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apresentaçãO
 
 A Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), que em 2012 completa 10 anos, é um 
movimento nacional de estímulo à cultura científica, à inovação e ao empreendedorismo na educação 
básica (fundamental e média) e educação técnica.
 A FEBRACE tem como principais objetivos estimular novas vocações em Ciências e Engenharia 
e induzir práticas pedagógicas inovadoras nas escolas. O estímulo a novas vocações é realizado por meio 
do desenvolvimento pelos estudantes de projetos criativos, inovadores e significativos para eles e para a 
sociedade. Práticas pedagógicas inovadoras proporcionam situações, oportunidades e orientações para que 
estudantes concebam e desenvolvam projetos investigativos.
 A FEBRACE propicia, também, a aproximação entre escolas e universidades e a interação 
espontânea entre estudantes, professores, profissionais e cientistas, criando espaços de trocas de 
experiências, de novas oportunidades e de ampliação das fronteiras do conhecimento.
 Inserido no contexto de diversas ações de formação e disseminação voltadas à identificação, 
valorização e desenvolvimento de novos talentos, a FEBRACE anualmente realiza, desde 2003, uma grande 
mostra de finalistas que reúne jovens talentos pré-universitários em ciências e engenharia na Universidade 
de São Paulo (USP).
 A mostra anual de finalistas reúne estudantes de todo o País, que mostram seus talentos por 
meio da apresentação de seus projetos em Ciências (Exatas e da Terra, Biológicas, da Saúde, Agrárias, 
Sociais e Humanas) e Engenharia e suas aplicações. Reúne, também, professores protagonistas, que, ao 
orientarem seus estudantes em projetos de pesquisa investigativos, exercem seu papel fundamental, que 
é o de provocar e estimular o crescimento e desenvolvimento integral de seu aluno, garantindo que 
todo o processo seja feito com os devidos cuidados em relação a aspectos éticos, de segurança e de rigor 
científico. 
 Durante a mostra anual, o Comitê de Avaliação da FEBRACE, composto por mais de duas 
centenas de professores universitários e especialistas voluntários, seleciona representantes para a feira 
internacional Intel ISEF (International Science and Engineering Fair), que acontece em maio, nos EUA, e 
da qual participam em torno de 50 países. Além disso, o Comitê de Avaliação e representantes de diversas 
entidades públicas e privadas, incluindo sociedades científicas, interagem com os finalistas e selecionam 
aqueles que se destacam em aspectos específicos para receber diversos prêmios e menções especiais.
 A mostra de finalistas da FEBRACE é reconhecida como a maior feira de Ciências e Engenharia 
do Brasil em abrangência e visibilidade. Em sua primeira edição, a FEBRACE contou com 12 Estados 
participantes, 199 estudantes finalistas, 73 professores orientadores e coorientadores e 93 projetos finalistas. 
Desde então, a Feira vem crescendo e aprimorando-se a cada ano. Nesta 10ª edição, envolveu diretamente 
cerca de 22.500 estudantes de todos os Estados do Brasil, que desenvolveram projetos investigativos e os 
submeteram diretamente ou através de uma das 54 feiras afiliadas. A mostra de finalistas contará com 
325 projetos, apresentados por 748 estudantes finalistas, que estarão acompanhados por 302 professores 
orientadores/coorientadores.
 Depois de 10 anos, o impacto gerado pode ser observado através de estudantes que passaram 
pela FEBRACE, descobriram suas vocações e entraram nas melhores universidades, investindo em suas 
carreiras científicas e tecnológicas. Alguns montaram suas próprias empresas com produtos desenvolvidos 
a partir das ideias e protótipos apresentados na Feira.
 Por meio de sua ampla rede de relacionamentos, a FEBRACE tem dado visibilidade nacional e 
internacional a estudantes e professores protagonistas, articulando novas oportunidades e divulgando 
exemplos concretos de como é possível e importante despertar e incentivar novos talentos para a Ciência 
e a Engenharia.

São Paulo, março de 2012

Roseli de Deus Lopes
Prof.ª Dr.ª Dep. Engenharia de Sistemas Eletrônicos da EPUSP

Coordenadora Geral da FEBRACE
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Escolas Positivo – PR

Tecendo saúde: a tecitura de novos fármacos a partir da teia de aranhas III ��������������������������������������������������104
Leonardo de Oliveira Bodo; Pedro Ismael da Silva Junior (Orientador); Sandra Maria Rudella Tonidandel (Coorientador). 
Colégio Dante Alighieri – SP

Um estudo sobre a fibrose cística ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������105
Isabela Fleiss Breitbarg; Marcelo Enrique Crivelari (Orientador). Colégio Renascença – SP

Utilização das abelhas Scaptotrigona postica na detecção de essências olfativas ������������������������������������������106
Ephraim Luiz de Andrade França; Paul Isaac Laskowski Agababa; Fabio Luiz Ferreira Bruschi (Orientador). Colégio Interativa - 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio – PR

Ciências da Saúde

Análise dos problemas de higiene bucal e das doenças transmitidas pelo beijo entre jovens ������������������������109
Sylvia Katherine de Medeiros Moura; Clara Beatriz Fidelis de Miranda; Hiana Maria de Freitas Macêdo; Cyntia Rafaela Ferreira 
de Moraes (Orientador). Escola Estadual 11 de Agosto Ensino de 1º e 2º Graus – RN

Controle de qualidade e equivalência farmacêutica de comprimidos de paracetamol ������������������������������������ 110
Lorena da Silva Ferreira; Taísa Leiras Gomes; Marina das Neves Gomes (Orientador). IFRJ – RJ

Desafios da produção de medicamentos à base de fármacos de baixa solubilidade �����������������������������������������111
Marcelli Tavares Alves; Julia dos Santos Fernandes; Jean Lucas Menezes Cotta; Vivian de Almeida Silva (Orientador). Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - Unidade Rio de Janeiro – RJ
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Dilemas da dieta vegetariana restrita ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 112
Gabriela de Castro Magalhães Tardelli; Mariana Morais Zambom; Flávia Trindade Almeida da Silva; Rodrigo Andrade da Cruz 
(Orientador). Colégio Giordano Bruno – SP

Doenças da era digital: possíveis prognósticos de doenças associadas ao uso de microcomputadores em alunos 
do ensino técnico integrado em informática, do IFMS Campus Corumbá ������������������������������������������������������� 113

Lays Carrera Gonçalves; Rhaynara Suyanne Silva da Cunha; Stella Gonçalves de Souza; Michele Soares de Lima (Orientador); 
Raquel Pyrâmides Barbosa Pimenta (Coorientador). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do 
Sul - Campus Corumbá – MS

Estudo da incidência de gravidez entre adolescentes na E�E�M� Raimundo Nonato Ribeiro Trairi/CE ����������� 114
Mateus dos Santos Moura; Francisca Thayanne Gonçalves de Freitas; Sueli Moreira Gouveia (Orientador). E.E.M. Raimundo 
Nonato Ribeiro - CE; E.E.M. Maria Celeste de Azevedo Porto – CE

Estudo do carcinoma de mama e sua evolução para mama contralateral ou recidiva ����������������������������������� 115
Paulina Faride Sayeg; Marcelo Henrique Crivelari (Orientador). Colégio Renascença – SP

Estudo sobre automedicação em estudantes do ensino médio da E�E� Teotônio Vilela e moradores dos bairros 
adjacentes �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 116

Gustavo Leão; Monalisa da Silva Enz; Ana Paula Alves de Farias; Lilian Andressa Oliveira Olegário (Orientador). E.E. Teotônio 
Vilela – MS

Fisioterapia ao alcance de todos �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 117
Allis Karolaynne Vasconcelos Alves; Eduardo Guimarães Labre Mazzei dos Santos; Leontino Labre Neto Mazzei dos 
Santos; Paulo Roberto Dalla Barba (Orientador); Rosane Moura Costa (Coorientador). Colégio Estadual Dom Alano 
Marie Du Noday – TO

Horta que te quero verde - II ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 118
Itália Lima So; Paula da Silva Guedes; Josely Alves de Paiva Henriques (Orientador); Augusto Cesar dos Santos Henriques 
(Coorientador). Escola Senador João Cleofas de Oliveira – PE

Influência dos eletrônicos na saúde, sono e psicológico ����������������������������������������������������������������������������������� 119
Giovana Rosa Gameiro; Eduardo Kenji Imagawa; Bruna Rossetto Basso; Saulo Cavalli Gaspar (Orientador). Colégio 
Universitário - Ensino Médio – PR

Jogo que apoia o tratamento de crianças disléxicas ������������������������������������������������������������������������������������������120
Anna Victória Pandjarjian Mekhitarian; Bruna Silva Cervelli; Anita Carolina Martins dos Santos; Adalberto de Castro Silva 
(Orientador). Pueri Domus - Verbo Divino – SP

MedSeg ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������121
Daniel Alves de Melo; Vitor Sibuta Gomes Ferreira; Thomas Liu de Almeida; Luís Francisco Teixeira (Orientador). Fundação 
Bradesco Osasco I – SP

Mochila com protetor para a coluna �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������122
Marcos de Freitas Donates; Priscila Lins Pasquini; Angela Santi Maria d’Amaral Matheus (Orientador); Antenor Jonas Soares 
de Morais (Coorientador). E.E.F.M.E.P.J.A. Embaixador Assis Chateaubriand – SP

Natugiz �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������123
Letícia Caroline Gava Palácio; Luciana da Silva Giugni; Aline Rios Assunção; Franciane Boriollo (Orientador). Etec Trajano 
Camargo – SP

Nutricell: controle alimentar em dispositivo móvel �������������������������������������������������������������������������������������������124
Luiz Fernando do Nascimento dos Santos; Rodrigo Antonio Soares; Rafael Pereira Sousa; Roney Staianov Caum (Orientador). 
Etec Monte Mor – SP
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Perfil da comunidade do IFC – Campus Camboriú quanto à doação de órgãos e tecidos ������������������������������125
Alessandra de Santana Fantini; Camila Letícia Vier; Ágata Regiane Quissini (Orientador). Instituto Federal Catarinense - 
Campus Camboriú – SC

Pesquisando a ação larvicida do melão-de-são-caetano (Mormodica charantia), da arruda (Ruta graveolans) 
e do boldo (Vernonia condensata) no controle do vetor Aedes aegypti Abaetetuba/Pará ������������������������������126

Rafael Carmo da Costa; Maria Gorete Abreu Costa da Paz (Orientador). E.E.E.F.M. Prof.ª Benvinda de Araújo Pontes - PA; Centro 
de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Matemática e Científica/Clube de Ciências de Abaetetuba - PA 

 
Petit suisse para crianças intolerantes à lactose ������������������������������������������������������������������������������������������������127

Isabella Rocha Ciarrocchi; Camila Resende Venancio; Thaís Karoline Hergert; Margarete Francescato Sampaio (Orientador). 
Etec Trajano Camargo – SP

Pomada à base do extrato da planta Bauhinia forficata: avaliação da estabilidade e eficácia na cicatrização de 
lesões cutâneas de animais diabéticos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������128

Renata Colla Thosi; Walter Von Söhsten Xavier Lins; Mara Cristina Pane (Orientador); Sandra Maria Rudella Tonidandel 
(Coorientador). Colégio Dante Alighieri – SP

Produção do alimento funcional à base da Beta vulgaris l� (beterraba) e passiflora Edulis sims (maracujá) no 
processo alternativo na prevenção e controle das doenças crônicas não transmissítveis a diabetes mellitus tipo 
II e hipertensão arterial ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������129

Wellington da Silva Mota; Laiana da Silva Medeiros; Carliana Aquino Tavares (Orientador). E.E.E.P. Amélia Figueiredo de 
Lavor – CE

Produtos de pimenta: uma alternativa saborosa e saudável �����������������������������������������������������������������������������130
Juliana Bento do Carmo; Hygor Amaral Santana; Bruno Mateus dos Santos; Márcio Ramatiz Lima dos Santos (Orientador); 
Welcio Rodrigues da Silva (Coorientador). Instituto Federal Goiano - Campus Ceres – GO

Sabonete esfoliante à base de casca do ovo e granola ��������������������������������������������������������������������������������������131
Isabela Logrado de Marcus; Nathália Barros Vieira; Wallery Carolina Gonçalves Barros; Samylla de Kássia Bezerra Lopes 
(Orientador). Colégio Adventista de Imperatriz – MA

Ciências Agrárias

A invasão do gigante na cidade de Irecê ������������������������������������������������������������������������������������������������������������135
Marcos Durães Santos; Matheus Lima Santos; Aline Kasue Watanabe Cova (Orientador). Fundação Bradesco Irecê – BA

Análise sensorial de queijo de leite de ovelha ����������������������������������������������������������������������������������������������������136
José Rodrigues Neto; João Eduardo Ferreira da Silva; Ronne Kaique Silva; Márcio Ramatiz Lima dos Santos (Orientador); 
Marcelo Marconde de Godoy (Coorientador). Instituto Federal Goiano - Campus Ceres – GO

Condições de higiene de estabelecimentos produtores e comercializadores de pamonha em 
Inhumas - GO �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������137

Luanna Alves Conrado; Simone Silva Machado (Orientador); Darlene Ana de Paula Vieira (Coorientador). Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – GO

Controle biológico de pragas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������138
Mateus Dalpubel Mattiuzzi; Ademilton Aparecido dos Santos; Fernando Augusto Bueno; José Fernandes da Silva (Orientador). 
Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo – PR

Desenvolvimento e análise de eficiência de inseticida botânico de Dieffenbachia sp� no controle de Spodoptera 
frugiperda e Anticarsia gemmatalis ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������139

Leonardo Gomes Dellaroza; Guilherme Araújo Pelissari; Paulo Henrique Giuzio; Fabio Luiz Ferreira Bruschi (Orientador); Jovenil 
José da Silva (Coorientador). Colégio Interativa - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio – PR
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Ecopote ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������140
Anamaria Roarelli Walti; Gabriel da Mota Silveira; Angela Capelari Renzano (Orientador). Etec Salles Gomes – SP

Embalagens ecológicas para mudas ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������141
Ana Gabriela Person Ramos; Graziele Cristine da Silva; Tatiane Cipriano Florido; Erica Gayego Bello Figueiredo Bortolotti 
(Orientador). Etec Conselheiro Antonio Prado – SP

Escolha da solução ideal do vinagre de banana para captura da mosca das frutas ����������������������������������������142
Hilário Zornitta Júnior; Felipe Soares Wolff; Edson João Mariot (Orientador). Colégio Agrícola de Camboriú – SC

Extração e caracterização da zeína para a produção de bioplástico comestível ����������������������������������������������143
Rodrigo Silva de Freitas; Frederik Veríssimo dos Santos; Aisleen de Souza Paiva; Magali Canhamero (Orientador); Jhonny Frank 
Sousa Joca (Coorientador). Etec Júlio de Mesquita – SP

Farelo do resíduo do palmito para suínos: uma forma de sustentabilidade econômica e ambiental na Vila 
Maiauatá município de Igarapé-Miri / PA ����������������������������������������������������������������������������������������������������������144

Cleisonor dos Santos Farias; Vania Sebastiana Nonato Machado (Orientador). Escola Estadual Professora Dalila Afonso 
Cunha – PA

Feijão hidropônico: uma possível solução para a economia social? �����������������������������������������������������������������145
Julia Simôes Sant’Anna; Laura da Silva Tobias; Lucas Teruo Hoga; Rodrigo Andrade da Cruz (Orientador); Rogério André Fiorite 
Perez (Coorientador). Colégio Giordano Bruno – SP

Fertilizantes organominerais a partir de lodos de curtumes (resíduos classe 1)  ��������������������������������������������146
Wesley José de Sousa; Isadora Martins Almeida; Joana d’Arc Félix de Sousa (Orientador). Etec Prof. Carmelino Correa 
Júnior – SP 

Inajá: fonte de energia alternativa ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������147
Alda Beatriz Nascimento Malaquias; Daniele Caroline Oliveira de Arruda; Andrei Nascimento Moraes da Silva; Eliane Maria 
Conceição Menezes da Silva (Orientador). Escola Estadual Prof. Hildebrando Ferro Bitencourt – RR

Inseticida natural: uma alternativa a favor do meio ambiente - Contribuições e desafios para uma agricultura 
sustentável �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������148

Antonio Batisita de Queiroz Junior; Manoel Mariano Neto da Silva; Ana Augusta Pinheiro Pessoa (Orientador). E.E.F.M. Senador 
Fernandes Távora – CE

Leite funcional: como produzir e sua importância na alimentação ������������������������������������������������������������������149
Gabriel Menegazzi da Conceição; Douglas Vinicius Barboza; Emerson Brignoni Costa Junior; Diogo Lorini (Orientador); Ione 
Maria Pereira Haygert Velho (Coorientador). Escola Estadual Técnica Celeste Gobbato – RS 

Maionese de banana verde �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150
Carlos Eduardo Félix da Silva; Matheus Cirqueira Mesquita; Guilherme Henrique Rodrigues Vaz; Márcio Ramatiz Lima dos 
Santos (Orientador); Aurélio Ludovico de Almeida Martinez (Coorientador). Instituto Federal Goiano - Campus Ceres – GO 

Microestufa PET: “um modo alternatino de produção sustentável” �����������������������������������������������������������������151
Adaias dos Santos Kilppe; Lucas Bonifácio Selbach; Patrick Ruan Lorenz; Hilario Luiz Klein (Orientador). Escola Estadual 
Técnica de Agricultura – RS 

Nim indiano: uma alternativa sustentável no combate à praga da mosca-do-gado no município de 
Acopiara/CE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������152

Beatriz Dias Pinto; Larissa Teles Guedes; André Luiz Martins Rodrigues (Orientador). E.E.E.P. Alfredo Nunes de Melo – CE 

Produção de um adubo orgânico alternativo com base nos insumos do açaí (Euterpe oleracea) ������������������153
Roldão Carlos Andrade Lima; Rennan Rios Marques Rocha; Maria Gabriella Pereira de Menezes; Roberto Peres da Silva 
(Orientador); Givaldo Soares da Silva (Coorientador). Escola Marly Sarney - SESI – MA 
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Reaproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar como adubo orgânico no espaço verde da Escola Ministro 
Jarbas Passarinho ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������154

Thiago Luciano da Silva; Willams Francisco da Rocha; Anna Rebeca Fonseca Seabra; Luiz Carlos de Araújo Neto (Orientador). 
Escola Ministro Jarbas Passarinho – PE 

Secador econômico para desidratação de tomates reutilizando materiais recicláveis�������������������������������������155
Josenira de Matos Marques; Cleriston Santos de Jesus; Rafael Nunes Costa; Valéria Maria Sousa Brito (Orientador); Alex José 
Ramos dos Santos (Coorientador). Colégio Pio XII – BA 

Um estudo dos impactos ambientais sobre a Área de Preservação Permanente - APP da Lagoa do Joaquim, no 
município de Açailândia - MA �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������156

Udson de Oliveira Barros Júnior; Suzenilde Costa Maciel (Orientador). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão - IFMA (unidade 1) – MA

Uso da casca do maracujá na alimentação humana �������������������������������������������������������������������������������������������157
Gutemberg Henrique de Oliveira Neto; Samuel Lima Pereira Figueira; Dyego Padilha Costa; Márcio Ramatiz Lima dos Santos 
(Orientador); Nara Ribeiro (Coorientador). Instituto Federal Goiano - Campus Ceres – GO 

Uso de material orgânico para obtenção de biogás �������������������������������������������������������������������������������������������158
Mailson Silva Santos; Alana Araújo Rodrigues; João Pedro Sena Santos; Alex José Ramos dos Santos (Orientador). 
Colégio Pio XII – BA

Utilização da palma forrageira como estratégia de convivência com o semiárido na Serra de Luís 
Gomes - RN ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������159

Walter Trajano dos Santos; Francisco de Assis de Oliveira Júnior; Ana Clara de Morais Punes; Solange Batista da Silva 
(Orientador). Escola Estadual Mariana Cavalcanti Ensino de 1º Grau – RN

Utilização de resíduos da agroindústria do açaí para a produção de adubo orgânico por meio de equipamentos 
alternativos no município de Igarapé-Miri ���������������������������������������������������������������������������������������������������������160

Marcio Kennedy Araujo Ferreira; Ernane de Jesus Pantoja Neto; Bruna da Cruz Silva; Josineide Pantoja da Costa (Orientador); 
Helio Nascimento da Paixão Junior (Coorientador). E.E.E.M. Manoel Antônio de Castro – PA 

Ciências Sociais e Aplicadas

A lei 11�340/06 e o combate à violência doméstica contra a mulher: uma avaliação da eficácia do instrumento 
normativo na cidade de Imperatriz - MA �����������������������������������������������������������������������������������������������������������163

Jaqueline Sousa Carneiro; Renata Coêlho Mateus; Júlia Wirtzbiki Leão; Elizabeth Maria Camargo (Orientador); Karoline Silva 
Costa (Coorientador). Maria Carmen Colombi – MA 

Acessibilidade das pessoas com deficiência nas escolas públicas de Palmeira dos Índios �������������������������������164
Mayane Gonçalves Bezerra; Taiana Silva de Araújo; Edmilson Silva de Sá (Orientador); Maria Édila Marques Canuto 
(Coorientador). Escola Estadual Humberto Mendes – AL

Acessibilidade no bairro Parque Amazonas município de Imperatriz - MA �����������������������������������������������������165
Vanessa Araújo da Silva; Acássio Santos Sousa; Karina Lúcia Barroso Ferreira; Joana d’Arc de Sousa Sá (Orientador); Cleres 
Carvalho do Nascimento Silva (Coorientador). Escola Municipal Paulo Freire – MA 

Aplicação de telhados verdes nos prédios públicos ��������������������������������������������������������������������������������������������166
Guilherme Leite Ramalho; Elaine Gomes dos Santos; Marcos Alves de Oliveira Silva; Akiyo Tamura Mello Freire (Orientador); 
Tais Bisbocci (Coorientador). Etec de Heliópolis – SP

Arquitetura urbana: prevenção de enchentes �����������������������������������������������������������������������������������������������������167
Tatiana Orli Milkewitz Sandberg; Ligia Fleury (Orientador). Colégio Renascença – SP
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Biojari: as mudanças começam a partir de novas ideias ������������������������������������������������������������������������������������168
Islla Gonçalves Marreiros; Adymailson Nascimento Santos; Thysianne de Sousa Teixeira; Elizabete Rodrigues (Orientador). 
Escola Estadual Mineko Hayashida – AP

Cooperativa Art’biju ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������169
Danielle Pinheiro do Carmo; Gezelma Melo de Melo; Felipe Leão Rodrigues; Jaciara da Conceição da Costa (Orientador). Escola 
de Educação Básica e Profissional Governador Janary Gentil Nunes – AP

Economic Bathroom ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������170
Estefani de Andrade Dias; Dayani Gonçalves Paulino; Tiago Roberto Ferreira (Orientador). SENAI Cruzeiro – SP

Gestão de resíduos sólidos: proposição de projeto de lei sobre o e-lixo na cidade de Rio Claro - SP ���������� 171
Maira Rubini Ruiz; Mauro Silva Ruiz (Orientador); Rui Alexandre Christofoletti (Coorientador). Koelle Ltda. - Educação e 
Cultura – SP

Informative Floor ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������172
Thais dos Santos Costa; Mariana Lessa do Nascimento; Beatriz Rodrigues da Cunha; Diógenes Rocha (Orientador). Colégio de 
Aplicação Emmanuel Leontsinis - RJ

Laços de amizade - uma nova visão sobre o convívio asilar �����������������������������������������������������������������������������173
Gabriel Henrique Possignolo Gomes; Escarlate Fernanda Soares; Heloisa Rocha Fontanetti; Evânia Luz Coutinho (Orientador). 
Escola Técnica Estadual Prof. Dr. José Dagnoni – SP

Montagem de um telhado verde com a utilização de materiais de baixo custo ����������������������������������������������174
Stephanie Alves de Oliveira Silva; Antônio Augusto Martins Pereira Júnior; Rosiane Resende Leite (Orientador). Centro Federal 
de Educação Tecnológica de Minas Gerais - MG 

Palmiarte: artesanato da casca de palmito uma alternativa viável para geração de renda e preservação 
ambiental em Vila Maiauatá Igarapé-Miri - PA �������������������������������������������������������������������������������������������������175

Liandra Silva Lopes; Rômulo Darbo Dias Rodrigues; Jackeline Pureza Silva; Gracilene do Socorro Afonso Ferreira (Orientador). 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Araci Corrêa Santa Maria – PA

Plataforma virtual de ensino no UCA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������176
Guilherme Wollmann da Costa; Henrique Weirich Brinkmann; Wilson Leandro Krummenauer (Orientador). Colégio Luterano 
Arthur Konrath – RS

Popularização da ciência através de pesquisa na área de resíduos sólidos urbanos e agropecuários do município 
de Catu �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������177

Esaú Alisson Sousa Santos; Lizza Adrielle Nascimento Santos; Matheus Pinheiro de Carvalho; Joana Fidelis da Paixão 
(Orientador). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Catu – BA

Regularização residencial: comportamento dos moradores em Campo Grande – Mato Grosso do Sul ���������178
Matheus Bittencourt Duquini; Kátia Viviane da Silva (Orientador); Rhuan Igor Monsalvarga Enciso (Coorientador). Escola 
Municipal Brígida Ferraz Fóss – MS

Seduzindo o consumidor: os advergames influenciam na compra? ������������������������������������������������������������������179
Richard Tcherniakovsky; Bianca Gleizer; Danielle Morais Gaspar (Orientador). Escola Brasileira Israelita Chaim Nachman 
Bialik – SP

System ATMB - Sistema de Acessibilidade à Teoria Musical através da Musicografia Braille �����������������������180
Diego Giovanni de Alcântara Vieira; Eva Caroline Magalhães de Araújo; Luan Matos de Menezes; Fábio de Souza Lima 
(Orientador). Fundação Nokia de Ensino – AM
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Ciências Humanas

“Memórias da bomba”: um estudo sobre a repercussão das explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki nos 
jornais baianos (1945-1946) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������183

Paulo Cezar Paim de Jesus; Jardel da Silva Vidal; Marcelo Souza Oliveira (Orientador). Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia Baiano Campus Catu – BA 

A casa da Física �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������184
Luana Pinheiro de Castro Oliveira; Daniele Rosa Scheles da Silva; Rodrigo Ferreira da Silva; Laureliane Cristina de Araújo Sales 
(Orientador); Alexandre de Jesus Sales (Coorientador). C. M. Prof.ª Elza Ibrahim – RJ 

A relação entre anorexia, bulimia e obesidade, uma abordagem relevante nas escolas estaduais de 
ensino ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 185

Sarah Caetano da Silva; Vanessa Sales Monteiro; Lucilani da Silva Gonzaga (Orientador). E.E.F.M. Governador Luiz Gonzaga 
da Fonseca Mota – CE

A sociologia e o cotidiano através da fotografia: suas correlações históricas e sociais à luz dos sociólogos Max 
Weber, Émille Durkheim, Karl Marx ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������186

Dalila França dos Santos; João Paulo Costa Benassi; Tereza Cristina Fidelis de Jesus (Orientador). Escola Estadual Dona Amélia 
Amado – BA 

Abaetetuba, a outrora terra da cachaça ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������187
Isabela Silva de Sousa; Maria Gorete Abreu Costa da Paz (Orientador); Selma Maria Pinheiro Ferreira (Coorientador). Erc.E.F.M. 
São Francisco Xavier – PA

Aninem e o colar de Ana Jansen �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������188
Victor Brandão Gonçalves; Neliane Raquel Macedo (Orientador). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão - IFMA (unidade 1) – MA

Anjos da solidariedade - no resgate da cidadania ���������������������������������������������������������������������������������������������189
Cícero Daniel Landim Pereira; Paloma Macedo Cordeiro; Jorgeana de Almeida Jorge Benevides (Orientador). Liceu de Juazeiro 
Aderson B. de Carvalho – CE

As dificuldades de algumas crianças do sexto e sétimo anos no aprendizado da Matemática ����������������������190
Andreia Bergmann; Fernando Calcagni Sartori (Orientador). Colégio I. L. Peretz – SP

As dificuldades encontradas pelos estudantes jovens e adultos no processo de aprendizagem do PROEJA – IFC 
– Campus Camboriú ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������191

Mayara Guimarães de Wergenes; Rebeca de Queiroz Batista; Ágata Regiane Quissini (Orientador); Josete Mara Stahelin 
Pereira (Coorientador). Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú – SC

Cinema e denúncia social �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������192
Marjorie Rasinovsky Martins Ferreira; Fábio Pimentel de Maria da Silva (Orientador). Escola Brasileira Israelita Chaim 
Nachman Bialik – SP

Cinema: novos olhares sobre a África �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������193
Carolina Medrado Novaes; Emily Tainá Martini Brito; Flávia Marques Rueda; Roney Staianov Caum (Orientador). Etec 
Polivalente de Americana – SP

Creche: um direito necessário para as crianças de Imperatriz ���������������������������������������������������������������������������194
Jamylla Jemima Carvalho Santana; Lara Guimarães Borsoi; Matheus Henrique Lima Nogueira; Jeassimonne Paulino de 
Carvalho Rocha (Orientador); Marinete Ferreira da Silva Chaves (Coorientador). Colégio Delta – MA 

Criação de brinquedos movidos à energia solar: o lúdico como alternativa de ensino �����������������������������������195
Antônia Fabiana Freire; Antônia Natiele Souza; Antonio Flávio de Vasconcelos (Orientador); Fernando Nunes de Vasconcelos 
(Coorientador). E.E.M. Theolina de Muryllo Zacas – CE 
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Crossover: cruzando personagens de machado de assis e guy de maupassant em novas histórias ����������������196
Taynara de Abreu Lopes; Laís Silva Tavares (Orientador); Abmael Menezes Costa (Coorientador). Prof. José da Costa – SP

De que forma que a linguagem usada via internet pode prejudicar jovens de 10 a 15 anos em escolas estaduais 
na escrita gramatical? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������197

Sarah Santos de Jesus; Katia Viviane da Silva (Orientador); Rhuan Igor Monsalvarga Enciso (Coorientador). E.E. Prof.ª Hilda 
de Souza Ferreira - MS

Desenvolvimento moral e práticas pedagógicas: um estudo de caso sobre o sentimento de comunidade na 
escola e suas implicações �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������198

Heitor Geraldo da Cruz Santos; Joana Góes (Orientador); Ana Raquel Lucato Cianflone (Coorientador). Escola Brasileira 
Israelita Chaim Nachman Bialik – SP

E-DRUGS & I-DOSER: drogas virtuais �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������199
Maria Alice Soares Sant’Anna; Natália Martelotti Ciorcero; Giovanna Maria Pereira de Sampaio; Eduardo Emmerick 
(Orientador). Sociedade Educacional Positivo Ltda. - Escolas Positivo – PR 

Educação fiscal como pressuposto para cidadania: os resultados de uma prática na escola �������������������������200
Maria Janaína Silva; Meuriele Maria do nascimento; Antonio Flávio de Vasconcelos (Orientador); Glaciliana Ângelo Freitas 
(Coorientador). E.E.M. Theolina de Muryllo Zacas – CE

Ensino-aprendizagem: a escola e o desenvolvimento do potencial interpretativo-argumentativo do 
aluno����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������201

Túlio Vinícius Andrade Souza; Isaura Farias dos Santos (Orientador); Renata Claudia de Andrade (Coorientador). GGE - Grupo 
Gênese de Ensino – PE 

Entre fatos e fontes: revisitando a história política de Paudalho (1963-1988) ���������������������������������������������202
Isak Luiz Oliveira de Castro; Aluizio Medeiros da Silva Filho (Orientador). Escola Monsenhor Landelino Barreto Lins – PE

Escravidão e liberdade em cartas de alforria (Catu, 1878-1888) ���������������������������������������������������������������������203
Caíque Antônio Alencar Carneiro; Ariel Gondim Galdino; Lucas Terra Nova Ramos; Marcelo Souza Oliveira (Orientador). 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Catu – BA 

Estereótipos corporais e suas fatais consequências �������������������������������������������������������������������������������������������204
Tamy Mandelmann; José Carlos Andres Dottori Jr. (Orientador). Colégio Renascença – SP

Estratégias educacionais utilizando meios digitais ��������������������������������������������������������������������������������������������205
Isabella Moraes Rocha; Victoria Grassi Bonamigo; Jonas Wilson Pegoraro (Orientador). Sociedade Educacional Positivo Ltda. 
- Escolas Positivo – PR 

Estudo social através da análise da obra teatral de Nelson Rodrigues �������������������������������������������������������������206
Bárbara Ribeiro de Brito; Wander Caires Lima (Orientador). Sociedade Educacional Positivo Ltda. - Escolas Positivo – PR 

Evasão escolar: um grande problema da Escola de Educação Básica Irmã Irene  �������������������������������������������� 207
Aline França; Gabriela Barcelos Grimes; Ana Rosiclei Rambo Lovisa (Orientador). E.E.B. Irmã Irene – SC 

Festival da Canção do IFMS - Campus Aquidauana �������������������������������������������������������������������������������������������208
Lucas Steisiney Tamanaka Amorim; Cinara Baccili Ribeiro (Orientador). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso do Sul - Campus Aquidauana – MS

Filosofia, café e cinema: entretenimento, conhecimento e cultura ������������������������������������������������������������������209
Emmanoel David Roques; Flávia Oliveira dos Santos; Luzirene Vituriano de Lima (Orientador). E.E.F.M. Monsenhor José Augusto 
da Silva – CE 
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Geografia da fome Jeremoabo (o porquê da manutenção de grupos de famílias abaixo da linha de pobreza no 
município de Jeremoabo/BA) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 210

José Clemensou dos Reis Junior; Emerson Gomes de Jesus; Mirela de Jesus Andrade; Jaison Sanguinete de Oliveira (Orientador); 
Márcia dos Santos (Coorientador). Colégio Estadual José Lourenço de Carvalho – BA 

Holanda para Brasil ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 211
Gabriela Walravens; Helena Costa Maurício; Stefany Teresa van der Geest; Mariana Lima Marques (Orientador); Marcos Cesar 
Rodrigues de Miranda (Coorientador). Associação de Educação e Cultura São Paulo – SP 

Identificação de produtos para deficientes visuais  �������������������������������������������������������������������������������������������212
Gabriela Santos Materus; Gustavo de Almeida Rodrigues Duarte; Karina da Silva Leite; Priscilla Aparecida Viegas (Orientador); 
Geyciane Maria Júlio Berton (Coorientador). Etec Cerquilho – SP 

Interação de animais com crianças autistas �������������������������������������������������������������������������������������������������������213
Carolina Forgach Chaimovich; Fernando Calcagni Sartori (Orientador); Karla Regina Conde Alarcon da Silva (Coorientador). 
Colégio I. L. Peretz – SP

Inundação ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������214
Brenno de Lucena Costa; Gutemberg D’Ávilla; Márcia Helena Resende (Orientador); Jailson Queiroz Fagundes (Coorientador). 
Centro Educacional 05 de Taguatinga – DF

Jogo da velha automatizado e as consequências de aprendizagem na educação ��������������������������������������������215
Pedro Higino de Carvalho Ferreira; Luiz Felipe Alves dos Santos; Caio Delgadinho de Souza; Marcos Fernando de Melo 
(Orientador). CEAP - Centro Educacional e Assistencial Profissionalizante - Pedreira – SP

Jogos Lógicos ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������216
Jhonata Roberto das Silva Carneiro; Victor Hugo Lucena de Assis; Rosenilda de Souza Vilar (Orientador); Gabriel Cezar Carneiro 
dos Santos (Coorientador). Escola Ministro Jarbas Passarinho – PE 

Kit prático para aplicação em robótica educativa utilizando lixo tecnológico ������������������������������������������������217
Marcos Fred Almeida de Albuquerque; Jéssica da Silva Mota; Emerson Ferreira de Araújo Lima (Orientador); Rodrigo Mero 
Sarmento da Silva (Coorientador). Instituto Federal de Alagoas – AL

Lata velha: transformando lixo em brinquedo ���������������������������������������������������������������������������������������������������218
Mariane Freitas Duarte; Matheus Zavarize; Carlos Sampaio (Orientador). R.B. Junior - Centro Educacional Ltda. – MA 

Magia ou ciência: os fenômenos mágicos do mundo de Harry Potter que os cientistas tentam revelar ������219
Joana Rosa Urbano Sousa Costa; Bianca Barros Regis; Maria Luciene Urbano de Barros (Orientador); João Batista Sousa Costa 
(Coorientador). E.E. Santos Dumont Ensino de 1 e 2 Graus – RN 

Materiais alternativos como instrumento de ensino e aprendizagem em química: uma abordagem construtivista 
na experiência formativa do acadêmico de ensino médio ���������������������������������������������������������������������������������220

Emily Ferreira Soares; Carlos Pereira Nascimento; Zilmar Timoteo Soares (Orientador). C.E.E.F.M. Edison Lobão 
(unidade 1) – MA

Mudam lá, aprendam cá: a saga de um matuto na cidade grande nos tempos da reforma ���������������������������221
Raul Teles Gonçalves Monteiro; Keversson Rocha Xavier; Maria Elisangela de Souza Barreto (Orientador); Francisca Silva de 
Sousa (Coorientador). Liceu Edson Queiroz – CE

O impacto do comportamento dos free-riders no aumento de casos de dengue em Londrina ����������������������222
Marcelo Henrique de Oliveira Mrtvi; Michele Louise de Oliveira Mrtvi; Fabio Luiz Ferreira Bruschi (Orientador). Colégio 
Interativa - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio – PR
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O Programa de Aquisição de Alimentos da agricultura familiar (PAA) no município de Ereré: contribuições e 
desafios ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������223

Nádia Regina Souza de Freitas; Tairine de Souza Brilhante; Catyursula Cayanne Andrade de Farias; Maria Aparecida Lima 
Paiva (Orientador). E.E.F.M. Senador Fernandes Távora – CE

O rock brasileiro no período da Ditadura Militar �����������������������������������������������������������������������������������������������224
Gustavo Oliveira Pavan; Mauro Henrique Santos (Orientador); Jamile Santos Santana (Coorientador). João Baptista de 
Oliveira – SP

O uso da ludicidade como facilitador do ensino-aprendizagem da Matemática  �������������������������������������������225
Joabe Carvalho Aragão; José Ramos Araujo dos Santos; Josenilton Santos de Jesus; Jacson de Jesus dos Santos (Orientador). 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Catu – BA 

Os impactos socioeconômicos decorrentes da extração da ametista no Garimpo das Pedras ������������������������226
Andressa Souza Pereira; Carina Moraes Coutinho; Jessica Lago Cardoso; Marina Fernandes Lopes Fabbris (Orientador). Colégio 
Pitágoras - Carajás – PA 

Os jogos violentos e sua atuação na adolescência ���������������������������������������������������������������������������������������������227
Emanuel Victor Silva Fróes; Bárbara Catarina Tavares Collere; Sara Vitória Araújo Costa; Carlos Fonseca Sampaio (Orientador). 
Escola Rui Barbosa – MA 

Os lugares da memória de Palmeira dos Índios: um estudo histórico-imagético orientado pela leitura de 
Caetés, de Graciliano Ramos ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������228

Renicarla Silva dos Santos; Quezia Georjiany Beltrão Araújo; Daniela Gomes Lisbôa da Silva; Cosme Rogério Ferreira 
(Orientador). Escola Estadual Graciliano Ramos – AL 

Os rituais alimentares coletivos e suas implicações nas relações sociais: um estudo de caso com pessoas em 
situação de rua ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������229

Flávia Araujo de Amorim; Thais May Carvalho; Julia Generoso Gonzales; Rogério Giorgion (Orientador). Colégio Giordano 
Bruno – SP 

Outros caminhos para a leitura de Dom Quixote: análise da adaptação para jovens leitores ������������������������230
Ana Quezia Ribeiro de Oliveira; Rafaela da Conceição de Carvalho; Isabela Santos de Almeida (Orientador). Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Catu – BA

Por que o SISU não é um SAT? - Uma análise comparada de sistemas educacionais e de suas realidades 
socioeconômicas ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������231

Jessica Ueno de Castro Prado Garcia; João Luís Prado Vieira; Maurício Camargo Trida (Orientador); Eraldo Souza dos Santos 
(Coorientador). Etec de São Paulo – SP

Propaganda nazista e a arte da retórica ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������232
Rafael Saltz Gensas; Janio Alves (Orientador). Colégio Israelita Brasileiro – RS 

REISADO: resgatando a maior e mais antiga expressão cultural do povo belacruzense ���������������������������������233
João Victor da Silva Barros; Maria Nara Nascimento; Manoel Leandro Cordeiro (Orientador); Marcos Antônio Pires 
(Coorientador). Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Francisco Romão – CE 

Ressurreição do furo do rio Santo Antônio ��������������������������������������������������������������������������������������������������������234
Ellen Cristina Lobato; Fernanda Santos Santos; Marlo da Silva Nonato (Orientador). Caetano Corrêa Leão – PA 

Sociedades secretas ou discretas? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������235
Anna Karolina de Araujo Barbosa; Felipe da Silva Farias; Jacqueline de Araujo Costa Pires Cavalcante (Orientador); Ranieri 
Roberth Silva de Aguiar (Coorientador). CEM Integrado – DF
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Super-heróis contra o bullying: origens do Capitão América e Homem-Aranha ajudam os jovens a enfrentar 
a agressão dos colegas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������236

Felipe Atanazio de Jesus; Aline Cristina de Araújo Brito; Gabrielle de Souza Santos; Abmael Menezes Costa (Orientador); Laís 
Silva Tavares (Coorientador). Prof. José da Costa – SP

Tocando a nota (musicalizando a escola) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������237
Jefferson Alves Macêdo; Luana Souza Santana; João Batista Magalhães Almeida (Orientador). Escola de Ensino Fundamental 
e Médio Deputado Joaquim de Figueiredo Correia – CE 

Transtornos alimentares: reconhecimento de padrões comportamentais e contribuições para novas abordagens 
na tutoria de jovens ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������238

Bianca Spina Papaleo; Rita Maria Saraiva de Barros (Orientador); Sandra Maria Rudella Tonidandel (Coorientador). Colégio 
Dante Alighieri – SP

Um estudo etnográfico da comunidade de feiticeiro: entre ruas e memórias encontramos história ������������239
Kartila Mirele da Silva; Elineide da Silva Barbosa; Aline Teixeira Peixoto (Orientador). E.E.F.M. Militana Paes, Jaguaribe – CE

Uma verdade inconveniente ou uma grande farsa? A percepção das pessoas em relação ao aquecimento 
global ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������240

Larissa de Andrade Lima Barbosa; Fabio Luiz Ferreira Bruschi (Orientador). Colégio Interativa - Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Médio – PR

Utilização dos meios de comunicação modernos para a educação  ������������������������������������������������������������������241
Adelmo Diniz Nunes Junior; Lucas Pedro Creari Inojosa; Rosenilda de Souza Vilar (Orientador). Colégio Anglo Líder – PE 

Vestindo nossa identidade: construção de um modelo arteterapêutico para o auxílio no tratamento de crianças 
com patologias ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������242

Beatriz Len; Rogério Giorgion (Orientador). Colégio Renascença - SP; Escola Brasileira Israelita Chaim Nachman Bialik – SP

Violência contra a mulher: da literatura à vida real - uma análise crítica comparativa do conto “A Cartomante” 
de Machado de Assis com a Lei Maria da Penha ������������������������������������������������������������������������������������������������243

Marília Vânia Ribeiro Barros; Iodete Elias Pereira (Orientador); Maria do Socorro Bezerra de Freitas (Coorientador). C.E.E.F.M. 
Dorgival Pinheiro de Souza – MA 

Vitiligo: preconceito e autoexclusão �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������244
Ana Lourdes Sousa Pereira; Maria do Socorro Bezerra de Freitas (Orientador); Rosana Sousa Pereira (Coorientador). Colégio 
Adventista de Imperatriz – MA

Engenharia

(VS2) Veículo Solar 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������247
Murilo Jildázio da Silva; Aléxia Mota Santos; Lucas Ramos do Nascimento; José Edi-ackel Santos (Orientador); Rinaldo Vieira 
Andrade (Coorientador). Colégio Estadual Manoel Alcino do Nascimento – SE

A pedra de leito de arroio no concreto de pavimentação - um estudo para piso de concreto através da 
substituição de agregados comerciais para agricultura familiar �����������������������������������������������������������������������248

Lucas Quiroz do Amaral; Pablo Barboza da Rosa; Karen da Silva Feijó; Carolina Mendonça Fernandes de Barros (Orientador). 
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense de Pelotas – RS

Adobe Reciclado - o retorno do tijolo histórico a partir da reciclagem  ���������������������������������������������������������249
Anne Gonçalves Macedo; Thais Lemos Silveira; Ândria Gonçalves Macedo; Carolina Mendonça Fernandes de Barros 
(Orientador); Michel Formentim de Oliveira (Coorientador). Instituto Federal Sul-Rio-Grandense de Pelotas – RS
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Aferidor microprocessado de pressão ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������250
Rubia Flávia Braga Teixeira; Lucas Henrique de Araújo Vieira; Jéssica Vale Freitas Moreira; Sady Antonio dos Santos Filho 
(Orientador). Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – MG

Análise da adição de fibras provenientes de PET triturado em concretos estruturais �������������������������������������251
Janio Gabriel Nascimento Fidelis; João Gilberto Teixeira Silva (Orientador). Instituto Federal de Alagoas – AL

Análise de iluminâncias e eficiências luminosas através da aplicação de diferentes fontes em um protótipo 
didático de um ambiente ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������252

Rebeca Vital Fernandes; João Cesar Okumoto (Orientador). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso do Sul (IFMS) - Campo Grande – MS

Aprimoramento dos alarmes automotivos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������253
Matheus Bonafin Kolln; Marcelo Rodrigo Specia; Guilherme Vinicius Prado; Leila Augusta Friedrich (Orientador). Centro de 
Excelência em Educação – PR

Aproveitamento da serragem residual de rebaixamento do couro para a obtenção de um compósito com resina 
de EVA �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������254

Bruna Togni de Oliveira; Maurício Gammertt Röhnelt; Diego da Silva Mello; Otelmo de Azevedo Ignácio (Orientador). Fundação 
Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha – RS

Aquecedor solar gerador de eletricidade �������������������������������������������������������������������������������������������������������������255
Jacó Zago de Araújo; Marcelo Colissi Habowski; Marinês Vendrusculo Delai (Orientador); Helio Boreli Favero (Coorientador). 
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof. Santo Agostinho – PR 

Argamassa de emboço eco impermeabilizante����������������������������������������������������������������������������������������������������256
Ailma Leanne de Melo Silva; Cledivania da Silva; Edja Laurindo da Silva (Orientador). Instituto Federal de Alagoas – AL

Aruanã 1 – construção de um minissubmarino de monitoramento não tripulado de baixo custo ����������������257
Felipe da Silva Pereira; Jucimar Silva de Almeida; João Carlos Sampaio de Andrade; Jancarlos Menezes Lapa (Orientador); 
Danilo Evangelista de Santana (Coorientador). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) – BA

Arvo 2 - produção automatizada de sabão biodegradável a partir do óleo de cozinha usado �����������������������258
Allan Soares de Sousa; Marcel de Almeida Siqueira; Líbia Ezagui Torres de Brito; Fábio de Souza Lima (Orientador); Marden 
Eufrásio dos Santos (Coorientador). Fundação Nokia de Ensino – AM

Automação da limpeza de forno fundidor ����������������������������������������������������������������������������������������������������������259
Wilhiam Fernando Goetz; Fabio Wilbert Gotthardi; Leila Elizabeth Vieira (Orientador); Carla Gisian Machado (Coorientador). 
Weg - Equipamentos Elétricos – SC

Biocromo II ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������260
Marcelo Jung Eberhardt; Patrick Comassetto Führ; Carla Kereski Ruschel (Orientador); William Lopes (Coorientador). Fundação 
Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha – RS 

Bioespuma �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������261
Ana Carolina de Carvalho Lopes; Jairo Pedroso Protásio; Jéssica Lopes Pereira; Ângela Capelari Renzano (Orientador); Rute 
Severino (Coorientador). Etec Salles Gomes – SP 

Bueiro autônomo: sistema de diminuição de enchentes urbanas ���������������������������������������������������������������������262
Larissa Alves de Sousa; Daniela Vieira de França; Lucas Forni Miranda (Orientador); Marcos Sérgio de Oliveira Filho 
(Coorientador). E.E. Profª Nail Franco de Mello Boni – SP

C� Sagan: robô explorador, de manipulação e diagnose laboratorial de solos �������������������������������������������������263
Rafael da Silva Marques; Matheus Gasparini Rodrigues da Silva; Marlon Nardi Walendorff; Débora de Morais Fonseca 
(Orientador). Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio Souza Naves – PR
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C�A�P�P�O� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������264
Ana Jéssica Marques Leite; Karine Roland Amorim; Ravelli Franco Bernardo; Fábio Carli Rodrigues Teixeira (Orientador); 
Lourdes Bernadete Costa (Coorientador). Escola Técnica de Eletrônica - Francisco Moreira da Costa – MG

Caixa Preta Veicular ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������265
Alan da Silva Gonzaga; Ihago Sales Oliveira; Pedro Leonardo Martins de Oliveira; Maxfranklin Colombi Cangussú (Orientador). 
Complexo Educacional Dom Bosco – MA

Calçada geradora de energia elétrica ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������266
Raquel Thomaz de Lima; José Ignacio Sbruzzi; Leonardo Modesto Pereira; Adalberto de Castro silva (Orientador). Pueri 
Domus - Verbo Divino – SP

Calha ecológica �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������267
Ângelo Melchior Lopes; Leonardo Minoru Hayashi; Leonardo Fadel Fávaro Piveta; Saulo Cavalli Gaspar (Orientador). Colégio 
Universitário - Ensino Médio – PR

Cão-guia robô �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������268
Gustavo Guasti Nunes; Cleiton Gomes dos Santos; Natalia Amaral da Conceição; Nedinalva Vieira de Araújo (Orientador). 
E.E.E.F.M. Clóvis Borges Miguel – ES 

CarregaBô - Robô Móvel com garra articulada controlada por celular através de conexão sem fio �������������269
Julio Cesar Tanaka Saraiva; Diego Câmara Sales (Orientador); Juscelino Tanaka Saraiva (Coorientador). Unidade de Ensino 
Desc. Cent. Federal de Educação Tecnológica – AM

Carregador de baterias sustentável para bicicleta ����������������������������������������������������������������������������������������������270
Mariana Forte; Verônica Cardoso Salgueiro; Nadine G. F.; Gildo Giroto Junior (Orientador); Vitor Garcia (Coorientador). 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo – SP 

Casa bioecológica: uma alternativa de baixo custo habitacional às famílias carentes de Santo Isídio – Bela 
Cruz – Ceará ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 271

Francisca Sueli Sampaio; Maria Jaqueline Sampaio Araújo; Ana Lúcia Costa Coelho (Orientador); Antônio Silvandi de Sousa 
(Coorientador). E.E.I.E.F. Francisco Cipriano Sampaio – CE 

