Matemática, Português e Artes. Alcançamos 

resultado satisfatório, pois o aluno demonstrou alegria, prazer, vontade de aprender; 

mostrou-se mais autônomo na resolução de problemas matemáticos envolvendo as 

quatro operações básicas.  
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Introdução 

 

Como as demais, a Matemática é uma disciplina que tem um caráter 

interdisciplinar. Dessa forma, por que não ensiná-la relacionando-a com as demais 

ciências? Sobre isso, Veloso (2009) afirma que o ensino da Matemática não deve ser 

ministrado de forma isolada, é necessário cada vez mais um relacionamento efetivo 

com as outras ciências. Embasados também nesse entendimento, utilizamos como 

proposta de trabalho com o aluno a produção livre de narrativa histórica visando 

construir com educando conceitos matemáticos, históricos, linguísticos e artísticos.  

          O aluno em questão estuda o 8º ano do Ensino Fundamental II de uma escola 

da rede pública de Jequié e é matriculado na SRM do Colégio CEEP Regis Pacheco 

para receber o Atendimento Educacional Especializado(AEE). Ele apresenta sérias 

dificuldades no aprendizado da Matemática. Entretanto, verificamos sua afinidade com 

a disciplina História. Certo dia, ao final de uma das intervenções realizada na SRM, ele 

nos deu o norte sobre como desejaria que ocorressem as mediações pedagógicas: 

“Pró, me ensine Matemática junto com História... e vai dar tudo certo.” Ficamos 

estupefatos diante da “pérola” que o educando acabava de nos dar para redefinir sua 

trajetória de aprendizagem. Foi de posse desse dado e desse apelo que resolvemos  

mudar a rota de trabalho pedagógico até então trilhado.   

          Com o uso de jogos didáticos, material pedagógico estruturado, informática, 

lápis, borracha e papel não estávamos obtendo os resultados esperados, pois aluno 

estava enfadado,  criando resistência quando se deparava com a matemática pela 

matemática.  

          Para mediar a relação ensino-aprendizagem de forma interdisciplinar, nosso 

desafio foi possibilitar ao aluno a construção de conceitos matemáticos a partir de uma 

relação dialógica entre outras disciplinas. Foi então que - aproveitando sua dica 

metodológica – adotamos como ponto de partida a produção de um texto em que o 

educando teve a liberdade de criá-lo. Foi a partir desse texto, que todo o trabalho 

pedagógico se desenrolou.  
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Metodologia 

          Desenvolvemos o trabalho por meio de uma sequência didática denominada “Eu 

e minha história dialogando com outras histórias”, a qual seguiu as etapas descritas 

abaixo. 

         1ª etapa: produção textual livre de uma narrativa histórica onde o aluno teve a 

liberdade em criá-la, denominada “Geornélio Viana da Silva... o mistério.”  

        2ª etapa: Desenho livre retratando a história. 

        3ª etapa: construção de linha do tempo. 

        4ª etapa: o aluno digitou a narrativa no Word exatamente como foi escrito.  

         5ª etapa: o aluno fez leitura oral da narrativa para os mediadores e, juntos, foram 

preenchendo lacunas deixadas de informações relevantes.  

        6ª etapa: o discente recebeu uma lista de prováveis problemas de coerência e de 

coesão. A partir disso, ele analisou o texto, fez a autocorreção e realizou a reescrita.  

        7ª etapa: aplicação das atividades: Subtraindo anos e Desafio na pista de 

Geornélio. Na primeira, o aluno determinou quanto tempo decorreu de um evento para 

outro utilizando a subtração; e na segunda, desvendou enigmas matemáticos.  

         8ª etapa: a partir da autocorreção e reescrita feita na 6ª etapa, a linha do tempo 

construída na 2ª etapa foi analisada para os possíveis ajustes nas datas e eventos. 

         9ª etapa: Atividade denominada Século e divisibilidade. Retiramos da narrativa 

os dados numéricos relativos os anos para que o discente determinasse a que século 

tais anos pertenciam. Usou as regras de divisibilidade para determinar os possíveis 

divisores dos mesmos. Essa atividade foi confeccionada nos mesmos parâmetros 

descritos na 7ª etapa.  