Chega de calor �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������272
Jucimary Paixão Macedo; Isauira Cristina Frota Ximenes; Wanderson Nascimento Barbosa; Maria Beatriz Dias Coutinho 
(Orientador). Centro Estadual de Educação Profissional de Tempo Integral - Candido Borges – PI

Colete sinalizador (conversão de energia) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������273
Damarcones dos Santos Duque Pôrto; Luiz Eduardo Alves Alencar; Matheus Nascimento de Aguiar; Luis Claudio Sales Morais 
(Orientador). CEM Integrado – DF 

Communic-Car ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������274
Bruno Moreira Fernandes Mendes; Pedro Henrique Ferraz Silvério; Marcos Henrique Martins Bontempo; Fábio Carli 
Rodrigues Teixeira (Orientador); Lourdes Bernadete Costa (Coorientador). Escola Técnica de Eletrônica - Francisco 
Moreira da Costa – MG 

Concreto polímero de polietileno tereftalato feito por aquecimento – ecoconcreto de PET �������������������������275
Juliana da Paz Almeida; Allan Wendel Silva Bastos; Wilton dos Santos Martins (Orientador); Alielson Correa Botelho 
(Coorientador). IFMA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Imperatriz – MA

Construção de planilha de cálculo de perda de carga de instalações prediais de água fria para melhorar o 
ensino de alunos do ensino médio do Campus VIII – Cefet - MG, Varginha ���������������������������������������������������276

Jéssica de Souza; Pedro Augusto Pereira Franzoni; Geraldo Magela Damasceno (Orientador); Carlos Alberto Carvalho Castro 
(Coorientador). Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - Campus VIII – MG
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Corpo e tecnologia: novos cenários para a inclusão II ���������������������������������������������������������������������������������������277
Bruno Amorim Moraes; Pedro Jorge Silva; Vancleide da Silva Jordão (Orientador). Colégio Apoio – PE 

Deslizamentos: prever e comunicar é a solução! ������������������������������������������������������������������������������������������������278
Ítalo Marques da Silva; Logan Cahê Soares; Adriani Aparecida Tomasi (Orientador). Escola Técnica Estadual Portão – RS 

Dia de luz, festa de sol, e barquinho para todo mundo! ������������������������������������������������������������������������������������279
Pietro Teruya Domingues; Gilson da Silva Domingues (Orientador); Ricardo Marcelo Slussarek (Coorientador). Etec Takashi 
Morita – SP 

Dog Alimentator ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������280
Gabriel Silva Schafascheck; Vitor Santos Araújo; André Luiz da Fonsêca Paes; Flavio Lopes da Silva (Orientador). Instituto 
Federal do Espírito Santo – ES

Domótica: acionamento de dispositivos de potência através de uma central microcontrolada utilizando RS232-
bluetooth com interface gráfica do Matlab ��������������������������������������������������������������������������������������������������������281

Kelson Gomes Santana; Gabriel Rodrigues Macedo Alves da Silva; Matheus Souza Onofre; Janyelison Rodrigo Marques Ferreira 
(Orientador). I.F.P.B. – PB; Universidade Federal da Paraíba – PB 

Eco Captação Pluvial Solar – ECCAPTPLUS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������282
Marcos Henrique Oliveira Rodrigues; Vinícius do Nascimento Borralho; Ivo Almir Ferreira Araújo (Orientador); Eliana Fernandes 
Furtado (Coorientador). Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade – RR

EcoEscola: consciência, eficiência e sustentabilidade ����������������������������������������������������������������������������������������283
Jacielle Ferreira Costa; Luciani Pamplona dos Santos Barbosa; Victor Cesar Liam de Lima; Ismael Oliveira Passos (Orientador). 
Escola Técnica Estadual Magalhães Barata – PA

Econimic Rinsing – Lavador Econômico para Copos ������������������������������������������������������������������������������������������284
Emily Louise de Souza; Fabricio Demattê; Rodrigo de Campos Gimenez; Jandanilce M. Gonçalves Rosin (Orientador); Nilson 
Rosin Filho (Coorientador). Colégio Claretiano - SP; Colégio Claretiano – SP 

Edifício “Eco” logicamente correto  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������285
Patricia Raiane Delitsch; Laísa Cristina Klemann; Isabella Falk dos Santos; Roberto Leão de Paula (Orientador). E.E.B. Prof. João 
Martins Veras – SC 

Eficiência energética em compressores de navio mercante �������������������������������������������������������������������������������286
Nathanael Bastos Francia; José Albano Baetas de Oliveira (Orientador). Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar – PA 

Elaboração e análise de alternativas sustentáveis para a construção civil �������������������������������������������������������287
Bruno Lorensato Araújo; Matheus Augusto Silva Barreiros; Mateus Ferreira do Nascimento; Fabio Luiz Ferreira Bruschi 
(Orientador). Colégio Interativa - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio – PR

Enchimento alternativo da fibra do resíduo do palmito como forma de sustentabilidade econômica e ambiental 
em Vila Maiauatá Igarapé-Miri - Pará ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������288

Raquel Ferreira Oliva; Dayanne Cardoso do Amaral; Vania Sebastiana Nonato Machado (Orientador); Gracilene do 
Socorro Afonso Ferreira (Coorientador). E.E.E.M. Manoel Antônio de Castro - PA; Escola Estadual Professora Dalila 
Afonso Cunha - PA 

Estacionamento automático ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������289
Thales Pita Duval Barbosa; João Pedro Ferreira Maia; Leonardo Veloso Ferreira de Oliveira (Orientador). Instituto Nossa 
Senhora da Glória – RJ

 
Estacionamento inteligente ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������290

Marcus Vinicius Araújo Rocha; Vinicius Moura Sousa; Thiago Ferreira dos Santos; João Carlos Lima e Silva (Orientador). CEAP 
- Centro Educacional e Assistencial Profissionalizante - Pedreira – SP
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Estacionamento inteligente com indicador de vaga ������������������������������������������������������������������������������������������291
Larissa Maria Montenegro de Vasconcelos; Ednaldo Mariano Vasconcelos de Lima (Orientador). Geo Sul – PB

Estudo da incorporação de resíduo (chamote) em formulações para tijolos de solo-cimento �����������������������292
Dayane de Vasconcelos Bazilio; Sheyla Karolina Justino Marques (Orientador); Mayara Leite Alves da Silva (Coorientador). 
Instituto Federal de Alagoas – AL

Estudo do módulo de elasticidade do concreto através de técnicas experimentais, equações analíticas e 
micromecânica de campos médios �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������293

Jhonnatta Richarlly Amaral Vilela Tavares; Ronald Muryellison Oliveira da Silva Gomes; Samantha Ferreira de Mendonça; 
João Gilberto Teixeira Silva (Orientador); Rodrigo Mero Sarmento da Silva (Coorientador). Instituto Federal de Alagoas – AL

Estudo térmico de um laboratório de ciências construído a partir de tijolos ecológicos: um sossego para o meio 
ambiente e inteiro conforto para quem os utiliza� ���������������������������������������������������������������������������������������������294

Crislayne Dias da Silva; Ana Catarina Martins dos Santos; João Batista Sousa Costa (Orientador); Maria Luciene Urbano de 
Barros (Coorientador). E.E. Raimundo Soares – RN 

Extração de gelatina alimentícia de serragem e aparas de wet-blue (resíduos classe 1 de curtumes) ���������295
Wesley José de Sousa; Isadora Martins Almeida; Joana d’Arc Félix de Sousa (Orientador). Etec Prof. Carmelino Correa 
Júnior – SP 

Fotocélulas alternativas: uso de energias renováveis em beneficio do meio ambiente�����������������������������������296
Eduarda Luiza de Vasconcelos Motta Marques; Caio Felipe de Araújo Vieira; Humberto Antônio Barbosa da Silva; Joselma 
Maria da Silva (Orientador). Escola de Ensino Fundamental e Médio Martins Júnior – PE

Home Clean �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������297
Ana Júlia Andare Morais; Tales Valias de Paiva; Walef Robert Ivo Carvalho; Fábio Carli Rodrigues Teixeira (Orientador); Lourdes 
Bernadete Costa (Coorientador). Escola Técnica de Eletrônica - Francisco Moreira da Costa – MG

Intel Road Service �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������298
Lucas David Orosque; André de Souza Mendes (Orientador); Everton Salomão Portella (Coorientador). Escola Técnica Rezende 
Rammel – RJ

Interfaces ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������299
Brunno Eduardo Vilela Batista; Whigney Roberto França Guimarães; João Henrique Branquinho Rocha; Rodrigo Grassi Martins 
(Orientador); André Luiz França Batista (Coorientador). Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Ituiutaba – MG

Metrador de uso comercial�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300
Lucas Moraes dos Santos; Gustavo dos Santos Fernandes; Igor da Rocha Barros (Orientador). Instituto Federal Sul-
Rio-Grandense de Pelotas - RS

Mistura Sabão �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������301
Gabriel Scatena Guizado; José Ricardo Marconato da Silva (Orientador); Marco Hiroshi Naka (Coorientador). Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) - Campo Grande/MS – MS 

Nano UV – proposta de empresa de obtenção e impregnação de nanopartículas de ZnO em produtos têxteis 
para proteção anti-UV II ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������302

Viviane Salazar; Gabriela Schaab da Silva; Juliana Wittmann; Ana Maria Migliavasca (Orientador). Fundação Escola Técnica 
Liberato Salzano Vieira da Cunha – RS

Nova perspectiva de energia: a produção de termoeletrecidade através da queima do gás metano �������������303
Evandro Tolotti Leite; Vitor Ugo Borges Delvechio; Adler Mesquita Ortelei; Paulo Sergio Ribeiro (Orientador); Luziangela da 
Silva Borges (Coorientador). E.E. Jan Antonin Bata – MS 
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O efeito da Força de Coriolis, do Espiral de Ekman e do Fenômeno das Ondas Anormais na navegação 
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Tiago Pereira dos Santos; Weiny Sávio Leandro Rosendo da Silva; Gilmar Wanzeller Siqueira (Orientador); Fabiano dos Santos 
(Coorientador). Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar – PA

O Sol nasceu para todos ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������305
Wagner Roberto Degaraes; Maristela Aires Pinto (Orientador). E.E.B. Dom Felício César da Cunha Vasconcelos – SC 

Planador �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������306
Eduardo Maranho Santos; Johann Soares Valinho; André Luis Leite Frazão; Carlos Alberto dos Santos (Orientador); Fabricio de 
Magalhaes Porto (Coorientador). Escola Natural Vivência – SP

Plataforma didática de eletroeletrônica �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 307
Marcos Minto Ilha; Thalles Silva do Rio; Nelson Barbosa de Almeida Júnior; Jônatas Matthies Roschild (Orientador). Instituto 
Federal Sul-Rio-Grandense – Campus Charqueadas – RS

Produção de blocos para pavimentação de ruas e calçadas a partir de escória de alto forno com adição de 
plástico �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������308

Brunna Nayara Guimarães Barros; Lorena Rodrigues Bandeira; Ronaldo Lima de Sousa; Valdívio Rodrigues Cerqueira 
(Orientador); Jair de Jesus Almeida Santana (Coorientador). IFMA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão - Campus Imperatriz – MA 

Produção de painéis particulados a partir da utilização de acículas e estróbilos do Pinus Elliottii (Engelm var� 
Elliottii) e Pinus taeda L� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������309

Guilherme Winter; Simone da Cruz Bitzer (Orientador). Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato – RS 

Projeto foguete movido a combustão do etanol ������������������������������������������������������������������������������������������������ 310
Adsson Michael Sousa Silva Freitas; Ismael Carlos Pereira da Silva; Magna Maria Benevides Gomes (Orientador). E.E. Prof.ª 
Maria Stella Pinheiro Costa – RN

Projeto Racs ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 311
Cibele da Silva Souza; Lara Caroline Pereira dos Santos; Juliano César Rodrigues; André Luiz França Batista (Orientador); 
Rodrigo Grassi Martins (Coorientador). Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Ituiutaba – MG

Proposta de equipamento de medição de stress térmico �����������������������������������������������������������������������������������312
Taís Ferreira Costa Santana da Silva; Enio Costa (Orientador); Rogério Santana da Silva (Coorientador). Instituto Federal de 
Alagoas – AL

Protótipo de máquina automotriz para auxiliar no cultivo do tabaco (Nicotiana tabacum) �������������������������313
Fábio Ferreira Faleiro; Ezequiel Jackson da Conceição; Andréia Sias Rodrigues (Orientador); Gelson Peter Correa (Coorientador). 
IFSUL - Campus Venâncio Aires – RS 

Reconhecedor de cor ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������314
Gabriel Castilhos Mânica; Sara Inácio Corrêa; Daltro Ben Hur Ramos de Carvalho Filho (Orientador); Luís Gustavo Fernandes 
dos Santos (Coorientador). Instituto Federal Sul-Rio-Grandense – Campus Charqueadas – RS 

Recuperação de siloxanos reticulados �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������315
Juliana Mittelstädt Couto; Kariny Gerhardt; Fábio Antônio da Rosa Couto (Orientador). Fundação Escola Técnica Liberato 
Salzano Vieira da Cunha – RS

Residencial Renovar ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������316
Marcella Nascimento Martins; Gabriel Cambraia Gomes de Melo; Vinicius Gomes Batista; Andreia Cristina Fernandes Lima 
(Orientador). Colégio Tiradentes P.M.M.G. – MG
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REVO FOOT II – prótese ortopédica de baixo custo para amputados de membro inferior produzida com 
materiais recicláveis ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������317

Lucas Strasburg Ferreira; Eduardo Trierweiler Boff; Ramon Fernando Hans (Orientador). Fundação Escola Técnica Liberato 
Salzano Vieira da Cunha – RS 

Robô brigadista������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������318
Weverson Ferreira de Andrade; Rafael Silva Motta; Bruna Oliveira dias; Jonatas Sousa Costa (Orientador); Milena de Campos 
Fernandes (Coorientador). Centro de Ensino Médio Castro Alves – TO

Robô de vigilância doméstica e industrial ����������������������������������������������������������������������������������������������������������319
Adriano Sousa Santos; Élber José Mesquita Rodrigues; Simone Azevedo Bandeira de Melo (Orientador); Edil Jarles de 
Jesus Nascimento (Coorientador). IFMA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão- Campus 
Imperatriz – MA 

Robô enfermeiro de utilização doméstica �����������������������������������������������������������������������������������������������������������320
José Brunno Duarte Oliveira; Joabe Souza da Silva; Laryssa Nogueira dos Anjos Araújo; Simone Azevedo Bandeira de Melo 
(Orientador); Anderson Araújo Casanova (Coorientador). IFMA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão - Campus Imperatriz – MA 

Robô radiocontrolado �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������321
Rodolfo Alves dos Santos; Danilo Pereira Neves; Jean Pablo Vieira de Mello; Tiago Zanotelli (Orientador); Thomaz Rodrigues 
Botelho (Coorientador). Instituto Federal do Espírito Santo – ES

Robôs cooperativos: robótica inteligente baseada no modelo do futebol de robôs ����������������������������������������322
Gabriel Rosa Alves; Ana Carolina Barreto de Jesus; Leonardo Cardim de Lima Vasconcelos; João Fábio Reis Ferreira (Orientador); 
Ivisson Carlos Valverde Ferreira (Coorientador). Colégio Cândido Portinari – BA 

Robótica desenvolvida com material reciclável ��������������������������������������������������������������������������������������������������323
Cassiano Oliveira dos Santos; Manoel Filho dos Santos; Nadson Weyne Silva Sales; Silvana Sampaio Evangelista (Orientador); 
Tarcísio Ernani Bezerra (Coorientador). E.E.F.M. Raimundo Nogueira – CE 

Safety Carduino �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������324
Salomão de Moura Asevedo Chaves; Petrius Renato da Silva Alexandre; Matheus Kenneth Cardoso Bezerra; Alan Pablo de Lima 
Evangelista (Orientador); Denys Fausto Formiga (Coorientador). CNEC – PB 

SAP: Sistema de Alarme Programável – voltado para as necessidades das escolas públicas de Niterói ��������325
Marcos Paulo Nomura de Siqueira; Leylane Vieira Granzotto; Altair Martins dos Santos (Orientador). E.t.e. Henrique 
Lage – RJ

Seguidor solar ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������326
Vander Doro Dias; Cainã Rosa Pereira; Igor da Rocha Barros (Orientador). Instituto Federal Sul-Rio-Grandense de 
Pelotas – RS 

SIMIS-GA – Sistema Minimizador de Impacto para o Solo da Ginástica Artística �����������������������������������������327
Paula Szuster Sarue; Mauro Pontes Langhi Jr. (Orientador); Rogério Giorgion (Coorientador). Escola Brasileira Israelita Chaim 
Nachman Bialik – SP

Sismo R�T� Para monitoramento e previsão do consumo de energia elétrica residencial em tempo real utilizando 
Labview ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������328

Rodrigo Costa Fernandes; Luiz Claudio Marangoni de Oliveira (Orientador). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo – SP

Sistema contra enchente e alagamento por impulsão ���������������������������������������������������������������������������������������329
Alexandre Santos da Silva; Jancarlos Menezes Lapa (Orientador). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
(IFBA) – BA
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Sistema de flutuação para enchentes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������330
Victor Martins Gonçalves Castello Branco; Carlos Victor Rocha Caldas; Antonio Motta Ferro (Orientador). Jardim Escola 
Crescimento – MA

Sistema de segurança para fogões contra acidentes domésticos ����������������������������������������������������������������������331
Lucas Borges de Santana; Cláudia de Sousa Santos Santana (Orientador). Colégio Estadual Nossa Senhora de Fátima – BA 

Sistema Microcontrolado de Segurança Veicular (SMSV) ���������������������������������������������������������������������������������332
Tiago Ulrich Beneditto; Murilo Mothsin da Silveira; Alfredo Zanin de Oliveira (Orientador). Escola Técnica Estadual Monteiro 
Lobato – RS 

Smart Glove �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������333
Anna Katharina Twelsiek; Bruno Reis Castro; Guilherme Rafael Pereira da Silva; Fábio Carli Rodrigues Teixeira (Orientador); 
Lourdes Bernadete Costa (Coorientador). Escola Técnica de Eletrônica - Francisco Moreira da Costa – MG 

Stormii - sistema de telefonia voIP para TV Digital�������������������������������������������������������������������������������������������334
Nilo Edson Menezes da Silva; Max Miller Siqueira Fernandes; Bianca Marques da Silva; Fábio de Souza Lima (Orientador). 
Fundação Nokia de Ensino – AM 

Um estádio no meio do mundo: uma alternativa de crescimento econômico e sustentável sem degradação do 
meio ambiente �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������335

Jadson Jeyson da Silva Côrtes; Gilvandro dos Santos Pantaleão (Orientador). Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/
superdotação – AP

Utilização da água para geração de energia em residências �����������������������������������������������������������������������������336
Luan Braga Chaves; Ingrid dos Santos Wasem; Cássio Alberto Schonarth (Orientador). Colégio Sinodal Tiradentes – RS

Utilização de caixa de leite longa vida na redução de temperatura em Cacoal/RO ����������������������������������������337
Nayne Joyce da Cruz Dutra; Andressa Nayara Inácio da Costa; Karynne Alves Queiros de Freita; Inaldon Pires de Oliveira 
(Orientador). Fundação Bradesco Cacoal – RO

Utilização de duas espécies de plantas em wetlands construídos para o tratamento de águas quimicamente 
contaminadas  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������338

Jéssica Tamires Link; Maiara Winter; Maria Amélia Pellizzetti (Orientador). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense - Campus Rio do Sul – SC

Utilização de sensores para captura de informações e controle de equipamentos eletrônicos ����������������������339
Rychard Nunes Guedes; Geraldo Rodrigues Xavier Júnior; Ícaro Meireles Mafaldo; Janyelison Rodrigo Marques Ferreira 
(Orientador); José Henrique da Silva Oliveira (Coorientador). I.F.P.B. – PB

VID - Visão Interativa para Deficientes ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������340
Joaquim Eduardo de Oliveira; Luana Pereira Vaz de Lima; Welington Borsato Rodrigues; José Manoel de Oliveira Medeiros 
(Orientador); Lourdes Bernadete Costa (Coorientador). Escola Técnica de Eletrônica - Francisco Moreira da Costa – MG
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A FÍSICA DE CADA DIA NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

Christopher Douglas Serrão Perna - b-rodrigues1977@hotmail.com
Ítalo Lorran do Nascimento - b-rodrigues1977@hotmail.com

Elizabete Rodrigues (Orientador) - b-rodrigues1977@hotmail.com 
Escola Estadual Mineko Hayashida, Laranjal do Jari - AP

Ciências Exatas e da Terra - 106 Física

Este projeto surgiu com a intenção de facilitar e melhorar o processo ensino-
aprendizagem. Consiste em um conjunto de equipamentos e instrumentos, a maioria feitos com 
reaproveitamento de sucatas. O trabalho foi dividido em unidades. Fazem parte da Unidade 1 
carros de brinquedo para demonstrar movimento retilíneo uniforme, velocidade média e, através 
de um plano inclinado, a aceleração. Também utilizamos mecanismos com cano PVC nas aulas 
de força centrípeta e queda livre dos corpos. Fechando a Unidade, temos experiências sobre a 
hidráulica. A Unidade 2 é composta de calorímetro, construído com reaproveitamento de sucata 
de isopor; vasilhame metálico e termômetro, que terão utilidade nas aulas de termometria 
e termologia; chapa bimetálica, nas aulas de dilatação dos sólidos; e com um periscópio 
demonstraremos aspectos da ótica. Na Unidade 3 estudaremos a eletrostática, eletroquímica, 
eletromagnetismo e energia renovável. Utilizaremos imãs, bobinas, transistores, multímetros, 
entre outros para demonstrar esses fenômenos elétricos. Serão usados pedaços de corda que 
possibilitarão demonstrar aspectos da ondulatória. E, fechando a Unidade 3, abordamos a Física 
Moderna, com a Teoria da Relatividade. O trabalho se concluirá com vídeo-aulas, abordando 
as três unidades e um questionário que será aplicado num grupo de alunos e professores que se 
dispuserem a fazerem uso dos equipamentos nas aulas de Física.

PALAVRAS-CHAVE: FÍSICA SEM MEDO - FÍSICA DE CADA DIA - EXPERIÊNCIAS DE FÍSICA

 



4 FEBRACE 2012 - Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 

AÇÃO FOTOPROTETORA E ANTIBACTERIANA DE EXTRATO ETANÓLICO DE PRÓPOLIS

Flavia Adduci - flavia.adduci@hotmail.com
Raissa Horimoto de Freitas - raissahorimoto@hotmail.com
Larissa Naomi Kanashiro - lari_nkanashiro@hotmail.com

Sílvia Helena Fernandes (Orientador)
Etec Getúlio Vargas, São Paulo - SP 

Ciências Exatas e da Terra - 107 Química

A própolis é uma resina vegetal de composição muito variada e que apresenta inúmeras 
atividades farmacológicas de grande valor no mercado devido à presença de flavonoides e 
ácidos aromáticos. Tendo isso em mente, o objetivo principal desse trabalho foi comprovar a 
propriedade antimicrobiana e fotoprotetora do extrato alcoólico de própolis verde proveniente 
do Baccharis dracunculifolia. Com essa finalidade, foram realizadas, no Laboratório de 
Microbiologia da Etec Getúlio Vargas, extrações para a obtenção de extrato alcoólico de própolis 
a 19% e, posteriormente, realização de experiências in vitro com bactérias presentes na pele, em 
ágar com discos de papel de filtro Whatman nº 3, os quais receberam um pequeno acréscimo de 
extrato alcoólico da própolis em diferentes concentrações; e experiência in vitro para obtenção 
do FPS do extrato ao ser diluído a 0,2 g/mL. Feito isso, comprovou-se a atividade antimicrobiana 
da própolis, a qual inibiu satisfatoriamente o crescimento de bactérias, se comparado ao ágar 
com disco alcoólico; e a atividade fotoprotetora ao mostrar absorbância alta na região do UVB, 
principalmente no comprimento de onda 290 nm.

PALAVRAS-CHAVE: PRÓPOLIS - FLAVONOIDES - ATIVIDADE ANTIMICROBIANA

 



5Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE 2012

ALIMENTOS IRRADIADOS: UMA TECNOLOGIA A SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO

Elizabeth Lopes Vieira Arruda - elizabeth_lva@hotmail.com
Mayra Cristina Fernandes Almeida - mayra_cristina95@hotmail.com

Yasmim Garcia Gonçalves - yasmimgg27@hotmail.com
Viviane Araújo do Vale (Orientador) - viaraújovale@hotmail.com 

E.E. Messias Pedreiro, Uberlândia – MG

Ciências Exatas e da Terra - 107 Química

Os primeiros experimentos envolvendo a irradiação de alimentos foram realizados em 
1899, no Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT-EUA). A partir desses experimentos, 
outros países passaram a investigar o uso da irradiação em alimentos para desinfetar frutos, 
vegetais e grãos e, assim, atrasar sua decomposição. Com isso, há a possibilidde de aumentar a 
vida útil do alimento e diminuir as perdas.

No entanto, sempre que a palavra radioatividade é citada, a população menos informada 
costuma associá-la a riscos de acidente e de perigo à saúde. Com o objetivo de entender melhor 
a irradiação dos alimentos, desenvolvemos este trabalho. O primeiro passo envolveu nosso 
próprio conhecimento, que precisava ser ampliado. Recorremos a leituras de livros, artigos e 
outros. Ao tomarmos ciência dos processos que envolvem o uso dessa tecnologia, investigamos 
a opinião da população local (comunidade escolar) sobre a irradiação de alimentos. Diante do 
resultado encontrado, organizamos uma apresentação do assunto em Power Point e na forma 
de maquete para ampliar o entendimento do nosso público-alvo. Repetimos a investigação com 
este público para saber a opinião deles após conhecer mais o assunto.

Observamos um grande preconceito em relação à irradiação de alimentos advindo, 
principalmente, do pouco conhecimento sobre o assunto. Muitos investigados mudaram de 
opinião após conhecer mais sobre esta tecnologia. Acreditamos que divulgar esse conhecimento 
pode fazer com que as pessoas se posicionem com mais consciência diante da tecnologia e da 
própria ciência. Entender mais a participação da ciência no desenvolvimento tecnológico pode 
fazer com que a população se aproxime mais da ciência, principalmente os estudantes.

PALAVRAS-CHAVE: ALIMENTOS IRRADIADOS - CONSERVAÇÃO - DESPERDÍCIO

Projeto finalista pela Mostra de Ciências da UFMG (Belo Horizonte – MG)
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APRENDIBRAILLE - SOFTWARE DE AUXÍLIO A PORTADORES DE BAIXA VISÃO

Henrik d’Oark Rezende da Costa - henrikdoark@gmail.com
Ariomar da Luz Nogueira Filho (Orientador) - ariomar@gmail.com 

Ranieri Roberth Silva de Aguiar (Coorientador) - ranieriaguiar@yahoo.com.br 
CEM Integrado, Brasília - DF 

Ciências Exatas e da Terra - 104 Ciência da Computação

O Sistema Braille é um código universal de leitura tátil e de escrita usado por pessoas 
cegas. Esse código de linguagem deve aliar-se às novas tecnologias, abrindo possibilidades 
e facilidades ao ensino-aprendizagem de pessoas com necessidades educacionais especiais, 
especificamente os de baixa visão e/ou deficientes visuais. No entanto, o avanço da tecnologia 
ainda não causa inclusão dos portadores de deficiência visual no Brasil. O Aprendibraille tem 
como foco o desenvolvimento de um software baseado nas tecnologias web, trazendo uma 
nova possibilidade de apresentar o alfabeto Braille como tecnologia adaptada aos portadores 
de necessidades educacionais especiais iniciantes ao processo de leitura alfabética. A pesquisa 
demonstrou que o Aprendibraille pode ser um instrumento para a inclusão. Espera-se que o 
Aprendibraille promova uma melhor acessibilidade à leitura e que possa ser uma soma aos 
recursos pedagógicos.

PALAVRAS-CHAVE: BRAILLE - BAIXA VISÃO - SOFTWARE

Projeto finalista pela FEBRATEC (Gama – DF)
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AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COM JAVA

William Alberto de Oliveira - william_albertooliveira@hotmail.com
Anderson Felipe de Barros Dias - anderson.shippu@hotmail.com

Paulo Ferreira de Almeida - paulinhoburi@hotmail.com
Wilton Moreira Ferraz Junior (Orientador) - wilton.jr@hotmail.com 

José Antonio Castanho de Almeida (Coorientador) - joecast@bol.com.br 
Etec Dr. Celso Charuri, Capão Bonito - SP 

Ciências Exatas e da Terra - 104 Ciência da Computação

O presente projeto objetiva demonstrar a automação residencial como uma nova 
tecnologia que veio para facilitar a vida das pessoas, principalmente daquelas que apresentam 
alguma necessidade especial. Muitos pensam que a tecnologia é algo futurista, mas ela é real e 
no futuro próximo pode estar acessível a grande parte da população. Através de um computador, 
placas microcontroladoras, chipsets e fontes, o morador estando em qualquer lugar poderá, 
acessando uma página da internet, controlar uma relé, que irá abrir ou fechar um circuito, 
ligar ou desligar uma lâmpada, eletrodomésticos ou qualquer outro eletroeletrônico sem estar 
em casa. Outra ideia desse projeto é mostrar as possibilidades de aplicação dos sistemas de 
automação residencial disponíveis no mercado, fazer a apresentação de alguns equipamentos 
existentes e propor um projeto exemplo de infraestrutura básica para a automação de uma 
residência com baixo custo, permitindo cada vez mais que as classes menos favorecidas da 
sociedade tenham acesso e possam desfrutar das novas descobertas tecnológicas no seu dia a 
dia e a seu favor.

PALAVRAS-CHAVE: AUTOMAÇÃO - TECNOLOGIA - COMPUTADOR
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BAM! - BOLINHA ACELERADA POR MAGNETISMO

Anderson da Cunha Maranhão - and.maranhao@gmail.com
Bruno de Oliveira Marciano - bruno-marciano@hotmail.com

Reginaldo Paixão da Silva (Orientador) - rpaixao@fundacaonokia.org 
Glauco Denes Galvão Maia (Coorientador) - gmaia@fundacaonokia.org 

Fundação Nokia de Ensino, Manaus - AM 

Ciências Exatas e da Terra - 106 Física

O BAM! tem como principal objetivo o auxílio ao professor durante a explicação de 
conceitos básicos sobre física de partículas, transformando a aula em um relato interessante, 
motivador e simples. O projeto baseia-se no uso de um protótipo, que explica de forma geral 
o funcionamento do LHC (Large Hadron Collider, “Grande Colisor de Hadróns”), que permite o 
ensino de conceitos fundamentais de forma prática sobre eletrostática e magnetismo. A eficácia 
do projeto foi provada ao submeter um grupo de alunos a um teste antes e depois da explicação 
com o projeto, após o uso do protótipo, eles conseguiram dobrar o desempenho nas questões 
objetivas e triplicar nas discursivas.

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO - DINÂMICO - FÍSICA DE PARTÍCULAS
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CADEIRA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA

Jackson Lima Amaral - jacksoncesarc@hotmail.com
Daniel Parente Xavier - daniellionel10@hotmail.com

Celiane Rocha de Sousa (Orientador) - rochaceliane@yahoo.com.br 
E.E.E.P. Prof. César Câmpelo, Fortaleza - CE 

Ciências Exatas e da Terra - 106 Física

Com a necessidade de gerar uma energia elétrica de baixo custo e sustentável, formulou-
se este projeto, que relaciona a funcionalidade da cadeira de balanço com dois sistemas físicos. 
Neste projeto, houve uma interação de alunos com o professor, através da qual realizamos a 
montagem de processo de engenharia, ou seja fabricação da cadeira usando materiais reciclados 
que muitas vezes são jogados fora, como por exemplo os transistores, que são a matéria-
prima do painel fotovoltaico. O nosso maior resultado foi 12 voltz com uma amperagem de 
432,71 microamperes, só no sistema do painel fotovoltaico. Já no sistema de eletromagnetismo, 
conseguiu-se uma voltagem de 4,37 voltz e uma amperagem de 1 ampere, o que é necessário 
para carregar qualquer dispositivos eletrônico. Conseguiu-se carregar dispositivos eletrônicos, 
tais como bateria de celular, máquina fotográfica e mp3 player, com uma energia de baixo 
custo e renovável. Os sistemas tanto do painel fotovoltaico quanto do eletromagnetismo estão 
juntos por conta de sua complementação de potencial eletrônico, de forma que um sistema 
complementa o outro. A aplicação do sistema da placa com o sistema do eletromagnetismo, ou 
seja, três cadeiras destas, colocando em contato com o NOBRAK, seria suficiente para alimentar 
uma casa em funcionamento.

PALAVRAS-CHAVE: SUSTENTABILIDADE - ELETROMAGNETISMO - LUMINOSIDADE

Projeto finalista pela Feira Estadual de Ciências e Cultura (Fortaleza – CE)
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CAT II: TRANSFORMANDO O AR ATMOSFÉRICO EM ÁGUA

Manoela Costa Policarpo - manoelapolicarpo@hotmail.com
Layse Mendes Diniz - laysemendis@hotmail.com

Marta Caroline Araújo de Souza - m_caroliine@hotmail.com
Luciano Feitosa do Nascimento (Orientador) - lucianofisica@oi.com.br 

Espaço Educacional Carmela Veloso, Campina Grande - PB 

Ciências Exatas e da Terra - 106 Física

A atual pesquisa é resultado dos melhoramentos do projeto anterior (“A utilização da 
condensação para a extração do vapor de água existente no ar atmosférico”), o qual tinha 
por objetivo condensar o ar atmosférico através de um protótipo (CAT), que se baseia no 
funcionamento de um refrigerador. A taxa de condensação do vapor d’água contido no ar 
atmosférico foi tida como satisfatória, podendo ser melhorada agora com as mudanças no 
CAT. O novo protótipo usa uma placa solar, que aniquila custos com energia elétrica antes 
existentes, além da troca do gás Freon 12 ou CCl2F2 pelo HFC, que mesmo sendo prejudicial, 
causa menos danos que o Freon. A extração do vapor d’água contido na atmosfera pode ser 
utilizada principalmente em regiões onde a seca é um problema real, chegando a ser um caos 
para a população dessas regiões já que uma projeção feita pelos cientistas da ONU indica 
que, no ano de 2025, dois de três habitantes do planeta serão afetados de alguma forma pela 
escassez - vão passar sede ou estarão sujeitos a doenças como cólera e amebíase, provocadas 
pela má qualidade da água.

PALAVRAS-CHAVE: CONDENSAÇÃO - UMIDADE DO AR - VAPOR D’ÁGUA

 



11Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE 2012

CELL CASA – UM SISTEMA DE CONTROLE REMOTO DE RESIDÊNCIAS PELA INTERNET

Renato Franco Rissate - renatorissate@hotmail.com
Lucas Ferreira Moura - lucas_zemoura@hotmail.com
José Vítor Oliveira Reis - jvitor1921@hotmail.com

Ailton Luiz Dias Siqueira Junior (Orientador) - ailton@iftm.edu.br 
Rodrigo do Prado Costa (Coorientador) - rodrigo_pradocosta@hotmail.com 
Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Ituiutaba, Ituiutaba - MG 

Ciências Exatas e da Terra - 104 Ciência da Computação

O avanço da eletrônica e da informática tornou possível a utilização de sistemas de 
automação em residências, criando a domótica, ou automação residencial. Entre as várias 
aplicações da domótica, incluem-se a melhoria do conforto, racionamento de recursos, segurança 
e auxílio a pessoas com deficiência e idosos. Este projeto desenvolve um sistema de controle 
remoto de iluminação pela internet composto por um atuador microcontrolado e um servidor 
web. O sistema permite o controle remoto do sistema de iluminação através de um celular 
ou computador e foi construído usando componentes eletrônicos comuns e software gratuito, 
formando um sistema de baixo custo e fácil implantação.

PALAVRAS-CHAVE: DOMÓTICA - CONTROLE REMOTO - WEB SERVICE

Projeto finalista pela 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia de Ituiutaba (Ituiutaba – MG)
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COLETA DE RESÍDUOS ALIMENTÍCIOS ORGÂNICOS DE CITRUS PARA A PRODUÇÃO DE 
INSETICIDAS BOTÂNICOS

Bruno Lucena dos Santos - quimicalucena@gmail.com
João Vítor dos Santos Goto - joao.street@hotmail.com

Alexandre César Praxedes Rodrigues (Orientador) - alexprax2@yahoo.com.br 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, Aracajú - SE 

Ciências Exatas e da Terra - 107 Química

Desde os primórdios do descobrimento do Brasil existe a preocupação e o incômodo 
com insetos, mosquitos, entre outros. A tecnologia foi se desenvolvendo e foram aparecendo 
inseticidas que poderiam acabar com o incômodo da população, porém, o que acontecia era que 
ele não só atacava o animal-praga, como também prejudicava outras espécies, tanto naturais 
como animais. Os inseticidas sintéticos não são biodegradáveis, sendo assim, esses permanecem 
no ar por mais tempo, prejudicando os sistemas respiratórios de pessoas e animais.

Tendo ciência de todas essas condições, pessoas começam a trabalhar em busca de 
inseticidas botânicos através do estudo dos óleos essenciais das plantas e, assim, surgem 
inseticidas naturais, biodegradáveis e de baixos níveis tóxicos.

Estamos em pleno século XXI, no qual há essa necessidade de trabalhar e realizar 
atividades utilizando matéria-prima feita pela natureza; o limoneno é muito utilizado em vários 
ramos da química e, por ser um ácido considerado volátil, pode agir como um ótimo inseticida, 
apesar de sua ebulição muito rápida. Foram utilizadas folhas de laranja lima e limão galego, 
e a extração foi feita por hidrodestilação através do aparelho de clevenger e, em seguida, foi 
realizada a cromatografia, utilizando CG – FID (cromatografia gasosa por ionização em chama), 
usando o composto padrão, o limoneno, foi encontrado o mesmo na amostra. Sendo assim, 
podemos utilizar resíduos alimentícios orgânicos de alimentos cítricos para a produção de 
inseticidas botânicos, provocando uma prática sustentável, que é algo que vem sido discutido 
bastante durante o século atual.

PALAVRAS-CHAVE: INSETICIDAS BOTÂNICOS - LIMONENO - ÓLEO ESSENCIAL
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CURTIMENTO DE PELE-RÃ TOURO: VIABILIDADE TÉCNICA VISANDO A SUSTENTABILIDADE

Lilian Lucia da Cruz de Souza
Kivia Maria Lonarde Aranha 
Marcela Venâncio Fernandes 

Valdete Pereira (Orientador) - valdete.pereira@etec.sp.gov.br 
Eliane Aparecida Basali Rocha (Coorientador) - elianebasali@hotmail.com 

Etec Prof. Carmelino Corrêa Júnior (agrícola), Franca - SP 

Ciências Exatas e da Terra - 107 Química

O presente projeto caracteriza-se por realizar o desenvolvimento de couros no Laboratório 
de Curtimento da Etec Prof. Carmelino Corrêa Júnior, em especial os couros exóticos, preservando 
a beleza natural das peles e enfatizando a produção limpa.

A pele de rã é um resíduo da ranicultura que poderá ser aproveitado através da sua 
transformação em couro, também com caráter exótico, agregando valor comercial e econômico. 
A carne da rã é considerada um prato exótico, que para muitas pessoas é agradável ao paladar 
e também é muito saudável, por isso vem sendo consumida no Brasil. Dentre os produtos 
químicos utilizados nos processos de transformação das peles em couros estão: o sulfeto de 
sódio e o cromo, que são mais agressivos ao homem e ao meio ambiente. O objetivo geral é 
curtir os resíduos das peles de Rã Touro (Rana Catesbeiana) com características específicas para 
a confecção de calçados e acessórios.

Esta pesquisa prevê o desenvolvimento dos processos eliminando o sulfeto de sódio, o 
cromo e variando os agentes recurtentes. Como agentes curtentes e recurtentes, utilizam-se 
taninos vegetais e resina polimérica. Conforme as técnicas propostas por um Programa de 
Sustentabilidade, esta iniciativa melhora as oportunidades de negócios, reduz os resíduos e 
permite a satisfação dos consumidores de modo criativo e sustentável. A avaliação final é feita 
com os couros secos, observando as características de enchimento, maciez e preservação do 
desenho e também através do resultado dos ensaios físico-mecânicos, resistência ao rasgamento 
e a elasticidade. A pesquisa permite verificar a viabilidade técnica de curtir as peles de rã de 
modo sustentável, possibilitando tornar a ranicultura um ramo promissor. Concluí-se que esta 
pesquisa contribui para o aperfeiçoamento dos processos de transformação da pele de Rã Touro 
em couro com as características específicas para a confecção de calçados e acessórios, para o 
aproveitamento de resíduos e para a preservação do meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: CURTIMENTO DE PELE DE RÃ - COURO EXÓTICO - SUSTENTABILIDADE
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DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS PARA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 
PARABÓLICA DAS FUNÇÕES QUADRÁTICAS UTILIZANDO O MAPLE VISANDO MELHORIAS 

NO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM

Laryssa de Sousa Camelo - laryssasoousa@hotmail.com
Sara Nascimento Reis - saranascimentoreis@live.com

Gesivaldo dos Santos Silva (Orientador) - gg-rio@hotmail.com 
C.E.E.F.M. Jonas Ribeiro, Imperatriz - MA 

Ciências Exatas e da Terra - 101 Matemática

O aparecimento dos sistemas computacionais algébricos no inicio da década de 80 
permitiu ao usuário facilidade na manipulação de símbolos e objetos matemáticos (Hemker, 
1997). Ao contrário da computação numérica, tais sistemas permitem a manipulação exata 
de símbolos matemáticos, possibilitando a construção de seções contendo uma sequência de 
cálculos algébricos exatos.

Tentando facilitar o ensino da Matemática, foi criado o software Maple. O Maple foi 
desenvolvido em 1980, por um grupo de alunos da universidade de Warteloo, no Canadá. O 
Maple manipula e trata objetos matemáticos de forma semelhante à humana. Dessa forma, 
é capaz de compreender e operar, por exemplo, com frações, raízes quadradas, números não 
perfeitos, valores inexatos de seno, cosseno, etc. Por ter essa finalidade, objetivamos, através do 
Maple, construir simuladores (que possam ser modificados pelo aluno) e gráficos que traduzem 
de forma coerente as variações que ocorrem nos parâmetros das funções quadráticas, tornando 
o ensino da Matemática mais prazeroso e atraente, contribuindo de forma direta no processo 
ensino-aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: MAPLE - ANÁLISE GRÁFICA - ENSINO
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DISPOSITIVO DE ALERTA DE DESLIZAMENTO DE TERRA

Isaias Pereira Campos Junior - juniorubacampos@hotmail.com
Rogerio Stojanov Bueno (Orientador) - rogesb@gmail.com 

Elaine Clemira Tereza Campos (Coorientador) - elaineubacampos@hotmail.com 
Escola Prof.ª Semiramis Prado de Oliveira, Ubatuba - SP 

Ciências Exatas e da Terra - 108 Geociência

Os desastres relacionados com o a erosão e com a acomodação do solo são bastante 
frequentes no Brasil e produzem, anualmente, imensos danos materiais, ambientais e importantes 
prejuízos socioeconômicos, além do imenso número de vítimas fatais. 

Então, para que fosse possível ao menos tentar salvar vidas, foi iniciada uma pesquisa 
em torno do solo serrano e das médias de chuvas nos locais.

Assim, foi possível, por meio das pesquisas, observar que seria necessário um sistema que 
captasse as ondas propagadas cineticamente produzidas por ondas mecânicas que pudessem 
ser geradas por acomodações de terreno ou erosões, que podem ter como fato adjacente o 
deslizamento de terra. Algo como um medidor sísmico, mas de fácil criação e funcionamento e 
de baixo custo, já que o projeto foi elaborado para comunidades e vilas carentes. 

O dispositivo elaborado conta com sensores de movimento alocados nas regiões com 
possibilidade de escorregamento de terreno e, quando acionados, disparam um alerta luminoso 
e sonoro nas áreas de ocupação para que os moradores tenham tempo de sair de suas casas, 
evitando as mortes. Foi utilizada uma barra de cano PVC ¾’ e, dentro dela, revestiu-se uma 
placa metálica acompanhando seu contorno e inseriu-se, dentro da barra de cano, uma esfera 
de ferro cujo tamanho varia junto com a variação natural do terreno, tendo aumento de 10% 
sob essa constante acomodação. A rede elétrica simples foi utilizada no sistema como um 
interruptor convencional que aciona o sistema quando o pêndulo encosta na placa lateral, 
levando energia ao sistema de alerta.

PALAVRAS-CHAVE: DESLIZAMENTO - PREVENÇÃO - MORTES

Projeto finalista pela Mostra de Ciências e Tecnologia do Ciaba - 1ª MOSTRACIABA (Belém – PA)
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DO LIXO AO LUXO: SÍNTESE DE MATERIAIS NANOESTRUTURADOS (MOF-5) A PARTIR DE 
GARRAFAS PET

Marcos Vinicius Silva Amorin - marcosw93@hotmail.com
Pierre Mothé Esteves (Orientador) - pesteves@iq.ufrj.br 

Colégio de Aplicação Emmanuel Leontsinis, Rio de Janeiro - RJ

Ciências Exatas e da Terra - 107 Química

Neste projeto é proposta uma abordagem metodológica para síntese de peneiras 
moleculares híbridas nanoestruturadas (MOF’s) a partir do ácido tereftállico (obtido das garrafas 
PET). As garrafas PET são de muito baixo custo, e a vantagem desta metodologia é utilizar como 
matéria-prima algo que antes seria descartado na natureza. 

Em resumo, a metodologia sintética elaborada será usada na obtenção do ácido tereftálico 
(a partir de uma hidrólise total) e, a partir deste, na construção de peneiras moleculares híbridas 
nanoestruturadas (MOF’s).

PALAVRAS-CHAVE: MOF’S - GARRAFAS PET - ÁCIDO TERFTÁLICO

Projeto finalista pela MOSTRATEC Mostra Brasileira de Ciência e Tecnologia (Novo Hamburgo – 
RS)
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ENERGIA EÓLICA: ENERGIA DO FUTURO!

Jonas Medeiros de Paiva - jonasmp_@hotmail.com
Marcondes Matheus de Morais Silva - mtetheus@hotmail.com

Flávia Kaline de Paiva Silva - flavia_kaline@hotmail.com
José Everton Pinheiro Monteiro (Orientador) - epmuzl@hotmail.com 

E.E. 11 de Agosto Ensino de 1º e 2º Grau, Umarizal - RN 
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Nossa proposta foi desenvolver um projeto que mostre o que é a energia eólica, seus 
princípios, suas vantagens e desvantagens. Mostrar que, um dia, quando o petróleo acabar e a 
água se tornar mais escassa, essa seria uma solução para a produção de energia limpa, já que 
a mesma é inesgotável, não emite gases poluentes nem gera resíduos, diminuindo a emissão 
de gases do efeito estufa. Foi realizada comparação entre os diferentes tipos e tamanhos de 
hélice para provar que as hélices dos aerogeradores de eixo horizontal também influenciam na 
quantidade de energia produzida pelo aerogerador. O presente projeto foi desenvolvido através 
de sucessivas pesquisas, elaboração de maquetes e experimentos em relação ao tamanho e 
número de hélices de aerogeradores de eixo horizontal, obtendo resultados plausíveis para a 
comprovação da situação-problema. A partir dos resultados obtidos, provamos que o tamanho 
e o número de hélices de um aerogerador de eixo horizontal podem influenciar na quantidade 
de energia produzida. Em nossos experimentos, comprovamos que miniaerogeradores de três 
hélices, com o diâmetro variando entre 6,5 a 8,5 cm, têm uma maior produção de energia.

PALAVRAS-CHAVE: HÉLICE - RENDIMENTO - AEROGERADOR

Projeto finalista pela I Feira de Ciências do Semi-Árido Potiguar (Mossoró – RN)
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ENERGIA SOLAR: UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA PROMOVER ECONOMIA

Josemar Gomes da Silva Júnior - j_juninior@hotmail.com
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Edilton Antonio de Oliveira
José Nilton de Souza (Orientador) - z.nilton.prof@hotmail.com 
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Esta é uma pesquisa de cunho científico, realizada pelos alunos do 2º ano do ensino 
médio da Escola Estadual Cristovão Colombo de Queiroz, e tem por objetivo geral discutir a 
importância do uso de novas alternativas energéticas, sua interferência no meio ambiente, 
no cotidiano das pessoas e no desenvolvimento de atividades econômicas. A questão central 
do estudo é saber se é possível diminuir o consumo de gás de cozinha (GLP) na escola. Sob 
a hipótese de que aumentando a temperatura da água utilizada no cozimento dos alimentos 
com energia solar diminui-se o consumo de gás GLP, construímos um aquecedor solar com 
alguns materiais recicláveis, que foi testado várias vezes. Para realização da pesquisa utilizamos 
uma metodologia que envolve a prática e teoria com várias atividades realizadas pelos alunos, 
inclusive a construção do aquecedor. Os resultados do trabalho são satisfatórios e ratificam a 
nossa hipótese, pois constatamos, em média, um aumento significativo na temperatura da água 
da ordem de 30ºC em relação a que era utilizada pelas merendeiras sem o aquecedor antes de ser 
levada ao fogo. Esse aumento na temperatura inicial da água reduziu o tempo de cozimento dos 
alimentos em 25%, o que, obviamente, refletiu no menor consumo do gás e, consequentemente, 
num menor custo para escola. Além disso, a pesquisa nos revelou uma grande motivação dos 
alunos para trabalhar com projetos de pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: GLP - ECONOMIA - MERENDA

Projeto finalista pela I Feira de Ciências do Semi-Árido Potiguar (Mossoró – RN)
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ESTUDO DA QUALIDADE DAS PRINCIPAIS MARCAS DE LEITE CONSUMIDAS EM IPATINGA
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Wberdan Alvarenga Brandão

Marielle Costa Silva
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Jéssica Ulisses Barbosa (Coorientador)
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O leite é um alimento importante em todas as fases da vida, mas principalmente na 
fase de crescimento, pois, através dele, é possível obter boa parte das necessidades diárias de 
diversos nutrientes. A composição do leite, colocado à venda para consumo humano, pode 
ser, eventualmente, adulterada. Amido, ácido salicílico, ácido bórico, peróxido de hidrogênio 
e hidróxido de sódio são substâncias estranhas que, muitas vezes, são acrescentadas ao leite 
para “mascarar” a má qualidade do produto. Com o objetivo principal de verificar se o leite 
consumido está dentro dos padrões de qualidade estabelecidos e visando, também, a comparação 
entre o leite natural e o industrializado, foi desenvolvido com os alunos do 2º ano do ensino 
médio, da Escola Educação Criativa – Ipatinga (MG), o projeto “Avaliação da qualidade das 
principais marcas de leite consumidas em Ipatinga”. Tendo em vista a importância do leite para 
a saúde humana e o registro, pela mídia, de casos de adulteração de leite no Estado de Minas 
Gerais, o tema despertou o interesse dos estudantes, podendo ser escolhido para investigação. 
Foram realizados testes para determinação de teor de proteínas e gorduras, pH e densidade. Por 
meio de titulação, determinou-se a acidez do leite. Foram realizados testes para verificação da 
presença de algumas substâncias usadas para adulteração, como amido, peróxido de hidrogênio 
e ácido bórico. Os testes para determinação de substâncias estranhas ao leite não indicaram a 
ocorrência de fraudes. Entretanto, os valores para a acidez, que são aceitáveis na faixa de 0,13 
a 0,17%, foram superiores para os leites industrializados, indicando alta atividade microbiana. 
Os valores obtidos para pH e densidade encontram-se dentro dos padrões estabelecidos. Quando 
comparamos o leite natural com o industrializado, percebemos maior teor de proteínas e gordura 
no primeiro, bem como menor de acidez.

PALAVRAS-CHAVE: LEITE - PADRÕES DE QUALIDADE - QUÍMICA
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ESTUDO DE RESSONÂNCIA E ONDAS ESTACIONÁRIAS ATRAVÉS DO ARDUINO
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Julio Lamon (Coorientador) - juliolamon@terra.com.br 
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Em geral, no ensino médio, os fenômenos ondulatórios são pouco estudados e observa-se 
uma carência de recursos didáticos para a abordagem deste tema. No entanto, vivemos cercados 
de ondas e a compreensão de vários recursos tecnológicos está muito fortemente atrelada à 
ondulatória. Desde a comunicação telefônica por fios, a obtenção de imagens de ultrassonografia, 
cabos de fibra-ótica, tecnologia de identificação automática por radiofrequência RFID (“Radio-
Frequency IDentification”), até o funcionamento de um forno de micro-ondas, são processos 
que dependem tanto da compreensão das propriedades ondulatórias, bem como do fenômeno 
de ressonância.

Das experiências que poderiam ser realizadas, desenvolvemos e projetamos uma 
montagem de baixo custo relativo ao experimento de cordas vibrantes. Para isso, utilizamos 
como oscilador uma caixa de som de um PC e, para gerar os sinais com diferentes frequências, 
controlar e analisar todo a experimentação, usamos um microcontrolador chamado Arduíno. 
O experimento possibilita determinar a frequência de oscilação da corda tanto por observação 
direta do valor na sua saída digital quanto através de fotosensores, que são interrompidos 
pela passagem da corda, trazendo para um mesmo experimento dois métodos de medida, 
potencializando a abordagem didática em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: ARDUINO - ONDAS ESTACIONÁRIAS - RESSONÂNCIA
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ESTUDO DE VIABILIDADE DO COCO BABAÇU NA PRODUÇÃO DE ENERGIA
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O presente trabalho tem como escopo analisar a viabilidade do uso do coco babaçu 
na produção de energia. O coco babaçu (Orbignya phalerata Martius) é uma fruta oleaginosa 
que pode ser encontrada em grande quantidade na região amazônica e atiça a curiosidade por 
ter potencial necessário e/ou suficiente para a geração de energia térmica, elétrica e outras, 
através da queima da casca (como carvão) ou pelo uso de seu óleo. A energia produzida pelo 
coco, ao contrário de alguns outros já existentes, terá um alto rendimento, tanto no plano de 
aproveitamento, pois este tem um potencial calorífico muito alto, quanto no plano ambiental. 
Para o desenvolvimento do projeto, necessitamos de uma ampla pesquisa de campo e de 
levantamento de dados, além de visitas às áreas responsáveis pela produção e distribuição do 
coco babaçu. Constatada a eficiência na geração de energia através da queima do óleo e/ou da 
casca do coco, observa-se uma boa oportunidade para o aumento de benefícios sociais, como 
a contratação de um maior número de pessoas para atuação na área, melhorando, assim, a 
qualidade de vida dos mesmos.

PALAVRAS-CHAVE: COCO BABAÇU - ENERGIA - BENEFÍCIOS SOCIAIS 

Projeto finalista pela V Feira de Ciências e Tecnologia - Sul do Maranhão (Imperatriz – MA)
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ESTUDO DO POTENCIAL DE BIODEGRADAÇÃO DE GASOLINA EM SOLOS CONTAMINADOS

William Teixeira Miranda - williamtm.qui@gmail.com
Patrícia Procópio Pontes (Orientador) - patriciaprocopio@yahoo.com.br 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte - MG 
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A contaminação dos solos e de aquíferos por vazamentos de gasolina é uma ameaça da 
qualidade de águas subterrâneas, devido à alta toxicidade dos hidrocarbonetos monoaromáticos 
Benzeno, tolueno e xileno (BTX). O presente trabalho busca avaliar o potencial de biodegradação 
de hidrocarbonetos (presentes na gasolina) no solo, através de respirômetros modificados (câmara 
fechada contendo solo com poluente e solução de KOH, onde o CO2 produzido é absorvido e 
quantificado, sendo indicativo da biodegradação). Na primeira fase da pesquisa, avaliou-se a 
atenuação natural dos poluentes no solo através do estudo de solo: sem contaminação (frasco 
controle); contaminado com tolueno; contaminado com tolueno e xileno. Na segunda fase, 
estudou-se a biodegradação de xileno em solo não bioestimulado, mistura de tolueno e xileno e 
mistura de tolueno, xileno e etanol (essas últimas em solo com adição de nutrientes e correção 
de pH). As amostras foram incubadas à 20ºC. Os resultados da primeira fase indicaram uma 
maior produção acumulada de CO2 no respirômetro com tolueno e xileno em relação ao frasco 
controle após 125 dias de biodegradação. A contaminação somente com tolueno apresentou 
uma produção de gás inferior ao frasco controle, indicando que a biodegradação total do 
poluente foi menos favorecida do que no primeiro caso. Para a segunda fase da pesquisa, os 
resultados indicaram que, após cerca de 40 dias, a produção de CO2 no solo contaminado com 
tolueno e xileno foi superior ao observado no frasco controle, indicando que a bioestimulação 
acelerou a biodegradação do poluente no solo.

PALAVRAS-CHAVE: BIODEGRADAÇÃO - SOLO CONTAMINADO - BTX

Projeto finalista pela Mostra Específica de Trabalhos e Aplicações (META) e Semana de Ciência e 
Tecnologia do CEFET-MG (Belo Horizonte – MG)
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Incentivados pelos professores Ronaldo e Francismar, decidimos conhecer a prática do 
preparo de vinho de laranja usada há muitos anos por uma família de São Tiago e, a partir do 
que encontrássemos, analisar a possibilidade de desenvolver nosso projeto escolar. Visitamos a 
família de Sr. José Resende de Castro, Seu Zé, e D. Maria da Conceição Sousa de Castro, Dona 
Ná, com quem conversamos sobre os procedimentos necessários para a produção do vinho de 
laranja. 

Aprendemos com eles o processo de produção do vinho de laranja usando técnicas 
simples, que foram desenvolvidas sem que tivessem um contato direto com o conhecimento 
científico. Algumas dessas técnicas nos pareceram bastante rudimentares. Realizamos, com a 
ajuda de Seu Zé, Dona Ná e Ronaldo, um dos filhos do casal, a produção do vinho de laranja, 
seguindo a receita original da família. Participamos do preparo da calda e do suco e realizamos 
a filtração e posterior mistura, como indicado por Seu Zé. Essa mistura é estocada em garrafões 
de vidro ligados por mangueirinhas a um recipiente com água, impedindo a entrada de ar e 
permitindo sua saída.

A partir desse processo, pudemos fazer uma análise ancorada pelo conhecimento 
científico que trazíamos e outros que buscamos conhecer. O trabalho foi desenvolvido de forma 
interdisciplinar, envolvendo conceitos de Química, Física e Biologia. 

Vários foram os conhecimentos científicos presentes no processo rudimentar usado pelo 
casal visitado e destacamos as várias transformações que ocorrem. O processo de fermentação 
anaeróbica é essencial para a produção. Nele, os açúcares são convertidos em etanol e gás 
carbônico por aproximadamente quatro meses. Quando o vinho está pronto, é transferido para 
garrafas menores.

O desenvolvimento desse trabalho instigou nossa curiosidade, facilitou o entendimento 
de conceitos envolvidos e, principalmente, resgatou saberes populares que, apesar de não 
estarem ancorados na ciência, têm muito de científicos.

PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO DO VINHO DE LARANJA - SABERES POPULARES - CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO

Projeto finalista pela Mostra de Ciências da UFMG (Belo Horizonte – MG)
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ESTUDO PARA REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUO DO GESSO
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Na indústria da construção civil são gerados resíduos, tais como: argamassas, cerâmica, 
madeira e gesso, sendo que, atualmente, a maior parte deles é depositada em aterros sanitários. 
No Brasil, em relação ao desperdício na construção, o entulho de cada três prédios construído 
é suficiente para construir outro. Para que se possa obter um crescimento econômico e social 
fazendo uso racional dos recursos naturais, sabe-se que o caminho é a aplicação das “tecnologias 
limpas”, economicamente viáveis e seguras, que permitam satisfazer as necessidades atuais sem 
comprometer as futuras gerações. Os empresários estão cada vez mais conscientes de que a 
proteção do meio ambiente é iminente de ser instituída em seus negócios, sancionada a nova 
lei de crimes ambientais (n.º 9605, 12/02/1998). É muito mais rentável investir na proteção do 
meio ambiente do que mais tarde arcar com os enormes custos da correção ambiental ou mesmo 
levar à justiça os responsáveis pelos danos ambientais.

Neste trabalho, procurou-se avaliar a possibilidade de reaproveitamento do resíduo de 
gesso gerado na construção civil, em formulações na produção de peças em fibra de vidro. 
As propriedades avaliadas foram: resistência mecânica a compressão, densidade aparente e 
absorção de água. Os resultados mostraram que os corpos de prova contendo gesso apresentaram 
resultados semelhantes à formulação padrão, e que pode ser usado para reduzir custos de 
produção e diminuir o impacto ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: GESSO - FIBRA DE VIDRO - RECICLAGEM
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A curiosidade de conhecer os fenômenos naturais nos leva a realizar estudos, observações 
do céu e do mundo que nos cerca. Essa preocupação existe desde os primitivos habitantes do 
planeta, que na tentativa de decifrar os “mistérios” do céu, procuraram respostas no firmamento, 
através de sua contemplação, o que exerceu sobre os mesmos um fascínio irresistível. Nós, 
alunos da Escola Estadual Deputado Djalma Aranha Marinho, a partir dessa curiosidade, 
desenvolvemos o nosso projeto em escolas da região, baseados nos estudos de antigos povos, 
como os Mesopotâmicos, pioneiros no campo da Astronomia. Com a intenção de popularizar a 
Astronomia e aumentar nossos conhecimentos científicos, desenvolvemos alguns instrumentos 
astronômicos feitos de materias recicláveis e de baixo custo. Construímos um Fogão Solar para 
a produção de alimentos derivados da mandioca, que poderão ser utilizados na merenda escolar; 
fabricamos um Relógio Solar, que muito nos auxilia nas questões ambientais; e confeccionamos 
lunetas para observações dos astros celestes.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO CIENTÍFICA - POPULARIZAÇÃO DA ASTRONOMIA - ENERGIA 
SOLAR
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ETANOL DE CAPIM-ELEFANTE (PENNISETUM PURPUREUM) - FASE II
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A partir da biomassa de capim-elefante, rica em matéria celulósica, pode-se produzir vários 
tipos de combustíveis, como, por exemplo, o Etanol, além de compostos muitos semelhantes 
à gasolina e ao óleo cru, originalmente obtidos do petróleo. Os biocombustíveis produzidos 
através dessa gramínea são renováveis, sendo esta matéria-prima de fácil desenvolvimento em 
praticamente todas as regiões do Brasil, além de não necessitar de uso de fertilizantes para que 
este seja satisfatório, fatos que a tornam um inço na visão de muitos agricultores. Além disso, 
pode ser colhido de duas a quatro vezes ao ano para fins energéticos, o que exemplifica outra 
de suas características: a alta produtividade. Como se visa produzir combustíveis a partir da 
celulose, chamam-se combustíveis de segunda geração, os quais apresentam muitas vantagens 
quanto aos de primeira geração, produzidos diretamente a partir da glicose, como o fato de ser 
possível utilizar toda a planta e, não só esta, como também resíduos agrícolas (talos de milho, 
bagaço de cana-de-açúcar, entre outros) ou de construções (madeiras em geral).

Utilizou-se um método adaptado para a produção do etanol de capim-elefante nessa 
fase do projeto, realizada na Escola Estadual Técnica São João Batista. O método é composto 
de pré-tratamento com ácido e base diluídos na gramínea, seguido da hidrólise ácida com 
diversas concentrações do ácido em pressão de uma atmosfera, para a quebra da celulose em 
etanol, sendo então realizada a fermentação biológica da glicose formada, comprovando, por 
experimentos químicos, a formação, ou não, de etanol no final dos procedimentos.

PALAVRAS-CHAVE: CAPIM-ELEFANTE - CELULOSE - ETANOL
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O jenipapo (Genipa americana L.), originário da América Latina, pertence à família 
Rubeaceae. O fruto é uma baga ovoide, polpa doce ácida, suculenta de aroma forte, que envolve 
várias sementes. O objetivo desse trabalho é obter corantes amarelo e azul dos frutos da Genipa 
americana. O fruto do jenipapo possuí vitaminas B1 (Tiamina), B2 (Riboflavina), B5 (Ácido 
pontotênico) e C (Ácido Ascórbico) e minerais cálcio, ferro e potássio. O suco do jenipapo pode 
debelar a anemia e é útil no tratamento de úlceras. A casca do tronco, por infusão, fornece uma 
substância branca reputada como boa para combater cataratas. Os frutos do jenipapo usados 
para o experimento foram lavados e separados por tamanho e estágio de maturação, foram 
divididos em: verde-pequeno 3,5 cm, verde-médio 5,0 cm e maduro-médio 6,0 cm de diâmetro. 
Foi utilizado para extração dos corantes o envoltório polposo e sementes em água e depois em 
etanol a 95%. Analisado também os valores do pH encontrados, maduro-médio: 4,0; verde-
pequeno: 6,0; verde-médio: 5,0; também em água e etanol. No laboratório foi observado que o 
jenipapo verde muda de cor por oxidação de acordo com seu tamanho e estágio de maturação. 
O fruto verde-pequeno desprende corante amarelo-ocre; verde-médio, o corante azul-escuro, 
visualmente um escurecimento dos frutos verdes pequenos e médio. À medida que o tempo 
passa, o fruto maduro presta-se para compotas, licor, cristalizados, sorvetes e refrescos, além 
disso, quando submetido à fermentação obtém-se um vinho muito saboroso.

PALAVRAS-CHAVE: JENIPAPOS VERDES - CORANTES - AMARELO E AZUL
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Amanda Tavares Cardoso - amaanda.cardoso@hotmail.com

Gislaine Aparecida Barana Delbianco (Orientador) - delbianc@terra.com.br 
Etec Trajano Camargo, Limeira - SP 

Ciências Exatas e da Terra - 107 Química

A Beta vulgaris (beterraba roxa) apresenta alto teor nutricional e é facilmente encontrada 
no País. Após uma análise crítica dos problemas ocorridos em 2010, pelo alto preço do etanol 
nos postos de gasolina e um estudo sobre as duas espécies, buscou-se a extração do etanol 
a partir da batata-doce e da beterraba roxa para analisar suas propriedades físico-químicas 
e compará-las ao etanol obtido pela cana-de-açúcar. A preferência por esses tubérculos foi 
pelo fato de que a colheita da Beta vulgaris se dá na época de entre safras da cana-de-açúcar, 
podendo evitar, assim, uma monocultura prejudicial ao solo e, no caso da Ipomoea batatas, 
sua plantação se dá em locais secos, podendo ser cultivada até em solos arenosos. A partir das 
características obtidas, o etanol ainda não poderá ser usado como combustível, mas se apresenta 
como um trabalho promissor, uma vez que o estudo se volta para encontrar meios de aumentar 
a produtividade, além de promover um uso mais adequado para o mosto destilado, e mostra-se 
como uma alternativa eficaz, não prejudicando o trabalho de fazendeiros que cultivam cana e 
estimulando os pequenos produtores rurais.

PALAVRAS-CHAVE: ETANOL - BETERRABA - BATATA-DOCE
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FONTE ENERGÉTICA SOLAR PARA DISPOSITIVO REFRIGERADOR PORTÁTIL (GELA NO SOL)

Deborah Regina Zamoner - deborahzamoner@gmail.com
Daniele Casimiro Verzenhassi - danicasimiro2@hotmail.com

Bruna Sabrina Hergert - bruna-hergert@hotmail.com
Patrícia Pascon Souto Tancredo (Orientador) - ty_souto@itelefonica.com.br 

Sérgio Delbianco Filho (Coorientador) - delbianc@terra.com.br 
Etec Trajano Camargo, Limeira - SP 

Ciências Exatas e da Terra - 107 Química

O presente projeto surgiu com o objetivo de construir uma geladeira portátil movida à 
energia solar. Segundo pesquisas, tal refrigerador é inédito no mercado. Com características 
interdisciplinares, este trabalho permeia o campo da Química e Eletroeletrônica, além de ter 
um propósito social e mercadológico. Vale salientar a visão em confeccionar um produto 
ecologicamente correto e de baixo custo. Referente à obtenção de energia limpa, foi escolhida a 
energia solar como principal fonte para a geladeira. Quanto ao baixo custo do produto, foram 
substituídas as células tradicionais de silício pelas fotoeletroquímicas, as quais utilizam o método 
da fotossíntese como meio de fabricação de energia, porém, não fazendo uso da clorofila como 
corante principal e sim de um específico para que, juntamente com o semicondutor, gerasse 
energia elétrica. As células são constituídas basicamente por moléculas de um corante com 
propriedades eletrolíticas e regenerativas, um semicondutor nanocristalino (TiO2, dióxido de 
titânio), um eletrólito (solução de Iodo), dois eletrodos de vidro, com uma camada condutora 
e transparente (SnO2, dióxido de estanho) e um catalisador (grafite ou platina). Acredita-se 
que este projeto poderá auxiliar outros aparelhos que utilizarão a mesma tecnologia envolvida 
ressaltando também os infinitos usos que este, ao ser finalizado, pode ter para a área hospitalar 
(transporte de vacinas, órgãos, conservação de remédios, etc.), de turismo e entretenimento, 
dentre outras.

PALAVRAS-CHAVE: ENERGIA SOLAR - CÉLULAS FOTOELETROQUÍMICAS - GELADEIRA 
PORTÁTIL

Projeto finalista pela Mostra Paulista de Ciências e Engenharia (São Paulo – SP)
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FORNO SOLAR

Aline Ricanello Bueno - aline_ricanello@hotmail.com
Isabela Ferreira dos Santos Barbosa - Isabela_fsb@hotmail.com

Julia Aparecida Versoni - julia_versoni@hotmail.com
Sidney Domingues (Orientador) - neydom@yahoo.com.br 

Ricardo Alexandre Alves Pereira (Coorientador) - ric_pereira@bol.com.br 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo,  

Bragança Paulista - SP 

Ciências Exatas e da Terra - 101 Matemática

O forno solar é um tipo de forno descrito por Nicholas de Saussure por volta de 1770 e 
criado por Horace de Saussure em 1767. Existem diferentes tipos de forno solar, como do tipo 
paraboloide, da caixa quente com espelhos planos, e também o do tipo caixa com três espelhos, 
o qual não requer mudança de posição por três horas, enquanto o paraboloide requer ajuste a 
cada hora. 

O princípio de funcionamento desse tipo de sistema baseia-se na captura dos raios 
solares, focos de luz e ondas e utilizá-los em sistemas como em parabólicas e satélites ou 
também em farois de carros. Seu princípio básico matemático são os raios notáveis, em que 
todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal do paraboloide reflete-se passando 
pelo foco (côncavo). No caso do fogão solar, a grande quantidade de calor produzido nesse 
ponto originou o nome foco (em latim focus significa fogo).

Quando o espelho parabólico é apontado para o Sol, os raios de luz (paralelos ao eixo 
de simetria da parábola) serão refletidos para o mesmo ponto (foco). Como os sinais recebidos 
(ondas de rádio ou luz) são muito fracos, é necessário captá-los em uma área relativamente 
grande e concentrá-los em um único ponto para que sejam naturalmente amplificados, ou 
seja, os sinais recebidos de uma mesma direção devem ser refletidos para um único ponto. A 
parábola possui exatamente essa propriedade.

O forno solar pode se tornar um meio alternativo e simples que pode ser implantado em 
comunidades de baixa renda. Utiliza energia renovável e não polui o ambiente. A restrição ao 
uso é que não pode ser usado em locais frios ou com abundância anual de chuvas.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a utilização do fogão solar 
por 30% da população brasileira reduziria anualmente a extração de lenha para cozimento de 
alimentos em 5.370.000 m³, uma quantidade significativa.

PALAVRAS-CHAVE: ENERGIA SOLAR - PARÁBOLA - SUSTENTABILIDADE

Projeto finalista pela I BRAGANTEC (Bragança Paulista – SP)
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FOTOSSÍNTESE ARTIFICIAL

Thaís Martins Oliveira Mesquita - thaisinhaaaaaaaa@hotmail.com
Gabriel Oliveira Braga

Alexandre Baratta Santana (Orientador) - alexbaraz@gmail.com 
E.E.F.M. Presidente José Sarney, Caucaia - CE

Ciências Exatas e da Terra - 106 Física

Há bilhões de anos, os primeiros organismos unicelulares já sintetizavam elementos 
químicos em compostos orgânicos através de pigmentos naturais, como a clorofila, utilizando, 
como fonte de energia, o Sol. O processo utilizado por tais organismos, a fotossíntese, foi 
determinante para a evolução da vida em nosso planeta.

A crescente demanda por fontes de energia limpa nos leva a buscar inspiração na 
sofisticada simplicidade da natureza, adaptando processos eficazes, simples e exaustivamente 
testados para nos servir de alternativa às matrizes energéticas não renováveis. 

Hoje, podemos nos valer dos mecanismos da fotossíntese para gerar energia limpa através 
do desenvolvimento de células solares fotovoltaicas baseadas em óxidos semicondutores, como 
o dióxido de titânio (TiO2), que também utilizam pigmentos naturais, não para produção de 
energia química, como no caso das plantas, mas para a produção de energia elétrica.

PALAVRAS-CHAVE: FOTOSSÍNTESE - CÉLULAS FOTOVOLTAICAS - TiO2
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FRIGOCAR

Letícia Gaspar Louzada - haysian.costa@hotmail.com
Haysian Silvestre Costa - haysian.costa@hotmail.com

Thales Colombiano Louzada Moreira - thales_colombianomoreira@hotmail.com
Yerecê Regina Medeiros Simões Chiesa (Orientador) - yerecems@hotmail.com 

Polyana Borges de Oliveira Costa (Coorientador) - emeb.anacleto.ramos@hotmail.com 
E.M.E.B. Anacleto Ramos, Cachoeiro de Itapemirim - ES 

Ciências Exatas e da Terra - 106 Física

Preocupados com o desenvolvimento sustentável e diante da necessidade de preservação 
do ambiente da grande agressão à camada de ozônio, que é a proteção de nosso planeta para 
impedir que os raios ultravioletas, maiores causadores do câncer, nos atinjam, fomos motivados 
a elaborar um projeto que gela e refrigera sem o uso do CFC (clorofluorcarbono).

Pretendemos provar que a teoria de Jean Charles Athanase Peltier, “a termopar”, é eficaz 
e deve ser estudada para contribuir com o nosso planeta.

 

PALAVRAS-CHAVE: REFRIGERAÇÃO - TEMPERATURA - SUSTENTABILIDADE
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GERA: CONEXÃO ENTRE EDUCANDO E EDUCADOR

Francisco Luciano Braga Rodrigues Freire - lucianobragagroairas@gmail.com
João Romário Evangelista Melo - meloromario@hotmail.com

Roniele Carvalho Magalhães (Orientador) - roniele.cm@gmail.com 
E.E.F.M. Mons Linhares, Groairas - CE 

Ciências Exatas e da Terra - 104 Ciência da Computação

‘As evoluções vividas pela sociedade nos últimos anos contribuíram para mudar a forma 
de ver a escola, que atualmente se traduz como ambiente que prepara o indivíduo para interagir 
numa sociedade em constante modernização. A escola, dentro de sua função social, sente a 
urgência que se operou no campo da informação humana, já que a mesma não pode mais 
proporcionar toda a informação relevante, porque esta é muito mais volátil e flexível que 
a própria escola. É impossível negar o potencial da internet como instrumento de inovação 
para aquisição dos conhecimentos e o quanto temos que preparar nossos alunos para que 
possam usufruir de modo consciente e responsável do espaço digitalizado, proporcionando uma 
aproximação maior entre escola, alunos e comunidade. Através de pesquisa estatística na escola, 
diagnosticamos um grande índice de alunos conectados à internet. A partir desses resultados, 
desenvolvemos o site da escola: www.monsenhorlinhares.com.br, que faz parte do sistema GERA 
(Gerenciamento Escolar Rápido e Automatizado), com o objetivo de informatizar atividades 
do dia a dia escolar do aluno, como consulta ao rendimento bimestral, faltas, informações 
sobre comportamento escolar, acesso ao sistema de biblioteca informatizada, atividades de casa, 
roteiros de estudo e tudo que possa contribuir para a sua formação, fazendo da internet um 
veículo de aproximação entre todos que fazem parte da dinâmica escolar e uma porta de acesso 
ao mundo via escola, possibilitando construir novas abordagens disciplinares e metodológicas, 
além de aprendizagens significativas dentro do atual contexto informatizado, constituindo uma 
importante forma de inclusão digital do aluno e, consequentemente, uma forma de inclusão 
social, já que quem não domina a tecnologia hoje, é praticamente excluído socialmente.

PALAVRAS-CHAVE: ESCOLA - INTERNET - INTERAÇÃO

Projeto finalista pela Feira Estadual de Ciências e Cultura (Fortaleza – CE)
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GERADOR DE ENERGIA A PARTIR DE EXAUSTORES EÓLICOS

Rogério Vidolin - rogeriovidolin@hotmail.com
Eduardo Berlesi da Silva - duberlesi@hotmail.com

Rosa Caldeira de Moura (Orientador) - rosa.c.moura@gmail.com 
Reinaldo Strapasson (Coorientador) - reinaldo@ufpr.br 

Centro Estadual de Educação Profissional Newton Freire Maia, Pinhais - PR 

Ciências Exatas e da Terra - 106 Física

A relevância deste estudo se pauta a partir de um propósito: a geração de energia elétrica 
de forma sustentável em indústrias. O objetivo principal é aproveitar o movimento dos exautores 
eólicos instalados no telhado, principalmente de fábricas, sendo alimentado pelo vento para 
obtenção de eletricidade, revertendo no uso da mesma, estimulando também a conscientização 
da população sobre o impacto ambiental, que causa a produção de energia em grande escala, e 
valorizando as pequenas iniciativas em fontes alternativas. O protótipo funciona basicamente 
com o movimento de rotação dos exaustores a partir do vento, acoplando um dínamo, que será 
responsável pela geração de energia passando por um banco de armazenamento para, após 
este processo, ser utilizada de preferência na iluminação do local. O protótipo foi feito com um 
exaustor de tamanho padrão e com materiais alternativos, já que se trata de um projeto que 
visa o desenvolvimento sustentável, foi testado diversas vezes com vários dínamos até obter um 
que oferecesse um bom aproveitamento energético e se encaixasse nas características exigidas. 
Para realizar a geração, o sistema elaborado visa à implantação e comercialização com as 
adequações de acordo com o local.

PALAVRAS-CHAVE: EXAUSTOR - ENERGIA - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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LARVICÍDIO - EM BUSCA DAS MOLÉCULAS FATAIS DE EUGENIA UNIFLORA E SYZYGIUM 
AROMATICUM

Carolina Ferreira de Abreu - carol.abreu.17@hotmail.com
Isabela Fernandes Barbosa - isabelafb2006@hotmail.com

Louise de Almeida Souza - louise-souza@oi.com.br
Daniel Pais Pires Vieira (Orientador) - daniel.vieira@ifrj.edu.br 

Adriana Dias Menezes Salgueiro (Coorientador) - adriana.salgueiro@ifrj.edu.br 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - Unidade Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

Ciências Exatas e da Terra - 107 Química

A dengue é uma doença viral de transmissão vetorial e está entre as que possuem maior 
impacto na população mundial. O Brasil, por possuir temperaturas e níveis pluviométricos altos, 
é ideal para a procriação do vetor, o mosquito Aedes aegypti. No Rio de Janeiro, utilizava-se 
o Bti (Bacillus Thuringiensis Israelensis) como larvicida. Porém, a prefeitura reduziu o seu uso, 
pois testes mostraram baixo efeito residual e as larvas criaram resistência a ele. 

Então, o projeto tem como objetivo encontrar, em materiais vegetais, substâncias que 
possuam atividade larvicida contra este vetor. E, em seguida, microencapsulá-lo ou impregná-
lo em areia para fácil uso doméstico.

Os materiais vegetais utilizados foram folhas de Eugenia uniflora e botões florais de 
Syzygium aromaticum e com eles foram preparados extratos aquosos através de três métodos: 
maceração, infusão e decocção em concentrações de 200g/L para o S. aromaticum e de 300g/L 
para E. uniflora. Os únicos extratos que apresentaram atividade larvicida igual ou superior ao 
nosso controle (Bti) foram a maceração da E. uniflora, em 24h, e todos os métodos extrativos 
do S. aromaticum, em 30 min.

Nos dois anos anteriores do projeto, realizado por outro grupo de pesquisa, fez-se testes 
brancos com solução clorídrica nos mesmos pHs dos extratos (3,91 e 4,22), para saber se este era 
um fator larvicida, descobrindo-se que não. Na análise dos extratos orgânicos em cromatógrafo 
gasoso com espectrômetro de massa, identificou-se o eugenol como principal substância no do 
S. aromaticum, já conhecido por sua atividade contra larvas.

Neste ano, refizeram-se todos os testes larvicidas com os extratos, em quintuplicata, a 
fim de confirmar os resultados anteriores; diluição dos extratos aquosos; teste de presença, 
extração e influência de Taninos na mortalidade, além de testes com reveladores químicos. 
Como os testes com reveladores químicos e a extração dos taninos não foram satisfatórios, 
serão refeitos futuramente.

PALAVRAS-CHAVE: DENGUE - LARVICIDA - VEGETAL

Projeto finalista pela 2ª Exposição de Ciência e Tecnologia (Macaé – RJ)
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LIMPE A CASA, ACABE COM OS PIOLHOS E AJUDE O MEIO AMBIENTE!

Joyce Coldebella - joyce-nex12@hotmail.com
Carlos Alberto Canassa Junior - carloscanassa_@hotmail.com

Matheus Fernandes Rodrigues - fgues@hotmail.com
Carlise Debastianii (Orientador) - carlise18@hotmail.com 

Colégio Cecília Meireles, Palotina - PR 

Ciências Exatas e da Terra - 107 Química

Atualmente, o lixo pode ser considerado um dos maiores problemas enfrentados pela 
população mundial. Assim, medidas como a reciclagem têm surgido em meio a diversos projetos 
e programas, sendo uma forma muito atrativa de gerenciamento de resíduos, transformando 
o lixo em insumos, com vantagens econômicas, sociais e ambientais. Muitos estabelecimentos 
comerciais (restaurantes, bares, lanchonetes, pastelarias e hotéis), residências e escolas jogam o 
óleo de cozinha usado na rede de esgoto, o que causa o entupimento da mesma, bem como o 
mau funcionamento das estações de tratamento de água e esgoto.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi utilizar a gordura descartada no Colégio Cecília 
Meireles na fabricação de sabão sólido, detergente, sabão de coco e shampoo para piolho que 
foram utilizados no consumo interno do colégio. 

Os materiais utilizados para a fabricação do sabão sólido, detergente, sabão de coco e 
shampoo para piolho foram: gordura (animal e vegetal), álcool, plantas medicinais (melão-de-
são-caetano, erva-de-santa-maria, arruda, babosa, losna e alecrim), soda cáustica, água, limão 
e amoníaco. 

Em etapas, foram misturados os ingredientes em recipientes diferenciados e, aos poucos, 
os diferentes tipos de sabão foram formados, bem como o shampoo para piolho.

Observou-se que a gordura está sendo descartada em local inadequado, prejudicando a 
fauna e a flora, bem como a qualidade da água. Assim, reutilizando matéria-prima, pode-se 
fabricar produtos que serão utilizados no dia a dia do colégio, diminuindo os gastos na compra 
de produtos de limpeza e higiene e arrecadando fundos com a venda dos próprios produtos. 
Além de sua produção ser prática e de baixo custo, utiliza plantas medicinais encontradas 
facilmente em casa e auxilia na preservação ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: SAPONÁCEOS - PLANTAS MEDICINAIS - RECICLAGEM

Projeto finalista pela Feira de Ciências e Tecnologia de Palotina (Palotina – PR)
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LITTLE CLOUD

Vanessa Francato Ramos - nessafrancato@yahoo.com.br
Beatriz Martinuci Pereira - bia.martinuci@hotmail.com

Matheus Alejandro Ibacache Ribeiro Leite - matheus_alejandro_69@yahoo.com.br
Marcos Autilio Oliveira de Souza (Orientador) - profmautilio@gmail.com 

Etec de Heliópolis, São Paulo - SP 

Ciências Exatas e da Terra - 104 Ciência da Computação

Depois de assistir “O buraco no muro”, um video disponibilizado na Internet (YouTube), 
o grupo se sentiu motivado a achar uma solução que ajudasse crianças na área pedagógica. 
Depois de pesquisas realizadas através de sites como Ibop e IBGE, vimos o grande crescimento 
de crianças fora da escola, assim como o crescimento de internautas.

Pesquisas com profissionais educacionais e crianças, de 2 a 6 anos, fizeram parte da 
nossa rotina enquanto desenvolvíamos o projeto. Testes e melhorias foram feitos regularmente 
pensando no usuário final. 

O trabalho foi concluído e testado com o público-alvo, as crianças gostaram da ideia e 
mantêm suas contas ativas todos os dias.

Portanto, o sucesso foi obtido, conseguimos chegar ao nosso objetivo e fomos além, 
implementando jogos que fizeram grande diferença no software.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO - CRIANÇAS - TECNOLOGIA
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MÁQUINA DE SABÃO (REUTILIZADORA DE ÓLEO)

Candace Quezia Andrade Vasconcelos - maquina.sabao@hotmail.com
Érica de Jesus Pinheiro - erikiinha_94@hotmail.com

Francielli Silva das Neves - francielli_sneves@hotmail.com
Josias Ribeiro (Orientador)

Thiago Pavan dos Santos (Coorientador)
Colégio Embraer Juarez Wanderley, Sao José dos Campos - SP 

Ciências Exatas e da Terra - 107 Química

A proposta do projeto nos foi apresentada em setembro de 2011 por nossos orientadores 
do curso de Pré-Engenharia, realizado pelo Colégio no chamado Programa Pré-Universitário 
(PPU). A princípio, desejava-se a melhoria de uma máquina de sabão já existente que fora 
desenvolvida no ano anterior, pelo grupo de alunos Bruno Ribeiro Laureano, Gustavo Rodrigues 
dos Santos, Jéssica Cristine Pedrozo, João Vitor Machado Morais, Jonathan Elíade Pereira 
Lucena, Lívia Cunha Granato, Lucas Alves Batista, Renan Carneiro da Rocha, do Pré-Engenharia, 
2ªsérie do Ensino Médio. Entretanto, devido ao engajamento do grupo, produziu-se uma nova 
proposta para a confecção de uma máquina. Esta será desenvolvida com o intuito de oferecer 
uma utilização sustentável para o óleo oriundo de frituras, evitando seu descarte indevido que 
provoca problemas ambientais. A máquina terá a finalidade de produzir sabão em barra.

PALAVRAS-CHAVE: ÓLEO DE COZINHA - MÁQUINA DE SABÃO - SUSTENTABILIDADE
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MARMITEX E ALUMINADOS – UMA FORMA DE OBTENÇÃO DE ENERGIA ALTERNATIVA

Ilma do Socorro Marques Monteiro - ilma1994_@hotmail.com
Janeila Tatiane Leal Coelho 

Viviane do Socorro de Souza Saldanha 
Rildo Vaz Alves (Orientador) - rildo_vaz@msn.com 

E.E. de Ensino Médio Antônio Lemos, Santa Izabel do Pará - PA 

Ciências Exatas e da Terra - 107 Química

O desenvolvimento tecnológico e industrial ocorrido nas ultimas décadas tem sido um 
dos principais responsáveis pela contaminação do solo, do ar e de nossas águas. Isso se deve 
muitas vezes pela negligência no seu tratamento antes de despejá-las nos rios ou por acidentes 
e descuidos, causando o lançamento de microcontaminantes ambientais. Diante desse objeto 
de estudo e pesquisa, o alumínio encontrado em pratos de marmitas (marmitex), usados em 
restaurantes para armazenamento e venda de alimentos, são descartados no lixo sem qualquer 
preocupação com o ambiente. Deste modo, propomos transformar essa matéria em energia 
alternativa, como a produção de gás hidrogênio, que, através de sua combustão, gera uma 
produção de calor que pode ser aproveitada em fogões à gás.

PALAVRAS-CHAVE: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL - ENERGIA ALTERNATIVA 
- MICROCONTAMINANTES

Projeto finalista pela II Mostra de Ciência e Tecnologia da Escola Açaí (Igarapé-Miri – PA) 
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MOCHILA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA

Artur Lopes de Aguiar - spick_sm@hotmail.com
Mario Denner Fernandes

João Gabriel Moura Martins - gabrielmartins.95@hotmail.com
Antonio Cleidson Costa Rufino (Orientador) - cleidsonbr@hotmail.com 
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As várias formas de energia estão presentes nos fenômenos do nosso cotidiano. Em nossa 
sociedade, observa-se que muitos aparelhos eletrônicos descarregam em plena atividade. Dentre 
essas situações, por várias vezes estamos longe de uma fonte fixa de energia. Observando tal 
situação, no que diz respeito às transformações de energia, surgiu a necessidade de criar um 
dispositivo que possa trazer uma solução, em curto prazo, para este problema. Quando alguém 
caminha ou viaja para um destino qualquer, é quase indispensável o uso de uma mochila. 
Este projeto atua como uma fonte versátil de geração de energia que pode ser obtida de forma 
limpa e, com isso, ser utilizada para recarregar um aparelho celular, um aparelho mp3, etc. No 
desenvolvimento desta experiência, foram explorados conhecimentos nas áreas de eletricidade 
e magnetismo. Inicialmente, para que o mecanismo gerador de energia pudesse funcionar, 
colocou-se uma estrutura fixa no interior da mochila, na qual existem imãs sincronizados 
com bobinas, de forma a induzir uma corrente elétrica através de seus campos magnéticos. As 
bobinas estão ligadas em série com diodos e, em seguida, conectadas em paralelo, fazendo uma 
ligação com uma bateria recarregável e, posteriormente, com um circuito elétrico que aumenta 
a tensão. A análise e os testes realizados mostraram ótima eficiência por parte das bobinas. A 
mochila possibilita uma maneira limpa de se obter energia. A versatilidade do projeto confere à 
sociedade muitas vantagens. Ademais, a natureza também é beneficiada, pois essa experiência 
não agride o meio ambiente, ao contrário, constrói-se fundamentada como fonte renovável de 
energia.

PALAVRAS-CHAVE: MOCHILA - ENERGIA - ELÉTRICA
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A forma mais comum de observação da produção de leite de cada animal durante toda a 
lactação é a projeção da sua curva de lactação, o que exige controle de anotação da produção 
do animal. A maioria dos produtores da região do Alto Vale do Itajaí não exerce este controle, 
o que pode não evidenciar a produção satisfatória do rebanho e nem permitir interferências 
rápidas no controle do rebanho para melhorar a produção. O trabalho foi realizado com o 
objetivo de, através de modelagem matemática, construir um instrumento capaz de exercer o 
controle e projeção da produção de leite no período da lactação a partir da produção inicial, 
baseado em modelo matemático representativo da curva de lactação das vacas leiteiras da 
raça holandesa. Para isto, fez-se um estudo de 62 lactações de animais da raça holandesa do 
Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, no período compreendido entre 2005 a 2009, 
para se determinar a relação percentual existente entre a produção inicial, produção no pico e 
produção no final da lactação, utilizados na obtenção do modelo matemático, representativo 
da curva de lactação. Este modelo serviu de base para a construção do instrumento de controle 
confeccionado no Microsoft Excel. Após o desenvolvimento do trabalho, concluiu-se que a 
produção de leite no pico foi 34% maior que no início da lactação e, no final, 72% da lactação 
inicial. O modelo matemático ficou constituído por duas sentenças: a primeira, modelada através 
de função de 2º grau, descreve a curva do início da lactação ao pico, e, a segunda, o restante 
da lactação, modelada por uma função polinomial de 1º grau. O instrumento de controle simula 
uma curva de lactação informada a produção inicial (curva ideal) e também serve para registrar 
a produção de leite do animal durante o período de lactação (curva real). O instrumento para o 
controle da produção auxilia o produtor na visualização da curva de lactação de seus animais, 
permitindo interferências rápidas no controle do rebanho.

PALAVRAS-CHAVE: CONTROLE DE PRODUÇÃO - MODELAGEM MATEMÁTICA - CURVA DE 
LACTAÇÃO
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O trabalho possui o intuito de apresentar um diferencial quanto à comunicação entre 
órgãos públicos e o cidadão. Para tal feito, foi desenvolvida uma aplicação web, que visa facilitar 
o registro dos problemas existentes nas cidades e a visualização dos problemas decorrentes 
destes registros, além do acompanhamento pela comunidade dos registros informados, conforme 
andamento adotado pelos órgãos competentes. A página fará a descentralização do uso do 
aparelho telefônico, sendo um meio de menor custo para as prefeituras e abrangendo outras 
classes sociais, pois necessita apenas de um computador ou dispositivo móvel com acesso à 
internet. Foram utilizadas no desenvolvimento do projeto, diversas linguagens de programação, 
como PHP, HTML, CSS, Javascript, compondo, esta estrutura, o banco de dados MySQL, ambiente 
destinado à alocação das informações dos usuários, registros dos problemas e dificuldades da 
população. A API do Google Maps versão 3.0 foi um recurso utilizado para a visualização do mapa 
da cidade. Sobre uma camada de marcação serão apresentados os problemas da mesma, entre 
as opções de problemas, o foco neste momento está relacionado à acessibilidade, arborização, 
calçadas, entulhos, iluminação pública, lixo, pavimentação, saneamento básico, sinalização, 
vazamentos. Através da pesquisa e estudo, tornou-se realidade o sistema instituído como MOP 
- Mapa Orgânico de Problemas, confirmando o crescimento na utilização de computadores e 
dispositivos móveis com internet, também a busca do cidadão por informações sobre o trabalho 
do poder público em relação à cidade. Com todos os objetivos atingidos, está no ar à página 
www.projetomop.com.br, um meio inusitado de apontar os problemas da sua cidade.

PALAVRAS-CHAVE: COMUNICAÇÃO - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS - DOCUMENTAÇÃO
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Tendo em vista a amplitude de áreas nas quais a exploração e o mapeamento robótico 
podem ser utilizados, como, por exemplo, atuação nas áreas industriais e residenciais, 
operações de resgate e exploração, desenvolvi um robô na plataforma Arduino, programado em 
linguagem C, que é capaz de explorar e mapear ambientes desconhecidos com custos baixos 
(aproximadamente R$ 2000,00).

Utilizei basicamente dois motores (de corrente contínua com caixa de redução), sensores 
fotodiodo (para detecção de faixa) e de ultrassom (para detecção de obstáculo) para a construção 
em um chassi mecânico. Já na programação, trabalhei com pilhas e arrays, criando um banco 
de dados do ambiente baseado em blocos (do tamanho do robô) livres ou ocupados. 

Essa tarefa foi concluída com êxito, como planejei desde o início, mas ainda pretendo 
melhorar esse projeto no futuro, associando, ao mapeamento, capacidade de análise de mapas, 
permitindo, por exemplo, que o protótipo explore um ambiente desconhecido, crie um mapa e 
calcule a rota mais curta até determinado ponto, desviando de obstáculos.

PALAVRAS-CHAVE: ARDUINO - ROBÔ MÓVEL AUTÔNOMO - NAVEGAÇÃO

Projeto finalista pela Mostra Paulista de Ciências e Engenharia (São Paulo – SP)

 



44 FEBRACE 2012 - Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 
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O objetivo do presente trabalho foi obter corantes naturais alimentícios extraídos das 
flores vermelhas do hibisco. O Hibiscus rosas-senensis L., integrante do gênero de plantas 
Hibiscus da classe Duatyledone e da família das malváceas, apresenta uma forte alternativa 
na confecção de corantes naturais. Além de ser de fácil proliferação e cultivo e resistente às 
mudanças climáticas, essa planta possui os pigmentos antociânicos, que são os mais conhecidos 
pigmentos naturais capazes de agregar “valor” à qualidade alimentar dos alimentos industriais 
adicionados na forma de corantes naturais. Estudos já mostram que as antocianinas apresentam 
atividades anticancerígenas, antioxidantes e antivirais. Devido à importância de cor ligada a 
aspectos alimentares que influenciam na decisão alimentar, buscou-se estudar o hibisco como 
uma possível fonte de corante alimentício pela tecnologia dos alimentos, que venha a substituir 
os corantes industrializados. Neste trabalho, para a extração dos pigmentos, foram utilizadas 
as pétalas das flores vermelhas do Hibiscus rosa-sinensis L., usando quatro tipos de extração, 
álcool, água, vinagre de álcool a 4% e suco de limão. As flores foram devidamente lavadas, 
selecionadas, secas e maceradas com o auxílio de almofariz e pistilo, postas em recipiente de cor 
âmbar para proteger o corante da luz, depois foi analisado o pH utilizando o papel indicador. Os 
extratos foram adicionados aos alimentos: arroz, macarrão e inhame. Além disso, foi produzido 
o licor de hibisco. Os atributos sensoriais utilizados na análise foram: cor, odor, textura e sabor. 
Constatou-se que para cada tipo de extração houve odor e textura diferenciada.

PALAVRAS-CHAVE: HIBISCO - ANTOCIANINA - CORANTE ALIMENTÍCIO

 



45Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE 2012

OBTENÇÃO DE ÓLEO DE COCO ATRAVÉS DE MEIO ALTERNATIVO E DE BAIXO CUSTO

Johnny Pereira Gomes - honnynet@hotmail.com
José Wermeson Lima de Almeida - eensc.lc.see.al@gmail.com

Nadja Maria Alves de Souza (Orientador) - nadja.quimica@hotmail.com 
Luciana Tener Lima (Coorientador) - eensc.lc.see.al@gmail.com 

Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição, Lagoa da Canoa - AL 

Ciências Exatas e da Terra - 107 Química

O coco é originário da India-Ásia, é da familia Palmae e sua espécie é Cocos nucifera. 
O valor nutritivo varia de acordo com o estadio de maturação. No Brasil, o coco é usado verde 
para beber sua água, que é a bebida mais pura e nutritiva que a natureza produz nos trópicos. 
O coco contém sais minerais como potássio e fósforo, importantes para o funcionamento do 
organismo. Já a água de coco contém sais minerais sódio, potássio, fósforo e cloro e, também, 
possui glicose, um tipo de açúcar fácil de digerir. A água de coco é quase idêntica ao plasma 
do sangue e é conhecida por ser um líquido de hidratação. O objetivo deste trabalho é extrair 
o óleo de coco através de meio alternativo de baixo custo para ser aplicado na medicina 
caseira. O leite de coco é rico em gorduras e sais minerais, contendo uma pequena quantidade 
de proteínas. O óleo de coco para uso doméstico é preparado a partir do leite de coco fresco. 
Quando aquecido, o calor separa o óleo, que é então retirado e coado; para maior rendimento, 
é bom escolher cocos maduros de olho preto. O óleo de coco é rico em vitaminas A (Retinol), 
B1 (Tiamina), B2 (Riboflavina), B5 (Àcido Pantotênico) e C (Ácido ascorbico) e constituído de 
Ácidos graxos. Além disso, o óleo de coco, como produto medicinal alternativo, pode ser usado 
em queimaduras, eczemas e micoses pelas suas propriedades antissépticas; com sal, é bom para 
gripes, garganta inflamada e outros. É também utilizado na fabricação de cosméticos.

PALAVRAS-CHAVE: COCO - ÓLEO DE COCO - POLPA
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O objetivo deste trabalho é analisar a ação larvicida do extrato de taioba. A taioba 
(Xanthosoma sagitifolium) é originária da América Central e da China, berços da cultura. Em 
sua composição, encontramos cálcio, fósforo, manganês, proteínas e uma grande quantidade de 
vitaminas (A, B1, B2 e C). Tanto o talo como as folhas apresentam os mesmos elementos, só que 
em proporções diferentes. O valor energético para 100g de talo é de 24 calorias, enquanto que 
nas folhas existem 31 calorias nas mesmas 100g. A taioba é uma verdura totalmente comestível 
sem oferecer nenhum dano à saúde, seu aproveitamento é maior que o inhame. Podemos 
ingerir o tubérculo, as folhas e hastes. Na culinária, a raiz é preparada com cenoura, utiliza-
se também a taioba em refolgados e ensopados. O pH do solo indicado para essa cultura é de 
aproximadamente 5,5 a 6,5 e seu princípio ativo é o oxalato de cálcio. Durante os experimentos 
no laboratório, foram utilizadas quatro folhas médias devidamente lavadas para obtenção de 
três tipos de extratos: extrato aquoso, extrato alcoólico e extrato aquoso aquecido a 15 ºC. 
A cada extrato foram inseridas larvas vivas e depois desidratada uma folha de taioba. Foi 
observado que os experimentos com os três extratos tiveram resultados positivos e apenas 
apresentaram diferenças no tempo de ação. O extrato aquecido à temperatura de 100ºC exala 
o oxalato de cálcio, que mantém os mosquitos afastados. O cultivo da planta em jardins e 
quintais é necessário, pois afasta os mosquitos em aproximadamente em 50%, conforme relato 
de pessoas que cultivam a taioba.

PALAVRAS-CHAVE: TAIOBA - EXTRATOS - LARVAS E MOSQUITOS
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Mediante a nova necessidade que se impõe de produzirmos eletricidade de forma limpa, 
sem poluir o meio ambiente, iniciamos nossa pesquisa sobre as novas tecnologias e encontramos 
a piezoeletricidade. Descoberta no século XIX, a piezoeletricidade é uma propriedade que alguns 
materiais têm de produzir eletricidade quando submetidos a alguma deformação mecânica. 
Após uma breve pesquisa sobre alguns materiais que possuem essa característica, resolvemos 
tentar gerar eletricidade com rochas de quartzo hialino. Com esse objetivo principal, pensamos 
também em difundir essa tecnologia pouco conhecida, mas bastante utilizada principalmente 
pela indústria eletrônica. Com certo custo, conseguimos quatro blocos de quartzo com superfícies 
planas e suficientes para montarmos uma plataforma, tal qual uma balança digital de farmácia, 
munida de medidor de voltagem (multímetro), para que as pessoas gerem eletricidade pisando 
e passem a conhecer, na prática, a piezoeletricidade. Conseguimos gerar energia com o quartzo 
e constatamos que quanto mais massa uma pessoa possui mais ela gera eletricidade, e que essa 
taxa diminui conforme a massa aumenta. Divulgamos essa “nova” tecnologia e pretendemos 
seguir com novos projetos, utilizando a mesma propriedade, assim que conseguirmos novos 
materiais.