        10ª etapa: Confecção de quadro artístico denominado Geornélio na Proclamação 

da República. O discente representou a cena da Proclamação da República num 
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quadro em 3D, confeccionado com sucata e material de papelaria. Reforçou 

conhecimentos de medidas e ângulos; 

 11ª etapa: Gravação de um vídeo intitulado Geornélio Viana da Silva.  O aluno 

transformou seu texto narrativo em um texto de dramaturgia. O filme foi gravado, 

editado e colocado no You Tube. Com a gravação desse vídeo a narrativa saiu do 

papel e se tornou um filme.  Com ele culminamos a  sequência didática. 

Resultados e discussões 

Pensando no espaço escolar como um ambiente heterogêneo, faz-se necessária 

uma prática pedagógica diversificada de modo que contemple a todos os alunos. 

Utilizar metodologias variadas, como por exemplo, a interdisciplinaridade, é um dos 

caminhos para conseguir isso.  

Todos os envolvidos na escolaridade do aluno necessitam compreender que os 

espaços de aprendizagens já não são limitados ou estáticos. Eles ganham um caráter 

dinâmico que desafia o professor a traçar seu plano de trabalho pedagógico no viés da 

interdisciplinaridade, a qual rompe com a visão fragmentária do conhecimento, por 

evidenciar que a realidade é complexa e é pautada no processo de interação social.  

No âmbito da interdisciplinaridade, um currículo pensado numa base libertadora 

e transformadora oportuniza uma maior interação entre as diferentes áreas de 

conhecimento efetivando trocas e saberes significativos. Dessa forma, contribuirá para 

a formação acadêmica e social da pessoa com deficiência para que modifique o seu 

entorno e exerça de forma consciente a sua cidadania.   

A dinâmica do processo interdisciplinar  só se efetiva quando há interação entre 

os atores - alunos e professores - o currículo, a metodologia e o respeito à diferença. 

Por isso, a interdisciplinaridade é norteada por: 

...eixos básicos como: a intenção, a humildade, a totalidade, o 

respeito pelo outro etc. O que caracteriza uma prática 

interdisciplinar é o sentimento intencional que ela carrega. Não 

há interdisciplinaridade se não há intenção consciente, clara e 
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objetiva por parte daqueles que a praticam. (FERREIRA 199l, 

p. 34). 

 

          Os resultados obtidos com essa proposta de intervenção pedagógica foram 

bastante significativos. O aluno passou a ficar mais motivado, ao ponto dos seus olhos 

brilharem, seu semblante  expressar aceitação, o movimento do seu corpo ganhar 

uma dinâmica sadia e motivadora e um engajamento positivo durante todo o processo 

metodológico. 

          Ele foi capaz de resolver incompatibilidade de acontecimentos e datas em sua 

narrativa por meio dos desafios propostos, os quais eram confeccionados em material 

de ótima  qualidade: impressões coloridas, plastificadas, com peças móveis, 

sobrepostas com velcro. O empenho na qualidade do material que oferecemos ao 

aluno é uma questão de respeito aos seus direitos e em hipótese alguma podemos 

negligenciar essa etapa do planejamento.   

          Ao avaliar nossas intervenções, vimos quanto é necessário o professor romper 

com uma prática de ensino homogeneizadora e focada apenas na transmissão de 

conteúdos. Curiosamente, no âmbito das escolas e nos encontros entre professores 

tem sido a tônica falar de diversidade e isso nos reporta a esta indagação de Gomes 

(2007, p. 26):  

Será que ainda continuamos discursando sobre a diversidade, 

mas agindo, planejando, organizando o currículo como se os 

alunos fossem um bloco homogêneo e um corpo abstrato? (...) 

Como se a função da escola, do trabalho docente fosse 

conformar todos a esse protótipo único?  

 

         Há muito a ser feito para romper com as práticas pedagógicas que atendam a 

uma pequena parcela de alunos na escola que apresenta um comportamento padrão, 

identificado pelos professores como o ideal. Prática esta que se torna excludente 

quando não é (re)pensada diante da diversidade que existe em sala de aula.  
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Conclusões 

          Cada educando traz em si mesmo demandas educacionais especiais sejam eles 

com ou sem deficiência. Cabe, portanto, ao educador valorizar esta rica diversidade. 

Tivemos a oportunidade ímpar de constatar no trabalho interdisciplinar que quando 

bem orientado pelo professor o aluno se protagoniza como um sujeito ativo da sua 

educação, sendo capaz de gerenciar seus conhecimentos e buscar meios que 

atendam suas demandas de aprendizagem. 
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