PALAVRAS-CHAVE: PIEZOELETRICIDADE - ENERGIA - QUARTZO
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O presente projeto é sobre o desenvolvimento de um software para auxiliar no processo 
de pontuação de docentes da Etec Vasco Antonio Venchiarutti. Esse software integrará todas 
as informações referentes ao processo de pontuação e foi idealizado a partir dos conceitos da 
Instrução CETEC nº 001/2010, que trata sobre o Sistema de Pontuação Docente, adotado com o 
objetivo de caracterizar e demonstrar os conhecimentos adquiridos, a produção acadêmica, a 
experiência profissional, além dos aspectos de assiduidade/pontualidade e de cumprimento de 
prazos. Esses aspectos visam à classificação para a atribuição de aulas das Escolas Técnicas do 
Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”. Além das instruções do CEETEPS, que 
regulamenta o processo de pontuação de docentes, foram coletadas informações diretamente no 
departamento de pessoal da Etec e em videoconferência do Centro Paula Souza sobre Atribuição 
de Aulas em 16/11/2011. Com este novo sistema, é esperada a otimização dessa atividade no 
departamento de pessoal com economia de recursos.

PALAVRAS-CHAVE: PONTUAÇÃO DE DOCENTES - APLICATIVO WEB - ATRIBUIÇÃO DE AULAS

Projeto finalista pela FETEPS - Feira Tecnológica Centro Paula Souza (São Paulo – SP)

 



49Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE 2012

ESTUDANDO AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS ATRAVÉS DE MINIESTAÇÃO METEOROLÓGICA 
PARA PROTEGER O PLANETA

Diogo Henrique Rodrigues - mai.cefaprocba@globo.com
Dennys Silva Azevedo - mai.cefaprocba@globo.com

Jennifer Teodoro Barros - mai.cefaprocba@globo.com
Mainara Biazati Gouveia (Orientador) - mai.cefaprocba@globo.com 

Ivani Acácio Santos Gonçalves (Coorientador) - ivani_ppc@hotmail.com 
E.E.P.G. Porfíria Paula de Campos, Várzea Grande - MT 

Ciências Exatas e da Terra - 108 Geociência

Estudos climáticos envolvem o funcionamento do meio ambiente, este estudo, na educação 
básica, pode estar além do puro conhecimento abstrato, no sentido de promover a formação 
de um cidadão crítico ativamente participante na sociedade. Para abordar estes princípios e 
atingir os objetivos, usaremos a metodologia da educação ambiental elaborada nas Orientações 
Curriculares do Estado de Mato Grosso 2010, que deve ser entendida como um processo. Este 
projeto tem a finalidade de procurar despertar uma consciência crítica sobre as questões 
ambientais através da física ambiental e das grandes áreas do conhecimento, envolvendo toda 
a comunidade a para participar de atividades científicas realizadas a partir dos dados coletados 
nas miniestações meteorológicas implantadas na escola. A execução do projeto contribuirá 
para o aprendizado significativo dos alunos através de atividades interdisciplinares propostas a 
partir do conhecimento de grandezas climáticas. Essas alterações nas condições climáticas serão 
observadas nas estações meteorológicas de modo a aprofundar a compreensão da interação 
com a biosfera-atmosfera, dos fenômenos ambientais relacionados à física ambiental e, como 
consequência, dos impactos das atividades humanas. Mostrando as principais causas das 
Mudanças Climáticas Globais, distinguindo os impactos negativos e positivos para a sociedade 
e a economia do país, traçando estratégias de como desenvolver uma comunidade sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: MUDANÇAS CLIMÁTICAS - MINIESTAÇÃO METEOROLÓGICA - EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

Projeto finalista pela Ciência Jovem (Olinda – PE)
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Este projeto tem o objetivo de construir uma ferramenta robótica que poderá ser  utilizada 
para ajudar na conscientização da comunidade sobre o descarte adequado do lixo, em especial 
o tecnológico. Tal ferramenta pode interagir com o público de forma controlada e reproduzir 
frases pré-gravadas em sua memória. A maior quantidade de material reciclável possível foi 
empregada, tanto para mostrar que o lixo pode ter outro 

rumo diferente do lixão, quanto para diminuir os gastos com a construção. Além de 
utilizar o material reciclado como base para o robô, esse estudo se compromete com a utilização 
de tecnologias de software e hardware livres, que facilitam o aprendizado da linguagem de 
programação utilizada por meio de muitos exemplos encontrados na internet e que podem ser 
adquiridas sem custo algum.

PALAVRAS-CHAVE: ROBÓTICA - LIXO - SOFTWARE E HARDWARE LIVRES

Projeto finalista pela IV Encontro de Iniciação Científica de Palmeira dos Índios (Palmeira dos 
Índios – AL)
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Ciências Exatas e da Terra - 104 Ciência da Computação

“Um país se faz com homens e livros.”, já dizia o sábio autor Monteiro Lobato. A 
literatura é algo indispensável na vida de qualquer pessoa, porém, esse ato de suma importância 
é deixado de lado por vários motivos. Tendo em vista a importância dos livros na vida e no 
crescimento mental e social do ser humano, é que fizemos nosso projeto de pesquisa voltado 
para este tema.

Na infância, vivemos experiências que nos marcam para o resto da vida, as recordações 
dos primeiros passos na vida escolar são importantes para o desenvolvimento da vida adulta. Ao 
observar o quanto é essencial ter uma base forte para construir um caminho sólido, resolvemos 
investir na leitura para as crianças, pois nesta fase é que começamos a nos interessar pela 
leitura, um mundo de descobertas novas e pronto para encantar e fascinar. Quando a criança 
não tem incentivo para ler, outras coisas “suprem” esta necessidade e esta parte fica muito 
defasada. A tecnologia pode ser tida como a vilã quando pensamos em crianças que passam o 
dia todo em frente a televisões, vídeo-games, computadores. Sabendo que a tecnologia não tem 
somente pontos negativos, vimos a possibilidade de usá-la ao nosso favor. 

O nosso projeto consiste em usar a tecnologia como ferramenta para auxiliar no contato 
das crianças com os livros, proporcionando um software através do qual a criança une o virtual 
com o real, jogos que aperfeiçoam o processo da leitura, histórias que estimulam a criança a 
querer ler, percebendo como isso pode ser fácil e mágico, tirando o estigma de que “ler é chato”, 
ou algo feito para apenas para ganhar nota em sua escola.

PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇAS - LIVROS - TECNOLOGIA
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REUTILIZAÇÃO DE TELAS TOUCH SCREEN EM CÉLULAS FOTOELETROQUÍMICAS DO TIPO 
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Ciências Exatas e da Terra - 107 Química

Para complementar a matriz energética mundial e satisfazer as necessidades socioambientais 
que vêm surgindo, é necessária uma fonte energética com várias características particulares: 
limpa (não poluente), não escassa, distributiva e que possa ser usada em residências, indústrias 
e em estabelecimentos comercias. Uma das respostas a essa necessidade é o aproveitamento da 
energia solar por meio de células fotovoltaicas, que hoje representam 0,04% de toda produção 
energética mundial, com projeções de atingir 1% em 2030.

A energia solar fotovoltaica ainda não possui custo competitivo. Porém, as células 
fotovoltaicas solares são dispositivos muito elegantes e atrativos para produção de energia: as 
células são livres de poluentes químicos e ruídos; sua potência de saída é flexível, produzindo 
desde mW até MW; a produção energética pode ser feita in situ, não sendo dependente de rede 
elétrica, o que as torna excepcionalmente portáteis; não contam com reservas exteriores em 
países geopoliticamente instáveis e sua fonte de energia – o Sol – é gratuita e inesgotável por 
mais alguns milhões de anos.

Este trabalho propôs modificar a célula fotoeletroquímica de Grätzel, alterando seu 
substrato por materiais de baixo custo (vidro) e reutilizável (telas touch screen, descartadas de 
oficinas de manutenção de celulares), o que vem ao encontro dos ideais de sustentabilidade e 
novos padrões impostos por governos e sociedade.

Dentre todos os testes realizados durante a execução do projeto, ficou evidente que a 
célula que apresentou melhor desempenho (390 mV) foi confeccionada utilizando como substrato 
a tela touch screen, corante de calça jeans azul e com a deposição de carbono atritando lápis 
8B. 

A tela touch screen se apresenta como uma alternativa promissora a ser utilizada como 
substrato das células fotoeletroquímicas, por possuir uma camada de menor resistência elétrica 
e suportar os eletrodos do par redox com eficiência.

PALAVRAS-CHAVE: CÉLULA FOTOELETROQUÍMICA - REUTILIZÁVEL - TELA TOUCH SCREEN

Projeto finalista pela Semana C&T (São Mateus – ES)
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Ciências Exatas e da Terra - 107 Química

A pimenta do reino é um dos condimentos mais utilizados no mundo e seu sabor 
picante se deve principalmente à presença do alcaloide piperina, uma amida que possui uma 
vasta gama de potenciais aplicações terapêuticas. O objeto do presente trabalho é a síntese de 
derivados sintéticos da piperina extraída da pimenta do reino e uma avaliação biológica destes 
compostos como antibacterianos. A rota sintética proposta se inicia com a extração de piperina 
da pimenta do reino seguida de sua hidrólise a ácido pipérico. O ácido pipérico será conjugado 
com diferentes aminas e anilinas, gerando amidas derivadas da piperina, que serão testadas 
como agentes antibacterianos (Tuberculose e S. aureus).

PALAVRAS-CHAVE: PIPERINA - TUBERCULOSE - S. AUREUS

Projeto finalista pela Semana da Química (Rio de Janeiro – RJ)
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Ciências Exatas e da Terra - 107 Química

Esta pesquisa tem como meta principal o desenvolvimento de surfactantes (sabões ou 
tensoativos) a partir do óleo de mamona e do líquido da casca da castanha de caju (LCC) que 
possam atuar contra larvas de mosquitos do gênero Aedes. Uma vez comprovada sua atividade 
larvicida, os sabões poderão ser usados em águas infestadas por vetores de moléstias com o 
objetivo de controlar doenças transmitidas por mosquitos, em especial a dengue. Tanto o LCC 
quanto o óleo de mamona possuem baixo valor comercial e são oriundos de fontes naturais, 
permitindo desenvolver surfactantes baratos e que não agridem o meio ambiente, podendo ser 
produzidos industrial ou artesanalmente.

As reações dos substratos com hidróxido de sódio foram efetuadas com o óleo de mamona 
puro e, no mesmo frasco reacional, proporções diversas do LCC. Resultando em surfactantes 
contendo ricinoleato de sódio e surfactantes contendo ricinoleato, fenolatos e anacardato de 
sódio, oriundos do LCC.

Para cada tratamento foram utilizados oito tubos de vidro somente com água no controle 
e cada composto na concentração de 0,2 g/mL. Foram colocadas 20 larvas de Aedes aegypti 
por tubo de vidro e mantidas em câmara BOD a 24±1,0 ºC. Após 24 horas, a incidência de 
mortalidade das larvas expostas em cada tratamento foi obtida através do quociente entre o 
total de larvas mortas em todos os tubos e o total de larvas que foram expostas ao larvicida.

Os surfactantes obtidos do óleo de mamona sem LCC (SOMA-LCC) e com LCC técnico 
(LCCT) e natural (LCCN) foram avaliados inicialmente quanto às suas atividades larvicidas 
sobre larvas do mosquito. Todos os surfactantes apresentaram atividade larvicida. O surfactante 
SOMA-LCCN 20%, preparado a partir do LCC natural, apresentou potencial larvicida mais 
expressivo, sendo capaz de induzir quase 100% de mortalidade nas primeiras 24 horas. Após 
48 horas o agente SOMA-LCCN 20% foi capaz de exterminar todas as larvas sobreviventes e os 
outros surfactantes foram capazes de retardar o desenvolvimento destas.

PALAVRAS-CHAVE: DENGUE - LCC - SURFACTANTES

 



55Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE 2012

TABULEIRO DE QUÍMICA: UMA MANEIRA LÚDICA PARA APRENDER QUÍMICA
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Ciências Exatas e da Terra - 107 Química

As atividades lúdicas no ensino fundamental são práticas privilegiadas para a aplicação 
de uma educação que vise o desenvolvimento pessoal do aluno e a atuação em cooperação na 
sociedade. A Tabela Periódica é um dos temas do ensino de Química nos níveis fundamental 
e médio da educação básica de maior dificuldade de aprendizado em sala de aula, muitas 
vezes razão da falta de interesse por parte dos alunos nos métodos utilizados pelo professor. 
Partindo dessa premissa, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma alternativa às 
dificuldades encontradas pelos alunos no aprendizado da Tabela Periódica, através da criação 
de um jogo de tabuleiro como recurso lúdico-pedagógico para ser utilizado em sala de aula. 
Foram aplicados questionários para alunos da educação básica da Escola Municipal Paulo Freire 
em Imperatriz – MA, com o objetivo de identificar o nível de conhecimento desses alunos em 
relação à tabela periódica e, assim, poder criar um jogo com características especificas para 
determinado grupo de alunos. Assim, produziu-se um jogo em que o foco é buscar as melhores 
aplicações dos elementos químicos baseado no cotidiano dos alunos. Esse jogo apresenta 24 
elementos químicos representados por seus respectivos símbolos. Além disso, o jogo é composto 
por um tabuleiro, quatro pinos, 20 cartas com dicas correlacionando o elemento químico ao 
cotidiano, buscando promover a contextualização e a correlação dos elementos, tornando a 
aprendizagem mais simples e atrativa. O jogo é confeccionado com material de baixo custo 
e fácil aquisição, tornando viável a sua utilização em salas de aula. Com a utilização desse 
tabuleiro, espera-se que os alunos tenham maior facilidade e motivação em assimilar o conteúdo 
em questão.

PALAVRAS-CHAVE: LÚDICO - TABELA PERIÓDICA - COTIDIANO

Projeto finalista pela MOSTRARCE - Mostra Regional de Ciências e Engenharia (Imperatriz – MA)
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Ciências Exatas e da Terra - 106 Física

Este projeto tem por finalidade demonstrar como se dá a transmissão de energia elétrica 
sem fio, através de ondas de altas frequências utilizando uma bobina de Tesla. Foi construída 
uma bobina de Tesla utilizando material de baixo custo, com capacidade da ampliar uma 
voltagem de entrada de 220 volts para cerca de 30.000 volts. Com essa bobina, pode-se quebrar 
a rigidez dielétrica do ar e produzir um campo magnético com atuação de até 10m de distância. 
Uma lâmpada fluorescente nas proximidades da bobina tem centelhas sendo produzidas em seu 
interior, mesmo sem tocar a bobina, mostrando que é possível acender uma lâmpada sem o uso 
de fios condutores.

PALAVRAS-CHAVE: TESLA - BOBINA - ELETRICIDADE

Projeto finalista pela I Feira de Ciências do Semi-Árido Potiguar (Mossoró – RN)
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UNIVERSALIZAÇÃO DO TRATO DA SEGURANÇA CRIPTOGRÁFICA COTIDIANA A PARTIR DOS 
CONHECIMENTOS INERENTES AO ENSINO MATEMÁTICO BÁSICO TRABALHADOS EM SALA 

DE AULA
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Ciências Exatas e da Terra - 101 Matemática

A mudança do perfil da sociedade do mundo pós-moderno, devido ao excesso de 
atividades, levou à evolução dos métodos que otimizam a solução de problemas de forma 
remota. Essas facilidades exigem critérios de segurança e o método mais eficaz de proporcionar 
segurança é utilizando a criptografia. Dentre os métodos criptográficos, o que mais se destaca é 
o da criptografia assimétrica, ou seja, aquela que se utiliza de algoritmos matemáticos. A maioria 
dos problemas que o usuário de informática encontra está relacionada com a segurança. A 
falta de conhecimentos básicos deixa a maioria dos usuários vulneráveis a crimes cibernéticos. 
Sistemas considerados “seguros” oferecem uma pseudossegurança, devido a procedimentos 
inadequados dos usuários de redes.

O objetivo deste projeto é tornar cotidiano e transparente o trato da criptografia, 
universalizando o conhecimento, a partir do ensino básico. Elaborando algoritmos elementares 
e didáticos, a partir dos conteúdos matemáticos estudados nos diversos anos da educação básica 
(fundamental II e ensino médio), respeitando a faixa cognitiva dos diversos níveis dos alunos, 
de forma que, na fase adulta e produtiva o indivíduo, inserido no mundo digital, possa encarar 
de forma natural e consciente o trado da segurança através da criptografia, entendendo mais 
intrinsecamente termos hoje complicados, como: certificados digitais, protocolos, algoritmos, 
infraestrutura de chave pública e, o mais importante, proporcionar mais facilmente segurança 
ao seu computador e rede pessoal de forma mais natural.

Informações matemáticas básicas podem transformar-se em ferramentas preciosas para a 
introdução do ensino da segurança criptográfica. Como exemplo: “primo” é a propriedade mais 
elementar dos números inteiros. A utilização do sistema de numeração, trigonometria, matrizes 
e muitos outros oferecem um leque abrangente para utilização no projeto.

PALAVRAS-CHAVE: SEGURANÇA - MATEMÁTICA - ESCOLA
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UTILIZAÇÃO DE NANOTUBOS DE DIÓXIDO DE TITÂNIO PARA FOTODEGRADAÇÃO DE 
CORANTES TÊXTEIS
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Ciências Exatas e da Terra - 107 Química

A poluição ambiental é um dos grandes problemas dos países desenvolvidos e em 
desenvolvimento. Dentre todos os tipos de poluição, destaca-se a contaminação das águas, pois 
as demandas estão cada vez maiores; no entanto, a qualidade das águas vem sendo degradada 
de maneira alarmante. A indústria têxtil tem se destacado pelo seu alto grau poluidor, por 
meio de corantes que são descartados nos meios hídricos, com uma intensa coloração. Essa 
coloração pode interferir nos processos fotossintéticos dos rios, alterando o equilíbrio dos meios 
aquáticos. Felizmente, na atualidade, estão sendo pesquisados métodos de descontaminação 
que sejam ambientalmente corretos. Nesta investigação científica, foram pesquisados métodos 
com o intuito de fotodegradar o corante verde de malaquita, utilizando, como catalisadores, 
os nanotubos de TiO2 ou o TiO2 anatase. O corante a uma concentração de 1,0x10-5 mol/L 
foi degradado no interior de um fotorreator, juntamente com 1,0g/L de um dos catalisadores 
durante um período de 90 minutos. Foram comparadas as atividades fotocatalíticas de ambos 
os catalisadores. O TiO2 anatase, superou a eficiência de fotodegradação dos nanotubos de 
TiO2. Os semicondutores foram reciclados e percebeu-se que a atividade fotocatalítica dos 
nanotubos de TiO2 permaneceu a 90% de corante degradado após cinco ciclos catalíticos, 
enquanto que a atividade fotocatalítica do TiO2 anatase reduziu a 10% de corante degradado 
após cinco ciclos catalíticos. Foram realizados estudos de toxicidade, e constatou-se que a 
utilização dos semicondutores não somente descolore a água, como gera produtos de menor 
toxicidade. Realizaram-se medidas de condutividade e notamos que a condutividade da solução 
aumentou devido à formação de sais durante o processo de degradação. Concluímos que os 
métodos aplicados são eficazes no tratamento de efluentes têxteis.

PALAVRAS-CHAVE: NANOTUBOS - FOTODEGRADAÇÃO - CORANTES
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A CONHECIDA DESCONHECIDA: OBSERVAÇÕES SOBRE AS CÉLULAS-TRONCO NO RIO 
GRANDE DO SUL
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Ciências Biológicas - 201 Biologia Geral

A presente investigação tem como objetivos principais pesquisar o trabalho realizado 
com células-tronco no Rio Grande do Sul e o conhecimento que a população tem sobre essa 
temática, a fim de elaborar uma cartilha didática de orientação e divulgação.

No estudo realizado, foi constatado que, mesmo com 20 anos de pesquisas nessa temática, 
o conhecimento da população com relação às células-tronco é quase inexistente no Estado do 
Rio Grande do Sul. Por isso, a elaboração da cartilha didática tornou-se imprescindível como 
ferramenta no auxílio à apropriação do conhecimento e como outro meio de divulgação.

PALAVRAS-CHAVE: CÉLULAS-TRONCO - PESQUISA NO RIO GRANDE DO SUL - CARTILHA 
DIDÁTICA
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Ciências Biológicas - 205 Ecologia

O caminho para uma sociedade sustentável se fortalece na medida em que se desenvolvem 
práticas educativas, que, pautadas pelo paradigma da complexidade e coletividade, corroboram 
para promoção da educação ambiental e qualidade de vida das pessoas. O presente trabalho 
aborda os impactos causados pelas indústrias de tintas a fim de promover a sensibilização 
de uma comunidade com problemas de degradação ambiental, através da produção de tintas 
naturais sem cheiro e sem emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (COV), utilizando a Bixa 
orellana L. (urucum) e terra.

Para extração dos pigmentos do urucum, utilizou-se etanol e acetona, sendo este último 
o solvente que apresentou o melhor rendimento. Quanto a terra, foi utilizada a água como 
solvente. Adicionou-se como resina o homopolímero de acetato de vinila e, como carga, óxido 
de cálcio (CaO). Da mistura dos componentes, foram obtidas cores que variam do amarelo ao 
laranja. Quando testadas na superfície, o resultado foi satisfatório quanto à cobertura, aderência 
e rendimento. A tinta será aplicada em residências da comunidade Vida Nova, localizada na 
cidade de Maracanaú - CE, onde iniciamos as atividades de sensibilização, como palestras, quizz 
e oficinas de fabricação das tintas. Esta metodologia pode contribuir para o desenvolvimento 
de uma educação ambiental crítica, voltada para uma ação de intervenção em uma realidade 
complexa, coletiva, cujo conteúdo está para além dos livros, está na realidade socioambiental, 
bem como fornecer para a comunidade uma tinta ecologicamente correta, isenta de compostos 
prejudiciais à saúde das pessoas e ao meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: TINTAS NATURAIS - EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - SUSTENTABILIDADE
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Ciências Biológicas - 210 Farmacologia

O projeto tem como objetivos apresentar para a população em geral o que são os esporões 
calcâneos, como se formam, os malefícios causados por eles e apresentar uma alternativa de 
combate sem causar danos para as pessoas que os possuem.

Os esporões causam aos seus portadores problemas de mobilidade, muita dor e acabam 
impedindo os mesmos de exercerem suas atividades profissionais. Com o nosso projeto, 
queremos apresentar uma forma alternativa de combate aos esporões através de um produto que 
realmente funciona (ao contrário dos tratamentos convencionais como cirurgias e medicamentos 
caríssimos) utilizando um produto extraído da quina (Monees Ledgeriana Cinchona), planta 
típica da fauna brasileira, que funciona como anti-inflamatório muito eficaz e que, além de 
desinflamar, desmancha o esporão, tira a dor e devolve a mobilidade e qualidade de vida do 
portador.

O produto é extraído e processado de forma artesanal com custo irrelevante e já foi 
testado em mais de 20 pessoas, demonstrando-se eficaz em todos os casos. O tratamento consiste 
na aplicação do produto uma vez por dia, no período noturno, antes da pessoa ir dormir, sendo 
este envolto em uma faixa encharcada com a substância, o mesmo deve ficar envolto em um 
plástico durante a noite para manter a umidade e a temperatura elevada, o que acelera a sua 
eficácia.

Concluímos com esta pesquisa que há uma forma alternativa, eficaz e muito barata de 
tratamento do esporão calcâneo sem necessidade de intervenção cirúrgica, sem causar nenhuma 
reação adversa e com custo praticamente zero.

PALAVRAS-CHAVE: ESPORÕES CALCÂNEOS - QUINA - CUSTO IRRELEVANTE
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Ciências Biológicas - 210 Farmacologia

As doenças de pele são muito comuns, acometendo cerca de 1/3 da população mundial. 
Muito tem sido produzido no sentido de buscar uma solução para tal mal. Desta forma, este 
estudo pretende explorar o potencial da casca do Theobroma cacao no combate a irritações, 
manchas, escoriações, perfurações, acnes, furúnculos e outros males da pele. Assim, este projeto 
tem o propósito de analisar as propriedades benéficas da pomada produzida pelas pesquisadoras, 
a partir da essência da textura da casca do Theobroma cacao. Esta é uma pesquisa quantitativa, 
exploratória, com a utilização do método dedutivo. O resultado parcial é que a pomada possui 
como propriedade 20% de tanino, com alto poder cicatrizante. No que dizem respeito a um 
maior detalhamento dos seus benefícios, os testes estão em fase de validação.

PALAVRAS-CHAVE: THEOBROMA CACAO - CICATRIZAÇÃO - PELE-TECIDOS SUBCUTÂNEOS
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A UTILIZAÇÃO DE MINHOCAS VERMELHAS DA CALIFÓRNIA EISENIA FOETIDA 
(SAVIGNY – 1826) EM ESTERCO DE BOVINOS E FOLHAS DE ÁRVORES
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Ciências Biológicas - 204 Zoologia

O conhecimento das ciências depende não apenas das aulas teóricas, mas também de 
conhecimento prático, que pode ser obtido através da criação de grupos de pesquisa e estudo. 
O estudo de atividades regionais, ou que estão diretamente ligadas ao educando, torna o estudo 
mais atrativo e pode até ser uma opção futura profissional.

A região do Pontal do Triângulo Mineiro tem as atividades agropastoris como um dos 
pilares do seu desenvolvimento, e técnicas de preservação e conservação são indispensáveis. 
Sendo as minhocas, o arado natural, seu estudo torna-se de necessário.

Este trabalho tem por objetivo avaliar o desenvolvimento de minhocas vermelhas da 
Califórnia Eisenia foetida (Savigny – 1826) em esterco de bovinos e folhas de árvores, em 
um minhocário construído nas dependências da Escola Estadual Tonico Franco, por alunos 
participantes do grupo de estudo “Amigos da Escola”.

PALAVRAS-CHAVE: CICLO BIOLÓGICO - MINHOCAS - VERMICOMPOSTO

Projeto finalista pela 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia de Ituiutaba (Ituiutaba – MG)
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A UTILIZAÇÃO DO FORNO SOLAR NA DESINFECÇÃO DE ÁGUAS RIBEIRINHAS
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Ciências Biológicas - 212 Microbiologia

O presente trabalho visa melhorar a qualidade da água ingerida pelos ribeirinhos, 
utilizando-se, para isso, do forno solar. Após pesquisas bibliográficas, coletou-se, próximo à 
saída de esgoto, água no rio Maratauira, rio que banha a cidade de Abaetetuba. Esta foi levada 
para o Clube de Ciências. Em três garrafas foi adicionado, em cada uma, 50 ml da amostra de 
água do rio. As mesmas foram levadas para o processo de desinfecção: uma ficou diretamente 
no solo, outra em cima de um plástico e a outra dentro do forno solar. Dessa forma, comparamos 
a eficiência do forno em relação aos outros dois métodos. De 30 em 30 minutos, media-se a 
temperatura da água em cada garrafa, do forno e coletava-se alíquotas que eram armazenadas 
em tubos de ensaio. Foi produzido o meio de clutura com material alternativo: caldo de carne e 
gelatina em pó. Após o preparo, este foi, em placas de petri, infectado com gotas das amostras 
coletadas das garrafas e depois colocadas para incubação. Terminando esse período, contou-
se o número de colônias em cada placa de petri e comparou-se os resultados para verificar 
a eficiência do forno solar na desinfecção de águas em relação aos outros dois métodos. Os 
resultados foram muito satisfatórios, pois demonstramos que o forno solar é realmente eficiente 
na desinfecção de águas. E que o mesmo se mostrou mais eficiente do que outros métodos. O 
forno foi implantado e muito bem aceito em algumas localidades ribeirinhas, além de poder 
ser utilizado em outras regiões do nosso Estado, do Brasil ou do mundo. E o melhor de tudo 
é que, além de ser eficiente, o forno solar é bem simples de ser feito usando materiais de fácil 
aquisição.

PALAVRAS-CHAVE: FORNO SOLAR – MICRO-ORGANISMO - RIBEIRINHOS

Projeto finalista pela Feira de Ciências do Município de Abaetetuba (Abaetetuba – PA) 
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AÇÃO ANTIFÚNGICA DO CRAVO-DA-ÍNDIA (SYZYGIUM AROMATICUM) EM BOLORES DE 
TOMATES
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Ciências Biológicas - 212 Microbiologia

Os fungos são agentes decompositores e estão presentes em quase todos os lugares. Dentre 
os micro-organismos, eles são os maiores responsáveis pela decomposição de alimentos com 
prazo de validade vencido ou armazenamento incorreto. Pensando nas questões de desperdício 
de alguns e na escassez de alimento de muitos, a possibilidade de métodos de conservação 
de alimentos de forma a não comprometer a saúde humana é importante e pode ser alvo de 
estudos científicos. Considerando a cultura popular, há muita divulgação do uso do cravo-da-
índia (Syzygium aromaticum) em várias aplicações para evitar o surgimento de fungos, sendo 
aplicado como anti-inflamatório e antifúngico. Porém, há poucos estudos que comprovem 
essa real ação. Dessa forma, utilizando a hipótese de que existe ação antifúngica do princípio 
ativo existente no botão floral do cravo-da-índia (eugenol), tivemos como objetivo testar 
essa hipótese, utilizando para alguns experimentos pedaços de tomates ou tomates inteiros 
que receberam tratamentos apenas com o botão floral e extratos alcoólicos, além de extratos 
oleosos com ou sem botão floral. Como resultado, percebemos que o extrato oleoso com botão 
floral dessa espécie vegetal inibiu o desenvolvimento de bolores em tomates, diferentemente 
das demais amostras utilizando cravo in natura, extrato alcoólico ou extrato oleoso sem botão 
floral. Além disso, o trabalho nos permitiu pensar em estudos mais detalhados tanto em relação 
às metodologias de extração do eugenol quanto à aplicação dele em vários outros tipos de 
alimentos.

PALAVRAS-CHAVE: CRAVO-DA-ÍNDIA - EUGENOL - FUNGOS EM TOMATES

Projeto finalista pela Mostra Paulista de Ciências e Engenharia (São Paulo – SP)
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ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA LÃ DE VIDRO RECICLADA COMO MEIO FILTRANTE PARA 
A REDUÇÃO DA EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO ORIGINADO DA QUEIMA DE 
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Ciências Biológicas - 205 Ecologia

Devido aos efeitos da emissão dos gases poluentes, resultado da queima de combustíveis 
fósseis, o objetivo deste trabalho é propor um mecanismo de contenção de materiais particulados 
provenientes da queima, de alta eficiência e acima de tudo de baixo custo, utilizando como 
matéria-prima produtos reciclados. Além de contaminar o meio ambiente, os materiais 
particulados (MPs) constituem um grande risco para a saúde da população, principalmente 
de crianças e idosos, podendo causar alergias e doenças respiratórias. A matéria-prima para a 
realização do trabalho é constituída de um recipiente de metal, no qual se realiza a combustão 
com carvão e gasolina e um tubo metálico como escapamento, aderido ao recipiente em que 
ocorre a combustão com cola epóxi e fibras de lã de vidro com telas de proteção inseridas 
na extremidade do escapamento. Para mensurar o grau de captação de MP, foram utilizados 
equipamentos de última geração, em colaboração com a Universidade Federal do Ceará, como 
um microscópio eletrônico de varredura equipado com um espectrômetro dispersivo de raios-X 
para imageamento e identificação dos elementos químicos e um espectrômetro microRaman. 
As análises da fumaça com e sem o filtro utilizando escala de Ringelman apontam para uma 
redução na densidade de MP de 80% para 20% (redução de aproximadamente 75%). Todos 
os resultados obtidos apontam o uso da fibra de lã de vidro como um material eficiente na 
captação de MPs. Desta forma, temos um mecanismo eficiente, seguro e viável para reduzir 
poluentes que muito comprometem a qualidade do ar e a saúde da população. 

PALAVRAS-CHAVE: MATERIAL PARTICULADO - LÃ DE VIDRO - REDUÇÃO DE POLUENTES
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ANÁLISE DA EFICÁCIA DO AÇAFRÃO DA TERRA (CURCUMA LONGA) NA INIBIÇÃO E 
COMBATE AO DESENVOLVIMENTO DE MICRO-ORGANISMOS PRESENTES NA URINA 
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Ciências Biológicas - 212 Microbiologia

É muito comum na cultura popular da região onde vivemos a ideia de que o açafrão da 
terra (Curcuma longa) tem eficácia no tratamento e cura de algumas enfermidades. Para ver 
se esse fato é verdadeiro, foram feitos dois testes in vitro, utilizando-se, para isso, o extrato 
produzido pelo processo de destilação por arraste de vapor dos rizomas da planta. O primeiro 
teste foi a inoculação do extrato da planta em placas de petri contendo ágar CLED, em que 
foi inoculada 1µL (0,001 mL) de urina, e comparadas com placas idênticas de meio de cultura, 
com urina do mesmo doador só que sem o extrato vegetal, para verificar se houve alguma 
ação antibiótica do extrato vegetal. Foi feita a leitura das placas de ágar CLED e houve a 
verificação do crescimento bacteriano e contagem das colônias. O segundo teste realizado 
foi um antibiograma, na qual foi observada a ação do extrato de açafrão e também de seis 
antibióticos comerciais sobre dois micro-organismos: Escherichia coli (Gram Negativo) e 
Staphylococcus aureus (Gram Positivo). As bactérias foram inoculadas na placa de petri estéril 
numa suspensão equivalente a 0,5 de MacFarland (?105 col/mL). Dos antibióticos utilizados 
no antibiograma, dois deles – Ciprofloxacina e Amoxacilina foram inoculados através de 
discos para antibiograma encontrados já prontos. Os outros quatro antibióticos – Ampicilina, 
Bacitracina, Tetraciclina e Benzilpenicilina foram adquiridos nas formas comerciais e diluídos 
em água destilada até chegarem às concentrações recomendadas na bibliografia consultada. 
Foram observados os halos de inibição dos antibióticos e verificado se as bactérias estudadas 
são sensíveis, intermediárias ou resistentes às substancias analisadas.

PALAVRAS-CHAVE: ANTIBIOGRAMA - AÇAFRÃO DA TERRA (CURCUMA LONGA) - MEIOS DE 
CULTURA BACTERIANA

 



70 FEBRACE 2012 - Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 

ANÁLISE DE POSSÍVEIS EFEITOS TÓXICOS DA CAFEÍNA E DO CAFÉ NAS CÉLULAS DO 
SISTEMA NERVOSO CENTRAL
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A cafeína é, devido ao seu efeito estimulante, uma das substâncias psicotrópicas mais 
consumidas no mundo, encontrada em diversas plantas, como café e erva-mate. Apesar de 
todos os seus efeitos benéficos constatados, como aumento do nível de atenção e da capacidade 
mental, diminuição do tempo de reação entre outros processos que sofrem melhoria sob ação 
de um estimulante do Sistema Nervoso Central, o consumo de cafeína também possui certos 
malefícios já descritos, como efeitos sobre a mucosa estomacal e cefaleia, porém, pouco foi 
demonstrado sobre as reações adversas do uso dessa substância sobre o sistema nervoso central 
e seus constituintes. 

Esse projeto consiste em analisar possíveis efeitos tóxicos da cafeína sobre componentes 
do sistema nervoso e ações sinergísticas entre a cafeína e componentes da bebida mais comum 
que contém esse composto, o café. Para isso, diferentes concentrações de cafeína foram aplicadas 
em culturas de células do sistema nervoso - glioma humano e de rato, astrocitoma humano e 
neuroblastoma de camundongo - para avaliação quanto ao funcionamento e propagação das 
mesmas. 

Na análise da toxicidade da cafeína, houve efeito agudo tóxico sobre as células N2A, 
porém não sobre as células gliais. Contudo, ao avaliarmos o metabolismo oxidativo dessas 
células, observamos que a célula glia humana U87, teve seu metabolismo afetado. Analisamos 
o efeito da cafeína sobre a propagação celular e notamos a inibição das células testadas, com 
exceção da linhagem humana A172. Estes resultados sugerem que altas doses de cafeína em 
indivíduos com o sistema nervoso em formação, como crianças e fetos, podem ser altamente 
prejudiciais. 

Surpreendentemente observamos que o café apresenta um efeito tóxico ainda maior que 
o observado para a cafeína purificada, sugerindo que a principal substância tóxica presente 
nesta bebida não seja a cafeína. Nossos ensaios futuros serão voltados para o estudo dos efeitos 
tóxicos do metilglioxal, outro composto presente no café.

PALAVRAS-CHAVE: CAFÉ - CAFEÍNA - SISTEMA NERVOSO CENTRAL

Projeto finalista pela Semana da Química (Rio de Janeiro – RJ)
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A própolis é uma resina produzida por abelhas que apresenta diferentes composições, 
dependendo da região onde é produzida. É consenso na literatura que ela apresenta propriedades 
anti-infecciosas. Este trabalho analisou o potencial antibiótico de extratos de própolis comerciais, 
produzidos no Brasil, sobre o crescimento de micro-organismos patogênicos: Streptococcus 
mutans, Streptococcus pyogenes, Salmonella choleraesuis, Vibrio cholera, Candida albicans e 
Aspergillus sp. Através da análise de difusão em ágar, observamos pouca ou nenhuma inibição 
da propagação dos patógenos.

Contrariamente, nos ensaios de microdiluição, observamos que a própolis foi capaz de 
inibir a propagação de todos os micro-organismo testados em concentração de 30mg/ml até 
300µg/ml. Avaliamos também o potencial citotóxico sobre células de mamíferos, utilizamos 
as linhagens U937, HeK-293T, HeLa, N2A e U87. Em diluições até 30mg/ml não foi possível 
avaliarmos a toxicidade, contudo, em concentrações a partir de 3mg/ml, não observamos 
toxicidade na maioria das linhagens testadas. Em U87 observamos uma inibição de 30% na 
maior concentração e hemólise em meio ágar-sangue. 

Ao compararmos própolis de diferentes origens, observamos que estas apresentavam 
distintas eficácias sobre os patógenos, sendo os extratos de própolis verde alcoólico os mais 
eficientes e o propilenoglicólico o menos eficaz. Desse modo, foi possível observarmos que 
a própolis tem um efeito antibiótico para todos os patógenos analisados, entretanto, em 
concentrações elevadas, apresenta certa toxicidade. Concentrações de 1 a 2 mg/mL se mostraram 
ativas frente a todos os patógenos e atóxica às células testadas. Apesar de comprovarmos a 
existência de uma atividade antibiótica em extratos comerciais da própolis, cada extrato deve 
ser recomendado para um patógeno diferente e, por isso, necessita de maiores estudos.

PALAVRAS-CHAVE: PRÓPOLIS - ANTIBIÓTICO - PATÓGENOS
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As áreas de nascentes são importantes para o equilíbrio ambiental, porém apresentam 
grandes índices de degradação devido ao desenvolvimento das atividades humanas. Um dos 
principais benefícios de preservar nascentes é tentar amenizar os efeitos do ser humano que 
atingem a fauna e a flora, além de conscientizar as pessoas sobre essa situação alarmante. O 
presente trabalho teve como objetivo verificar os índices de sobrevivência e crescimento em 
altura de espécies nativas, plantadas numa área de nascente, em propriedade rural localizada 
no município de Rio do Sul – SC, em estágio médio de degradação. Para tanto, foi feito o 
estudo de seis espécies, numa área de ±790 m², plantando 15 mudas de cada espécie com 
espaçamentos entre plantas de três metros, totalizando 90 mudas a serem avaliadas no período 
de dezembro de 2010 a setembro de 2011. Mensalmente, avaliou-se a taxa de crescimento em 
altura e o índice de sobrevivência das espécies Psidium cattleyanum, Schinus terebinthifolius, 
Mimosa scabrella, Cedrela fissilis, Lafoensia vandelliana e Cytharexyllum myrianthum. Pelos 
resultados obtidos, as espécies que apresentaram o maior percentual de crescimento em altura 
foram: Mimosa scabrella (187,43%), Lafoensia vandelliana (64,26%) e Schinus terebinthifolius 
(60,51%). Os maiores crescimentos ocorreram em períodos mais quentes, de janeiro a abril. A 
taxa de sobrevivência dos espécimes analisados foi de 84%. As espécies que morreram sofreram 
desequilíbrios fisiológicos durante o seu período de estágio a campo. As espécies avaliadas 
apresentam grande potencial para a recuperação inicial da área de nascente, possibilitando a 
recomposição da mata ciliar na região pesquisada.

PALAVRAS-CHAVE: EQUILÍBRIO AMBIENTAL - RECUPERAÇÃO DE NASCENTE - CRESCIMENTO 
DE MUDAS
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Por vezes há um derramamento de petróleo no mar de Macaé. Isso pode ocorrer na área 
de exploração (próximo às plataformas), no percurso até os portos (em mar aberto) ou mesmo 
perto de Macaé, próximo à praia de Imbetiba. O óleo causa impactos, desde a inadequação da 
praia para o banho até desastres ambientais, conforme a extensão do derramamento. Um dos 
métodos utilizados para a solução deste problema é a biorremediação.

A biorremediação é um método recentemente estudado e utilizado para a remediação 
dos problemas causados pelos derrames de petróleo em terra e mar. Este baseia-se na utilização 
de micro-organismos degradadores de hidrocarbonetos presentes ou não no ambiente afetado 
pelos derrames de óleo, usando-se também estimulantes para o crescimento da população 
microbiana, como surfactantes e biossurfactantes. A biorremediação também pode ser utilizada 
em diversas outras áreas relacionadas à poluição e desastres ambientais, porém, o foco deste 
trabalho é a biorremediação voltada para os derrames de petróleo no mar.

Foi realizado um levantamento bibliográfico para obter informações a respeito da 
técnica da biorremediação, foram feitas coletas de amostras de água de diferentes pontos do 
mar de Macaé, do petróleo de Macaé e, por fim, foram realizados experimentos laboratoriais 
que possibilitariam confirmar ou não nossa hipótese de haverem presentes no mar de Macaé, 
micro-organismos que fossem capazes de degradar o petróleo. Primeiramente foram separadas 
colônias de micro-organismos após o crescimento inicial e, assim, foi inoculado o petróleo. 
Após os últimos experimentos, conclui-se que há no mar de Macaé algum micro-organismo 
gram-negativo que é realmente capaz de, de alguma forma, degradar o petróleo da região, 
havendo também a formação de surfactantes por parte dos micro-organismos.

PALAVRAS-CHAVE: PETRÓLEO - BIORREMEDIAÇÃO - MEIO-AMBIENTE

Projeto finalista pela 2ª Exposição de Ciência e Tecnologia (Macaé – RJ)
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Ao analisar a poluição do ar, devem-se levar em consideração aspectos políticos, sociais 
e as pesquisas científicas, sendo que são estas que abrirão o espaço necessário para discussões 
e possíveis buscas de soluções.

O projeto visou analisar e discutir os impactos da má qualidade do ar na saúde humana 
na cidade de São Paulo e quais são os métodos de monitoramento disponíveis no mercado. Para 
ilustrar as condições climáticas que pioram as condições do ar na cidade, foi simulada uma 
inversão térmica em escala reduzida.

O presente estudo visou, também, analisar os impactos biológicos da poluição do ar na 
cidade de São Paulo em diferentes distâncias do foco emissor de poluição, no caso, a Avenida 
23 de Maio (próximo ao Colégio Bandeirantes), com o método do Biomonitoramento da 
árvore do gênero Bauhinia (conhecida como pata-de-vaca) e checar se há discrepância com os 
resultados de poluição nas regiões da cidade de São Paulo medidas pela CETESB, que generaliza 
os resultados de sua medição para regiões.

PALAVRAS-CHAVE: BIOMONITORAMENTO - POLUIÇÃO DO AR - SAÚDE AMBIENTAL
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BIOMONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO MUNICÍPIO DE 
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Ciências Biológicas - 201 Biologia Geral

O biomonitoramento dos efeitos citotóxicos de poluentes liberados pelo esgoto residencial 
e industrial em águas superficiais tem sido realizado com plantas por serem mais sensíveis. Este 
estudo avaliou o potencial citotóxico das águas de três pontos do Ribeirão Lavapés, o qual 
atravessa a área urbana do município de Bragança Paulista (SP) e do ponto de captação para 
abastecimento do município localizado no Rio Jaguari. Foi avaliado o crescimento das raízes 
de Allium cepa L., submetidas aos tratamentos por 120, 168 e 216 horas com as amostras de 
água coletadas. Dez bulbos foram expostos à solução nutritiva de Hoagland e usados como 
controle negativo. Vinte bulbos foram submetidos aos tratamentos, sendo cinco para cada 
ponto de coleta. O crescimento de dez raízes de cada bulbo foi medido e as raízes que quebraram 
foram descartadas. Para análise estatística, foram realizados o teste de Kruskal-Wallis e de 
comparação de Dunn, usando o programa GraphPad Prisma 5.1. Os resultados evidenciaram 
que o crescimento das raízes entre o controle e em dois pontos do ribeirão Lavapés não foram 
significativamente diferentes, após 120 horas de exposição. Contudo, após 168 horas, todos os 
pontos de coleta apresentaram crescimento inferior ao controle negativo. Portanto, as águas 
do Ribeirão Lavapés provocaram a inibição do crescimento radicular, sugerindo a presença de 
resíduos de natureza química.

PALAVRAS-CHAVE: POLUIÇÃO DE RIOS - ALLIUM CEPA - CITOTOXICIDADE

Projeto finalista pela I BRAGANTEC (Bragança Paulista – SP)
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BIOPLÁSTICO
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Ciências Biológicas - 201 Biologia Geral

Os chamados “bioplásticos” oferecem ao mundo uma maneira de reduzir sua dependência 
do petróleo, e quase todos são biodegradáveis, pelo menos em certa medida. Mas os argumentos 
ecológicos de seus produtores são complexos, e os ambientalistas vêm demonstrando cautela 
quanto a apoiar esses produtos. O objetivo deste trabalho consiste em produzir plásticos 
biodegradáveis a partir da biomassa de banana in natura, verde, em desenvolvimento. Os 
materiais são produzidos de plantas – banana, linhaça e babosa que exigem terra e água para 
cultivo. Extratos destas plantas foram misturados com fluido gelatinoso de linhaça e babosa, 
que lhe conferiram melhor resistência e maleabilidade. Alguns observadores expressam alarme 
porque mecanismos geneticamente modificados são usados para fomentar a fermentação que os 
produz. E a reciclagem dos produtos feitos com eles apresenta ainda outros obstáculos químicos 
e biotecnológicos. Alguns subprodutos podem ser preparados com a banana verde cozida, como 
a biomassa e a farinha de banana verde, que podem ser utilizadas em preparações, substituindo 
a farinha de trigo. Além disso, a biomassa da banana verde pode ser adicionada em sucos e 
vitaminas. O preparo da biomassa de banana verde é simples e pode ser feito em casa.

PALAVRAS-CHAVE: BIOPLÁSTICOS - BANANA - BIOMASSA
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CASA ECOLÓGICA
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Ciências Biológicas - 201 Biologia Geral

A Questão Ambiental vem sendo considerada cada vez mais urgente e importante para 
a sociedade, pois o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o 
uso, pelo homem, dos recursos naturais disponíveis.

Tratando-se da conscientização e preservação ambiental, a escola tem um papel 
fundamental para que ocorram essas mudanças, assim, o CETEP – Centro Territorial de 
Educação Profissional do Semiárido Nordeste II procura viabilizar ações de novos modelos de 
sustentabilidade, adoção de outros padrões de comportamentos, atitudes, posturas e mudanças 
de hábitos que estejam em harmonia com a natureza.

O presente projeto pretende mostrar que não é somente papel do CETEP orientar 
seus alunos para que haja essa conscientização. É preciso que as pessoas, organizações e, 
principalmente, o poder público estejam envolvidos com objetivos comuns, como compromisso 
com a causa ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: CONSCIENTIZAÇÃO - CIÊNCIAS - FEIRA

Projeto finalista pela I Feira de Ciências da Bahia (Salvador – BA)
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CODRESAP II - CONTROLE, DIMINUIÇÃO E REUSO DE SACOLAS PLÁSTICAS
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Ciências Biológicas - 205 Ecologia

As sacolas plásticas, usadas para carregar as compras de supermercados e outras lojas, são 
responsáveis por 10% a 15% do lixo produzido. Essas sacolas, além de não serem reaproveitadas 
pela população como deveriam ser, são feitas de um material que é de difícil decomposição e traz 
muitos problemas ao meio ambiente, tais como entupimento de canos de esgoto e a morte de 
animais, que acabam ingerindo as sacolas por confundi-las com alimento. Além desses problemas, 
as sacolas causam também um desconforto visual nas ruas das cidades e, mais recentemente, 
no campo. Poucas pessoas sabem que esse material plástico faz mal ao meio ambiente e a 
elas mesmas e, por não saberem desse mal, utilizam essas sacolas indiscriminadamente. O 
projeto tem como principal objetivo diminuir o uso de sacolas plásticas, incentivar seu reuso 
e sugerir aplicações para este tipo de material descartado. Procura sensibilizar as pessoas de 
que a utilização de outros materiais, tais como sacolas de pano, são uma boa opção. Foram 
oferecidas sacolas de pano, patrocinadas por uma parceria de empresas, aos consumidores, que 
terão um desconto ou um brinde de recompensa a cada período que utilizarem suas sacolas de 
pano, sendo este controle feito com um carnê, no qual são anotadas a vezes que o consumidor 
usa a sacola que recebeu. A diminuição no consumo de sacolas plásticas, numa projeção de 
100 colaboradores do projeto usando as sacolas de pano, seria de 8% a 10%, o que é bastante 
significativo. Teríamos menos problemas ambientais causados pelas sacolas e estaria sendo 
resgatado um antigo costume para levar as compras, ou mesmo implantando novas maneiras 
de transporte das compras. Com um levantamento da totalidade de sacolas usadas e entregues 
periodicamente, a parceria feita com o mercado proporcionará uma redução importante no 
uso das sacolas plásticas, que, embora possa parecer pequena para o meio ambiente e como 
exemplo de cidadania, terá uma influência muito grande e positiva.

PALAVRAS-CHAVE: SACOLAS - RECICLAGEM - REUSO
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COMPARAÇÃO ENTRE O LÁTEX DE JATROPHA CURCAS L. E SYNADENIUM GRANTII HOOK F. 
NA INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO DAS BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA 
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Ciências Biológicas - 212 Microbiologia

A Jatropha curcas L e o Synadenium grantii Hook F. são plantas da família das 
Euphorbiaceas, usadas na medicina popular no combate a diversas formas de câncer e outras 
doenças O objetivo deste trabalho foi comparar a capacidade antimicrobiana in vitro do látex 
dessas plantas em cepas de Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Klebsiella sp. Os testes de 
susceptibilidade bacteriana foram realizados usando o método de Kirby Bauer, com difusão em 
disco do antibiótico em meio de cultivo Mueller Hinton. Os testes de inibição foram realizados 
com soluções do látex dissolvido em água nas concentrações 0,05; 0,10; 0,25, 0,50, 1,00% 
(v/v), que aplicada nos discos de área 20 mm2, apresentaram concentração de 0,001mg.mm-2, 
0,002mg.mm-2, 0,005mg.mm-2, 0,01mg.mm-2 e 0,02mg.mm-2, respectivamente. Como controle 
negativo, realizaram-se ensaios com placas com micro-organismos e discos com água estéril. 
Os resultados mostraram que as soluções de látex das plantas atuaram inibindo o crescimento 
da bactéria E. coli, não sendo observado o mesmo comportamento para as outras bactérias 
testadas e nem para o controle negativo. Além disso, os halos de inibição para a Jatropha curcas 
L. foram mais elevados que os do Synadenium grantii Hook F., principamente à medida que a 
concentração da solução era elevada.

PALAVRAS-CHAVE: JATROPHA CURCAS L - SYNADENIUM GRANTII HOOK F - E.COLI
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COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL MEDICINAL DA PLANTA PARIRI (ARRABIDAEA CHICA) E 
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Ciências Biológicas - 203 Botânica

A espécie amazônica (Arrabidaea chica) (Humb. & Bonpl.) B. Verl. (família bignoniaceae), 
conhecida como pariri, crajiru, carajuru, cipó cruz, coá-pyranga, guajuru, gujuru-piranga, 
oajuru, ou pyranga, é uma planta nativa das florestas tropicais e caracteriza-se por ser uma 
trepadeira de flores róseas ou violáceas, dispostas em panículas piramidais. Sendo empregada 
na medicina caseira como anti-inflamatória, cicatrizante, antianêmico e auxiliar no tratamento 
de câncer. Como é crescente o uso fitoterápico da planta pela população brasileira, e devido ao 
fato desse uso partir da automedicação, uma vez que não se tem muitos estudos científicos com 
a espécie, surgiu a justificativa deste estudo, que teve por objetivos compreender as propriedades 
químicas e farmacológicas do extrato hidroalcoólico foliar da espécie e, a partir deste, produzir 
fitoterápicos, além de verificar o potencial anti-inflamatório do extrato em culturas bacterianas. 
Inicialmente, foram realizadas pesquisas com usuários da planta, na cidade de Mateus Leme e 
região, para identificação do conhecimento popular sobre a A. chica. Foram exploradas técnicas 
fitoquímicas para obtenção do extrato hidroalcoólico foliar, que foi utilizado para produção dos 
produtos fitoterápicos como sabonete, hidratante, protetor labial e pomada cicatrizante. Testes 
de toxicidade com culturas bacterianas foram realizados para determinar a dose do extrato de A. 
chica que causa inibição do crescimento bacteriano. Percebeu-se que a inibição de crescimento 
bacteriano começou a ocorrer na concentração de 2,5%, sendo que na concentração de 20% 
de extrato hidroalcoólico no meio nutritivo, houve mais de 50% de redução no crescimento 
bacteriano. Estes resultados demonstram o potencial anti-inflamatório da planta. A produção 
de fitoterápicos, a exploração da composição química da planta e os testes toxicológicos, 
confirmaram o potencial cicatrizante e anti-inflamatório da espécie.

PALAVRAS-CHAVE: ARRABIDAEA CHICA - FITOTERÁPICOS – ANTI-INFLAMATÓRIA
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Ciências Biológicas - 208 Bioquímica

Os cosméticos (capilares) com produtos artificiais são prejudiciais a nossa saúde, pois 
contém produtos químicos que, quando usados em excesso, causam danos a saúde, e efeitos 
físicos como perda de cabelos, alergias ou inflamações no couro cabeludo. 

O grande avanço da biomedicina permite o surgimento de produtos que não prejudiquem 
em grande quantidade a natureza, isso ajuda muito, pois os produtos com substâncias químicas, 
além de estragarem o cabelo, trazem danos à saúde. 

A concretização desse projeto nos trouxe, além de experiências, uma nova visão em 
relação aos produtos químicos. O maxixe é rico em zinco, mineral importante para o bom 
funcionamento de todos os tecidos do corpo e para o metabolismo, rico em açúcar e proteínas. 
Também é fonte de cálcio, fósforo, ferro, sódio, magnésio, vitamina C, vitaminas do complexo 
B e betacaroteno. O shampoo a base de maxixe pode ser visto como uma grande solução para a 
biomedicina no século XXI, pois, além de não causar danos nem ao ser humano, nem a nenhum 
outro ser da natureza, possui um forte poder de hidratação, fazendo bem aos componentes 
capilares.

PALAVRAS-CHAVE: SHAMPOO - MAXIXE - BASE

Projeto finalista pela Expo Ciências do Sudoeste Maranhense (Imperatriz – MA)
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DE MISTURA EM MISTURA NASCEU UMA NOVA TEXTURA
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Ciências Biológicas - 205 Ecologia

Os Gregos ajuizavam a escrita como uma gravura sagrada. Para os egípcios, escrever 
demonstrava a revelação das palavras dos deuses. Com o passar dos milhares de anos, 
praticamente tudo o que pode ser visualizado na manifestação da natureza, é escrito através 
de símbolos que indicam as ideias. O papiro foi o responsável pela difusão da escrita hierática, 
sendo os escribas pessoas da alta sociedade que escreviam e endereçavam orações ou palavras 
sedentes por meio ao deserto. O papel, um aperfeiçoamento chinês que passou por milhares de 
outros descendentes civilizatórios, é, hoje, sob muitas folhas, descartado facilmente na escola 
sem apresentação de um trajeto evolutivo. Este projeto é um complexo de atividades que social 
e educacionalmente visa interferir na utilização correta do papel por parte dos alunos, através 
de iniciativas quanto ao reaproveitamento do extrato do papel em novas práticas de reciclagem, 
como na produção de texturas que tenham como um dos seus componentes a pasta oriunda do 
papel reciclado. Os educandos participam de oficinas de reciclagem que inicialmente cumprem 
com a missão de retornar o papel ao seu ciclo de origem, ou seja, papel jogado no lixo será 
novamente reutilizado em sala de aula. Em uma oficina melhor aperfeiçoada, o extrato do papel 
é utilizado como um dos componentes de texturas ou massas que servem de revestimento para 
os rodapés da Praça pertencente à comunidade local. A percepção do meio acontece de forma 
exploratória para alunos que antes visualizavam o papel tendo como única função anotações. 
Hoje, ampliaram seu leque quanto à utilização de acordo com as necessidades do meio em que 
vivem. Procuramos seguir a linha evolutiva de nossa sociedade, cuja vigência contemporânea 
é poupar para as próximas gerações. Sendo assim, através de uma mistura temos não só o 
nascimento de novas texturas, como o nascer e crescer de novas árvores poupadas através do 
incentivo da reutilização.

PALAVRAS-CHAVE: TEXTURAS - RECICLAGEM - PAPÉIS

 



83Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE 2012

DE ONDE VEM A INTELIGÊNCIA?
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Ciências Biológicas - 207 Fisiologia

O trabalho tem por intuito estudar a inteligência como um todo, buscando conhecer 
suas características, descobrir seus limites e explorar os fatores que são capazes de modificá-
la. No decorrer da história, pode-se observar que a inteligência está diretamente ligada à vida 
cotidiana das pessoas, durante a infância no processo de aprendizagem, dentro da escola e 
também na vida adulta, no trabalho e nos relacionamento sociais. Dentro deste estudo, irão 
definir-se os processos e mecanismos do cérebro, o que constitui a inteligência, o que pode 
influenciá-la e também o que fazer para aumentar seu desempenho. O cérebro é o órgão mais 
desenvolvido do corpo humano, é dividido em dois hemisférios e cada um deles possui partes 
que desempenham atividades diferentes, estando elas ligadas à inteligência e à vida. Já a 
inteligência está decomposta em sete tipos diferentes, e cada um deles trabalha com uma parte 
do cérebro. No estudo das influências na inteligência, são explorados fatores como a genética, 
etnia, o sexo e o ambiente, e como cada um deles pode contribuir no desenvolvimento da 
mesma. A mente não possui limites e para melhorar seu desempenho existem muitos tipos de 
exercícios e atividades que podem ser realizados, simples ações, como manter uma alimentação 
saudável e ter uma noite de sono estável podem, com o passar dos anos, elevar a capacidade 
mental. Há também, na atualidade, vários exercícios e jogos que foram desenvolvidos por 
especialistas com o intuito de expandir as habilidades do cérebro, e estes foram utilizados para 
realizar pesquisas de campo com alunos da ETEC, visando conhecer o nível de desenvoltura 
cerebral que os mesmos possuem. Foi observado que essas técnicas ainda são pouco exploradas 
pelas pessoas, que muitas vezes se baseiam no senso comum de que ou se possui ou não se 
possui a inteligência, sem saber que é possível melhorá-la. Após todas as pesquisas, foi possível 
definir conceitos até então desconhecidos e conhecer o funcionamento da inteligência.

PALAVRAS-CHAVE: INTELIGÊNCIA - CÉREBRO - INFLUÊNCIAS
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ECO ESCOLA: UTILIZAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA COMO AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO 
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Ciências Biológicas - 205 Ecologia

A quantidade de água existente no planeta é a mesma há milhares de anos, porém, o 
número de pessoas que o habitam aumenta a cada dia. O Brasil tem cerca de 13,7% da água 
doce do planeta, sendo que 80% encontra-se na região Amazônica. A poluição ambiental é um 
dos principais fatores que colaboram com a deterioração dos recursos hídricos no Brasil. Dispor 
da água é uma estratégia primordial para combater a pobreza e promover o desenvolvimento. 
Problemas de abastecimento geralmente estão associados a ambientes degradados, fome, 
doenças e aumento da pobreza. O uso racional da água vai além da necessidade de encontrar 
diferentes formas de se obtê-la, o mais importante é aumentar a eficiência do seu uso por 
parte da sociedade. A utilização da água da chuva mostra-se uma fonte eficiente para suprir 
as necessidades de muitas populações. Este trabalho visa construir um sistema de captação de 
água da chuva no Colégio Estadual Amélia Amado, de baixo custo para, além de trabalhar 
conceitos ecológicos e autossustentáveis com os alunos, tentar sanar alguns problemas, como 
o alagamento sofrido pela mesma em dias de chuvas fortes e verificar se essa implantação é 
viável e de fácil acesso.

PALAVRAS-CHAVE: REUSO DA ÁGUA DA CHUVA - USO RACIONAL DA ÁGUA - ESCOLAS 
ESTADUAIS
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ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE BOTÂNICA NO NÍVEL FUNDAMENTAL
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Ciências Biológicas - 203 Botânica

Os frutos são estruturas protetoras e dispersoras dos órgaãos propagativos das 
angiospermas - as sementes. Resultam do processo de desenvolvimento do ovário fecundado da 
flor, cuja complexidade representa um desafio para o ensino de Botânica na escola, sobretudo 
no nível fundamental. Neste projeto foi desenvolvido um “kit” para demonstração simultânea 
das diferentes etapas deste processo e aplicação de uma sequência didática com a utilização do 
mesmo. Para tanto, foram coletados materiais botânicos de três espécies vegetais, que foram 
conservados com aplicação de parafina líquida e montados em kits didáticos. O material foi 
aplicado em sala de aula dentro de uma sequência didática, cujo aproveitamento foi avaliado 
qualitativamente por meio da aplicação de um questionário. A maior aproximação das respostas 
dos alunos aos conceitos esperados foi obtida após utilização da sequência didática e do kit 
desenvolvido, servindo, assim, para despertar o interesse dos alunos e auxiliar no ensino de um 
tema desafiador.

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO - DESENVOLVIMENTO DO FRUTO - BOTÂNICA

Projeto finalista pela VII Felumem 2011 - Feira de Ciências do Colégio São Mauro (São Paulo – 
SP) 
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ESTUFA MÓVEL DE GARRAFA PET

Rubens Vicente Vilela - elainemello2@bol.com.br
Rebeca Perussetto Cardozo - elainemello2@bol.com.br

Elaine Aparecida Bassan Castro (Orientador) - elainemello2@bol.com.br 
Perla Janaína Del Grego Duó (Coorientador) - elainemello2@bol.com.br 

Escola Estadual Professora Therezinha Sartori, Mauá - SP 

Ciências Biológicas - 201 Biologia Geral

A ideia surgiu a partir de uma situação-problema num experimento que trazia como 
conteúdo a fotossíntese, na disciplina de Biologia, no qual teríamos de coletar e provar a existência 
do gás oxigênio como um dos produtos finais da reação química dos seres clorofilados. Para a 
ocorrência do processo descrito, é imprescindível a presença da luz, então nos deparamos com 
a falta de luminosidade no laboratório de ciências da escola, comprometendo o experimento 
com a morte parcial da planta aquática Elodea canadensis, que não conseguia realizar o 
desencadeamento da fotossíntese.

Em um primeiro momento, pensamos em realizar o experimento nas dependências 
externas do laboratório (jardim da escola), porém, a professora de Biologia não achou viável 
em virtude da quantidade de alunose da impossibilidade de controlar o fluxo de pessoas que 
passariam pelo ambiente em que estaria alocado o experimento.

Então, pensamos em desenvolver um equipamento (Estufa Móvel de Garrafa PET) que 
fosse de baixo custo, simples, prático, eficiente e ecologicamente correto, resolvendo assim 
o problema da luminosidade e podendo utilizá-lo em outros experimentos que demandam a 
presença de luz.

PALAVRAS-CHAVE: ESTUFA - MOBILIDADE - GARRAFA PET
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EUPHORBIA TIRUCALLI: UMA PLANTA COM MÚLTIPLAS UTILIDADES

Jorge Anderson Santos Felix - jorge.anderson9@gmail.com
Luiz Filipe Santos de Arruda - luizfilipearruda@gmail.com

Mirtes Michele Bernardo da Silva
Layse Almeida de F. Fernandes (Orientador) - layse.farias@gmail.com 

Lúcia de Fátima Faria da Silva (Coorientador) - luciafariasgente@yahoo.com.br 
Escola Técnica Estadual Antônio Arruda de Farias, Surubim - PE 

Ciências Biológicas - 203 Botânica

Este projeto, objetiva desenvolver um inseticida contra moscas e conhecer melhor as 
múltiplas funções de uma planta cujo nome científico é Euphorbia tirucalli, popularmente 
conhecida, em nossa região, como avelós, árvore-de-são-sebastião, dedo-do-diabo, figueira-
do-diabo, mata-verruga, pau-pelado, dentre outras denominações. A planta apresenta altura 
média em torno de dois metros, podendo chegar a dez metros, com pequenos caules, que são, 
na verdade, folhas modificadas que se entrelaçam produzindo uma seiva leitosa (látex) de 
propriedades tóxicas. O avelós é considerado uma planta tóxica face ao componente diterpenoide, 
devendo-se manuseá-la com atenção, pois seu látex cáustico irrita a pele e os olhos. Há indícios 
científicos de que o avelós possui atividade larvicida, o que nos chamou atenção, posto que a 
ETE - Surubim encontra-se localizada ao lado do matadouro público de nossa cidade, sofrendo 
as consequências da exposição de resíduos fisiológicos e viscerais dos animais abatidos e 
interferindo no ambiente escolar com a proliferação exagerada de moscas. Ante a situação 
acima relatada e por nós vivenciada, surgiu a necessidade de combatê-la por intermédio de 
um inseticida botânico, reduzindo o impacto ambiental. Nossa proposta para desenvolver esse 
projeto consiste em um levantamento de campo utilizando como meio de pesquisa entrevistas 
a pessoas de nossa comunidade sobre a planta investigada e suas características, pesquisa na 
internet, visita ao matadouro público, produção de um cordel informativo sobre o projeto e 
divulgação em feiras e mostras de ciências. Acreditamos que o aprofundamento da investigação 
científica sobre a planta em comento viabilize a eficácia do inseticida biológico e posterior 
produção com baixo impacto ambiental, minimizando o desconforto causado pela presença 
excessiva de moscas em nosso ambiente escolar.

PALAVRAS-CHAVE: AVELÓS - INSETICIDA - MOSCAS
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FABRICAÇÃO DE PAPEL A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS: RECICLANDO E REAPROVEITANDO 
NA ESCOLA II

Antonia Amanda Araújo - theamandaAraújo@gmail.com
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E.E.F.M. Professora Marieta Santos, Bela Cruz - CE 

Ciências Biológicas - 205 Ecologia

Nos últimos anos, temas relacionados à preservação do meio ambiente vêm despontando 
como importante objeto de pesquisa. O crescente aumento do desperdício tem provocado 
a destruição do planeta e a necessidade da execução de ações sustentáveis que reduzam, 
reciclem e reaproveitem recursos naturais. Para apresentar resultados satisfatórios, a educação 
ambiental deve ser ensinada na escola de forma articulada a partir de meios interativos. As 
fibras naturais configuram-se como alternativas que, adicionadas a processos de reciclagem, 
oferecem infinitas possibilidades que podem ser inclusas em atividades comerciais, escolares 
e sociais como mecanismo promotor da sustentabilidade e da preservação. O referido trabalho 
busca o desenvolvimento da sustentabilidade a partir do reaproveitamento de fibras naturais 
desperdiçadas em nossa região e sua posterior transformação em papel. O processo metodológico 
incluiu a observação in loco e a análise de problemas no entorno escolar, o desenvolvimento 
de palestras e cursos online, a produção de papel a partir da fibra de bananeira e da fibra de 
coco com o auxílio do kit de educação ambiental Tecnokits, a utilização do papel produzido 
em atividades escolares diárias, a parceria com órgãos públicos, órgão privados e associações 
comunitárias e a aplicação e divulgação do processo de reciclagem em 20 escolas municipais 
de Bela Cruz – CE. Os resultados aumentaram a percepção ambiental da comunidade escolar, o 
protagonismo juvenil, a contenção de gastos na compra de papel pelas escolas envolvidas e a 
gestão ambiental em âmbito escolar e municipal. Assim, concluimos que através de processos 
metodológicos inovadores podemos contribuir para preservação do meio em que vivemos 
e, acima de tudo, criar fontes alternativas de produção de papel para serem utilizadas pela 
sociedade moderna. O uso do papel a partir de fibras naturais configura-se como forte aliado ao 
processo de educação ambiental vivenciado dentro e fora da escola.

PALAVRAS-CHAVE: FIBRAS NATURAIS - SUSTENTABILIDADE - RECICLAGEM

Projeto finalista pela V Feira de Ciências e Tecnologia - Sul do Maranhão (Imperatriz – MA)
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FATORES DE RISCO PARA DOENÇA CARDIOVASCULAR: UMA AVALIAÇÃO DA SAÚDE

Amanda Dornellas Eler - amanda-eler@hotmail.com
Henrique Savelli Abelha Gomes - henrique.savelli@gmail.com

Letícia Paiva Cindra - leclec15@hotmail.com
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Escola Educação Criativa, Ipatinga - MG 

Ciências Biológicas - 207 Fisiologia

Estudos mostram que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morbidade 
e mortalidade em todo o mundo. Dentre os fatores de risco para doença cardiovascular, 
encontram-se a Diabetes mellitus e a Hipertensão Arterial 1. Considerando o grande impacto 
no perfil de morbimortalidade, torna-se indispensável sensibilizar a população quanto à 
importância de prevenir os fatores de risco predisponentes. A amostra teve como critério de 
inclusão funcionários pertencentes à equipe de limpeza e manutenção da escola. A coleta de 
dados foi realizada através de uma triagem que objetivava, além de aferição de valores, uma 
contextualização da saúde de cada participante, identificando a presença de fatores de risco 
predisponentes. Do total de 20 pacientes, apenas um entrevistado se exercita e, ainda, apenas 
três se encontram com o valor do IMC dentro da normalidade. Tais dados caracterizam a 
necessidade de sensibilizar o grupo quanto à importância da mudança nos hábitos de vida. Na 
mensuração dos níveis pressóricos e glicêmicos, as estatísticas não foram altas, mas merecem 
destaque se considerarmos que a perseverança de fatores de riscos pode mudar esse quadro. 
Contudo, considerando que os fatores de risco para tais doenças podem ser modificáveis e não 
modificáveis, torna-se evidente a opção pela prevenção. A atuação sobre os fatores de risco 
modificáveis, com a adoção de hábitos de vida saudáveis, a partir da reeducação alimentar e 
prática de exercícios físicos, já reduz satisfatoriamente essa realidade.

PALAVRAS-CHAVE: FATORES DE RISCO - MORBIMORTALIDADE - HÁBITOS
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FITORREMEDIAÇÃO E BIOMONITORAMENTO DE ÁGUA CONTAMINADA POR CROMO: 
AVALIAÇÃO DE SINTOMAS E MORFOLOGIA INTERNA
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Rafael Cavalcanti Lembi - rclembi@gmail.com

Andréa Rodrigues Marques Guimarães (Orientador) - andrearmg@gmail.com 
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Ciências Biológicas - 205 Ecologia

Metais pesados representam graves riscos ambientais e sociais devido a sua grande 
toxicidade. Estes elementos podem contaminar diferentes ecossistemas, o que estimula a busca 
por processos de tratamento. As plantas são capazes de absorver contaminantes e podem 
remediar áreas afetadas. O presente trabalho objetivou a elaboração de um banco de dados de 
fitorremediadores; a seleção de uma macrófita; a análise da água contaminada pelo Cr (IV) após 
a absorção pela planta e a observação dos sintomas, análise de pigmentos e morfologia interna 
da mesma. Artigos científicos disponíveis em portais eletrônicos foram consultados, sendo 34 
espécies de vegetais vasculares listadas. De acordo com a distribuição geográfica dos vegetais, 
apenas 20,6% eram nativos e 14% eram subespontâneos, revelando a predominância de vegetais 
exóticos (61,8%). Os resultados indicam que a fitorremediação está em expansão no Brasil e 
possui potencial para sua exploração em função da biodiversidade nacional. Fragmentos da 
espécie selecionada, Polygonum punctatum, foram colocados em bacias com papel umedecido 
sob lâmpadas fluorescentes para possibilitar o brotamento. As plântulas foram transportadas 
para soluções nutritivas e submetidas aos tratamentos de 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 e 5 mg.L-1de Cr (VI). 
Os resultados mostraram que a 2 e 5 mg.L-1as plântulas apresentam sintomas de murchamento 
e estômatos, células epidérmicas e drusas danificadas nas folhas, porém são capazes de reduzir 
a concentração de Cr (VI) cerca de 25 a 30% em sete dias. Isto indica que a espécie pode ser 
remediadora e bioindicadora de Cr (VI), sendo capaz de tolerá-lo em teores de 1mg L-1.

PALAVRAS-CHAVE: MACRÓFITAS - FITORREMEDIAÇÃO – CR (VI)

Projeto finalista pela Mostra Específica de Trabalhos e Aplicações (META) e Semana de Ciência e 
Tecnologia do CEFET-MG (Belo Horizonte – MG)
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GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA DE RCD: BIOALTERNATIVA PARA O CONTROLE DE 
GERAÇÃO DE MATERIAL RESIDUAL EM PROCESSOS CONSTRUTIVOS E CONVENCIONAIS - 

UMA PERSPECTIVA LABORO-AMBIENTAL

Vinicius Augusto Vieira Sousa - vinianjos43@hotmail.com
Brunna Tavares da Silva Brito

Raimundo Amorim Duarte Neto (Orientador)
IFMA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus 

Imperatriz, Imperatriz - MA 

Ciências Biológicas - 205 Ecologia

O presente trabalho tem por foco estudos e resoluções sobre o gerenciamento dos 
resíduos oriundos da construção civil, como também põe em evidência os impactos trabalhistas 
e ambientais gerados pela deposição inadequada destes, voltando olhares para os aspectos 
legais relativos ao meio ambiente, à saúde e à segurança do trabalho em canteiros de obra. 
Sabe-se que as propriedades físico-químicas dos resíduos da construção são bastante variáveis 
com relação aos seus tipos e existe uma carência em tecnologia para conseguir prever essas 
características. Os RCD’s (Resíduos da Construção e Demolição) representam porcentagens 
absurdas de todo o “lixo” que é produzido pela população urbana mundial. Com base nisso, 
se fez necessário estudos teóricos multidisciplinares que aliam meio ambiente e saúde pública 
quanto à correta gestão deste tipo de material, aliado a estudos de campo para a análise destes 
resíduos. Almeja-se estabelecer uma nova proposta de gestão de entulhos e elaborar métodos 
contínuos eficazes de educação socioambiental em consonância com as perspectivas legais 
aplicáveis. Esta pesquisa propôs identificar e estudar os resíduos da construção civil a fim de 
contribuir com a sociedade encontrando soluções para este problema e, principalmente, produzir 
uma gestão de qualidade pautada em dois dos principais macroindicadores de desempenho das 
construções convencionais contemporâneas: segurança e meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: ENTULHO - GERENCIAMENTO - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Projeto finalista pela 17ª Sematec - Semana do Técnico (Imperatriz – MA)
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GOMA DE MASCAR SUSTENTÁVEL
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Ciências Biológicas - 201 Biologia Geral

As gomas de mascar convencionais apresentam dois problemas ambientais: a utilização 
de petróleo em sua composição e a dificuldade de sua decomposição. Procuramos desenvolver 
uma goma de mascar a partir de ingredientes renováveis e que possa ser produzida de forma 
sustentável. A primeira fase do projeto foi identificar os ingredientes utilizados na fabricação 
das gomas convencionais e o papel de cada um deles ao conferir consistência, elasticidade, 
aspecto e gosto. A segunda etapa foi procurar substitutos renováveis para esses componentes, 
especialmente os derivados de combustíveis fósseis. Testamos diferentes combinações até 
atingirmos um aspecto semelhante às gomas comerciais. Identificamos como substituto aos 
elastômeros sintéticos o látex do Sapotizeiro, planta tradicionalmente usada como goma de 
mascar por populações tradicionais da América Central. Verificamos, ainda, que o sapotizeiro 
pode ser cultivado em sistemas agroflorestais com baixo impacto ambiental e possibilidade de 
gerar renda a populações tradicionais. Outros ingredientes empregados para conferir consistência, 
maleabilidade e sabor à massa foram resinas vegetais, amido de milho, óleo vegetal e suco de 
frutos, todos com potencial de produção de forma sustentável e não prejudicial à saúde.

PALAVRAS-CHAVE: SUSTENTÁVEL - GOMA DE MASCAR - ECOLÓGICO
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IDENTIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS FENÓLICOS E DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL DE USO 
COMO AGENTE ANTIOXIDANTE, ANTIFÚNGICO E ANTIBACTERIANO DOS EXTRATOS DE 

FOLHAS E FLORES DE ALLAMANDA CATHARTICA L.
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Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campo Mourão, Campo Mourão - PR 

Ciências Biológicas - 212 Microbiologia

Espécies de Allamanda têm sido estudadas devido a sua atividade farmacológica. O 
objetivo deste trabalho foi determinar a atividade antioxidante, antimicrobiana e antifúngica e 
identificar os compostos fenólicos presente nos extratos de folhas e flores de Allamanda cathartica 
L. A capacidade antimicrobiana in vitro do extrato da planta foi testada em variedades de 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Klebsiella sp. Os testes de susceptibilidade bacteriana 
foram realizados com difusão em disco com meio de cultivo Müeller Hinton. Os testes de 
inibição foram realizados com soluções do extrato da planta dissolvido em etanol 70% (v/v) 
em cinco concentrações. Como controle negativo, utilizou-se etanol, e como controle positivo, 
o antibiótico amoxicilina. A solução do extrato das folhas na concentração 0,02 mg.mm-2 
inibiu o crescimento da S. aureus, com halo de inibição de 0,79 cm e 0,90 cm para o extrato 
das flores. O halo de inibição para o E. coli foi de 0,79 cm para as flores e 0,92 cm para as 
folhas, e para a Klebsiella, o diâmetro do halo foi de 1,04 cm para o extrato das folhas e 
0,80 cm para as flores. O controle negativo não demonstrou ação antimicrobiana. O halo de 
inibição usando amoxicilina foi em média 3,40 cm para E. coli, 2,65 cm para S. aureus, e 
de 2,40 cm para Klebsiella sp, na concentração de 0,02mg.mm-2. O extrato liofilizado das 
folhas apresentou atividade antifúngica inibindo completamente os fungos Aspergillus niger 
e Penicillium chrysogenum e como controle foi usado apenas o meio BDA (Batata-Dextrose-
Ágar). Os extratos apresentaram atividade antioxidante na faixa de 90% e diversos compostos 
fenólicos, como ácido clorogênico, ácido cafeico, ácido p-cumárico e o ácido ferrúlico, foram 
identificados.

PALAVRAS-CHAVE: ATIVIDADE ANTIMICROBIANA - ATIVIDADE ANTIOXIDANTE - ATIVIDADE 
ANTIFÚNGICA
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INSETICIDA NATURAL À BASE DAS FOLHAS DE HORTELÃ (MENTHA ARVENSIS) E 
MANJERICÃO (OCIMUM BASILICUM): ABORDAGEM FITOQUÍMICA DE BIOCONTROLADORES 

COM POTENCIAL FORMICIDA E MOSQUICIDA
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Ciências Biológicas - 203 Botânica

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA, 2008), existe uma grande 
variedade de espécies vegetais conhecidas por suas propriedades inseticidas, que são substâncias 
utilizadas para repelir e matar pragas. Sua descoberta, toxicologia e impacto ambiental representam 
uma vasta área de pesquisas que têm se desenvolvido atualmente. Para o efetivo controle de pragas 
são necessárias substâncias alternativas, oriundas do metabolismo secundário vegetal, oferecendo 
segurança, biodegradabilidade, viabilidade econômica, aplicabilidade, baixo impacto ambiental 
dentre outros. Para a realização desta pesquisa propõe-se a utilização de um pesticida utilizando 
extratos das plantas hortelã (Mentha arvensis) e manjericão (Ocimum basilicum), além de um 
protótipo inseticida baseado em reações química, física e biológica, estabelecendo uma alternativa 
de baixo custo e inofensiva ao meio ambiente, contribuindo à preservação da saúde humana. As 
experimentações foram feitas a partir da análise de eficácia do extrato aquoso e etanólico, assim 
como do protótipo, com os seus metabólitos secundários em sinergia, que foram identificados em 
análises fitoquímicas. Para o teste dos extratos foram utilizadas seis amostras com considerável 
índice de insetos, sendo elas: morangueiro (Fragaria vesca), palmeira ráfia (Raphis excelsa), tomate 
(Lycopersicon esculentum) e alface (Lactuca sativa), vinagreira (Hibiscus sabdariffa) e acerola 
(Malpighia glabra), experimento último realizado em Petrolina - PE. Após o período de testes, 
constatou-se que o extrato etanólico obteve maior eficácia, sem efeitos patogênicos à planta e 
ao manuseador. O inseticida à base da hortelã e manjericão mostrou-se válido, considerando a 
redução do nível de insetos das plantas de teste e a eficácia do protótipo.

PALAVRAS-CHAVE: INSETICIDA - EXTRATO - PLANTAS

 



95Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE 2012

PAPEL PLÁSTICO - A REUTILIZAÇÃO DAS SACOLINHAS
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Ciências Biológicas - 205 Ecologia

O presente Projeto visa a reutilização das sacolas plásticas, que são um grande problema 
para a natureza. Elas são retiradas do meio ambiente, devidamente limpas e então transformadas 
em papéis de anotações através de um simples processo, utilizando utensílios domésticos. 
Obtêm-se, então, resistentes e impermeáveis folhas de papel 100% produzidas com sacolas 
plásticas. Foram adotados métodos de pesquisa de campo, testes e orientações de profissionais 
na área da química para o desenvolvimento do projeto.

PALAVRAS-CHAVE: REUTILIZAÇÃO - PAPEL - PLÁSTICO
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PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS PELA POPULAÇÃO DE LINHA PAISSANDU - WESTFÁLIA
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Ciências Biológicas - 203 Botânica

As plantas medicinais surgiram antes até mesmo da escrita e vêm sendo utilizadas 
até hoje como uma forma de curar males que afetam as pessoas. Tão importante quanto as 
plantas medicinais são as pesquisas sobre as tais. É essencial que se saiba utilizá-las de maneira 
correta, pois, caso contrário, seu uso será desnecessário, podendo até mesmo acarretar em 
moléstia à saúde. O presente estudo foi realizado através de entrevistas no período de janeiro e 
feveveiro de 2011, com todos os moradores de Linha Paissandu, no município de Westfália. Os 
entrevistados responderam a um questionário sobre o uso e os conhecimentos que possuíam 
sobre as plantas medicinais, tendo como principal foco analisar o país de origem das plantas, 
pois preservar a biodiversidade brasileira é essencial. Por meio das entrevistas, pode-se perceber 
que os entrevistados de Linha Paissandu conhecem um grande número de espécies distintas 
das plantas medicinais o que também mostra que o local possui um número diversificado 
desses vegetais, pois quase todos os utilizados vêm da natureza. Pode perceber-se também o 
quão importante as plantas são para aquela população e que esta, com o passar dos anos, vem 
preservando a cultura e o conhecimento que, na sua maior parte, são repassados pelos seus 
antepassados.

PALAVRAS-CHAVE: PLANTAS MEDICINAIS - UTILIZAÇÃO - POPULAÇÃO

Projeto finalista pelo Fórum de Iniciação Técnico-Científica da Rede Sinodal de Educação (Ivoti 
– RS)
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POLUIÇÃO INDOOR: AVALIAÇÃO DO EFEITO DOSE-RESPOSTA DA FUMAÇA DO CIGARRO EM 
CÂMARA DE FUMO UTILIZANDO TRADESCANTIA PALLIDA

Eduardo Assunção Praça - eduardo.praca@colegiodante.com.br
Flavio Pelone - poluicaoindoor@gmail.com

Regina Marques Marcók (Orientador) - regina.marcok@cda.colegiodante.com.br 
Priscila Iovine (Coorientador) - priscilaiovine@usp.br 

Colégio Dante Alighieri, São Paulo - SP 

Ciências Biológicas - 201 Biologia Geral

Exposições ambientais a diferentes níveis de poluição atmosférica têm sido associadas 
ao aumento de inúmeras doenças. Entretanto, há doenças pulmonares cujo principal fator 
de desenvolvimento é a exposição à fumaça do cigarro (Biselli et al., 2011). Poluição indoor 
é o termo utilizado para a poluição em ambientes fechados. Diversas plantas, comumente 
denominadas bioindicadoras, têm sido utilizadas para monitorar a poluição ambiental e, entre 
elas, a Tradescantia. Estudos como os de Mariani e colaboradores (2009) comprovam a eficácia 
dessa planta como bioindicadora através da técnica de identificação de micronúcleo para 
detectar a presença de agentes mutagênicos. Nosso trabalho tem como objetivo a avaliação do 
efeito dose-resposta da exposição à fumaça do cigarro em câmara de fumo, na frequência de 
micronúcleos em Tradescantia pallida. Como parte da metodologia, foi feita a coleta das hastes 
contendo as inflorescências, preparo das mesmas e a exposição das hastes à fumaça de cigarro 
em uma câmara de fumo. Para a exposição foram coletadas 100 hastes da Tradescantia com o 
intuito de encontrar a fase do desenvolvimento correspondente à tétrade jovem. Esta fase é a 
que antecede a formação do grão de pólen. As hastes foram dividas em 5 grupos experimentais 
(com 20 hastes cada). Os grupos de exposição foram: 1 controle positivo (solução de formol a 
0,2% durante 8 horas), 1 controle negativo (com água durante 8 horas) e 3 grupos de exposição 
de 1, 2 e 4 horas. A câmara de fumo funciona à base do efeito Venturi, que acende o cigarro 
e aspira a fumaça para dentro da câmara. A coleta de dados já está completa para parte das 
hastes e está sendo feita com leitura cega, ou seja, os 5 grupos de exposição foram codificados 
aleatoriamente como A, B, C, D e E, para que a leitura dos observadores não seja influenciada. 
As leituras serão finalizadas e os dados analisados até o final do mês de novembro de 2011.

PALAVRAS-CHAVE: POLUIÇÃO INDOOR - TRADESCANTIA PALLIDA - MICRONÚCLEO
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PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS COM REAPROVEITAMENTO DE GARRAFAS PET NO CENTRO DE 
ENSINO MÉDIO CASTRO ALVES – PALMAS - TO

Ivan Trindade Mendes Junior - carmenluar@yahoo.com.br
Nareilson Bispo de Sousa
Ana Paula Santos Pereira

Marlize Kohtz Frank (Orientador) - marlizekohtzfrank@hotmail.com 
Carmen Lúcia da Silva Araújo (Coorientador) - carmenluar@yahoo.com.br 

Centro de Ensino Médio Castro Alves, Palmas - TO 

Ciências Biológicas - 205 Ecologia

Este trabalho procura estudar a tecnologia hidropônica na perspectiva de incorporar 
a prática pedagógica de Educação ambiental. Tal estudo nos possibilita verificar a ação do 
homem sobre o meio natural e nos permite levantar hipóteses sobre o uso consciente da água, 
sais minerais, solução nutritiva, germinação, desenvolvimento de vegetais, fonte de vitaminas 
e sais minerais para o organismo e ainda formular novos conceitos, pois na hidropônica não se 
usa solo e tem alta produtividade com um tempo rápido se comparado com o cultivo de vegetais 
no solo.

A hidropônica permite densa ocupação racional e equilibrada do meio físico e pode ser 
construída em pequenos espaços dentro das escolas e comunidades.

Temos a finalidade de difundir este projeto entre as escolas para enriquecer a merenda e 
a comunidade que trabalha com produção de hortaliças como fonte de renda.

PALAVRAS-CHAVE: REAPROVEITAMENTO - SUSTENTABILIDADE - HIDROPONIA
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PROJETO LEMONGRASS - UMA ALQUIMIA PERFEITA

Aurinez de Araújo Morais Vilar Oliveira
Andryelle Barbosa de Araújo

Érica Maria de Oliveira
Izabel Cristina de Araújo Morais Vilar Oliveira (Orientador) - izabelandre@hotmail.com 

Adilson Monteiro Ribeiro (Coorientador)
Escola Dr. Sebastião de Vasconcelos Galvão, Limoeiro - PE 

Ciências Biológicas - 203 Botânica

Na escola de referência em ensino médio Dr. Sebastião de Vasconcelos Galvão, situada 
no agreste setentrional do no município de Limoeiro, todos os anos se desenvolvem projetos 
escolares para participarem de uma Mostra Pedagógica Estadual. 

Os alunos do 2º ano do ensino médio da referida escola decidiram criar um projeto de 
incentivo à pesquisa que preocupa-se em estudar o poder repelente de substâncias extraídas 
do Cymbopogon citratus (capim-santo) ,através do método de arrasto de vapor. A substância 
extraída, de início, não demostrou nenhum poder repelente, desenvolvendo fungos. Após 
vários testes, conseguimos extrair uma mistura de substâncias, a qual foi testada e aprovada 
como repelente de vários insetos (mosca, abelha, formiga). Chegando ao término deste projeto, 
elaboramos novos objetivos, o que fez dele uma base para um novo projeto, assim, talvez 
possamos testar e usar tal mistura como mais uma arma na guerra de combate ao Aedes aegypti, 
mas isso é uma nova história e, portanto, um novo projeto.

PALAVRAS-CHAVE: CAPIM-SANTO - REPELENTE - LEMONGRASS
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REAPROVEITAMENTO DAS FOLHAS DO ANACARDIUM OCCIDENTALE: UMA SOLUÇÃO NO 
COMBATE ÀS QUEIMADAS

Michael Douglas de Oliveira
Francisca Juliana do Nascimento Araújo

Maria Selma de Freitas (Orientador)
Francisca Ariani de Araújo (Coorientador) - ariani.Araújo@hotmail.com 

E.E.I.E.F. João Adeodato Araújo, Bela Cruz - CE 

Ciências Biológicas - 205 Ecologia

Empobrecimento do solo, poluição e outros reflexos das queimadas causam prejuízo para 
o Brasil. Na sua grande maioria, as queimadas constituem-se em prática agrícola usual, utilizadas 
para limpeza de áreas para plantio e colheita. No interior do Estado do Ceará, a partir do mês de 
junho, os produtores de castanhas de caju iniciam a poda dos cajueiros e a queima das folhas 
trazendo como consequências a poluição do ambiente, o ressecamento da planta. A falta de 
informação, muitas vezes, é responsável pela degradação da natureza. O presente projeto visa 
incentivar produtores a aderirem técnicas ecologicamente corretas durante o período das trocas 
das folhas da Anacardium Occidentale como forma de enriquecimento do material orgânico 
do solo. As folhas são simples, inteiras, de aspecto coriáceo, com ápices arredondados e bases 
agudas; as margens são inteiras e nervação broquidódroma e curto-pecioladas, medindo de 10 
a 20 cm de comprimento por 6 a 12 cm de largura. Observou-se que o solo protegido apresenta 
características negras ou escuras, já o solo desprotegido é esbranquiçado, pobre em nutrientes. 
Além das pesquisas bibliográficas realizadas, realizou-se também uma pesquisa na comunidade 
a fim de conhecer a técnica utilizada pelos agricultores durante a mudança (troca) das folhas 
do cajueiro. É necessário aniquilar certas práticas (queimadas), que embora centenárias, não 
trazem benefício algum ao meio ambiente. E deve-se fazer uso de práticas simples, como deixar 
as folhas expostas ao solo para fins de fertilização do mesmo. Assim, a planta (Anacardium 
Occidentale) se beneficia desses nutrientes melhorando significativamente sua produção.

PALAVRAS-CHAVE: ADUBO MORTO - TÉCNICA AGRÍCOLA - ECOLOGIA

Projeto finalista pela Feira Belacruzence de Ciência e Tecnologia (Bela Cruz – CE)
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RECICLAGEM DO ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA: UMA ALTERNATIVA VIÁVEL

Mayres Oliveira Costa - mayres_oliveira@hotmail.com
Adaci Batista Campos (Orientador) - adaci.itz@ifma.edu.br 

Alielson Côrrea Botelho (Coorientador)
IFMA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão -  

Campus Imperatriz, Imperatriz - MA 

Ciências Biológicas - 205 Ecologia

O aumento do consumo de alimentos fritos nos últimos anos, motivado pelo fácil e rápido 
preparo e da preferência da população pelas frituras, tem provocado um crescente consumo 
de óleos e da quantidade de resíduos gerados. Os prejuízos causados ao meio ambiente pelo 
descarte incorreto desses resíduos vão desde a contaminação das águas, solos, entupimentos 
de esgotos e mau funcionamento das estações de tratamento até a produção de gases de 
efeito estufa. Este trabalho tem o objetivo de verificar a quantidade de óleos residuais gerados 
em uma amostra de residências, bares e lanchonetes da cidade de Imperatriz, no intuito de 
mostrar a viabilidade socioambiental e econômica para o aproveitamento desse resíduo em 
sabão, conscientizando os envolvidos (discentes e comunidade) e reafirmando a importância da 
reciclagem e/ou reaproveitamento, estimulando a prática de atitudes e hábitos que reduzam os 
impactos ambientais.

PALAVRAS-CHAVE: ÓLEO DE FRITURA - REAPROVEITAMENTO - MEIO AMBIENTE

Projeto finalista pela V Feira de Ciências e Tecnologia - Sul do Maranhão (Imperatriz – MA)
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REPELÓGICO: UMA SOLUÇÃO AMIGÁVEL QUE NÃO AGRIDE A NATUREZA

Yane Silva Santos - y_anny_silva@hotmail.com
Micaella Lima Gomes - micaelalima-gomes29@live.com

Hiago do Vale Ferreira da Silvsa - hiagouaua@hotmail.com
Edna dos Santos Dantas da Conceição (Orientador) - dnadantas@hotmail.com 

Colégio Senhor do Bonfim, Uauá - BA 

Ciências Biológicas - 208 Bioquímica

A presente pesquisa aborda a criação do repelente ecológico composto de substâncias 
naturais encontradas na região. A ideia surge da necessidade de proteger a comunidade uauaense 
da grande quantidade de mosquitos existentes na cidade. No desenvolvimento do projeto foram 
realizadas primeiramente pesquisas bibliográficas, com posterior entrevistas a comerciantes e 
moradores da área em estudo, seguido de tratamento de dados e escolha de espécies vegetais 
com propriedades repelentes para composição do produto. O estudo demonstrou a importância 
e viabilidade ecológica e econômica para elaboração da substância proposta, pois foi possível 
perceber a enorme quantidade de repelentes e inseticidas que os moradores da cidade consomem, 
sobretudo no verão.

PALAVRAS-CHAVE: SUSTENTABILIDADE – MOSQUITOS - REPELENTE NATURAL
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SA-COLA: ESSA IDEIA COLA!

Matheus Henrique Padilha - matheush.padilha@gmail.com
Adriana Roginski Guetter - adri_guetter@hotmail.com

Irinéia Inês Scota (Orientador) - irineiascota@yahoo.com.br 
Sociedade Educacional Positivo Ltda - Escolas Positivo, Curitiba - PR 

Ciências Biológicas - 205 Ecologia

As sacolas plásticas, muito comuns no cotidiano, podem ser encontradas nos mais 
variados ramos comerciais. Esses produtos são utilizados indiscriminadamente pela maioria 
da população, pois são fáceis de manusear e facilmente descartados. Segundo a reportagem do 
Jornal Nacional, exibido pela Rede Globo, no dia 25 de fevereiro de 2011, 150 bilhões de sacolas 
plásticas são utilizadas por ano somente por brasileiros. Mas o que nem todos sabem é que 
aquele material, à base de polietileno de baixa densidade (PEBD), pode ser letal a certos animais 
e causar um alto prejuízo social, ambiental e econômico. Segundo o MMA – Ministério do Meio 
Ambiente, cerca de um milhão de animais morrem por ano devido a obstruções no sistema 
respiratório, causadas pela ingestão de sacos plásticos, pois são confundidos com alimentos. 
Esse tema se caracteriza pela polêmica e amplitude ambiental, apesar de serem as sacolas 
plásticas muito comuns, práticas e baratas, objetivamos apresentar à comunidade um meio 
de minimizar os problemas que esta embalagem causa, encontrando uma solução sustentável. 
Em função disso, o acetato de polivinila, utilizado na fabricação da cola escolar, atóxica, foi 
utilizado para a produção de um novo material que pode substituir as embalagens plásticas em 
diversas situações.

PALAVRAS-CHAVE: SUSTENTABILIDADE - EMBALAGENS PLÁSTICAS - COLA ATÓXICA 

Projeto finalista pela Mostra de Soluções Para Uma Vida Melhor (Curitiba – PR)
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TECENDO SAÚDE: A TECITURA DE NOVOS FÁRMACOS A PARTIR DA TEIA DE ARANHAS III

Leonardo de Oliveira Bodo - leo_datamix@hotmail.com
Pedro Ismael da Silva Junior (Orientador) - pisjr@butantan.gov.br 

Sandra Maria Rudella Tonidandel (Coorientador) - 
sandra.tonidandel@cda.colegiodante.com.br 

Colégio Dante Alighieri, São Paulo - SP 
Instituto Butantan, São Paulo - SP 

Ciências Biológicas - 210 Farmacologia

Doenças, sejam estas infecciosas ou degenerativas, representam uma das maiores causas 
de morte anual e são responsáveis por 20 milhões de mortes por ano em todo o mundo. Pesquisas 
demonstraram que bactérias resistentes aos antibióticos convencionais têm sido selecionadas 
com frequência. Os tratamentos para doenças causadas para viroses e cânceres, apesar do 
avanço em pesquisas, ainda precisam ser desvendados e potencializados. Levando em conta 
tais dados, o objetivo desta pesquisa é encontrar novas drogas, capazes de reduzir e tratar 
a proliferação destas doenças. Partindo deste ponto, a hipótese é de que essas novas drogas 
poderiam ser encontradas na ooteca da aranha Phoneutria nigriventer e na teia protetora da 
aranha Avicularia SP. Isso porque as teias protegem fisicamente os ovos, as caças e mesmo a 
própria aranha e, hipoteticamente, também contra possíveis ataques biológicos. Com a hipótese 
elaborada, eu pude iniciar a metodologia laboratorial de identificar, isolar e caracterizar essas 
novas drogas. A amostra foi fracionada pelo processo de purificação chamado Cromatografia 
Líquida de Alta eficiência (CLAE). Com estas, frações, testes antimicrobianos com bactérias, 
fungos, vírus e células cancerígenas foram feitos. Os resultados obtidos foram 11 frações com 
atividade antimicrobiana. Entre estas, duas frações de massas 1338Da e 1193.5Da (baixo peso 
molecular), apresentaram caráter peptídico e foram sequenciadas. Essas duas apresentaram 
atividade com baixa concentração contra oito fungos resistentes, mostrando, ainda, nula 
a atividade citotóxica em cultura celular de rim de boi. A sequência parcial de ambas as 
moléculas foi adquirida caracterizando como moléculas inéditas de acordo com banco de dados 
de proteínas, BLAST. Testes antivirais foram feitos e não demonstraram atividade antiviral. 
Testes cancerígenos já estão em andamento.

PALAVRAS-CHAVE: FÁRMACOS - DOENÇAS - SAÚDE

Projeto finalista pelo Simpósio de Pré-Iniciação Científica do Programa Cientista Aprendiz (São 
Paulo – SP)

 



105Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE 2012

UM ESTUDO SOBRE A FIBROSE CÍSTICA

Isabela Fleiss Breitbarg - isabela_breitbarg@hotmail.com
Marcelo Enrique Crivelari (Orientador) - marcriv@uol.com.br 

Colégio Renascença, São Paulo - SP 

Ciências Biológicas - 202 Genética

O meu projeto de pesquisa foca a dificuldade de compreensão de famílias com uma 
criança e/ou adulto com Fibrose Cística, que é um problema muito sério, pois causa falta de 
atendimento e tratamento adequado para essas crianças e/ou adultos.

Estou estudando sobre a Fibrose Cística, pois percebo que é uma doença pouco conhecida 
e que ainda existe muita negação para entendê-la. Por ter poucos casos no mundo, não apresenta 
linhas de pesquisas que possam ajudar famílias que tem interesse de entender melhor a doença 
e o único recurso que possuem são os médicos que muitas vezes explicam em uma linguagem 
difícil para qualquer um entender.

Buscando uma forma de fazer com que a doença fique mais conhecida, e que seja mais 
bem entendida, fiz entrevistas com uma família cujo um dos membros possui Fibrose Cística. 
A partir dos resultados, produzi um trabalho que poderá ser usado para o melhor entendimento 
da doença, tanto por parte de uma família, quanto por qualquer outra pessoa interessada no 
assunto.

PALAVRAS-CHAVE: FIBROSE CÍSTICA - DIFICULDADE DE COMPREENSÃO - MELHOR 
ENTENDIMENTO

Projeto finalista pela Feira Monográfica do Renascença (São Paulo – SP)
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UTILIZAÇÃO DAS ABELHAS SCAPTOTRIGONA POSTICA NA DETECÇÃO DE ESSÊNCIAS 
OLFATIVAS

Ephraim Luiz de Andrade França - doyovu_er@hotmail.com
Paul Isaac Laskowski Agababa - batatasuprema@gmail.com

Fabio Luiz Ferreira Bruschi (Orientador) - iniciacaocientifica@interativalondrina.com.br 
Colégio Interativa - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Londrina - PR 

Ciências Biológicas - 204 Zoologia

Este trabalho se resume em uma pesquisa baseada no condicionamento do PER 
conditioning, que é utilizado em vários países para que abelhas possam ser condicionadas, 
buscando que elas sempre sintam a presença da essência para a qual foram treinadas e, assim 
estiquem o seu probóscide. Aplicando esse processo neste trabalho, foram utilizadas abelhas 
Scaptotrigona postica para detectar essências olfativas, buscando substituir os cães que são 
utilizados na busca por drogas e TNT, que possuem desvantagem devido ao treinamento 
demorado, caro, de difícil obtenção e que precisa de pessoal especializado para ser exercido. 
Até agora não foram obtidos resultados positivos, principalmente porque o favo de mel da 
nossa abelha utilizada é menor que o da Apis melífera (abelha utilizada no condicionamento no 
Instituto Inscentinel e Rothamsted). Algumas novas hipóteses foram e estão sendo desenvolvidas 
para resolver os problemas atuais, como o condicionamento em filas de abelhas.

PALAVRAS-CHAVE: SCAPTOTRIGONA POSTICA - PER CONDITIONING - INSCENTINEL

Projeto finalista pela SITEC - Simpósio Interativa de Tecnologia e Ciências (Londrina – PR)
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ANÁLISE DOS PROBLEMAS DE HIGIENE BUCAL E DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO 
BEIJO ENTRE JOVENS

Sylvia Katherine de Medeiros Moura - sylviakaterine@hotmail.com
Clara Beatriz Fidelis de Miranda

Hiana Maria de Freitas Macêdo - hiana_uzl@hotmail.com
Cyntia Rafaela Ferreira de Moraes (Orientador) - cyntia_orion@yahoo.com.br 

E.E. 11 de Agosto Ensino de 1º e 2º Grau, Umarizal - RN 

Ciências da Saúde - 306 Saúde Coletiva

A importância de se utilizar o grau de higiene bucal e usar o beijo como um indicador 
por transmitir doenças entre jovens e adolescentes é uma maneira de avaliar o nível de 
informação, da educação e prática de higiene bucal entre esses jovens. A presente pesquisa 
teve por objetivo identificar o grau de higiene bucal e realizar um levantamento sobre os tipos 
de doenças mais incidentes entre jovens de cinco escolas do município de Umarizal - RN. Para 
realizar tal pesquisa, foi aplicado um questionário com perguntas de abordagens qualitativas e 
elaborada uma hipótese para melhor direcioná-la. Para testar tal hipótese, foram entrevistados 
520 estudantes a partir dos 11 anos e acima de 20 anos de idade. Os dados obtidos foram 
computados e foram elaborados gráficos para uma melhor observação e análise dos valores, que 
apresentaram variabilidade nos resultados. Podemos concluir que os cuidados com a higiene 
bucal variam de acordo com a idade, quanto mais jovens, maior é o cuidado com a higiene 
bucal, provavelmente por influência da família ou da escola, tanto com a escovação, quanto às 
visitas ao médico, e os tipos de doenças incidentes variaram e apresentaram os maiores valores, 
de maneira geral, entre jovens acima de 20 anos de idade.

PALAVRAS-CHAVE: HIGIENE BUCAL - DOENÇAS - JOVENS

Projeto finalista pela I Feira de Ciências do Semi-Árido Potiguar (Mossoró – RN)
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CONTROLE DE QUALIDADE E EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA DE COMPRIMIDOS DE 
PARACETAMOL

Lorena da Silva Ferreira - l.orena@hotmail.com
Taísa Leiras Gomes - taisa.leiras@hotmail.com

Marina das Neves Gomes (Orientador) - marina.neves.gomes@gmail.com 
IFRJ, Rio de Janeiro - RJ 

Ciências da Saúde - 303 Farmácia

O mercado brasileiro dispõe de diversas especialidades farmacêuticas contendo a mesma 
substância ativa. Independentemente da marca ou do fabricante, os medicamentos ofertado, 
sejam eles de referência, similares ou genéricos, devem apresentar eficácia e segurança 
equivalente. Essa é uma preocupação não somente dos agentes reguladores, mas também dos 
consumidores. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a equivalência farmacêutica de 
comprimidos de paracetamol. Também serão avaliadas a equivalência de uma amostra de um 
medicamento genérico e outra de um medicamento de referência. As amostras serão analisadas 
em relação ao peso médio, friabilidade, tempo de desintegração, doseamento, uniformidade 
de conteúdo e perfil de dissolução. Todos os testes serão realizados conforme a Farmacopeia 
Brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: PARACETAMOL - EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPRIMIDOS
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DESAFIOS DA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS À BASE DE FÁRMACOS DE BAIXA 
SOLUBILIDADE

Marcelli Tavares Alves - marcellialves@ig.com.br
Julia dos Santos Fernandes - juhh-fernandes@hotmail.com
Jean Lucas Menezes Cotta - jeanlucasmenezes@hotmail.com

Vivian de Almeida Silva (Orientador) - viviancefeteq@gmail.com 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ

Ciências da Saúde - 303 Farmácia

Fármacos pouco solúveis, para os quais a dissolução é o fator limitante para a absorção, 
representam um grande desafio para o formulador e, nesse sentido, a utilização de recursos 
capazes de promover a maior solubilização do fármaco e, consequentemente, melhorar 
a sua dissolução, representa uma alternativa bastante viável. O objetivo deste trabalho foi 
investigar um fármaco de baixa solubilidade, avaliando os possíveis desafios enfrentados pelos 
farmacotécnicos na produção de medicamentos à base desse fármaco e propor estratégias para 
garantir a liberação adequada do princípio ativo no seu local de ação. O fármaco de escolha 
para estudo foi a nimesulida (NMS), que apresenta pKa em torno de 6,5, podendo se comportar 
como ácido ou base fraca em função do solvente e é praticamente insolúvel em água (10 µg/
mL). Foram avaliadas as características físico-químicas da matéria-prima através de técnicas 
de Espectroscopia de Ultravioleta, Infravermelho e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). 
A solubilidade do fármaco e de medicamentos comercializados com este ativo foi avaliada 
em diferentes meios de dissolução, empregando-se um aparelho dissolutor. A adição de 
tensoativos ao meio mostrou-se essencial para evitar a saturação do mesmo, porém, o uso de 
altas concentrações diminui o poder discriminante das formulações. Diferentes ferramentas 
farmacotécnicas foram empregadas para modular a liberação do princípio ativo, como o uso de 
tensoativos, polímeros e oligossacarídeos, como a quitosana, ciclodextrinas e policaprolactona, 
agindo como transportadores do fármaco ou formando complexos de inclusão. Essas se 
mostraram estratégias interessantes na produção de medicamentos de liberação modificada, 
buscando aperfeiçoar as formulações.

PALAVRAS-CHAVE: SOLUBILIDADE - NIMESULIDA - POLICAPROLACTONA
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DILEMAS DA DIETA VEGETARIANA RESTRITA

Gabriela de Castro Magalhaes Tardelli - gabi._cmt@hotmail.com
Mariana Morais Zambom - marianazambom@hotmail.com

Flávia Trindade Almeida da Silva - fla_trindade@hotmail.com
Rodrigo Andrade da Cruz (Orientador) - rodrigo.andradecruz@gmail.com 

Colégio Giordano Bruno, São Paulo - SP 

Ciências da Saúde - 305 Nutrição

O tema contemplado pelo grupo foi escolhido por conta de sua importância em relação à 
forma de alimentação do ser humano na atualidade. Abrangendo questões como a exclusão de 
nutrientes obtidos a partir de alimentos de origem animal na dieta dos vegans e o modo como 
estes lidam com sua alimentação.

É uma questão bastante relevante, visto que se adequar a uma dieta vegetariana restrita 
requer um conhecimento nutricional para balanceá-la adequadamente. Mas a grande questão 
diante desse problema vem sendo o que formulamos como nossa questão norteadora: “É possível 
viver saudavelmente sem o consumo de nenhum alimento de origem animal?”

Para obtermos respostas para esse problema central formulamos hipóteses de acordo com 
nossas ideias inicias, sendo estas “A dieta isenta de alimentos de origem animal é insuficiente 
em comparação a uma dieta que engloba alimentos de origem animal” e “Dietas vegetarianas 
restritas podem prejudicar a saúde daqueles que a adotam”.

Partindo dessas questões, o grupo realizou entrevistas com vegans, buscando análises 
comparativas entre dietas onívoras (de indivíduos que consomem alimentos de origem animal 
e vegetal) e dietas vegetarianas restritas, obtendo resultados que foram discutidos e abordados 
de forma puramente nutricional, livre de interferências ideológicas.

PALAVRAS-CHAVE: VEGETARIANISMO RESTRITO - DIETA ALIMENTAR - NUTRIÇÃO

Projeto finalista pela XVI Feira do Colégio Giordano Bruno “Alimento: decifra-me ou devoro-te” 
(São Paulo – SP)
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DOENÇAS DA ERA DIGITAL: POSSÍVEIS PROGNÓSTICOS DE DOENÇAS ASSOCIADAS AO 
USO DE MICROCOMPUTADORES EM ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO INTEGRADO EM 

INFORMÁTICA, DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ

Lays Carrera Gonçalves - laysgoncalves@live.com
Rhaynara Suyanne Silva da Cunha - rhaynaragt@hotmail.com

Stella Gonçalves de Souza - stella_goncalves@live.com
Michele Soares de Lima (Orientador) - michele.lima@ifms.edu.br 

Raquel Pyrâmides Barbosa Pimenta (Coorientador) - raquel.pimenta@ifms.edu.br 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, Corumbá - MS 

Ciências da Saúde - 309 Educação Física

Doenças relacionadas ao uso de microcomputadores, tanto os de mesa quanto os portáteis, 
vêm apresentado crescimento significativo nas estatísticas das empresas do ramo de informática. 
Tais doenças podem causar modificações físicas, levando a incapacitações temporárias e até 
mesmo permanentes. Contudo, tais doenças podem ser prevenidas com aplicação de noções 
de ergonomia. Para investigar quais fatores de inadequação ergonômica poderão contribuir 
para futuras síndromes osteomusculares em alunos do curso técnico em informática do IFMS 
campus Corumbá, foi realizada pesquisa bibliográfica para identificar as principais síndromes 
ligadas ao uso excessivo de microcomputadores. Foram elaborados questionários de abordagem 
direta, a fim de obter dados relacionados aos tipos de posturas mais utilizados pelos usuários e 
à quantidade de horas em frente ao computador. Posteriormente, foram realizadas observações 
diretas nos alunos, durante as aulas de informática, utilizando noções de ergonomia. Os dados 
foram demonstrados em gráficos de porcentagem. No curso técnico integrado de informática, 18 
alunos do matutino e 24 alunos do vespertino responderam o questionário de abordagem direta. 
Durante a aula prática de laboratório, foram observados 22 alunos do matutino e 23 alunos do 
vespertino na abordagem indireta. Mais da metade dos alunos permanecem mais tempo à frente 
do computador quando em casa, do que quando em aula no IFMS. Os sintomas mais apontados 
pelos alunos foram visão embaçada, dores nas costas, na cabeça e pescoço. Durante a abordagem 
direta, nenhum aluno permaneceu sentado de forma ergonomicamente correta durante toda a 
aula, mesmo aqueles que responderam que consideram possuir uma boa postura frente ao 
computador. Torna-se, assim, necessário que seja realizado um trabalho de conscientização 
corporal e adequação das posturas junto aos alunos do curso técnico integrado em informática 
do campus Corumbá durante a utilização das máquinas, como forma de prevenção.

PALAVRAS-CHAVE: ERGONOMIA - MICROCOMPUTADOR - ENSINO TÉCNICO INTEGRADO

Projeto finalista pela FETEC MS - Feira de Engenharias, Tecnologias e Ciências de Mato Grosso do 
Sul (Campo Grande – MS)
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ESTUDO DA INCIDÊNCIA DE GRAVIDEZ ENTRE ADOLESCENTES NA E.E.M. RAIMUNDO 
NONATO RIBEIRO TRAIRI/CE

Mateus dos Santos Moura - santosmateus201016@gmail.com
Francisca Thayanne Gonçalves de Freitas - thayannefofa15@gmail.com

Sueli Moreira Gouveia (Orientador) - sueligouv@hotmail.com 
E.E.M Raimundo Nonato Ribeiro, Trairi - CE

E.E.M. Maria Celeste de Azevedo Porto - CE, Trairi - CE 

Ciências da Saúde - 306 Saúde Coletiva

Estudo descritivo de 21 casos de gestação entre adolescentes da E.E.M. Raimundo Nonato 
Ribeiro no Município de Trairi - CE, no período fevereiro de 2010 a agosto de 2011. Teve 
como objetivo fazer um levantamento da incidência de gravidez entre adolescentes na escola 
e contribuir para a sua redução, através da inserção da educação sexual, minimizando os 
problemas sociais advindos de uma gravidez precoce. A coleta de dados foi realizada através 
de entrevistas domiciliares, levantamento de dados juntos à Secretaria de Saúde do Município 
e Secretaria Escolar, utilizando-se de um questionário que permitiu a caracterização do perfil 
socioeconômico e epidemiológico das adolescentes. Coletaram-se, ainda, dados qualitativos a 
respeito do desejo de engravidar, aceitação da gravidez e das modificações nas suas perspectivas 
de vida decorrentes da maternidade. Foi solicitada autorização prévia das adolescentes ou de seus 
responsáveis legais, garantindo-lhes anonimato. As informações obtidas foram processadas e 
analisadas através de tabelas, gráficos, imagens e textos. As mesmas foram abordadas de forma 
que chamou a atenção da comunidade escolar para a situação vigente. Os resultados mostraram 
que devem ser propostos, como medidas mitigatórias, o desenvolvimento e divulgação de ações 
em prol da educação sexual através de cursos, campanhas de conscientização e programas 
educacionais escolares; que seja elaborado um planejamento estratégico para a temática; e 
proposta a criação de um grupo voltado para o acompanhamento das adolescentes e suas 
famílias, assim como a implantação de políticas públicas eficientes.

PALAVRAS-CHAVE: ADOLESCÊNCIA - GRAVIDEZ - PREVENÇÃO
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ESTUDO DO CARCINOMA DE MAMA E SUA EVOLUÇÃO PARA MAMA CONTRALATERAL OU 
RECIDIVA 

Paulina Faride Sayeg - pathy_lina@hotmail.com
Marcelo Henrique Crivelari (Orientador) - marcriv@uol.com.br 

Colégio Renascença, São Paulo - SP 

Ciências da Saúde - 301 Medicina

No mundo, assim como no Brasil, o câncer de mama é uma das neoplasias mais incidentes 
nas mulheres. Apesar da aparente cura após a cirurgia, mais de 50% das mulheres com câncer 
de mama apresentam recidivas dentro de cinco anos após o diagnóstico. Nessas pacientes, é a 
metástase, e não o tumor primário, a principal causa de morte. Pacientes tratadas de câncer de 
mama apresentam risco de duas a seis vezes maior de desenvolver câncer na mama contralateral, 
em relação à população feminina em geral. A literatura relata vários fatores de risco para 
aparecimento de câncer na mama contralateral. Entre esses, idade precoce ao diagnóstico do 
primeiro câncer, antecedentes familiares, mutação BRCA1 e ou BRCA2, deleção do gene CHEK2 
110delC, tipo histológico de carcinoma lobular, peso corpóreo, submissão à radioterapia prévia 
e o tratamento sistêmico são os mais importantes. Desses, talvez antecedentes familiares e 
idade precoce ao diagnóstico do primeiro câncer sejam os mais aceitos. Este trabalho tem 
como objetivo não só comparar, por meio de dados clínicos, a possível relação entre a recidiva 
e bilateralidade do carcinoma de mama, mas também relacionar a presença dos receptores de 
estrógeno-progesterona e a idade das pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: CARCINOMA DE MAMA - RECIDIVA - BILATERALIDADE

Projeto finalista pela Feira Monográfica do Renascença (São Paulo – SP)
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ESTUDO SOBRE AUTOMEDICAÇÃO EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA E.E. TEOTÔNIO 
VILELA E MORADORES DOS BAIRROS ADJACENTES

Gustavo Leão - live_la@hotmail.com
Monalisa da Silva Enz - live_la@hotmail.com

Ana Paula Alves de Farias - live_la@hotmail.com
Lilian Andressa Oliveira Olegário (Orientador) - lillianliz@hotmail.com 

E.E. Teotônio Vilela, Campo Grande - MS 

Ciências da Saúde - 303 Farmácia

A automedicação é caracterizada pela iniciativa de um doente em utilizar um medicamento 
que acredita que lhe trará benefícios no tratamento de doenças ou alívio de sintomas. 
Considerada uma prática comum, possibilita interações medicamentosas e intoxicações e não 
existem informações coesas sobre o tema nas escolas. O objetivo do projeto foi identificar e 
conhecer as características da automedicação dos alunos e da comunidade escolar. O estudo foi 
realizado por alunos do 2º ano do ensino médio da E.E. Teotônio Vilela. O método escolhido foi 
a entrevista. Através de um questionário, entrevistou-se 600 pessoas, com faixa etária entre 15 
e 65 anos, de ambos os sexos. Quando perguntado ao entrevistado qual era seu entendimento 
sobre automedicação, 21,8 % das mulheres e 23,4% dos homens não souberam definir. O 
índice mais elevado da automedicação foi encontrado com maior frequência entre as mulheres. 
Entre 31,8% dos homens e 27% das mulheres afirmam que tiveram algum problema com a 
automedicação. A principal queixa motivadora da automedicação foi dor de cabeça. Sobre 
a indicação dos medicamentos, constatou-se que 45% das mulheres utilizam medicamentos 
indicados por familiares, seguido por 36% dos homens. As respostas foram categóricas em 
afirmar o real motivo de se automedicar: a falta de tempo, o mau atendimento e a lotação 
nas unidades públicas de saúde. Os dados sugerem que automedicação é uma prática comum 
tanto entre homens e mulheres. Muitas vezes os sintomas apresentados não são considerados 
relevantes para que haja uma procura pelos serviços de saúde. Exige-se a necessidade de realizar 
ações educativas nas escolas, com o objetivo de esclarecer a população sobre os perigos da 
automedicação.

PALAVRAS-CHAVE: AUTOMEDICAÇÃO - ESTUDANTES - MEDICAMENTOS

Projeto finalista pela FETEC MS - Feira de Engenharias, Tecnologias e Ciências de Mato Grosso do 
Sul (Campo Grande – MS)
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FISIOTERAPIA AO ALCANCE DE TODOS

Allis Karolaynne Vasconcelos Alves
Eduardo Guimarães Labre Mazzei dos Santos

Leontino Labre Neto Mazzei dos Santos
Paulo Roberto Dalla Barba (Orientador) - pauloslg@hotmail.com 
Rosane Moura Costa (Coorientador) - rosanemc58@hotmail.com 

Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday, Palmas - TO 

Ciências da Saúde - 308 Fisioterapia e Terapia Ocupacional

A temática humanização do atendimento em saúde mostra-se relevante no contexto atual, 
uma vez que a constituição de um atendimento calcado em princípios como a integralidade 
da assistência, a equidade e a participação social do usuário mostra-se necessária. Baseados 
nisso, pensamos em utilizar as academias alternativas instaladas nas praças das cidades, a fim 
de torná-las extensões de clínicas fisioterápicas para pessoas de baixa renda, onde possam ser 
tratadas de forma digna e satisfatória, e também possam oferecer aulas de ginástica laboral para 
pessoas com problemas de stress, mau condicionamento físico e sedentarismo.

PALAVRAS-CHAVE: HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EM SAÚDE - ACADEMIAS ALTERNATIVAS 
- FISIOTERAPIA E GINÁSTICA LABORAL
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HORTA QUE TE QUERO VERDE - II

Itália Lima So - chang_tchayna@hotmail.com
Paula da Silva Guedes - paulaguedes1994@hotmail.com

Josely Alves de Paiva Henriques (Orientador) - joselyaphs@gmail.com 
Augusto Cesar dos Santos Henriques (Coorientador) - aujaph@yahoo.com.br 

Escola Senador João Cleofas de Oliveira, Vitória de Santo Antão - PE 

Ciências da Saúde - 306 Saúde Coletiva

A presente pesquisa é resultado do projeto anterior “Horta que te quero verde”, que teve 
como o objetivo propor e executar ações que levassem os estudantes a desenvolver o hábito 
da boa alimentação a partir dos produtos cultivados na horta orgânica escolar. Continuando 
o projeto, foram inseridas novas ações para potencializar os resultados. Nessas novas ações 
estão a inserção da Literatura de Cordel e a elaboração do Manual da Alimentação, que traz 
dicas para manter uma alimentação saudável e receitas nutritivas, muitas delas, preparadas a 
partir do reaproveitamento ou aproveitamento integral dos alimentos. Foi realizada também 
uma pesquisa através de questionário com o mesmo grupo de estudantes que fizeram parte do 
projeto I, observando-se um aumento significativo no consumo de hortaliças. Cerca de 70% 
dos estudantes afirmaram que modificaram alguns hábitos alimentares e começaram a incluir 
verduras e legumes na alimentação, de modo “in natura” ou através das receitas que incluem 
hortaliças no seu preparo. Observou-se também que 67,3% dos estudantes gostaram muito das 
receitas apresentadas e, apenas 10, 7% não gostaram. Pode-se concluir que o projeto não apenas 
contribuiu para combater a cultura da má alimentação dos jovens estudantes, mas também para 
mudanças de hábitos alimentares da comunidade, atingindo o seu objetivo maior: transcender 
os muros da escola. O uso dos Cordéis e o Manual da Alimentação potencializaram os resultados. 
Periodicamente, grupos de alunos se reúnem para declamar os cordéis da alimentação em 
espaços como praças públicas e eventos da escola, distribuindo folhetos, receitas e manual 
da alimentação, intensificando as ações e mobilizando um número cada vez maior de pessoas 
em prol da alimentação saudável. Um fator importante para o resultado positivo do projeto 
foi a participação e colaboração das merendeiras e dos professores que, com ações educativas, 
puderam contribuir para promover hábitos alimentares saudáveis aos estudantes.

PALAVRAS-CHAVE: HORTA ORGÂNICA - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - ESTUDANTES
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INFLUÊNCIA DOS ELETRÔNICOS NA SAÚDE, SONO E PSICOLÓGICO

Giovana Rosa Gameiro - giovana-gameiro@hotmail.com
Eduardo Kenji Imagawa - ekimagawa@hotmail.com

Bruna Rossetto Basso - bru_rbasso@hotmail.com
Saulo Cavalli Gaspar (Orientador) - saulogaspar@uol.com.br 

Colégio Universitário - Ensino Médio, Londrina - PR 

Ciências da Saúde - 306 Saúde Coletiva

O projeto teve como objetivo mostrar à população que o uso inadequado de eletrônicos 
pode gerar vários efeitos negativos. Foram feitas pesquisas para um conhecimento profundo 
do assunto, entrevistas com três médicos relacionados ao assunto para a obtenção de maiores 
informações, pesquisa de campo face a face e online para constatar se os efeitos estudados são 
detectados nas pessoas, tabulação dos dados e pesquisas de soluções para parte dos problemas 
constatados na saúde, sono e psicológico humanos.

Alguns dos danos estudados e causados pelo uso excessivo de eletrônicos foi a obesidade, 
quando ocorre falta de exercícios físicos; interferências no sono profundo, devido à menor 
produção de melatonina; depressão, isolamento, perda da capacidade de concentração, miopia, 
astenopia, entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: EXCESSO - ELETRÔNICOS - SAÚDE HUMANA
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JOGO QUE APOIA O TRATAMENTO DE CRIANÇAS DISLÉXICAS

Anna Victória Pandjarjian Mekhitarian - annamekhi@hotmail.com
Bruna Silva Cervelli - bscervelli@gmail.com

Anita Carolina Martins dos Santos - anitakarolmartins@hotmail.com
Adalberto de Castro Silva (Orientador) - acsilva@pueridomus.sebsa.com.br 

Pueri Domus - Verbo Divino, São Paulo - SP

Ciências da Saúde - 307 Fonoaudiologia

A dislexia é o distúrbio de aprendizagem da leitura e escrita de maior incidência nas 
salas de aula, estimando-se que entre 5% e 17% da população mundial seja disléxica. Pensando 
nisso, o projeto consiste na criação de um jogo com o intuito de auxiliar as pessoas disléxicas 
no estímulo ao desenvolvimento da consciência fonológica, que diz respeito à capacidade de 
manipulação dos sons da fala para serem codificados e decodificados permitindo a leitura e a 
escrita. A escolha do projeto foi incentivada pelo contato do grupo com profissionais da área 
da fonoaudiologia e a consequente facilidade no acesso a informações sobre o distúrbio. O jogo 
envolverá atividades que trabalharão com imagens, segmentação de palavras e frases, rimas e 
sons, dando suporte ao tratamento dos disléxicos com idades entre 5 e 10 anos.

PALAVRAS-CHAVE: DISLEXIA - CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA - DISTÚRBIO DE APRENDIZAGEM

Projeto finalista pela Olho de Prata – Verbo (São Paulo – SP)
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MEDSEG

Daniel Alves de Melo - godisjudge@hotmail.com
Vitor Sibuta Gomes Ferreira - vitor.sibuta@hotmail.com

Thomas Liu de Almeida - elthomasliu@gmail.com
Luís Francisco Teixeira (Orientador) - 9995.lteixeira@fundacaobradesco.org.br 

Fundação Bradesco Osasco I, Osasco - SP 

Ciências da Saúde - 306 Saúde Coletiva

Embora o Brasil tenha avançado na área social nos últimos anos, ainda persistem muitos 
problemas que afetam a vida dos brasileiros. Nos dias de hoje, pessoas que possuem uma 
condição financeira melhor estão procurando os planos de saúde e o sistema privado, pois a 
saúde pública encontra-se em estado de crise. Hospitais superlotados, falta de medicamentos, 
greves, falta de aparelhos, filas para atendimento, prédios mal conservados são os principais 
problemas encontrados em hospitais e postos de saúde da rede pública. A população mais 
afetada é aquela que depende desse atendimento médico, ou seja, as pessoas mais pobres.

No atual cenário da rede pública de saúde, os processos burocráticos que envolvem 
a prescrição de receitas, a venda e o controle de medicamentos, sejam eles controlados ou 
não, têm revelado um trabalho dispendioso e até mesmo pouco eficaz para garantir que esses 
métodos sejam realizados de maneira segura e efetiva. Este é o resultado de um sistema ainda 
não informatizado e que, por isso, não garante que o estabelecimento adequado venda o tipo 
de medicamento que lhe cabe vender, além de não garantir que a venda efetuada tenha sido à 
pessoa autorizada a adquirir tal medicamento.

Visando aperfeiçoar os procedimentos supracitados e, ao mesmo tempo, garantir que 
haja uma maior segurança na efetuação dos mesmos, encontramos na informatização uma 
oportunidade para dinamizar aquilo que é repetitivo, pois presentemente os dados do paciente 
são redigidos em notificações de receita que possuem cores (amarela, azul e branca) para indicar 
o grupo medicamentoso ao qual pertencem. Cadastrar os dados do paciente em um sistema 
que torna viável o controle da compra da medicação pela pessoa autorizada evitaria diversos 
problemas enfrentados na atualidade, justamente, pela falta do uso de ferramentas adequadas 
para a manutenção das receitas prescritas.

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE - SEGURANÇA - CONTROLE
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MOCHILA COM PROTETOR PARA A COLUNA

Marcos de Freitas Donates - marcos.donates@yahoo.com
Priscila Lins Pasquini - pl.pri@hotmai.com

Angela Santi Maria d’Amaral Matheus (Orientador) - 
9995.amatheus@fundacaobradesco.org.br 

Antenor Jonas Soares de Morais (Coorientador) - 9995.amorais@fundacaobradesco.org.br 
E.E.F.M.E.P.J.A. Embaixador Assis Chateaubriand, Osasco - SP 

Ciências da Saúde - 306 Saúde Coletiva

A coluna vertebral é uma estrutura flexível que dá movimento e sustentação à cabeça, 
fixação às costelas e aos músculos do dorso, suas curvaturas são responsáveis pela força e 
equilíbrio corporal.

À medida que o recém-nascido adquire controle sobre seu corpo, a forma da coluna 
progressivamente se altera, ocorrendo uma modificação na curvatura. Essa curvatura se 
desenvolve à medida que a criança tenta erguer a cabeça e quando tenta ficar em pé.

Os problemas posturais começam normalmente na infância, com o uso de mochilas 
pesadas para a escola, que exercem grande carga sobre a coluna vertebral.

Atualmente, a carga que os estudantes levam para a escola não é pequena, são vários 
cadernos, livros, estojos, lanche, além de brinquedos e outros pertences pessoais. Se este peso 
não é bem distribuído, pode provocar uma postura incorreta e, consequentemente, problemas 
na coluna. Quando o jovem carrega uma mochila além do peso ou fora da altura ideal, a 
tendência é inclinar o corpo para frente.

E, por estarem em fase de crescimento e desenvolvimento, crianças e adolescentes têm 
o corpo mais adaptável a mudanças e, assim, ficam mais suscetíveis a alterações posturais 
decorrentes do uso inadequado da mochila, podendo ocorrer problemas como hipercifose 
torácica e a escoliose postural. 

Pensando nesses problemas, desenvolvemos e adaptamos em uma mochila um suporte 
feito de silicone para preencher o espaço que fica entre a região lombar e a mochila, assim, 
quando a criança colocar a mochila com protetor de contato, esta ficará junto ao seu corpo, 
fazendo com que ele não se curve para frente e fique com a postura incorreta.

PALAVRAS-CHAVE: MOCHILA - COLUNA VERTEBRAL - DESVIOS NA COLUNA
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NATUGIZ

Letícia Caroline Gava Palácio - natugiz@hotmail.com
Luciana da Silva Giugni - luciana.giugni@hotmail.com

Aline Rios Assunção - aliinerios@yahoo.com.br
Franciane Boriollo (Orientador) - tur.fran@gmail.com 

Etec Trajano Camargo, Limeira - SP 

Ciências da Saúde - 306 Saúde Coletiva

No decorrer das aulas, o grupo notou que o giz convencional é utilizado diariamente 
pelos professores, porém uma grande parte reclama desse material, pois o mesmo causa erupções 
cutâneas, alergias, e problemas respiratórios, tanto nos educadores, quanto nos alunos.

Assim, surgiu a ideia de criar algo que pudesse solucionar esse problema. O intuito foi 
utilizar, então, produtos naturais para substituir os compostos químicos utilizados no giz, que 
são os principais causadores das complicações citadas acima. Testes foram feitos com casca de 
banana, casca de beterraba, água que sobra após o cozimento da mesma e, por fim, amido de 
milho. A mais correspondente foi a última experiência realizada, pois o amido de milho é de 
fácil acesso no Brasil e também possui propriedades benéficas à pele.

Mesmo com o uso do amido, não foi possível a retirada total do gesso, já que esse é 
o principal agente para uma boa aderência na lousa, portanto, após muitos experimentos, a 
receita final foi 60% de gesso, 40% de amido e para água foi empregada a mesma quantia usada 
para o amido. Outra opção também é utilizar a água que sobra após o cozimento da beterraba 
(como já foi citado anteriormente), pois a mesma tem nutrientes que favorecem a hidratação 
da pele. No início, o giz era moldado à mão, para chegar ao formato do giz convencional foi 
escolhida uma alternativa, um molde feito com mangueira de borracha. Testes continuam sendo 
realizados para aprimorar o projeto.

PALAVRAS-CHAVE: GIZ - PRODUTOS NATURAIS - ALERGIA 
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NUTRICELL: CONTROLE ALIMENTAR EM DISPOSITIVO MÓVEL

Luiz Fernando do Nascimento dos Santos - fernandomm14@gmail.com
Rodrigo Antonio Soares - k0jy@hotmail.com

Rafael Pereira Sousa - sousa_rps@hotmail.com
Roney Staianov Caum (Orientador) - roney.staianov@gmail.com 

Etec Monte Mor, Monte Mor - SP 

Ciências da Saúde - 305 Nutrição

Os dispositivos móveis, como o celular, inventado no ano de 1940, cresceu tanto que 
hoje o número dos mesmos é maior do que população brasileira (IBGE 2010). O celular já 
deixou de ser um eletrônico que servia apenas para utilização de chamadas telefônicas portáteis 
e passou a se tornar também um objeto para fins de lazer, com suas inúmeras funções e 
aplicativos. Nutricell é uma ferramenta facilitadora que possibilitará ao usuário ter um controle 
dos nutrientes consumidos em suas refeições ao longo do dia, semanalmente, mensalmente ou 
até mesmo anualmente. Auxiliando todos que necessitam de dietas específicas. O aplicativo 
utiliza os dados preenchidos pelo usuário, assim possibilitando os cálculos de índices e dos 
nutrientes ingeridos, utilizando um banco de dados no qual todos os alimentos têm seus valores 
nutricionais definidos por porções.

PALAVRAS-CHAVE: DISPOSITIVO MÓVEL - NUTRIÇÃO - APLICATIVO
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PERFIL DA COMUNIDADE DO IFC – CAMPUS CAMBORIÚ QUANTO À DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E 
TECIDOS

Alessandra de Santana Fantini - ale_sfantini@hotmail.com
Camila Letícia Vier - alguem.sem.login@hotmail.com

Ágata Regiane Quissini (Orientador) - agataregiane@yahoo.com.br 
Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú, Camboriú - SC 

Ciências da Saúde - 306 Saúde Coletiva

A doação de órgãos e tecidos é uma prática incentivada no Brasil, no entanto, o acesso 
a essas informações permanece restrito aos interessados no assunto e o número de doadores 
é insuficiente. É necessário difundir uma consciência positiva quanto ao tema, uma vez que 
essa decisão pode salvar ou melhorar a qualidade de muitas vidas. Infelizmente, verifica-se que 
muitas pessoas morrem no aguardo de transplantes, evidenciando que ainda são ineficientes 
os esforços em torno de um processo de conscientização que resulte na decisão de doar. Esta 
pesquisa visou identificar o perfil da comunidade do IFC – Campus Camboriú a respeito da 
doação de órgãos e tecidos, verificando seus conhecimentos sobre o assunto e identificando 
crenças em mitos contrários ao processo de doação, além de averiguar se o acesso à informação 
é determinante na decisão de tornar-se doador. Para realização da coleta de dados, utilizou-
se um questionário de perguntas objetivas a respeito da doação de órgãos e tecidos no Brasil, 
desenvolvendo assim um perfil da comunidade do campus. Esse questionário foi aplicado em 
discentes, docentes e funcionários da Instituição. Após a coleta de dados, fez-se a tabulação dos 
mesmos, resultando assim no perfil da população investigada. Com os resultados, percebeu-se 
que a maioria entrevistada se declara doadora, mesmo conhecendo apenas em parte do processo 
de doação, concluindo, portanto, que o acesso à informação não é determinante na decisão de 
tornar-se doador. Também foi possível identificar que muitos dos entrevistados ainda conservam 
mais de uma crença em mitos relacionados à doação de orgãos e tecidos.

PALAVRAS-CHAVE: DOAÇÃO DE ÓRGÃOS - PERFIL - SAÚDE
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PESQUISANDO A AÇÃO LARVICIDA DO MELÃO-DE-SÃO-CAETANO (MORMODICA 
CHARANTIA), DA ARRUDA (RUTA GRAVEOLANS) E DO BOLDO (VERNONIA CONDENSATA) 

NO CONTROLE DO VETOR AEDES AEGYPTI ABAETETUBA/PARÁ

Rafael Carmo da Costa - elemaier@hotmail.com
Maria Gorete Abreu Costa da Paz (Orientador) - agoretepaz@ymail.com 

E.E.E.F.M. Professora Benvinda de Araújo Pontes, Abaetetuba - PA 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Matemática e Científica/Clube de Ciências 

de Abaetetuba, Abaetetuba - PA 

Ciências da Saúde - 306 Saúde Coletiva

O estudo apresenta a utilização da erva melão-de-são-caetano, da arruda e do boldo 
como larvicidas, dando continuidade ao projeto “Pesquisando a ação larvicida do melão-de-
são-caetano utilizando a larva do Aedes aegypti”, pelo emprego popular das duas novas ervas 
no combate a piolhos. Essas plantas têm amplo emprego na medicina popular e, em comum, o 
uso como vermífugas. Cientes de que entre as medidas utilizadas para o controle dos focos de 
mosquitos vetores de doenças parasitárias humanas, como a malária, a dengue e a febre amarela, 
está o uso de substâncias tóxicas e danosas ao meio ambiente, pois, acaba atingindo outras 
espécies animais de pequeno porte indiscriminadamente, objetivamos pesquisar a eficiência de 
substâncias bioativas contidas nas ervas estudadas que possam ser utilizadas na exterminação de 
larvas nocivas a vertebrados, além de buscar alternativas que possam somar-se às já existentes, 
de encontrar meios naturais, de fácil manipulação, acesso e não prejudiciais ao meio ambiente, 
tendo como meta principal fazer parcerias com os órgãos competentes para atingir a população. 
Contribuindo, assim, com o combate à proliferação das mesmas, desenvolveu-se esta pesquisa, 
de modo a avaliar a ação de produtos oriundos de folhas, flores, frutos e sementes das plantas, 
utilizando as larvas do Aedes aegypti, por serem estas mais comuns na região e de fácil coleta. 
Fez-se uso do sumo (extrato líquido) e extrato seco extraídos da folha fresca, do pó da folha 
desidratada do melão, da arruda, do boldo, da semente e do bagaço resultantes da extração 
do sumo, e de flores do melão, com resultados positivos para a folha fresca, folha desidratada, 
flores e semente. Acredita-se que esta ação esteja associada à presença de alcaloides nas ervas 
pesquisadas. No entanto, faz-se necessária a continuação da pesquisa para que se possa realizar 
a análise fitoquímica que tem por objetivos conhecer os constituintes químicos do vegetal e 
analisar sua presença.

PALAVRAS-CHAVE: LARVA - MOSQUITOS - PLANTAS

Projeto finalista pela Feira de Ciências do Município de Abaetetuba (Abaetetuba – PA)



127Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE 2012

 PETIT SUISSE PARA CRIANÇAS INTOLERANTES À LACTOSE

Isabella Rocha Ciarrocchi - petitsuisseparaintolerantes@hotmail.com
Camila Resende Venancio - camilaresende@hotmail.com

Thaís Karoline Hergert - tahis_tita@hotmail.com
Margarete Francescato Sampaio (Orientador) - mgfrancisca@yahoo.com.br 

Etec Trajano Camargo, Limeira - SP 

Ciências da Saúde - 305 Nutrição

O trabalho desenvolvido tem como objetivo geral desenvolver um queijinho tipo petit 
suisse à base de soja para portadores de intolerância à lactose de 4 a 12 anos de idade. Intolerância 
à lactose é uma doença causada pela falta ou deficiência da lactase, enzima responsável pela 
hidrólise da lactose, presente no leite de vaca, e ocorre principalmente em crianças, que 
além de sofrerem pela doença, sofrem pelo desejo de consumirem o lacticínio. Com base em 
informações gerais sobre a patologia, decidiu-se elaborar um queijo tipo petit suisse à base de 
soja, destinado às crianças. Para a elaboração do produto, utilizou-se soja em grão, lactobacilos, 
água, morango, açúcar e flavorizante. O leite de vaca foi substituído pelo extrato de soja, que 
é boa fonte de proteína, fibras, vitamina B1, isoflavona e, ainda que em menor quantidade, 
cálcio. Para obter-se uma preparação cremosa, com sabor in natura de morango, mascarando-se 
o sabor forte da soja, foram realizadas cinco aulas praticas, entretanto somente na última foi 
alcançado o objetivo. Realizou-se análise hedônica cacial com o público-alvo, verificando-se, 
assim, a comprovação da aceitação total do produto. Em relação ao sabor o produto, obteve-se 
aceitação de 86,3% em relação à cor, 90,9% aceitaram plenamente e 72,7% acharam totalmente 
agradável o cheiro da preparação. Cada porção de 240 gramas da preparação renderá à criança 
112 calorias, 10g de carboidratos, 4,8g de proteína e 20,6g de lipídeos.

PALAVRAS-CHAVE: INTOLERÂNCIA À LACTOSE - CRIANÇAS - PETIT SUISSE
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POMADA À BASE DO EXTRATO DA PLANTA BAUHINIA FORFICATA: AVALIAÇÃO DA 
ESTABILIDADE E EFICÁCIA NA CICATRIZAÇÃO DE LESÕES CUTÂNEAS DE ANIMAIS 

DIABÉTICOS

Renata Colla Thosi - renata.thosi_cientistaaprendiz@hotmail.com
Walter Von Söhsten Xavier Lins - walterxavier95@hotmail.com

Mara Cristina Pane (Orientador) - mara.pane@cda.colegiodante.com.br 
Sandra Maria Rudella Tonidandel (Coorientador) - 

vsandra.tonidandel@cda.colegiodante.com.br 
Colégio Dante Alighieri, São Paulo - SP 

Ciências da Saúde - 303 Farmácia

Diabetes é uma das doenças que mais afeta a humanidade. Um dos grandes problemas 
que as pessoas diabéticas enfrentam é o difícil processo de cicatrização de lesões cutâneas. 
A Bauhinia forficata é a planta mais usada no Brasil como remédio natural antidiabético, 
conhecida como “pata de vaca”. Estudos fotoquímicos identificaram um marcador químico, 
denominado campferol, encontrado apenas nas folhas da espécie Bauhinia forficata, que 
contribui para explicar a atividade hipoglicemiante da mesma e é um importante padrão na 
análise de amostras comerciais desta. 

Projetos anteriores verificaram que o processo cicatricial de lesões de ratos diabéticos 
foi acelerado quando tratados com creme enriquecido com insulina animal, sugerindo que 
a insulina participe dos eventos celulares e moleculares na reconstituição do tecido. Assim, 
a nossa questão de investigação é se é possível desenvolver e avaliar a estabilidade de uma 
pomada à base de extrato de Bauhinia forficata, bem como avaliar a eficácia em acelerar o 
processo de cicatrização de ratos diabéticos.

A nossa hipótese é que isso é possível, uma vez que popularmente essa planta já é 
utilizada como hipoglicemiante, portanto, terá um efeito tópico positivo na aceleração do 
processo cicatricial das lesões cutâneas de animais diabéticos. Além do que, acreditamos ser 
mais fácil e rápido de se fabricar uma pomada de procedência vegetal do que animal.

O procedimento metodológico incluiu a preparação, concentração e otimização dos 
extratos da planta Bauhinia forficata. Preparamos as frações do extrato metanoico da planta, 
determinamos o perfil cromatográfico das frações e conseguimos identificar a presença do 
flavonoide campferol na planta. 

As próximas etapas planejadas em curto prazo são a formulação e avaliação da 
estabilidade da pomada, assim como sua eficácia em relação à aceleração da cicatrização de 
lesões cutâneas em ratos diabéticos, seguido da análise estatística. Para isso, serão utilizados 12 
ratos wistar machos com seis semanas de idade.

PALAVRAS-CHAVE: BAUHINIA FORFICATA - POMADA CICATRIZANTE - ATIVIDADE 
HIPOGLICÊMICA

Projeto finalista pelo Simpósio de Pré Iniciação Científica do Programa Cientista Aprendiz (São 
Paulo – SP)
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 PRODUÇÃO DO ALIMENTO FUNCIONAL A BASE DA BETA VULGARIS L. (BETERRABA) E 
PASSIFLORA EDULIS SIMS (MARACUJÁ) NO PROCESSO ALTERNATIVO NA PREVENÇÃO E 

CONTROLE DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMÍSSIVEIS A DIABETES MELLITUS TIPO II 
E HIPERTENSÃO ARTERIAL

Wellington da Silva Mota - weliguatu@hotmail.com
Laiana da Silva Medeiros - laianamedeiros@yahoo.com.br

Carliana Aquino Tavares (Orientador) - carliana.tavares@bol.com.br 
E.E.E.P. Amélia Figueiredo de Lavor, Iguatu - CE 

Ciências da Saúde - 305 Nutrição

Nosso projeto é uma proposta pedagógica baseada nos princípios da TESE (Protagonismo 
Juvenil, Formação Continuada, Replicabilidade), com o objetivo de promover ações voltadas ao 
entendimento crítico e construtivo dos que fazem parte de uma geração que não se alimenta 
pensando na nutrição, mas sim para satisfazer o desejo dos olhos.

Todos lutam para que as doenças crônicas e o processo degenerativo biológico sejam 
eficientemente combatidos. Mas, infelizmente, ainda há no mundo muitos que desconhecem o 
valor dos alimentos. Com isso desenvolvemos e trabalhamos um alimento funcional feito de 
pasta de beterraba juntamente com a farinha da casca do maracujá para combater a Diabetes 
mellitus II e a Hipertensão Arterial. O mecanismo é o seguinte: a pasta da beterraba é rica 
em nitrato, após ingerido, 25% do nitrato atinge a circulação sanguínea e acumula-se nas 
glândulas salivares. Na língua, ele é convertido a nitrito por bactérias naturalmente presentes 
na boca e, este, quando chega ao estômago, transforma-se em óxido nítrico, um potente vaso 
dilatador. O resultado foi a redução da pressão arterial. A farinha da casca do maracujá controla 
a taxa de açúcar no sangue e é rica em uma substância chamada pectina, uma fração de fibra 
solúvel que, em nosso organismo, forma um gel. No caso da diabete, ela dificulta a absorção de 
carboidratos de uma maneira geral, inclusive da glicose. A farinha já foi testada na UFRJ, com 
bons resultados.

PALAVRAS-CHAVE: ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO - VIDA

 



130 FEBRACE 2012 - Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 

PRODUTOS DE PIMENTA: UMA ALTERNATIVA SABOROSA E SAUDÁVEL

Juliana Bento do Carmo
Hygor Amaral Santana - hygor_amaral@hotmail.com

Bruno Mateus dos Santos - brunomateus.santos@hotmail.com
Márcio Ramatiz Lima dos Santos (Orientador) - mramatiz@hotmail.com 

Welcio Rodrigues da Silva (Coorientador) - welcio_rs@hotmail.com 
Instituto Federal Goiano - Campus Ceres, Ceres - GO 

Ciências da Saúde - 305 Nutrição

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma geleia a base de pimenta utilizando 
o material cultivado no campo experimental do IF Goiano Campus Ceres e realizar análise 
sensorial de aceitação do produto. As pimentas foram produzidas no campo experimental do 
IFG - Campus Ceres. As cultivares de pimentas Malagueta, cedidas pela Embrapa Hortaliças-
CNPH, foram colhidas em estádio de maturação, classificadas quanto à presença de injúrias, 
lavadas em solução clorada de 150 mg.L-1, enxaguadas em água corrente potável e depois 
escorridas para secagem. Extraiu-se a pectina da casca do maracujá em meio aquoso com 
limão e levada ao cozimento por 3 horas, concentrando o máximo possível. A mistura foi 
multiprocessada em blender e então apresentou aspecto gelatinoso. A pectina novamente foi 
levada ao fogo juntamente com 2,3 Kg de açúcar e 50 mL de polpa da pimenta malagueta. Com 
o prazo de aproximadamente 1 hora e 30 minutos, sendo sempre mantida em movimento nesse 
período. Após o resfriamento, a geleia foi embalada em vasilhames plásticos. A aceitação da 
geleia para o parâmetro aroma foi de 97,5%, para consistência foi de 100%, para sabor foi de 
97,5%, para cor foi de 90,0% e para o aspecto geral foi de 100%. Observou-se que os produtos 
de pimenta apresentaram um bom rendimento com as cultivares utilizadas. Os resultados 
das análises sensoriais indicaram uma aceitação de aproximadamente 98,0% para todos os 
parâmetros analisados. Para a geleia, há necessidade de melhorar a cor para propiciar um 
melhor aspecto. Concluiu-se que é possível estimular a população a consumir mais pimenta com 
esses produtos promovendo diversos benefícios à saúde. Os resultados obtidos indicaram uma 
excelente aceitação da geleia de maracujá à base de pimenta com índice de aceitabilidade acima 
de 97,0%. Estes resultados indicam que esse produto tem potencial para ser comercializado.

PALAVRAS-CHAVE: CAPSAICINA - PIMENTA - GELEIA

Projeto finalista pela XIII Feira de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal Goiano - Campus Ceres 
(Ceres – GO)
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SABONETE ESFOLIANTE À BASE DE CASCA DO OVO E GRANOLA

Isabela Logrado de Marcus - isahlogrado@hotmail.com
Nathália Barros Vieira - nathalia.bv@hotmail.com

Wallery Carolina Gonçalves Barros - walleryc@hotmail.com
Samylla de Kássia Bezerra Lopes (Orientador) - samylla_bezerra@hotmail.com 

Colégio Adventista de Imperatriz, Imperatriz - MA 

Ciências da Saúde - 301 Medicina

O presente estudo pretende desenvolver um sabonete à base da casca do ovo e granola, 
consolida uma investigação voltada para compreender os problemas dermatológicos e executar 
uma solução. Trata-se, portanto, de um estudo com a finalidade de retratar tal problema e, ao 
mesmo tempo, desenvolver um produto para o mesmo. Os componentes do sabonete, como 
a granola, possuem propriedades ativas, que agem proporcionando benefícios para a pele. A 
partir de um alto índice de problemas dermatológicos, percebeu-se a necessidade de um produto 
de baixo custo, prático e eficaz. Com essa inovação, pode-se abranger as diversas causas dos 
problemas dermatológicos, como a falta de divulgação e conscientização sobre o determinado 
assunto. Assim, além de trazer um produto inovador, eficaz e de baixo custo, beneficiamos 
principalmente a classe de baixa renda.

PALAVRAS-CHAVE: SABONETE - PELE - GRANOLA

Projeto finalista pela Expo Ciências do Sudoeste Maranhense (Imperatriz – MA)
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A INVASÃO DO GIGANTE NA CIDADE DE IRECÊ

Marcos Durães Santos - marcos.d.santos@hotmail.com
Matheus Lima Santos - matheuslimasantos@hotmail.com

Aline Kasue Watanabe Cova (Orientador) - alinekasue@hotmail.com 
Fundação Bradesco Irecê, Irecê - BA 

Ciências Agrárias - 401 Agronomia

A cidade de Irecê localiza-se na zona fisiográfica da Chapada Diamantina, apresenta um 
clima semiárido e economia baseada na agricultura de hortaliças. A antiga capital do feijão, 
além de sofrer com a sazonalidade e a escassez de água dos últimos anos, vem sendo atacada 
por pragas e doenças nos cultivos agrícolas. Atualmente, surgiu um molusco popularmente 
conhecido como caramujo gigante-africano, que devasta as plantações e pode transmitir 
doenças para o ser humano. O gigante-africano Achatina fulica é potencialmente transmissor 
da angiostrongilíase meningoencefálica ao homem, conhecida popularmente como meningite 
eosinofílica (meningoencefalite), podendo levar o homem à cegueira permanente e até mesmo 
à morte. Outra doença é a angiostrongiliase abdominal, que causa no homem perfurações nos 
órgãos abdominais. O molusco tem alta proliferação e rusticidade e foi introduzido no Brasil 
por produtores de escargot. O Achatina fulica não foi aceito ao paladar do brasileiro sendo solto 
na natureza e descartado de forma irregular, o que favoreceu a disseminação por todo o Brasil. 
O presente trabalho visa investigar plantas venenosas que possam controlar e/ou exterminar 
o molusco. Montou-se um estudo no laboratório de ciências da Fundação Bradesco de Irecê, 
com nove experimentos contendo caramujos e diversas plantas venenosas, com o objetivo de 
identificar qual das espécies pode controlar o caramujo gigante-africano. Observou-se que o 
caramujo tem resistência a muitas plantas e que potencialmente a coroa de cristo (Euphorbia 
milii) foi a que se mostrou mais favorável ao controle do caramujo, necessitando um estudo 
mais detalhado sobre a seiva da planta.

PALAVRAS-CHAVE: GIGANTE AFRICANO - MOLUSCO - PRAGA AGRÍCOLA
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ANÁLISE SENSORIAL DE QUEIJO DE LEITE DE OVELHA

José Rodrigues Neto - gineceu_15@hotmail.com
João Eduardo Ferreira da Silva - ramatiz@live.com

Ronne Kaique Silva - ramatiz@live.com
Márcio Ramatiz Lima dos Santos (Orientador) - mramatiz@hotmail.com 

Marcelo Marconde de Godoy (Coorientador) - marcelo.godoy@ifgoiano.edu.br 
Instituto Federal Goiano - Campus Ceres, Ceres - GO 

Ciências Agrárias - 407 Ciência e Tecnologia de Alimentos

O objetivo deste trabalho foi desenvolver queijo frescal e temperado de leite de ovelha 
para fornecer uma alternativa alimentar para o refeitório do IF Goiano Campus Ceres. O IF 
Goiano Campus Ceres tem um setor de ovinocultura com cerca de 169 animais, sendo 20 fêmeas 
em lactação. 80% dos alimentos do nosso refeitório vêm dos setores de produção da escola 
(carne suína e ovina, ovos, leite de vaca, frango etc.). Para aumentar a oferta de alimentos 
do refeitório, pensou-se em industrializar o leite das ovelhas na fabricação de queijo frescal 
e temperado. O leite de ovelha rende 50% a mais que o de vaca na produção de queijos e é 
superior quanto à composição nutricional. Os animais foram ordenhados e o leite processado 
no setor de agroindústria, com pasteurização lenta a 65ºC por 30 minutos e resfriados a 40ºC. 
Em seguida, foram adicionados 10 mL de coalho e esperou-se a coagulação. A coalhada foi 
cortada e dessorada. Foi adicionada de 3% de sal à massa e metade dela foi temperada com 30 
g de orégano e colocada em formas. Procedeu-se à analise sensorial com 80 provadores não 
treinados utilizando-se uma Escala Hedônica de nove pontos para os parâmetros cor, sabor, 
textura, aroma e aspecto geral. Os resultados mostraram uma boa aceitabilidade de ambos os 
queijos, sendo que o queijo temperado obteve notas maiores que o queijo frescal para todos 
os parâmetros analisados. As médias gerais foram de 70,16% e 73,02% para o queijo frescal e 
queijo temperado, respectivamente. Conclui-se que o queijo de leite de ovelha teve boa aceitação 
e que pode ser uma alternativa alimentar nutritiva e barata a ser utilizada no refeitório do IF 
Goiano Campus Ceres.

PALAVRAS-CHAVE: LEITE - QUEIJO - OVELHA

Projeto finalista pela XIII Feira de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal Goiano - Campus Ceres 
(Ceres – GO)
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CONDIÇÕES DE HIGIENE DE ESTABELECIMENTOS PRODUTORES E COMERCIALIZADORES DE 
PAMONHA EM INHUMAS - GO 

Luanna Alves Conrado - luannaconrado82@hotmail.com
Simone Silva Machado (Orientador) - simonesilvamachado@gmail.com 

Darlene Ana de Paula Vieira (Coorientador) - 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Inhumas - GO 

Ciências Agrárias - 407 Ciência e Tecnologia de Alimentos

Este trabalho teve por objetivo avaliar as condições higiênico-sanitárias de pamonharias 
de Inhumas - GO. Foram analisadas amostras de pamonhas salgada e doce, provenientes de cinco 
estabelecimentos, quanto a temperatura no momento do consumo e do pH. Verificou-se, por 
meio de um check-list, os requisitos mínimos de higiene e sanidade dos estabelecimentos. Com 
base nos resultados obtidos, foi desenvolvida uma apostila didática, enfatizando os requisitos 
não conformes. Após a distribuição do material, foi realizada nova verificação. A temperatura 
verificada variou de 62,8°C a 94,3ºC para as amostras do tipo doce e 61,9°C a 93,6°C para as 
amostras do tipo sal, indicando a não conformidade em 20% das amostras e a conformidade 
em 80%. O valor de pH manteve-se entre 5,56 a 7,23 e nenhuma das pamonharias avaliadas 
atendeu aos requisitos mínimos exigidos pelas legislações higiênico-sanitárias em vigor para 
estabelecimentos manipuladores e comercializadores de alimentos prontos.

PALAVRAS-CHAVE: QUALIDADE - SEGURANÇA ALIMENTAR - CONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS
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CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS

Mateus Dalpubel Mattiuzzi - matmattiuzzi@hotmail.com
Ademilton Aparecido dos Santos - ademilton.apds@hotmail.com

Fernando Augusto Bueno - ab-fernando@hotmail.com
José Fernandes da Silva (Orientador) - professorjosefernandes@gmail.com 

Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo, Palotina - PR 

Ciências Agrárias - 401 Agronomia

O controle biológico é uma ótima alternativa para o pequeno e o grande produtor 
evitando altos custos de produção. Esse método usa inimigos naturais para controlar as pragas 
nas lavouras e ou nas hortas, sem agredir a natureza, usando a cadeia alimentar.

Os procedimentos envolvem realização de pesquisas em propriedades rurais da região 
e confecção de maquete abordando as diferentes situações relacionadas ao controle biológico. 
Inclui, também, a apresentação de formulações que auxiliam no controle biológico. Os principais 
resultados estão relacionados à divulgação em dois eventos de importância regional, nos quais as 
expectativas foram atendidas de forma a sensibilizar o público, principalmente os estudantes.

PALAVRAS-CHAVE: CADEIA ALIMENTAR - SUSTENTABILIDADE - AGRICULTURA FAMILIAR

Projeto finalista pela Feira de Ciências e Tecnologia de Palotina (Palotina – PR)
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DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE INSETICIDA BOTÂNICO DE 
DIEFFENBACHIA SP. NO CONTROLE DE SPODOPTERA FRUGIPERDA E ANTICARSIA 

GEMMATALIS

Leonardo Gomes Dellaroza - leo_dellaroza@hotmail.com
Guilherme Araújo Pelissari - tripazoide@hotmail.com
Paulo Henrique Giuzio - paulo_giuzio@hotmail.com

Fabio Luiz Ferreira Bruschi (Orientador) - iniciacaocientifica@interativalondrina.com.br 
Jovenil José da Silva (Coorientador) - jovenil@cnpso.embrapa.br 

Colégio Interativa - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Londrina - PR 

Ciências Agrárias - 401 Agronomia

Como regra de manutenção dos sistemas biológicos, toda população é regulada por 
antagonistas. Esse processo ocorre espontaneamente na natureza e não é dependente da 
interferência do homem. Na ausência de controladores naturais, a população de um determinado 
organismo poderia aumentar indiscriminadamente (MOTA, 2003). Portanto, o objetivo da 
pesquisa é criar um método para diminuir as pragas nas plantações de milho e de soja. Foram 
desenvolvidos testes para controle biológico de Spodoptera frugiperda (lagarta-cartucho - 
milho) e Anticarsia gematallis (lagarta da soja). Para isso, foram desenvolvidos extratos dos 
seguintes vegetais: comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia picta Schott); espada-de-são-jorge 
(Sansevieria trifasciata); santa bárbara (Manihot utilissima Pohl); primavera (Bouganvillea sp.) 
e fumo (Nicotina Tabacum). A partir das análises de mortalidade durante o período decorrente 
de 96h, foi selecionado o extrato mais eficiente para combater as lagartas. O extrato que se 
mostrou mais eficaz foi o de comigo-ninguém-pode, apresentando uma mortalidade acima de 
50%, o que mostra a possibilidade de um controle eficiente e acessível a todos os produtores. 
Novos testes serão realizados para comprovar a eficiência do extrato, além da montagem de 
experimentos em larga escala.

PALAVRAS-CHAVE: SPODOPTERA FRUGIPERDA - ANTICARSIA GEMMATALIS - DIEFFENBACHIA
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ECOPOTE

Anamaria Roarelli Walti - aninharoarelli@hotmail.com
Gabriel da Mota Silveira - gabriel.torre@hotmail.com

Angela Capelari Renzano (Orientador) - angelacapelarirenzano@yahoo.com.br 
Etec Salles Gomes, Tatuí - SP 

Ciências Agrárias - 402 Recursos Florestais e Engenharia Florestal

A ideia do projeto surgiu a partir do planejamento da implantação de um viveiro de mudas 
nativas, no qual, através de estudos e pesquisas realizadas, descobriu-se a importância dos 
recipientes. Buscando, assim, alternativas para lidar com os altos índices de poluição ambiental 
que mobilizou nossos estudos, tentamos desenvolver uma solução para substituir os recipientes 
plásticos utilizados atualmente na produção de mudas, que são os tubetes de polipropileno e os 
sacos plásticos de polietileno. Dessa maneira, prestamos um serviço duplo à natureza: primeiro 
não descartando materiais poluentes no solo e, segundo, retirando dele um resíduo. Nosso 
trabalho justifica-se por um projeto que respondesse aos princípios da sustentabilidade, sendo 
ambientalmente e socialmente correto, além de ser economicamente viável. Desenvolvemos 
o ECOPOTE, recipiente biodegradável, produzido artesanalmente tendo como base principal 
a pasta de papel reciclada, algo renovável e biodegradável, sem adição de produtos químicos 
modificados que possam vir a agredir o meio ambiente. As vantagens do ECOPOTE é possuir 
um sistema de drenagem, maior retenção de umidade e substrato, facilidade no manejo (leveza 
e resistência), agilizar o plantio sem agressão às raízes e baixo custo (material reciclado).

PALAVRAS-CHAVE: RECIPIENTE ALTERNATIVO - BIODEGRADÁVEL - SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL
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EMBALAGENS ECOLÓGICAS PARA MUDAS

Ana Gabriela Person Ramos - ninabi@hotmail.com
Graziele Cristine da Silva - grazii_pee@hotmail.com
Tatiane Cipriano Florido - tatikaaaa@hotmail.com

Erica Gayego Bello Figueiredo Bortolotti (Orientador) - ericafb@uol.com.br 
Etec Conselheiro Antonio Prado, Campinas - SP 

Ciências Agrárias - 402 Recursos Florestais e Engenharia Florestal

As embalagens plásticas surgiram no final de década de 1950 e revolucionaram a vida 
moderna. Cerca de meio bilhão de toneladas deste material são produzidas anualmente a partir 
de hidrocarbonetos fossilizados (petróleo). São materiais incríveis, no entanto, acabam sempre 
no lixo, realizando um ciclo do berço ao túmulo, pois não se decompõem e nem sempre são 
ou podem ser reciclados. O projeto consiste no desenvolvimento de embalagens ecológicas 
a fim de substituir as convencionais. O foco é a produção de embalagens para mudas, pois 
estas são produzidas e muitas vezes plantadas em embalagens plásticas, o que prejudica o 
solo e o crescimento da raiz. Para substituir o plástico de forma ecológica, nada melhor do 
que aproveitar resíduos de biomassa, como, por exemplo, a casca de coco verde, o bagaço de 
cana, cascas de frutas diversas, serragem, entre outros, proporcionando assim a solução de 
dois importantes problemas ambientais: o descarte de resíduos de biomassa (lixo orgânico) 
e a produção excessiva de plástico. É renovável e ainda serve de substrato para as plantas 
quando decomposta no solo. Vários testes foram realizados, como verificação do tempo de 
decomposição das embalagens e resistência para as mudas, com a finalidade de verificar qual 
decompõe mais rápido. Uma das propostas do projeto também é promover educação ambiental 
e sensibilização por meio de oficinas e palestras na comunidade escolar. Outras embalagens 
foram produzidas, como vasos, porta-canetas, porta-trecos e etc.

PALAVRAS-CHAVE: EMBALAGENS ECOLÓGICAS - REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS - 
BIOMASSA
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ESCOLHA DA SOLUÇÃO IDEAL DO VINAGRE DE BANANA PARA CAPTURA DA MOSCA DAS 
FRUTAS

Hilário Zornitta Júnior - hilario_zornitta@hotmail.com
Felipe Soares Wolff - felipe_wolff_@hortmail.com

Edson João Mariot (Orientador) - mariot@ifc-camboriu.edu.br 
Colégio Agrícola de Camboriú, Camboriú - SC 

Ciências Agrárias - 401 Agronomia

Como uso do vinagre de banana para captura da mosca das frutas é uma técnica inédita, 
não se encontrando nenhuma referência bibliográfica sobre o tema, o objetivo principal deste 
trabalho foi determinar qual solução, tendo como base vinagre de banana, é mais eficiente para 
captura da mosca das frutas, apresentando, assim, uma nova alternativa para os produtores 
protegerem suas plantações deste inseto. Para a coleta de dados deste trabalho, foram usadas 
armadilhas adaptadas tipo pet contendo diferentes soluções com base de vinagre de banana. 
Os tratamentos utilizados foram os seguintes: solução de vinagre de banana a 10%, 20%, 40%, 
60%, 80% e 100%. Primeiramente, foi anotado o índice de captura inicial 24, 48 e 72 horas após 
a instalação das armadilhas a campo. O objetivo deste primeiro dado foi avaliar qual tratamento 
realizou uma captura mais rápida do inseto. Para obtermos o número total de moscas capturadas 
em cada tratamento, adotou-se o seguinte procedimento: contagem do número total de moscas 
em cada armadilha a cada sete dias, sendo que após a contagem, as soluções foram renovadas 
e as armadilhas repostas a campo. O objetivo deste segundo dado é avaliar qual tratamento foi 
o mais eficiente na coleta total do inseto. Os dados foram anotados em planilhas específicas 
para análise. Após a adoção dos procedimentos acima citados, chegou-se à conclusão de que 
a solução com base de vinagre de banana a 20% foi a mais eficiente para a captura total da 
mosca das frutas, já que representou 32,48% do total de insetos capturados. Na captura inicial, 
os melhores resultados foram obtidos com as soluções a 10% e a 20%, apresentando resultados 
semelhantes de 24,63% dos insetos capturados.

PALAVRAS-CHAVE: ANASTREPHA - MOSCA DAS FRUTAS - VINAGRE DE BANANA
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EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ZEÍNA PARA A PRODUÇÃO DE BIOPLÁSTICO 
COMESTÍVEL

Rodrigo Silva de Freitas - diiigu_f@hotmail.com
Frederik Veríssimo dos Santos - fred.verissimo@hotmail.com

Aisleen de Souza Paiva - aisleen_nyanya@hotmail.com
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Jhonny Frank Sousa Joca (Coorientador)
Etec Júlio de Mesquita, Santo André - SP 

Ciências Agrárias - 407 Ciência e Tecnologia de Alimentos

O trabalho realizado tem como foco a produção de películas plásticas biodegradáveis a 
partir de uma prolamina (proteínas solúveis em álcool, neste caso, a zeína) do grão de milho. Tais 
películas tem como prioridade serem empregadas na indústria farmacêutica para encapsulação 
de remédios por serem facilmente digeridas, mas podendo ser usadas em diversos ramos da 
tecnologia, por exemplo, brinquedos infantis.

A zeína é uma proteína que é encontrada, em sua maior parte, no glúten do milho, não 
possui funcionabilidade no organismo humano e na maioria dos casos esse glúten é empregado 
na alimentação de animais, por exemplo, cavalos e bois. E por ser uma proteína de fácil 
extração e de alto grau de polimerização é possível utilizar matéria-prima que seria descartada, 
em feiras, por exemplo, para um fim mais nobre. Devido a suas características, a zeína é uma 
proteína promissora para a Biotecnologia, em especial no ramo dos polímeros, já que esta 
possui altíssimo grau de polimerização, chegando a ser maior do que algumas matérias-primas 
derivadas do petróleo.

PALAVRAS-CHAVE: ZEÍNA - MILHO - POLÍMEROS
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FARELO DO RESÍDUO DO PALMITO PARA SUÍNOS: UMA FORMA DE SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA E AMBIENTAL NA VILA MAIAUATÁ MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI / PA

Cleisonor dos Santos Farias - cleiciotov2011@hotmail.com
Vania Sebastiana Nonato Machado (Orientador) - vanias73@hotmail.com 

Escola Estadual Professora Dalila Afonso Cunha, Igarapé-Miri - PA 

Ciências Agrárias - 401 Agronomia

Toda melhoria trazida pelas indústrias de beneficiamento do palmito para a nossa 
localidade ao longo de quase três décadas esbarra na degradação ambiental e no assoreamento 
de nosso rio (Meruú), por conta do depósito de seus resíduos no rio e em áreas de vegetação 
nativa, bem como a proliferação de mosquito e mau cheiro, ao qual a população que mora ao 
entorno das fábricas estão expostas. Frente a essa realidade, acredita-se que a coleta desses 
resíduos (“pé” e “talo” do palmito) para a produção alternativa do farelo suíno é uma forma de 
diminuir ou até mesmo retirar de uma vez por todas essa parte do resíduo de palmito, uma vez 
que a matéria-prima para a produção de farelo é lixo descartado pelas fábricas, bem como o 
melhoramento econômico de várias famílias que possivelmente serão envolvidas na produção 
desse produto e sua utilização para a criação de suínos, de forma individual (familiar), ou em 
cooperativas.

PALAVRAS-CHAVE: MEIO AMBIENTE – RESÍDUOS - PALMITO
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FEIJÃO HIDROPÔNICO: UMA POSSÍVEL SOLUÇÃO PARA A ECONOMIA SOCIAL?

Julia Simôes Sant’Anna - limao1601@hotmail.com
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Lucas Teruo Hoga - lucashoga@hotmail.com
Rodrigo Andrade da Cruz (Orientador) - rodrigo.andradecruz@gmail.com 

Rogério André Fiorite Perez (Coorientador) - rogperez93@gmail.com 
Colégio Giordano Bruno, São Paulo - SP 

Ciências Agrárias - 407 Ciência e Tecnologia de Alimentos

Comparamos, nesse trabalho, o sistema hidropônico com o sistema convencional de 
plantio, em relação à qualidade, quantidade e tempo de desenvolvimento do alimento cultivado. 
A hidroponia é um método de plantio muito utilizado por agricultores que não possuem espaço 
suficiente para o plantio em terra ou onde o solo é impróprio. O cultivo é feito em água, que 
pode ser corrente ou não, e o sistema necessita ficar no interior de uma estufa. Pelo cultivo 
hidropônico se situar dentro de uma estufa, é possível controlar a temperatura ambiente de 
forma constante, independente do meio externo, podendo assim ser independente das estações 
do ano. Realizamos um cultivo de feijões, por sistema hidropônico, dentro do Colégio Giordano 
Bruno, analisando tempo de crescimento e custo do cultivo, dentre outras variáveis, comparando 
ao sistema tradicional de plantação. Buscamos extrapolar nossos dados, projetando como seria 
os impactos desse tipo de cultivo para a sociedade e economia brasileira. Nossos dados, em 
comparação com as tabelas da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e da 
CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), indicam que com a plantação hidropônica é 
possível aumentar significativamente a produção de feijão, tendo impactos nos programas de 
combate à fome e à miséria.

PALAVRAS-CHAVE: FEIJÃO - HIDROPONIA - ECONOMIA NACIONAL

Projeto finalista pela XVI Feira do Colégio Giordano Bruno “Alimento: decifra-me ou devoro-te” 
(São Paulo – SP)
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FERTILIZANTES ORGANOMINERAIS A PARTIR DE LODOS DE CURTUMES  
(RESÍDUOS CLASSE 1) 

Wesley José de Sousa - joana.felix@hotmail.com
Isadora Martins Almeida - joana.felix@hotmail.com

Joana d’Arc Félix de Sousa (Orientador) - joana.felix@hotmail.com 
Etec Prof. Carmelino Corrêa Júnior, Franca - SP 

Ciências Agrárias - 401 Agronomia

Nas indústrias beneficiadoras de peles e couros, a produção de resíduos sólidos resultante 
da operação da planta de tratamento de efluentes líquidos é, sem dúvida, responsável por 
um grande volume diário de material de difícil aplicação econômica posterior. Geralmente, 
o beneficiamento de uma tonelada de pele salgada gera, até a etapa de acabamento final dos 
couros, 100 Kg de matéria seca de lodo. Como no Brasil todas as indústrias processadoras 
de peles utilizam sulfeto de sódio em seus processos de ribeira, e aproximadamente 90 % 
dessas indústrias utilizam sais de cromo em seus processos de curtimento, os lodos resultantes 
dos processos de ribeira (lodo de caleiro ou lodo primário) e de curtimento (lodo de cromo) 
são classificados em resíduos classe 1, por serem ricos, respectivamente, em sulfeto de sódio 
e em cromo (trivalente e hexavalente). Como o teor de sulfeto no lodo de caleiro varia na 
faixa de 0,5 a 2,0 %, e o teor de cromo no lodo de cromo varia na faixa de 2,5 a 5,0 %, a 
destinação dos mesmos é vista como nociva pela legislação ambiental. Atualmente, o Brasil 
gera cerca de 15.000 toneladas/dia de lodo de caleiro e cerca de 200 toneladas/dia de lodo de 
cromo. Como a maioria absoluta dos lodos de curtumes não são recicláveis ou reutilizáveis, 
a importância do reaproveitamento destes lodos baseia-se na proteção ambiental através da 
valorização dos produtos derivados resultantes (fertilizantes organominerais, sulfeto de sódio, 
sulfato de cromo III, hidróxido de cromo III e complexo cromo-colágeno), os quais serão fatores 
de entrada de outros processos, de vários seguimentos industriais, não como fonte de energia, 
mas como valor agregado. Sendo assim, buscaremos desenvolver tecnologias para os processos 
de reaproveitamento de lodo de caleiro e de lodo de cromo, que apresentem uma relação custo/
benefício que contempla ótima qualidade aliada a um baixo custo. Trata-se de um trabalho cuja 
tecnologia proposta será inédita no mundo inteiro.

PALAVRAS-CHAVE: RESÍDUOS CLASSE 1 DE CURTUMES - REAPROVEITAMENTO - FERTILIZANTES 
ORGANOMINERAIS
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INAJÁ: FONTE DE ENERGIA ALTERNATIVA

Alda Beatriz Nascimento Malaquias
Daniele Caroline Oliveira de Arruda
Andrei Nascimento Moraes da Silva

Eliane Maria Conceição Menezes da Silva (Orientador) - elianemenezes.silva@uol.com.br 
Escola Estadual Prof. Hildebrando Ferro Bitencourt, Boa Vista - RR 

Ciências Agrárias - 402 Recursos Florestais e Engenharia Florestal

O projeto tem como foco fontes de energias alternativas, principalmente o inajá, uma 
palmeira nativa do Brasil que pode vir a ser uma fonte de energia viável de biocombustível 
em nosso Estado. O inajá (maximiliana maripa (Aublet) Drude), pertence à família Arecacea 
(Palemea), que pode ser encontrada na Amazônia, ao Centro-Oeste brasileiro e em regiões da 
Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela, sendo que, no Brasil, o Estado do Pará tem a 
maior incidência dessa palmeira. Por causa disso e pela facilidade de encontrá-la na natureza, 
é considerada por alguns até como praga. Sabendo-se que existe no mundo um problema de 
escassez de energia, pensou-se em verificar se há outras fontes que podem ser usadas como 
energia; então, o inajá, que nasce em nossos lavrados, uma palmeira que pode ser usada como 
alimento por animais e até por humanos, como forro para casas e artesanato, poderia ser usada 
como biocombustível? O objetivo deste projeto é verificar a potencialidade do inajá como 
fonte de energia renovável, além de seus usos na medicina indígena no Estado de Roraima. 
A verificação de novas fontes de energia, potencializando uma planta que nasce em solos 
exauridos para produção agrícola, pode vir a ser fonte de renda para muitas pessoas em nosso 
Estado.

PALAVRAS-CHAVE: BIOCOMBUSTÍVEL - ENERGIA - INAJÁ

 



148 FEBRACE 2012 - Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 

INSETICIDA NATURAL: UMA ALTERNATIVA A FAVOR DO MEIO AMBIENTE - 
CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS PARA UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

Antonio Batisita de Queiroz Junior - maxiloneu@gmail.com
Manoel Mariano Neto da Silva - manoel593@hotmail.com

Ana Augusta Pinheiro Pessoa (Orientador) - marianop.paiva2@gmail.com 
E.E.F.M. Senador Fernandes Távora, Ereré - CE 

Ciências Agrárias - 403 Engenharia Agrícola

Apesar da agricultura do nosso município ser pouco desenvolvida, desestruturada 
e de baixa produção, há um índice preocupante com relação à utilização de inseticidas 
industrializados. Esse fator gera conflitos entre agricultura e meio ambiente e, além disso, 
contamina os alimentos e coloca em risco a vida dos agricultores.

Com relação ao conhecimento teórico, foram feitas pesquisas na internet e um estudo 
bibliográfico. Na pesquisa de campo, entrevistamos agricultores da zona urbana e rural, o 
técnico agrícola e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Através do nosso projeto, criamos um inseticida feito de forma natural no intuito de 
desenvolver uma nova alternativa para os agricultores do município de Ereré. Por meio de 
laudos emitidos pelo o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e pela EMATERCE, 
comprovamos a eficácia do inseticida. Além disso, fizemos um teste com nosso inseticida em 
algumas hortas da nossa localidade e organizamos uma oficina com os agricultores da zona 
urbana do município de Ereré.

Esperamos, com isso, contribuir para uma agricultura sustentável, reduzindo, dessa 
forma, os impactos causados pela utilização de inseticidas industrializados e fazendo com que 
nossa agricultura não se torne uma prática que traga riscos ao meio ambiente e ao próprio 
homem.

PALAVRAS-CHAVE: AGRICULTURA - INSETICIDA NATURAL - MEIO AMBIENTE

Projeto finalista pela Feira Estadual de Ciências e Cultura (Fortaleza – CE)
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LEITE FUNCIONAL: COMO PRODUZIR E SUA IMPORTÂNCIA NA ALIMENTAÇÃO

Gabriel Menegazzi da Conceição - gabriel_menegazzi_conceicao@hotmail.com
Douglas Vinicius Barboza - douglasbarboza15@hotmail.com

Emerson Brignoni Costa Junior
Diogo Lorini (Orientador) - diogolorini@bol.com.br 

Ione Maria Pereira Haygert Velho (Coorientador) - imphaygert@hotmail.com 
Escola Estadual Técnica Celeste Gobbato, Palmeira das Missões - RS 

Ciências Agrárias - 404 Zootecnia

Objetivou-se verificar o consumo de leite e derivados e a importância do mesmo para 
a saúde, mensurar o conhecimento das pessoas sobre o leite funcional verificando o interesse 
em obter e produzir um alimento de melhor qualidade, informar a importância da dieta 
nutricional das vacas com o fornecimento de linhaça, resultando um leite de melhor qualidade. 
Os questionários foram aplicados na Escola Estadual Técnica Celeste Gobbato, Palmeira das 
Missões - RS. Foram estudados: idade, peso, altura, sexo, atividade física, questões sobre 
saúde, se é produtor de leite e atributos considerados pelos consumidores na escolha do leite 
e derivados. Foram coletadas informações antropométricas (peso e estatura) para o cálculo de 
índice de massa corporal (IMC= peso/altura²). A maior parte da população não possui problema 
de saúde. Um número significativo dos entrevistados são conhecedores (96%) da importância da 
alimentação na saúde e, sabendo os benefícios das atividades físicas, 87% realizam as mesmas. 
Dos entrevistados, somente 5,84% são obesos, 16,64% estão com sobrepeso, 2,92% estão 
abaixo do peso e um número significativo de 74,68% enquadra-se na faixa de normalidade, 
na qual somente 26% possuem algum problema de saúde. Somente 34% dos questionados 
tinham conhecimento sobre leite funcional, 78% dos entrevistados têm interesse em produzir 
leite diferenciado e 90% compraria um leite com propriedades funcionais. Em função destes 
benefícios à saúde, 87% pagaria mais pelo produto diferenciado. As pessoas entrevistadas se 
preocupam com hábitos saudáveis, como a alimentação diferenciada e atividades físicas. Os 
produtores de leite têm interesse em produzir um alimento funcional e utilizariam linhaça na 
dieta das vacas em lactação.

PALAVRAS-CHAVE: LEITE FUNCIONAL - LINHAÇA - SAÚDE
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MAIONESE DE BANANA VERDE

Carlos Eduardo Félix da Silva
Matheus Cirqueira Mesquita

Guilherme Henrique Rodrigues Vaz - vazghr@live.com
Márcio Ramatiz Lima dos Santos (Orientador) - mramatiz@hotmail.com 

Aurélio Ludovico de Almeida Martinez (Coorientador) - aurelio.martinez@ifgoiano.edu.br 
Instituto Federal Goiano - Campus Ceres, Ceres - GO 

Ciências Agrárias - 407 Ciência e Tecnologia de Alimentos

O objetivo deste trabalho é desenvolver duas formulações de maionese de banana verde 
(natural e temperada) e realizar a análise sensorial de aceitabilidade dos produtos e oferecer um 
alimento nutritivo e saudável que seja uma alternativa à maionese tradicional. O consumo de 
alimentos com colesterol tem sido desestimulado devido aos problemas relacionado com riscos 
ao coração. Para atender a essa demanda e aproveitar melhor a banana no seu estado mais 
resistente, propomos a elaboração de um creme vegetal tipo “maionese” que venha a substituir a 
maionese tradicional, com a vantagem de não ter colesterol. Os frutos foram colhidos no pomar 
do IF Goiano Campus Ceres e processados no Setor de Agroindústria. As banana verdes foram 
lavadas em água potável, imersas em solução de Cloro 150 mg.L-1por 15 minutos e depois 
exaguadas, colocadas em água quente para soltar a casca e depois trituradas em liquificador 
com adição de 20% de água, essa massa então era adicionada condimentos (sal, suco de 
limão, iogurte light, mostarda e especiarias, conforme a formulação). A maionese foi colocada 
em potes de polipropileno e armazenada em refrigeração até a análise sensorial. A análise 
sensorial foi realizada com 50 provadores não treinados, recrutados entre os componentes 
da comunidade escola do instituto. Cada provador recebeu de 10 a 15 g das amostras 1 e 2 
e preencheu o formulário com a escala Hedônica de 9 pontos. Os dados foram tabulados no 
software Excel For Windows, as médias foram calculadas e confeccionaram-se os gráficos. Os 
resultados obtidos indicaram que ambas as amostras tiverem aceitabilidade acima de 80% para 
todos os parâmetros analisados, sendo que a amostra de maionese de banana verde temperada 
obteve notas maiores em todos os requisitos analisados. Conclui-se que, tanto a maionese de 
banana verde natural quanto a temperada foram bem aceitas pelos provadores e que o produto 
pode ser uma alternativa à maionese tradicional, sem os problemas causados pelo consumo de 
colesterol.

PALAVRAS-CHAVE: COLESTEROL - BANANA VERDE - MAIONESE

Projeto finalista pela XIII Feira de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal Goiano - Campus Ceres 
(Ceres – GO)
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MICROESTUFA PET: “UM MODO ALTERNATINO DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL”

Adaias dos Santos Kilppe - adaiaskilpp_@hotmail.com
Lucas Bonifácio Selbach - lucasselbachlbs@hotmail.com

Patrick Ruan Lorenz - patrickruan95@hotmail.com
Hilario Luiz Klein (Orientador) - hluizklein@yahoo.com.br 

Escola Estadual Técnica de Agricultura, Viamão - RS 

Ciências Agrárias - 407 Ciência e Tecnologia de Alimentos

O trabalho consiste em criar uma proteção para cada planta, como se fossem microestufas 
individuais que protegem as hortaliças das intempéries, dos insetos, das pragas, da poluição 
atmosférica e demais processos que possam atrapalhar seu desenvolvimento, pois as plantas 
novas têm grande sensibilidade, por isso, a ideia da proteção surgiu. Além disso, com o 
transplante, as mudas ficam sem se desenvolver por alguns dias, pois necessitam recuperar e 
fixar as suas raízes no solo, para que absorvam nutrientes essenciais para seu crescimento e para 
que seu metabolismo funcione normalmente. Com o passar do tempo, notou-se que as mudas 
transplantadas e protegidas com garrafas (PET) colocadas sobre as mesmas, desenvolviam-se 
mais rápido, criando folhas mais compridas, sem ataque de insetos, diminuindo, assim, gastos 
e tratos culturais, tendo uma produção precoce em comparação com a convencional, de oito 
a dez dias de diferença na alface e até 20 dias na beterraba. Outro ganho muito importante é 
a autoirrigação, que ocorre pela diferença de temperatura interna e externa na garrafa, o que 
provoca a formação de gotas de água (vapor). Estas vão escorrendo até chegarem ao solo, 
umedecendo assim as raízes das hortaliças. A garrafa possui uma abertura superior, permitindo 
a circulação de ar, que ocorre pelo frescor do solo e a saída do ar quente pelo gargalo das 
garrafas, mantendo, assim, a planta numa temperatura ideal para o seu desenvolvimento. Os 
resultados variaram de acordo com a época do ano, com a cor e o tamanho da garrafa em que a 
hortaliça foi cultivada. Por exemplo, na garrafa verde temos uma maior temperatura ocasionada 
pela sua cor mais escura, que melhor absorve a energia do Sol, logo, observamos que, nessa 
garrafa, a planta teve um melhor de desenvolvimento no inverno.

PALAVRAS-CHAVE: SUSTENTABILIDADE - PROTEÇÃO - PRODUÇÃO
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NIM INDIANO: UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL NO COMBATE À PRAGA DA MOSCA-DO-
GADO NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE

Beatriz Dias Pinto - beatrizdias-09@hotmail.com
Larissa Teles Guedes - larissa.gu@hotmail.com

André Luiz Martins Rodrigues (Orientador) - andrehidrolandia@hotmail.com 
E.E.E.P. Alfredo Nunes de Melo, Acopiara - CE 

Ciências Agrárias - 405 Medicina Veterinária

A questão das pragas na agricultura e na agropecuária atinge todo o nosso país, em 
Acopiara-CE isso não é diferente, a cultura da pecuária, por exemplo, convive com a praga 
da mosca do chifre (Haematobia irritans). Essa praga, originária da África, ataca o gado em 
várias regiões, principalmente naquelas em que o animal não consegue se defender. Esta causa 
vários males ao animal, tais como irritação (estresse) e perda de peso e de produção de leite. No 
combate a diversos tipos de pragas, o nim (Azadirachta Indica A. Juss) vem se destacando como 
uma ótima alternativa. Como é uma planta de clima tropical, adaptou-se facilmente ao semi-
árido nordestino. Muitos estudos feitos por órgãos, como o Instituto Agronômico de São Paulo 
e Embrapa – Gado de Corte, provaram a repelência da planta contra insetos, utilizando-se das 
folhas ou fruto. Desta forma, o projeto tem como foco principal desenvolver um extrato à base 
de folhas de nim que seja de fácil preparação e aplicação por parte do criador. Sabemos que os 
valores ecológicos retornam, com grande força, em todas as áreas do conhecimento científico e 
na vida cotidiana das pessoas. A questão da sustentabilidade constitui-se como política pública 
necessária, exigindo a reformulação no modo de vida das pessoas. Desse modo, a partir deste 
projeto, procuraremos disseminar a cultura da sustentabilidade em nosso município.

PALAVRAS-CHAVE: SUSTENTABILIDADE - PECUÁRIA - SEMI-ÁRIDO
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PRODUÇÃO DE UM ADUBO ORGÂNICO ALTERNATIVO COM BASE NOS INSUMOS DO AÇAÍ 
(EUTERPE OLERACEA)

Roldão Carlos Andrade Lima - zodiac_ctrlz@hotmail.com
Rennan Rios Marques Rocha - rennan_rocha@hotmail.com
Maria Gabriella Pereira de Menezes - ui.gabi@hotmail.com

Roberto Peres da Silva (Orientador) - robertopesado@ig.com.br 
Givaldo Soares da Silva (Coorientador) - givaldobio@hotmail.com 

Escola Marly Sarney - SESI, Imperatriz - MA 

Ciências Agrárias - 401 Agronomia

O açaí é uma fruta rica em ferro e em diversos nutrientes essenciais à nossa saúde e 
alimentação, sendo muito comum por todo o bioma amazônico e bastante consumido na região. 
Por ser acessível e abundante na região Amazônica, o açaí pode ser usado de várias maneiras. 
Através de pesquisas realizadas sobre a fruta, constatamos que os seus insumos, uma vez 
extraídos, a polpa têm como destino o lixo, enquanto poderia ser reaproveitada em benefício da 
população de baixa renda como adubo orgânico. Experimentos realizados demonstram que os 
insumos do açaí adicionados à adubação convencional propiciam um melhor desenvolvimento 
e vigor às hortaliças. Implantamos no SESI/SENAI de Imperatriz/MA duas hortas, em uma delas 
usamos somente o adubo comum (esterco) e na outra usamos os insumos do açaí adicionados 
ao adubo. Passamos a observar o crescimento e desenvolvimento das hortaliças, realizando, ao 
mesmo tempo, análises químicas para determinação do teor de ferro (Fe) no solo, e evidenciamos 
que o adubo orgânico com insumos do açaí apresenta um maior índice deste nutriente que, 
portanto, é muito relevante para o crescimento e desenvolvimento de plantas. Foram cultivadas 
três variedades de hortaliças: alface, cebolinha e coentro, por um período de três meses e meio. 
Durante o cultivo das hortaliças, comparamos visualmente os resultados apresentados por cada 
um dos canteiros. O canteiro com o adubo orgânico à base de açaí apresentou um resultado 
satisfatório e superior ao do canteiro com o adubo comum, associado ao rápido crescimento 
e desenvolvimento das hortaliças em um mesmo intervalo de tempo. Com isso, pretendemos, 
através desta pesquisa, incentivar os horticultores a usarem os insumos do açaí no cultivo de 
suas hortaliças na agricultura familiar, proporcionando, assim, em um curto espaço de tempo, 
alimentos de qualidade e com alto valor nutritivo à população.

PALAVRAS-CHAVE: AÇAÍ - ADUBO - HORTALIÇA
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REAPROVEITAMENTO DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR COMO ADUBO ORGÂNICO NO 
ESPAÇO VERDE DA ESCOLA MINISTRO JARBAS PASSARINHO

Thiago Luciano da Silva
Willams Francisco da Rocha
Anna Rebeca Fonseca Seabra

Luiz Carlos de Araújo Neto (Orientador) - matemagico10lula@yahoo.com.br 
Escola Ministro Jarbas Passarinho, Camaragibe - PE 

Ciências Agrárias - 401 Agronomia

O trabalho aqui apresentado busca testar e analisar o reaproveitamento do bagaço da 
cana-de-açúcar como compostagem, oriundo dos vendedores ambulantes de caldo de cana na 
área central, Bairro Novo, do município de Camaragibe - PE, para revitalização e ampliação do 
espaço verde da Escola Ministro Jarbas Passarinho. Esses rejeitos, muitas vezes, se acumulam 
em áreas impróprias, vias públicas, sem destinação adequada. A partir desse fato, surgiu a ideia 
de reaproveitar o bagaço da cana-de-açúcar, para a produção de adubo orgânico, promovendo, 
assim, um grande incentivo à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente. Este trabalho 
científico, realizado no âmbito escolar, está baseado em observação in loco, pesquisa documental 
e análise do impacto criado por esses rejeitos. Por meio deles, constatou-se que a compostagem 
feita à base do bagaço da cana-de-açúcar apresentou resultados satisfatórios na utilização 
agrícola, além de ser um método simples, viável e de baixo custo financeiro, trazendo inegáveis 
benefícios ao meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: REUTILIZAÇÃO - ADUBO - CANA-DE-AÇÚCAR

Projeto finalista pela MOJATEC - Mostra Jarbas de Tecnologia e Ciência (Camaragibe – PE)
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SECADOR ECONÔMICO PARA DESIDRATAÇÃO DE TOMATES REUTILIZANDO MATERIAIS 
RECICLÁVEIS

Josenira de Matos Marques - josy-amadadopai@hotmail.com
Cleriston Santos de Jesus - rafael.nunes.costa@hotmail.com

Rafael Nunes Costa - rafael.nunes.costa@hotmail.com
Valéria Maria Sousa Brito (Orientador) - sousa.valeria2003@ig.com.br 

Alex José Ramos dos Santos (Coorientador) - alexramos.ramos@bol.com 
Colégio Pio XII, Jaguaquara - BA 

Ciências Agrárias - 407 Ciência e Tecnologia de Alimentos

As hortaliças são parte integrante da dieta da população mundial. Entre elas destaca-se 
o tomate (Lycopersicon esculentum Mill), cuja produção mundial supera 70 milhões de t/ano, 
sendo considerada a olerícola mais importante, em termos de produção e em valor econômico. 
É originário da América do Sul e no Brasil são cultivadas cerca de 2,7 milhões de t/ano. Sendo 
delicado, estraga-se rapidamente, seja por dano físico ou químico, trazendo grandes prejuízos 
para os agricultores, principalmente os pequenos produtores, que não possuem condições 
adequadas de transporte e armazenamento. Assim, torna-se necessária a elaboração de um 
produto desidratado que servirá de alternativa para o aproveitamento do excedente da produção 
e comercialização in natura, disponibilizando ao consumidor um produto diferenciado e menos 
perecível, podendo ser comercializado em qualquer período do ano. Existem vários métodos de 
conservação dos alimentos: armazenamento em câmaras frigoríficas, enlatamento, congelamento, 
liofilização, cura, tratamento com antibióticos ou a exposição aos raios radioativos e secagem. 
Essa é uma técnica antiga, que consiste em remoção de água ou qualquer outro líquido do 
alimento na forma de vapor para o ar não saturado e vem sendo constantemente estudada e 
aperfeiçoada para obtenção de produtos qualificados e com menor tempo de processamento. 
O tomate seco, considerado uma iguaria exótica e saborosa, começou a ser produzido na Itália 
e passou a ser apreciado no Brasil a partir das décadas de 60 e 70. O fruto desidratado vem 
ganhando força nas mãos de pequenos produtores, que abastecem as prateleiras de mercearias, 
supermercados e delicatessen. O trabalho proposto tem como objetivo construir um secador 
de tomates com materiais alternativos e de baixo custo, para diminuir a perda dos frutos e 
melhorar a renda familiar dos produtores de Jaguaquara, avaliando também o grau de umidade 
destes tomates secos, comparando-os com os índices recomendados pela ANVISA.

PALAVRAS-CHAVE: RECICLAGEM - SECADOR SOLAR - DESIDRATAÇÃO 

Projeto finalista pela I Feira de Ciências da Bahia (Salvador – BA)
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UM ESTUDO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS SOBRE A ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
- APP DA LAGOA DO JOAQUIM, NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA

Udson de Oliveira Barros Júnior - udson_losgryngos@hotmail.com
Suzenilde Costa Maciel (Orientador) - suzegeo@ifma.edu.br 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA (unidade 1), 
Açailândia - MA 

Ciências Agrárias - 402 Recursos Florestais e Engenharia Florestal

O projeto de pesquisa se justifica diante do atual cenário de degradação ambiental 
percebido no município de Açailândia e, em especial, na APP da Lagoa do Joaquim, que se 
localiza às margens da BR-222, Km 683, possuindo, hoje, aglomerados urbanos e fazendas 
que vêm ameaçando o ecossistema do ambiente em estudo e comprometendo ainda mais a 
estabilidade dos recursos naturais do mesmo. Esta pesquisa tem como base metodológica um 
estudo de caso em que nos valemos de dados recolhidos através de visitas in loco, bem como 
pesquisas bibliográficas. Visa levantar o processo histórico de degradação da APP da Lagoa, 
objetivando conhecer o início, o desenvolvimento e o atual estado de destruição percebido no 
ecossistema. Dentre os resultados obtidos, destacam-se: o levantamento do nome de espécies 
vegetais e animais existentes hoje e antes na Lagoa, dados referentes à população e questões 
quanto a saneamento básico, utilização e ocupação da Lagoa, políticas de saúde do município, 
políticas ambientais de órgãos competentes e, também, informações referentes ao surgimento 
da Lagoa. Levantaram-se imagens de satélite da Lagoa para via de material cartográfico e 
localização do ambiente. Realizaram-se, ainda, eventos de conscientização, com caminhadas 
ecológicas envolvendo alunos e professores do IFMA, além da comunidade que reside no 
entorno da Lagoa, onde se percorreram ruas próximas ao IFMA com faixas de conscientização 
e distribuíram-se panfletos. Foi realizado, também, um mutirão de limpeza da Lagoa, em que se 
recolheu todo o lixo encontrado às margens da mesma. Outra atividade foi o plantio de espécies 
nativas outrora conhecidas através dos moradores e identificações. Depois de plantadas, estas 
mudas passaram a ser monitoradas pelos alunos do IFMA. A pesquisa também foi apresentada 
oralmente na I Semana de Meio Ambiente do IFMA Campus Açailândia.

PALAVRAS-CHAVE: ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Projeto finalista pela V Feira de Ciências e Tecnologia - Sul do Maranhão (Imperatriz – MA)
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USO DA CASCA DO MARACUJÁ NA ALIMENTAÇÃO HUMANA

Gutemberg Henrique de Oliveira Neto - gutemberg_hemrique@hotmail.com
Samuel Lima Pereira Figueira - samgbtpgtu@hotmail.com

Dyego Padilha Costa - ramatiz@live.com
Márcio Ramatiz Lima dos Santos (Orientador) - mramatiz@hotmail.com 

Nara Ribeiro (Coorientador) - n4r1nh4g4t4@hotmail.com 
Instituto Federal Goiano - Campus Ceres, Ceres - GO 

Ciências Agrárias - 407 Ciência e Tecnologia de Alimentos

O objetivo deste trabalho foi verificar o aproveitamento da casca do maracujá (Passiflora 
edulis F. Flavicarpa) no desenvolvimento da farinha e flocos de casca de maracujá, para 
processamento de produtos da área de panificação. Testaram-se as cultivares BRS Sol do 
Cerrado, BRS Gigante Amarelo e BRS Ouro Vermelho. As cascas foram selecionadas quanto 
à presença de injúrias, lavadas em água corrente para retirada de impurezas, mergulhadas 
em solução sanitizante 150 mg.L-1 de cloro durante 15 minutos. Para o início do processo de 
secagem, as cascas foram fatiadas e levadas à estufa a 56°C. O produto seco foi triturado em 2 
granulometrias, farinha fina e flocos. Verificou-se a aceitabilidade dos produtos experimentais 
por consumidores de diferentes faixas etárias e sexo, realizando-se análise sensorial com 
formulação de pães de farinha ou flocos de casca de maracujá agregando 5%. Utilizou-se uma 
escala hedônica de 9 pontos para os parâmetros textura, cor, aroma, aspecto geral e sabor. 
Concluí-se que os resultados mostraram que houve diferença significativa entre as formulações 
avaliadas do produto. O teste sensorial indicou que o pão feito com flocos de casca de maracujá 
teve melhor aceitabilidade, com textura de 90,99 %, aroma de 90,09%, cor de 93,70%, aspecto 
geral de 96,40% e sabor de 95%. Em relação ao de farinha, com textura 76,27%, aroma de 
74,59, cor de 82,20%, aspecto geral 80,55% e o sabor 78%. O teste conclui que o pão de flocos 
de casca de maracujá teve melhor aceitação que o de farinha de casca de maracujá.

PALAVRAS-CHAVE: DIABETES - GLICEMIA - COLESTEROL

Projeto finalista pela XIII Feira de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal Goiano - Campus Ceres 
(Ceres – GO)
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USO DE MATERIAL ORGÂNICO PARA OBTENÇÃO DE BIOGÁS

Mailson Silva Santos
Alana Araújo Rodrigues
João Pedro Sena Santos

Alex José Ramos dos Santos (Orientador) - alexramos.ramos@bol.com.br 
Colégio Pio XII, Jaguaquara - BA 

Ciências Agrárias - 403 Engenharia Agrícola

Biogás é o nome dado a um combustível gasoso obtido pela digestão anaeróbica de 
compostos orgânicos (resíduos) e que é basicamente formado por metano (CH4) e dióxido de 
carbono (CO2), podendo ser utilizado para geração de energia com aplicações, principalmente 
no meio rural. Para se obter esse gás é utilizado um aparelho chamado biodigestor, no qual 
acontece todo o processo de fermentação e obtenção do gás, que pode servir para: cozinhar, 
adicionar a motores, aquecer estufas de produção vegetal ou instalações para animais muito 
sensíveis ao frio, entre outros. Contudo, o mais importante é que o uso desse tipo de gás ajuda o 
homem a minimizar os danos causados a natureza, já que ele diminui a emissão de gás metano, 
que é 21 vezes pior do que o dióxido de carbono lançado na atmosfera, o que influencia 
diretamente para a redução do efeito estufa. A cidade de Jaguaquara - BA, segundo dados do 
IBGE, é uma grande produtora de hortifrutigranjeiros, contribuindo para o desenvolvimento 
econômico da cidade. Porém, observam-se irregularidades no descarte dos produtos machucados 
ou não comercializados pelos produtores e compradores, que despejam o excedente no lixo ou 
abandonam na própria roça. Sendo assim, buscou-se solucionar o problema construindo-se 
um pequeno biodigestor de batelada, em que, primeiramente foi feito um teste apenas com 
o esterco bovino, para observar a produção do biogás. Na segunda etapa, coletaram-se os 
restos de vegetais descartados no CEASA (Central de Abastecimento) e os misturaram com fezes 
bovinas para a obtenção de biogás; esta fase está em andamento e já se tem pequena produção 
de biogás. Na terceira e última etapa está prevista a produção de biogás apenas com restos 
de hortaliças. Obtendo-se êxito na pesquisa, o pequeno produtor terá um método eficiente de 
reaproveitamento da matéria orgânica e poderá usar o biogás produzido em sua propriedade 
como fonte de energia e, o resíduo gerado, como biofertilizante em hortas domésticas.

PALAVRAS-CHAVE: BIODIGESTOR DE BATELADA - MATÉRIA ORGÂNICA – MEIO AMBIENTE
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UTILIZAÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA COMO ESTRATÉGIA DE CONVIVÊNCIA COM O 
SEMIÁRIDO NA SERRA DE LUÍS GOMES - RN

Walter Trajano dos Santos - waltertrajano9@hotmail.com
Francisco de Assis de Oliveira Júnior - j.nhobbb@hotmail.com

Ana Clara de Morais Punes – anaclarapunes@hotmail.com
Solange Batista da Silva (Orientador) - solange.batista2009@hotmail.com 
Escola Estadual Mariana Cavalcanti Ensino de 1º Grau, Luís Gomes - RN 

Ciências Agrárias - 401 Agronomia

Nosso objetivo é estudar sobre reservas estratégicas para a sobrevivência no semiárido 
e a pesquisa sobre a cultura da Palma Forrageira em Luís Gomes - RN. A pesquisa se constitui 
em um estudo de caso. Neste, por meio dos entrevistados e dos questionários, teve-se acesso 
a opinião e ao conhecimento dos agricultores sobre o foco da pesquisa, que é o cultivo da 
palma forrageira no município de Luís Gomes – RN. Os colaboradores desta pesquisa não foram 
previamente selecionados. Estes foram conhecidos e entrevistados ao longo da pesquisa de 
campo realizada na feira-livre da cidade e nas visitas às comunidades rurais. A maioria dos 
entrevistados é do sexo masculino, comprovando a ideologia do senso comum de que o homem 
é quem deve ser responsabilizado pela produção alimentícia e a mulher cuidar dos filhos e da 
casa. Esses também são, na sua maioria, analfabetos, ganham menos de um salário mínimo, 
têm conhecimento sobre a cultura da palma forrageira, embora somente 15% a cultive, e não 
conhecem todas as potencialidades da planta; inclusive a maioria só conhece uma variedade 
a (palma gigante). Constatamos certa rejeição em 53,50% dos entrevistados, que disseram não 
se interessar pela cultura da palma forrageira devido a memória das grandes secas (15/32/42), 
percebemos o medo da discriminação, de voltarem a ser considerados retirantes e sobreviverem 
comendo palma.

PALAVRAS-CHAVE: PALMA FORRAGEIRA - SEMIÁRIDO - RESERVAS ESTRATÉGICAS

Projeto finalista pela I Feira de Ciências do Semi-Árido Potiguar (Mossoró – RN)
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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA AGROINDÚSTRIA DO AÇAÍ PARA A PRODUÇÃO DE ADUBO 
ORGÂNICO POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ALTERNATIVOS NO MUNICÍPIO DE  

IGARAPÉ-MIRI 

Marcio Kennedy Araújo Ferreira - kennedy.aero@hotmail.com
Ernane de Jesus Pantoja Neto - ernane_pantojaneto@hotmail.com

Bruna da Cruz Silva - bruninhasilva_15@hotmail.com
Josineide Pantoja da Costa (Orientador) - pjosineide@yahoo.com.br 

Helio Nascimento da Paixão Júnior (Coorientador) - helio_nascimentop.junior@yahoo.com.br 
E.E.E.M. Manoel Antônio de Castro, Igarapé-Miri - PA 

Ciências Agrárias - 401 Agronomia

No Estado do Pará, o consumo do fruto do açaí faz parte da cultura popular, sendo 
utilizado pela maioria das famílias na forma de suco, que acompanha a mesa do paraense 
em suas refeições diárias. Em função desse grande consumo, a agroindústria do açaí produz 
grande quantidade de resíduos no processo de exploração do fruto, que gera sérios problemas 
ambientais com a destinação do mesmo. No município de Igarapé-Miri, o destino dado ao 
caroço do açaí configura-se como um grande problema que envolve fatores ambientais, sociais 
e econômicos. O caroço, após a extração da polpa, é despejado por uma parcela significativa 
das “batedeiras” nas ruas, à espera da coleta realizada pela prefeitura municipal. Entretanto, a 
coleta, em muitos casos, é deficiente, o que provoca acúmulo excessivo desses resíduos nas ruas, 
atraindo insetos, ratos, além de prejudicar o tráfego de pedestres e automóveis, causando um 
grande caos social e ecológico. Assim, para sanar esse problema, essa grande massa de caroços 
de açaí poderia ser utilizada pelos pequenos agricultores locais na produção de adubo orgânico. 
Entretanto, alguns equipamentos, tais como trituradores de caroço, que são fundamentais para 
a produção do adubo orgânico a partir do caroço do açaí, são de elevado custo, o que faz 
com que os pequenos agricultores deixem de produzir seu próprio adubo. Além disso, muitos 
agricultores desconhecem as técnicas de produção de adubo orgânico, devido à inexistência de 
programas de capacitação que atendam essas pessoas no município de Igarapé-Miri. 

Com base nessas informações é que propomos este trabalho, que tem como objetivos a 
utilização de resíduos da agroindústria do açaí para produção de adubo orgânico utilizando 
equipamentos alternativos de menor custo, incentivando a produção de adubo orgânico pelos 
próprios agricultores locais, o que favorecerá a agricultura local e amenizará os impactos 
ambientais ocasionados pelo caroço de açaí em nosso município.

PALAVRAS-CHAVE: CAROÇO DE AÇAÍ - ADUBO ECOLÓGICO OU ORGÂNICO - EQUIPAMENTOS 
ALTERNATIVOS PARA PRODUÇÃO DE ADUBO

Projeto finalista pela II Mostra de Ciência e Tecnologia da Escola Açaí (Igarapé-Miri – PA)
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A LEI 11.340/06 E O COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: UMA 
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO INSTRUMENTO NORMATIVO NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA

Jaqueline Sousa Carneiro - jakizinha_s2@hotmail.com
Renata Coêlho Mateus - renata_mcoelho@hotmail.com

Júlia Wirtzbiki Leão - julia_wleao@hotmail.com
Elizabeth Maria Camargo (Orientador) - bethycamargo@bol.com.br 
Karoline Silva Costa (Coorientador) - karoline_costa_@hotmail.com 

Maria Carmen Colombi, Imperatriz - MA 

Ciências Sociais e Aplicadas - 501 Direito

Em 2011, a Lei 11.340/06 completou cinco anos e, em Imperatriz/MA, de acordo com 
dados obtidos na Promotoria da Mulher, 379 denúncias foram prestadas. Tratando-se de 
uma cidade com 247.553 habitantes, cerca de 126 denúncias ao ano é um número muito 
pequeno comparado ao número de agressões registradas na cidade. Tem-se o objetivo de avaliar 
a eficácia do cumprimento da Lei 11.340/06 na cidade de Imperatriz/MA e, para tal, foram 
aplicados questionários a 60 mulheres em três ruas diferentes de Imperatriz. Realizaram-se 
visitas à promotoria da mulher para obtenção de dados de denúncias entre os anos de 2009 a 
2011. A partir da análise dos dados, foi possível constatar uma gradativa diminuição no número 
de denúncias entre os anos de 2009 e 2011, e, este último, se continuar ao mesmo ritmo, obterá 
um contingente de 130 denúncias ao fim do ano. Entre 2009 e 2010 houve um aumento de 18 
arquivamentos de denúncias e uma pequena diminuição comparada à estatística para o ano de 
2011, um total de 56 arquivamentos, 22 a menos. Almeja-se no decorrer do projeto, a busca 
pelo motivo de tal diminuição e a solução para o problema das poucas denúncias. O projeto está 
em fase secundária. Busca-se expandir essa divulgação com a continuidade de distribuição de 
folhetos durante a apresentação desta publicação. Foi alcançado o objetivo de avaliar a eficácia 
da Lei em Imperatriz através de dados coletados na Promotoria da Mulher de Imperatriz - MA.

PALAVRAS-CHAVE: LEI MARIA DA PENHA - DENÚNCIAS - VIOLÊNCIA

Projeto finalista pela MOSTRARCE - Mostra Regional de Ciências e Engenharia (Imperatriz – MA)
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ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE PALMEIRA 
DOS ÍNDIOS

Mayane Gonçalves Bezerra
Taiana Silva de Araújo

Edmilson Silva de Sá (Orientador)
Maria Édila Marques Canuto (Coorientador) - edilacanuto@ig.com.br 

Escola Estadual Humberto Mendes, Palmeira dos Índios - AL 

Ciências Sociais e Aplicadas - 505 Planejamento Urbano e Regional

Este projeto apresenta a importância da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, 
tendo como objetivo expresso avaliar a acessibilidade nas escolas da cidade de Palmeira dos 
Índios, compreender a situação atual das pessoas com deficiência existentes no município e 
como elas têm conseguido superar os desafios encontrados por toda a cidade. Como as barreiras 
arquitetônicas estão sendo rompidas e, principalmente, como seus muitos exemplos de superação 
possibilitam à sociedade desenvolver novos saberes e novos olhares sobre inclusão social 
e acessibilidade, pressupostos inerentes à cidadania; uma vez que ter direitos não significa 
ter acessibilidade. Ter acesso não indica privilégios (vantagem que se concede a alguém com 
exclusão de outrem e contra o direito comum). Neste projeto, entendemos que inclusão social 
não existe sem acessibilidade e tão pouco significa privilégios.

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIENTES - ACESSIBILIDADE - INCLUSÃO SOCIAL
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ACESSIBILIDADE NO BAIRRO PARQUE AMAZONAS MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA

Vanessa Araújo da Silva - lene-itz222@hotmail.com
Acássio Santos Sousa - acassiodosreis@hotmail.com

Karina Lúcia Barroso Ferreira - kary-lucia@hotmail.com
Joana d’Arc de Sousa Sá (Orientador) - joanadarcdesousasa@yahoo.com.br 

Cleres Carvalho do Nascimento Silva (Coorientador) - cleres_scarlat@hotmail.com 
Escola Municipal Paulo Freire, Imperatriz - MA 

Ciências Sociais e Aplicadas - 505 Planejamento Urbano e Regional

A falta de acessibilidade limita a locomoção de várias pessoas com ou sem deficiência 
nas ruas do Parque Amazonas da Cidade de Imperatriz, no Maranhão. Essa realidade é um 
problema que afeta a todos do nosso bairro, principalmente os cadeirantes, cegos e idosos, 
cidadãos com dificuldades físicas que fazem parte da nossa comunidade. A preocupação com 
a falta de acessibilidade em nosso meio deu origem a este projeto, cujo objetivo é sensibilizar 
as autoridades locais para que as mesmas, de posse do conhecimento descrito no relatório 
elaborado com os resultados da pesquisa sobre a realidade do bairro, tomem providências para 
garantir o direito de ir e vir dos cidadãos da nossa comunidade. Além de tudo isso, tem-se o 
propósito de realização de uma campanha de conscientização da comunidade local sobre as leis 
que garantem a acessibilidade e para que esses cidadãos possam também lutar pela melhoria da 
sua qualidade de vida e de todos.

PALAVRAS-CHAVE: ACESSIBILIDADE - DEFICIENTES – COMUNIDADE

Projeto finalista pela MOSTRARCE - Mostra Regional de Ciências e Engenharia (Imperatriz – MA)
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APLICAÇÃO DE TELHADOS VERDES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS

Guilherme Leite Ramalho - guilhermy14leite@hotmail.com
Elaine Gomes dos Santos - e.gomes87@yahoo.com.br

Marcos Alves de Oliveira Silva - markurgh@hotmail.com
Akiyo Tamura Mello Freire (Orientador) - atmf_tamura@hotmail.com 

Tais Bisbocci (Coorientador) - tais.bisbocci@ibest.com.br 
Etec de Heliópolis, São Paulo - SP 

Ciências Sociais e Aplicadas - 502 Administração

Na cidade, em decorrência do aquecimento global, a influência do calor sobre o 
concreto de asfalto contribui para elevação da temperatura, deixando uma sensação térmica 
desconfortável em até oito graus acima da temperatura normal. A implantação do telhado verde 
é uma técnica de arquitetura cuja função principal é gerar economia e bem estar térmico, sendo 
que os prédios públicos da cidade de São Paulo, ligados à cultura (bibliotecas, centros culturais), 
educação (escolas estaduais) e saúde (hospitais), foram o centro do estudo. Houve uma consulta 
à Secretaria do Meio Ambiente com o objetivo de obter informações sobre procedimento 
para viabilização do projeto e um contato com os órgãos governamentais responsáveis por 
implementações de projetos, visando à sustentabilidade. A aplicação será sobre o teto atual ou 
laje do prédio com uma geomembrana de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e, sobre esta, 
mais duas camadas, uma manta de nutrientes e um módulo de ecotelha formado por polietileno 
de alta densidade. Este módulo de ecotelha contém oito subdivisões, onde são aplicadas plantas 
de solos desérticos próprias para absorver qualquer umidade do ar, finalizando a formação 
do Telhado Verde. O projeto oferece a estes prédios economia coligada à sustentabilidade. A 
idealização do projeto é justificada como gestão para implementação, logística (no que se refere 
à supply chain) e estratégia pública. A aplicação deste sistema sustentável nas instituições 
públicas Da cidade de São Paulo promoverá a adesão em prol da sustentabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: SUSTENTABILIDADE - TELHADO VERDE - ESTRATÉGIA PUBLICA

Projeto finalista pela FETEPS - Feira Tecnológica Centro Paula Souza (São Paulo – SP)
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ARQUITETURA URBANA: PREVENÇÃO DE ENCHENTES

Tatiana Orli Milkewitz Sandberg - t.orli@hotmail.com
Ligia Fleury (Orientador) - ligia.f@renascenca.br 

Colégio Renascença, São Paulo - SP 

Ciências Sociais e Aplicadas - 504 Arquitetura e Urbanismo

Este projeto foca-se nas enchentes, um problema atual da cidade de São Paulo e de 
inúmeras outras cidades que incomoda os moradores, causa prejuízo para o governo, destruição, 
mortes e etc. Visa utilizar a futura geração como agentes da continuidade dessas mudanças que 
procuro proporcionar, para que façam diferença no futuro.

Estou estudando a ocorrência das enchentes em razão de dois fatores: a excessiva 
impermeabilização do solo da cidade, que barra os caminhos naturais das águas, e o excesso de 
lixo, que, ao ser jogado nas ruas, atrapalha o fluxo das águas das chuvas. Estes são apenas dois 
fatores principais, sendo provavelmente em decorrência da falta de consciência ambiental em 
uma grande parcela da população. É evidente que existem inúmeros outros fatores que, juntos, 
resultam em enchentes, como terreno, umidade da região e quantidade de precipitação, rios que 
transbordam, etc. Mas meu estudo é focado nesses dois já citados.

O grande problema é que muitos bairros da cidade não possuem uma área permeável 
capaz de absorver toda a precipitação anual, principalmente nos períodos de chuva, e as águas 
acabam se acumulando, gerando enchentes repetitivas nesses bairros. A forma da organização 
das ruas e construções foi planejada sem visar o impacto que poderia causar no fluxo natural 
das águas das chuvas, independente se estas aumentaram ou não nos últimos anos.

Buscando formas de amenizar o problema, cruzarei dados de entrevistas com moradores 
locais com mapas da região estudada e, com isso, poderei visualizar a área verde do bairro 
e a consciência ambiental dos moradores. Assim, encontrarei alternativas para amenizar a 
gravidade das enchentes ou até mesmo evitá-las.

PALAVRAS-CHAVE: ENCHENTES - SÃO PAULO - IMPERMEABILIDADE DO SOLO

Projeto finalista pela Feira Monográfica do Renascença (São Paulo – SP)
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BIOJARI: AS MUDANÇAS COMEÇAM A PARTIR DE NOVAS IDEIAS

Islla Gonçalves Marreiros - islla_14@hotmail.com
Adymailson Nascimento Santos - ady_aplindo@hotmail.com
Thysianne de Sousa Teixeira - thycianneteixeira@hotmil.com

Elizabete Rodrigues (Orientador) - b-rodrigues1977@hotmail.com 
Escola Estadual Mineko Hayashida, Laranjal do Jari - AP 

Ciências Sociais e Aplicadas - 510 Serviço Social

O presente trabalho trata sob os diversos problemas sociais enfrentados pelos moradores 
do bairro das Malvinas no município de Laranjal do Jari, Estado do Amapá. O objetivo é 
ressaltar a importância de uma moradia digna, que lhe garanta segurança, saneamento básico, 
iluminação pública, saúde e educação de qualidade, entre outros. Diante de tais problemas, 
buscamos junto às autoridades competentes e à própria sociedade, mecanismos que venham 
contribuir, significativamente, para o processo no desenvolvimento social daquela localidade. O 
referido trabalho envolveu pesquisas bibliográficas e de campo e foi divido em cinco etapas: na 
primeira etapa elaboramos uma pesquisa com os moradores daquela localidade, entrevistando-
os com perguntas objetivas; na segunda etapa realizamos a medição da Avenida Tancredo Neves 
no período da cheias para comprovar o desnível da mesma; na terceira etapa desenvolvemos 
palestras com slides sobre o lixo e o perigo do mesmo na enchente para sensibilização da 
população; na quarta etapa conseguimos ajuda da secretaria de obras do município e através 
de um engenheiro elaboramos a planta inicial do projeto; e na quinta etapa, após a elaboração 
da etapa anterior, construímos uma maquete do novo bairro mostrando as possíveis soluções. 
O projeto visa localizar dados relevantes sob os diversos problemas sociais enfrentados pelos 
moradores do referido bairro. Certamente, com o apoio das autoridades governamentais e a 
participação da própria comunidade, muitos problemas serão minimizados.

PALAVRAS-CHAVE: POPULAÇÃO RIBEIRINHA - CONDIÇÕES DE MORADIA - MIGRAÇÃO
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COOPERATIVA ART’BIJU

Danielle Pinheiro do Carmo
Gezelma Melo de Melo - gezelma.stn.ap@hotmail.com

Felipe Leão Rodrigues - felipedocavaco_ap@hotmail.com
Jaciara da Conceição da Costa (Orientador) - jaciara.stn.ap@hotmail.com 

Escola de Educação Básica e Profissional Governador Janary Gentil Nunes, Santana - AP 

Ciências Sociais e Aplicadas - 502 Administração

A Floresta Amazônica representa a maior área de floresta tropical e uma das maiores 
áreas de mega diversidade do planeta. O reconhecimento, nos últimos anos, da relevância dos 
processos ecológicos e da necessidade da utilização mais sustentável dos recursos da Amazônia 
pode representar o início de uma importante mudança no paradigma de produção da região. 
As recentes tendências de mercado associadas com as atuais preferências dos consumidores por 
produtos certificados e por empresas favoráveis ao meio ambiente têm um papel fundamental 
nesse processo.

O aproveitamento dos materiais florestais permite a redução de desperdícios, o aumento 
da rentabilidade, a geração de trabalho e renda e a redução da intensidade de exploração, 
resultando em melhorias da qualidade ambiental e de vida.

É com essa finalidade que a Cooperativa Art’Biju oferece um local adequado, visando 
gerar conhecimento e negócios para geração de trabalho e renda através da criação de grupos 
formados por cooperados em beneficiamento de sementes, madeiras e fibras regionais para 
confecção de artesanatos e biojoias.

O artesanato em geral gera produtos altamente valorizados, porque agrega identidade 
regional e por ser feito de forma manual. Os consumidores acreditam que uma peça de decoração 
artesanal torna o ambiente interessante, aconchegante e até exótico, causando também uma 
boa aparência para quem usa uma biojoia. Essas mercadorias, fruto da criatividade e do talento 
dos brasileiros, não devem ficar restritas a feiras e pequenas comunidades.

Inovação é uma palavra que precisa estar sempre presente no vocabulário e nas metas do 
profissional que trabalha com artesanato.

PALAVRAS-CHAVE: COOPERAR - INOVAR - OPORTUNIDADE
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ECONOMIC BATHROOM

Estefani de Andrade Dias - estefani_andrade@hotmail.com
Dayani Gonçalves Paulino - dad.az@hotmail.com

Tiago Roberto Ferreira (Orientador) - estefani_andrade@hotmail.com 
SENAI Cruzeiro, Cruzeiro - SP 

Ciências Sociais e Aplicadas - 511 Economia Doméstica

A água é usada de maneira inconsequente todos os dias. Numa ducha normal de 15 
minutos são gastos entre 130 e 150 litros de água. A questão é: por que não reaproveitar essa 
água e economizar energia? Este é o principal objetivo deste projeto.

Você já pensou em tomar banho em um banheiro econômico que lhe proporciona cerca 
de 40 a 50% menos gastos de energia elétrica e água, mensais? Que detecta sua presença dentro 
do box e libera a água automaticamente sem ter ao menos um registro? Que lhe traz o conforto 
de tomar banho na temperatura desejada, que você mesmo irá ajustar? Sem contar que a água 
do banho será tratada e reutilizada nas descargas sanitárias.

Isso tudo é possível com Economic Bathroom, projeto inovador que traz comodidade, 
praticidade e economia para o seu banho, promovendo conscientização ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: ECONOMIA - PRESERVAÇÃO - INOVAÇÃO
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GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: PROPOSIÇÃO DE PROJETO DE LEI SOBRE O E-LIXO NA 
CIDADE DE RIO CLARO - SP

Maira Rubini Ruiz - mairarruiz@hotmail.com
Mauro Silva Ruiz (Orientador) - maurosilvaruiz@gmail.com.br 

Rui Alexandre Christofoletti (Coorientador) - rui.chr@uol.com.br 
Koelle Ltda. - Educação e Cultura, Rio Claro - SP 

Ciências Sociais e Aplicadas - 502 Administração

Com a sanção da Política Nacional de Resíduos Sólidos no ano de 2010, instituiu-se a 
logística reversa, instrumento econômico e social que visa à restituição de resíduos sólidos a 
seus geradores. Se aliada à Resolução 257 do Conama, essa matéria legislativa visa promover 
mudança de postura dos diversos atores sociais envolvidos na cadeia produtiva de pilhas e 
baterias, cuja disposição final incorreta acarreta diversos riscos ao meio ambiente e à saúde 
humana.

Na cidade de Rio Claro, é possível observar que as iniciativas de entidades privadas 
em prol da gestão do e-lixo são pouco difundidas para a população em geral, que, não ciente 
da necessidade de gestão específica desse rol de resíduos, os descarta juntamente ao lixo 
domiciliar.

No caso das iniciativas públicas, têm-se como exemplos os ecopontos, locais públicos 
onde munícipes podem dispor seus resíduos sólidos visando à destinação final alternativa ao 
aterro da cidade. Além de serem pouco veiculadas pelo poder público municipal e desconhecidas 
por grande parte da população, essas iniciativas não recebem os investimentos necessários 
para sua manutenção e nem sempre propiciam destinação final ambientalmente adequada ao 
e-lixo. 

Vislumbrando-se a articulação e efetividade dessas iniciativas públicas e privadas, foi 
elaborado um projeto de lei que prevê uma gestão de pilhas e baterias na cidade de Rio Claro, 
articulando a logística reversa desses materiais. Essa propositura foi apresentada no Parlamento 
Jovem 2011 e aprovada por unanimidade, tendo sido posteriormente encaminhada ao vereador 
Desiderá, que se responsabilizará por sua apresentação na Câmara de Vereadores. 

Complementando o projeto de lei, foi apresentado e aprovado, no Parlamento Jovem, 
um requerimento solicitando a devida manutenção das atividades nos ecopontos e reformas em 
sua engenharia. A propositura já foi encaminhada à Sepladema (Secretaria de Planejamento, 
Desenvolvimento e Meio Ambiente), que deverá prover uma resposta em breve.

PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO DE PILHAS E BATERIAS - LOGÍSTICA REVERSA - RESÍDUOS 
ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
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INFORMATIVE FLOOR

Thais dos Santos Costa - informativefloor@yahoo.com.br
Mariana Lessa do Nascimento - mariana_ms2b@hotmail.com

Beatriz Rodrigues da Cunha
Diógenes Rocha (Orientador) - rochadiogenes@yahoo.com.br 

Colegio de Aplicação Emmanuel Leontsinis, Rio de Janeiro - RJ 

Ciências Sociais e Aplicadas - 505 Planejamento Urbano e Regional

Piso informativo é um projeto voltado para sustentabilidade social, visando a maior 
dificuldade entre os deficientes visuais: a falta de informações nas ruas, que sempre foi um 
grande obstáculo. Nosso projeto visa solucionar essa tal dificuldade, para auxiliá-los, criamos 
um novo tipo de piso podotátil, com um sistema diferente dos táteis já existentes.

O sistema usado no Informative Floor seria por intermédio de figuras em alto relevo, assim 
viabilizando o reconhecimento de determinados locais importantes para uma vida cotidiana.

Cada piso conterá figuras diferentes uma das outras, que fará referências a determinados 
lugares como: hospitais, bancos, restaurantes, escolas, shoppings, farmácias, pontos de 
ônibus, bibliotecas, estações de metrô, estações de trem, supermercados, hotéis, aeroportos, 
departamentos de polícia e praças.

O piso informativo, por ser um piso podotátil, permitirá que o deficiente visual possa 
sentir com os pés. Para melhor resultado, o piso terá textura e volumetria especiais para 
deficientes visuais, seguindo as normas da ABNT e as leis da acessibilidade, além do contraste 
do piso informativo com os pisos adjacentes para auxiliar os portadores de deficiência visual 
com baixa visão (deficientes visuais que conseguem enxergar vultos, porém poucos).

A utilização do piso nas calçadas, com o auxílio dos demais pisos podotáteis já existentes, 
formará assim um percurso até o determinado local pretendido.

PALAVRAS-CHAVE: SUSTETABILIDADE SOCIAL - DEFICIENTE VISUAL - ACESSIBILIDADE
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LAÇOS DE AMIZADE - UMA NOVA VISÃO SOBRE O CONVÍVIO ASILAR

Gabriel Henrique Possignolo Gomes - projeto_idosos@hotmail.com
Escarlate Fernanda Soares - cate_s2@hotmail.com

Heloisa Rocha Fontanetti - helo_fonta@hotmail.com
Evânia Luz Coutinho (Orientador) - evanialuzcoutinho@yahoo.com.br 

Escola Técnica Estadual Prof. Dr. José Dagnoni, Santa Bárbara d’Oeste - SP 

Ciências Sociais e Aplicadas - 510 Serviço Social

Mediante o avanço tecnológico e ao grande desenvolvimento da globalização, as famílias 
encontram-se cada vez mais indisponíveis aos cuidados com a população idosa, que por sua vez 
se vê obrigada a dirigir-se para as instituições asilares, pois já não encontram em casa os cuidados 
e a dedicação exigidos pela idade avançada. Diante disso, estes idosos sentem-se esquecidos e 
deprimidos em asilos. Tendo em vista tal fato, o presente projeto teve como objetivos promover 
maior autoestima aos idosos, fazendo com que estes se valorizem mais e vejam suas qualidades 
e que houvesse a criação de laços de amizade entre os internos do asilo, pois constatou-se 
que a amizade é de grande importância no convívio asilar. Buscou-se alcançar tais objetivos 
através da utilização de instrumentos, como os questionários desenvolvidos e aplicados com os 
alunos do ensino médio da ETEC Prof. Dr. José Dagnoni, através de entrevista realizada com a 
profissional da área de psicologia Ieda Nazatto, que esclareceu questões a respeito do convívio 
asilar e da importância da aplicação de projetos com os idosos e também através de diversas 
pesquisas bibliográficas que foram realizadas em sites da internet, revistas, jornais, livros, dentre 
outros. Pôde-se concluir através da aplicação do projeto na instituição asilar que inicialmente 
os idosos encontravam–se receosos com a aplicação das atividades, mas que posteriormente 
foram se abrindo com os aplicadores do projeto e demonstrando grande interesse, além de 
muito carinho, atenção e dedicação, mas que ainda encontram-se com dificuldades na criação 
de laços de amizade e de vontade unânime entre os participantes do grupo.

PALAVRAS-CHAVE: IDOSOS – VALORIZAÇÃO - AMIZADE
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MONTAGEM DE UM TELHADO VERDE COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE BAIXO CUSTO

Stephanie Alves de Oliveira Silva - tetiaos@yahoo.com.br
Antônio Augusto Martins Pereira Júnior - antonioaugustoseguros@hotmail.com

Rosiane Resende Leite (Orientador) - rosianeresende@hotmail.com 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte - MG 

Ciências Sociais e Aplicadas - 504 Arquitetura e Urbanismo

O telhado verde possibilita inúmeros benefícios às edificações onde é instalado, como 
a diminuição da temperatura no interior destas, a redução dos efeitos de ilhas de calor nos 
centros urbanos, a absorção de micropartículas em suspensão no ar, a contribuição estética e 
arquitetônica, a possibilidade de retenção e coleta de água pluvial, entre outras. Este trabalho 
apresenta a construção de uma estrutura de telhado verde, com materiais reutilizáveis e de baixo 
custo, tendo como foco as habitações de interesse social que utilizam telhas de fibrocimento. 
Deste modo, o presente estudo objetivou construir um sistema de característica leve, com a 
utilização de materiais que não provoquem impacto ambiental, de caráter sustentável, que 
permitam, além disso, a utilização para consumo das plantas cultivadas no sistema. Para isso, 
foram confeccionados três protótipos de estrutura simples a partir de materiais de baixo custo 
e que, outrora, seriam descartados, visando diminuir os custos de implantação e a geração de 
alimento. Neles foram plantadas mudas de batata doce (Ipomoea batatas), amendoim (Arachis 
hypogaea L.) e vegetais do gênero sedum, os quais germinaram e se desenvolveram normalmente, 
utilizando como complemento a técnica da compostagem. As análises realizadas mostraram que 
a estrutura sustentável de telhado verde é viável, eficiente e econômica, podendo ser instalada 
em qualquer tipo de construção que utilize telhas de fibrocimento. Por tal motivo, concluiu-
se que esse sistema será de grande valia para comunidades carentes, pois, além possibilitar os 
diversos benefícios de uma cobertura vegetal, pode gerar alimentos.

PALAVRAS-CHAVE: TELHADO VERDE - GERAÇÃO DE ALIMENTOS - SUSTENTABILIDADE
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PALMIARTE: ARTESANATO DA CASCA DE PALMITO UMA ALTERNATIVA VIÁVEL PARA 
GERAÇÃO DE RENDA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM VILA MAIAUATÁ IGARAPÉ-MIRI - PA

Liandra Silva Lopes - liandralopes@hotmail.com
Rômulo Darbo Dias Rodrigues - darbodias13@hotmail.com

Jackeline Pureza Silva - jackepureza@hotmail.com
Gracilene do Socorro Afonso Ferreira (Orientador) - gracilene.ferreira@yahoo.com.br 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Araci Correa Santa Maria, Igarapé-Miri - PA

Ciências Sociais e Aplicadas - 511 Economia Doméstica

A produção da conserva de palmito do açaizeiro (Euterpe oleracea Mat.), que a mais de 
quatro décadas existe em Vila Maiauatá, vem contribuindo para o melhoramento de emprego e 
renda da nossa população. Entretanto, toda essa produção vem gerando grande quantidade de 
resíduos que são jogados, atualmente, nos picadeiros, provocando sérios impactos ambientais, 
matando a vegetação nativa, assoreando o rio, córregos e igarapés em nossa localidade.

A confecção de artesanato realizado a partir do resíduo do palmito pode contribuir 
para diminuir de forma significativa o impacto ambiental causado por esse produto em nossa 
localidade. Foram realizadas várias visitas ao picadeiro, para a coleta do material necessário e 
ideal, seguida de sua manipulação com os cortes e a lixação das talas e pequenos canudos de 
palmito; logo após começamos a criação e montagem dos mais diversos modelos de biojoias, 
assim como de miniaturas decorativas, tudo realizado artesanalmente usando: cola quente, 
supercola, cola de madeira, estilete, faca de mesa com serra, lixa fina para madeira, fio colorido 
que foi substituído por fio da palha do buriti, papelão, verniz de madeira, trocado por verniz 
de artesanato, rolos de papel higiênico. Para cada peça de biojoias confeccionada utilizamos no 
máximo três bainhas secas, e cada membro do projeto produz o equivalente a três peças, o que 
nos dá uma margem de nove bainhas por pessoa e 36 por dia, considerando a participação da 
orientadora na produção. Assim, numa previsão para o aumento da produção, com organização 
de grupos de trabalhos (de 20 pessoas), conseguiríamos retirar uma quantidade bem maior 
desses resíduos, uma vez que seria garantido o trabalho-dia, um número maior de pessoas 
envolvidas, bem como o desenvolvimento do corte do produto, proporcionando maior rapidez 
e eficiência na produção das biojoias.

PALAVRAS-CHAVE: ARTESANATO - MEIO AMBIENTE - ECONOMIA SOLIDÁRIA

Projeto finalista pela II Mostra de Ciência e Tecnologia da Escola Açaí (Igarapé-Miri – PA)
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PLATAFORMA VIRTUAL DE ENSINO NO UCA

Guilherme Wollmann da Costa - guiwollmann@gmail.com
Henrique Weirich Brinkmann - henrique.wb@hotmail.com

Wilson Leandro Krummenauer (Orientador) - wilson@clak.com.br 
Colégio Luterano Arthur Konrath, Estância Velha - RS 

Ciências Sociais e Aplicadas - 507 Ciência da Informação

O trabalho tem como objetivo produzir Objetos de Aprendizagem (OAs) a serem 
utilizados nos computadores do projeto do Governo Federal Brasileiro Um Computador por 
Aluno (UCA). Trata-se de uma iniciativa estrangeira, apresentada ao Governo Brasileiro em 
2005, na Suíça, onde a essência é a união da tecnologia à educação no país, possibilitando 
uma maior amplitude na inclusão digital. A prática é simples, cada aluno da sala de aula 
receberá um pequeno computador no qual terá a aplicação de toda sua aula. A metodologia, 
no entanto, é complexa, o mercado nacional carece de material didático para ser aplicado em 
tais computadores, necessita-se de mais objetos de aprendizagem para o uso por meio desta 
plataforma de ensino. Eis que surge a temática deste trabalho: criar pedagogicamente conteúdos 
e exercícios de diversas matérias para que sejam aplicados nas salas de aula que receberem o 
UCA, o qual possibilitará a expansão de tal projeto, proporcionando a abertura de um novo 
horizonte educacional, no qual, desde as séries iniciais, os alunos estarão habituados a utilizar 
a tecnologia em seu favor.

PALAVRAS-CHAVE: APRENDIZAGEM - METODOLOGIA - TECNOLOGIA

Projeto finalista pela 5ª MostraCLAK - Mostra Regional de Ciência e Tecnologia do Colégio Luterano 
Arthur Konrath (Estância Velha – RS)
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POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA ATRAVÉS DE PESQUISA NA ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS E AGROPECUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CATU

Esaú Alisson Sousa Santos - esau_schramm@hotmail.com
Lizza Adrielle Nascimento Santos - lizza_adrielle@hotmail.com

Matheus Pinheiro de Carvalho - matheuspinheirocarvalho@hotmail.com
Joana Fidelis da Paixão (Orientador) - joana.paixao@catu.ifbaiano.edu.br 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano Campus Catu, Catu - BA 

Ciências Sociais e Aplicadas - 505 Planejamento Urbano e Regional

Com a finalidade de auxiliar na capacitação técnica da comunidade de catadores de 
materiais recicláveis do município de Catu, o projeto está focado na obtenção de informações 
associadas à coleta de lixo, ao cooperativismo, ao perfil de renda atual e condições de trabalho 
dos catadores em Catu, além das demandas da comunidade de catadores por assistência técnica, 
mediante a aplicação de uma metodologia de aproximação dos jovens pesquisadores na 
investigação de uma realidade social no município e a busca de alternativas para a promoção 
da inclusão e valorização do trabalho dos catadores.

Através da execução do projeto, pretende-se também encontrar soluções para auxiliar 
o poder público, as pessoas físicas que atuam na área de resíduos (notadamente catadores) e 
organizações da sociedade civil na implantação de políticas públicas e processos de melhoria 
no gerenciamento de resíduos sólidos em Catu.

PALAVRAS-CHAVE: RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL - 
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Projeto finalista pela 10ª Feira dos Municípios e 1ª Mostra de Iniciação Científica (Catu – BA)
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REGULARIZAÇÃO RESIDENCIAL: COMPORTAMENTO DOS MORADORES EM CAMPO GRANDE 
– MATO GROSSO DO SUL 

Matheus Bittencourt Duquini - matheusduquini@hotmail.com
Kátia Viviane da Silva (Orientador) - rhuanitos@hotmail.com 

Rhuan Igor Monsalvarga Enciso (Coorientador) - rhuanitos@hotmail.com 
Escola Municipal Brígida Ferraz Fóss, Campo Grande - MS 

Ciências Sociais e Aplicadas - 505 Planejamento Urbano e Regional

A pesquisa efetuada tem como objetivo procurar informações que demonstrem como 
as pessoas lidam com os documentos exigidos para a construção e regularização para uma 
casa, qual o grau de informação e a iniciativa para obter conhecimento desses assuntos. O 
trabalho foi divido em três etapas: escolha da região e dos bairros para coleta de informações, 
pesquisa em alguns bairros na cidade de Campo Grande - MS diretamente com os moradores 
em suas residências e análise dos resultados para verificar o comportamento dos proprietários. 
Foram escolhidos três bairros para visitação na região do Anhanduizinho e entrevistados 96 
moradores.

PALAVRAS-CHAVE: REGULARIZAÇÃO - RESIDENCIAL - MORADORES
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SEDUZINDO O CONSUMIDOR: OS ADVERGAMES INFLUENCIAM NA COMPRA?

Richard Tcherniakovsky - richardtchernia@hotmail.com
Bianca Gleizer - kbibax@hotmail.com

Danielle Morais Gaspar (Orientador) - gaspar.danielle@gmail.com 
Escola Brasileira Israelita Chaim Nachman Bialik, São Paulo - SP 

Ciências Sociais e Aplicadas - 509 Comunicação

O objetivo desta pesquisa é abordar a influência do advergame na publicidade e, 
consequentemente, na decisão de compra. Trata-se de refletir sobre os mecanismos que podem 
levar o consumidor até a tela de seu computador e jogar um game de certa marca. Percebe-
se que esta é uma ferramenta de propaganda que vem sendo recorrente nos últimos anos e 
que precisa ser mais bem investigada no processo de comunicação. Ao se aproximar de uma 
pesquisa em andamento, apoiada pela FAPESP, com o título de “Seduzindo a Consumidora 
do Século XXI: A Publicidade Inter-Cognitiva dos Advergames”, de Patrícia Margarida Farias 
Coelho, percebemos a necessidade de analisar a influência dos advergames no nosso cotidiano 
e como essa propaganda pode contribuir em nossas decisões de compra. Quanto à relevância 
deste trabalho, o foco principal da escolha deste objeto de pesquisa é considerar a importância 
que a publicidade e o marketing podem exercer em nossas vidas, principalmente no que se 
refere à manutenção do paradigma dominante, proposto por Boaventura de Sousa Santos. Para 
construir nossa hipótese, percebemos a importância de investigar o que significa advergame e 
percebemos que para que a nossa hipótese não se torne apenas uma constatação: os advergames 
influenciam na compra; aprofundamos durante o processo de pesquisa alguns elementos que 
nos ajudaram a refletir sobre as características que apresentam para que, de fato, essa influência 
possa ocorrer. Tais como os conceitos de cognição e consumo. A partir das reflexões da dupla 
e tendo em mente o poder da influência do advergame, o consumidor precisa estar atento ao 
produto que está comprando e principalmente aos sites que acessam. E é a partir daí que o 
termo “intercognitivo”, entra em “cena”. Diferente da propaganda de televisão, o advergame 
pode estabelecer uma relação mais direta com o consumidor.

PALAVRAS-CHAVE: ADVERGAME - CONSUMO - COMUNICAÇÃO

Projeto finalista pela Mostra Monográfica do Colégio Bialik (São Paulo – SP)
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SYSTEM ATMB - SISTEMA DE ACESSIBILIDADE À TEORIA MUSICAL ATRAVÉS DA 
MUSICOGRAFIA BRAILLE

Diego Giovanni de Alcântara Vieira - diegoalcantaravieira@gmail.com
Eva Caroline Magalhães de Araújo - eva.bloom@hotmail.com

Luan Matos de Menezes - luan2at@gmail.com
Fábio de Souza Lima (Orientador) - fabio.ufam@gmail.com 

Fundação Nokia de Ensino, Manaus - AM 

Ciências Sociais e Aplicadas - 510 Serviço Social

O Sistema de Acessibilidade à teoria musical através da musicografia Braille tem por 
objetivo a inclusão social de deficientes visuais e a capacitação de professores de música 
a lecionar a musicografia através do Braille. Observa-se que na sociedade existem poucos 
profissionais capacitados a exercer essa função e uma grande demanda de deficientes visuais 
interessados em aprender teoria musical, também observa-se que para seguir a carreira musical 
ingressando em um conservatório ou faculdade de música é necessário o conhecimento sólido 
da teoria. O sistema pretende solucionar a falta de conhecimento da teoria musical em Braille, 
constituindo-se de um software educativo com metodologia de estudo dirigido acompanhado 
de um hardware que possibilite ao usuário ler em Braille as informações apresentadas na tela do 
computador. É de uso simples e de interface inteiramente falada, o software permite ao usuário 
um melhor dinamismo e rendimento de aprendizado e de navegação.

PALAVRAS-CHAVE: MUSICOGRAFIA BRAILLE - ACESSIBILIDADE - TECNOLOGIA ASSISTIVA
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“MEMÓRIAS DA BOMBA”: UM ESTUDO SOBRE A REPERCUSSÃO DAS EXPLOSÕES 
NUCLEARES DE HIROSHIMA E NAGASAKI NOS JORNAIS BAIANOS (1945-1946)

Paulo Cezar Paim de Jesus - quimica.paulo.paim@bol.com.br
Jardel da Silva Vidal - jardel_vidal@hotmail.com

Marcelo Souza Oliveira (Orientador) - historiadormarcelo@bol.com.br 
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano Campus Catu, Catu - BA 

Ciências Humanas - 605 História

A energia nuclear foi apresentada ao mundo no final da Segunda Guerra Mundial, 
através das explosões das bombas atômicas desenvolvidas pelos EUA, lançadas nas províncias 
japonesas de Hiroshima e Nagasaki, deixando aterrorizada grande parte da população mundial. 
A partir de então, a mídia foi a principal responsável por divulgar e explorar o assunto de 
acordo com os seus interesses. Havia também uma carência de informações técnicas, já que o 
assunto era até então desconhecido pela sociedade. Atualmente, apesar de todos os benefícios 
que ela nos proporciona, quando se fala na utilização desse tipo de energia as pessoas logo a 
associam a um gigantesco cogumelo radioativo. Nesse contexto, o projeto aqui proposto tem 
por objetivo levantar uma discussão acerca dos acontecimentos que marcaram o início da era 
nuclear: os episódios de Hiroshima e Nagasaki, procurando entender como a repercussão desses 
fatos, através da mídia, contribuíram para a construção de uma memória sobre a energia nuclear 
no Brasil e, mais especificamente, na Bahia. Mais exatamente, estudaremos a repercussão desses 
fatos nos jornais e revistas publicados na Bahia no período de 1945 a 1946, na tentativa de 
compreender como essa repercussão contribuiu para a formação de uma imagem negativa da 
energia atômica na sociedade baiana e como essa memória persiste até os dias atuais.

PALAVRAS-CHAVE: BOMBAS ATÔMICAS - MEMÓRIAS - JORNAIS BAIANOS

Projeto finalista pela 10ª Feira dos Municípios e 1ª Mostra de Iniciação Científica (Catu – BA)

 



184 FEBRACE 2012 - Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 

A CASA DA FÍSICA

Luana Pinheiro de Castro Oliveira - luana_pco@hotmail.com
Daniele Rosa Scheles da Silva - daniele.scheles@gmail.com
Rodrigo Ferreira da Silva - rodrigonightman@gmail.com

Laureliane Cristina de Araújo Sales (Orientador) - laurelianes@yahoo.com.br 
Alexandre de Jesus Sales (Coorientador) - alexandrejs16@hotmail.com 

C. M. Prof.ª Elza Ibrahim, Macaé - RJ 
C.E. Irene Meirelles, Macaé - RJ 

Ciências Humanas - 608 Educação

Aprender ciência é saber como criar a ciência. O berço da ciência é a curiosidade, o 
ensino de ciências deveria estar ligado ao despertar da curiosidade, ou ainda a incentivar esta 
curiosidade.

Durante o ano letivo de 2011 foi inaugurado o laboratório de ciências do Colégio 
Municipal Professora Elza Ibrahim, com recursos limitados não pudemos adquirir todos os 
materiais necessários ao bom desempenho das aulas. Tendo sido, então, proposto que os próprios 
alunos desenvolvessem materiais permanentes para o laboratório.

Os kits de química podem ser facilmente repostos em farmácias e supermercados, 
entretanto, para o ensino de Física, os materiais necessitavam ser permanentes e criativos. 

Na feira de ciências da escola foram apresentados trabalhos que representavam a 
distribuição de água em uma residência, a corrente elétrica em série e em paralelo, a velocidade 
média, energia eólica, além da pressão hidráulica e força de atrito. Um grupo da turma F9-101 
decidiu reunir os quatro primeiros temas em um único trabalho. 

A Casa da Física foi construída em MDF e foi equipada com matérias reaproveitadas, 
sempre que possível. Nela foi instalado um sistema de encanamento que demonstra o 
abastecimento de água e a diferença de pressão nos dois andares da casa devido à colona de 
água. A corrente elétrica em série é abastecida com pilhas, enquanto em um dos cômodos a 
lâmpada de LED é acesa com energia eólica. Em frente à casa, um carrinho entra na garagem 
também movido a pilhas.

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE FÍSICA - ENERGIA ALTERNATIVA - ALTERNATIVAS 
ECOLÓGICAS
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A RELAÇÃO ENTRE ANOREXIA, BULIMIA E OBESIDADE, UMA ABORDAGEM RELEVANTE NAS 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO

Sarah Caetano da Silva - sarinhacaetano@hotmail.com
Vanessa Sales Monteiro - vanessasales128@hotmail.com

Lucilani da Silva Gonzaga (Orientador) - lanigonzaga@hotmail.com 
E.E.F.M. Governador Luiz Gonzaga da Fonseca Mota, Maracanaú - CE 

Ciências Humanas - 607 Psicologia

O presente projeto tem como objetivo levar informações sobre os cuidados com a grande 
influência do padrão de beleza imposto pela sociedade e trazer esse assunto para as salas de 
aula. As doenças psicológicas devem ser tratadas com grande relevância nas escolas. Foi feito 
uma enquete com alguns alunos da escola E.E.E.P. Gov. Luiz de Gonzaga Fonseca Mota e com 
algumas pessoas da comunidade para mensurar o grau de conhecimento que as pessoas têm 
sobre a doença. Também foi feito uma entrevista com um psicólogo para coleta de dados e 
construção de informações que serão úteis no decorrer do projeto. As estatísticas revelam que 
90% dos pré-adolescentes com problemas de bulimia e anorexia são filhos de pais obesos ou 
excessivamente preocupados em emagrecer e que pessoas com profissões ou atividades que 
valorizam a magreza, como modelos, bailarinos e atletas são mais suscetíveis ao problema. 
Verificamos que 30% a 50% dos pacientes anoréxicos têm os sintomas de bulimia nervosa e, 
geralmente, estes ocorrem dentro de 1 a 1/2 anos após o início da anorexia nervosa. Às vezes, 
os sintomas bulímicos precedem a anorexia nervosa. Apesar de poucos recursos bibliográficos 
disponíveis, principalmente no que diz respeito aos padrões alimentares desses pacientes, é 
importante que se dê uma maior importância à anorexia nervosa e à bulimia nervosa, pois esses 
transtornos alimentares vêm aumentando gradativamente. Quanto mais cedo for diagnosticado 
o problema, melhor. Quanto mais tempo persistir o comportamento alimentar anormal, mais 
difícil será superar o distúrbio e seus efeitos no organismo.

PALAVRAS-CHAVE: ANOREXIA - BULIMIA - DISTÚRBIO
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A SOCIOLOGIA E O COTIDIANO ATRAVÉS DA FOTOGRAFIA: SUAS CORRELAÇÕES 
HISTÓRICAS E SOCIAIS À LUZ DOS SOCIÓLOGOS MAX WEBER, ÉMILLE DURKHEIM,  

KARL MARX

Dalila França dos Santos - dalilasma@hotmail.com
João Paulo Costa Benassi - joaopaulo121314@hotmail.com

Tereza Cristina Fidelis de Jesus (Orientador) - tinafidelis@yahoo.com.br 
Escola Estadual Dona Amélia Amado, Itabuna - BA 

Ciências Humanas - 602 Sociologia

Buscamos através da fotografia do cotidiano explicar a Sociologia, seus fatos sociais, 
ações sociais, diferenças de classes e análise do capitalismo, através dos sociólogos Karl Marx, 
Emilie Durkhein e Max Weber e como suas teorias nos ajudam a encarar, explicar e compreender a 
realidade social. A partir das obras desses sociólogos, compreendemos que valores e instituições 
que eram considerados supra-históricos passaram a ser entendidos como frutos da ação social 
humana, revelando a dimensão temporal de fenômenos que se pensava serem eternos. Nesta 
pesquisa científica, tratamos a fotografia no cotidiano como método de ensino e como processo 
de investigação, tanto do nosso cotidiano, como da nossa cidade, das cidades vizinhas e de tudo 
que nos cercam, analisando as fotografias tiradas, através das leituras, estudos e discussões 
do cotidiano fotografado, suas correlações históricas e sociais, à luz dos teóricos e pensadores 
estudados em sala de aula: Émille Durkheim, Max Weber e Karl Marx.

PALAVRAS-CHAVE: SOCIOLOGIA - COTIDIANO - FOTOGRAFIA
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ABAETETUBA, A OUTRORA TERRA DA CACHAÇA

Isabela Silva de Sousa - isabelasousa02@hotmail.com
Maria Gorete Abreu Costa da Paz (Orientador) - agoretepaz@ymail.com 
Selma Maria Pinheiro Ferreira (Coorientador) - selmapf.16@gmail.com 

Erc.E.F.M. São Francisco Xavier, Abaetetuba - PA 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Matemática e Científica/Clube de Ciências 

de Abaetetuba, Abaetetuba - PA 

Ciências Humanas - 605 História

Desde meados da década de 40 até 80, o município de Abaetetuba/PA teve como base 
principal da economia local a indústria de aguardente de cana-de-açúcar, a cachaça, que era 
considerada a melhor da região, rendendo-lhe o título de “Terra da Cachaça”. Os engenhos 
funcionavam com um sistema “paternalista”, em que os proprietários, além dos salários pagos, 
davam toda assistência a seus trabalhadores e suas famílias, como, médico, remédios, moradia, 
etc. Os que não trabalhavam diretamente nos mesmos, conseguiam sustento fornecendo matéria-
prima, isto é, a cana-de-açúcar e lenha para alimentar as caldeiras. Hoje, possui apenas um 
engenho em funcionamento e em situações precárias, que devido sua importância histórica, foi 
tombado como Patrimônio Histórico do Município. Abaetetuba, a outrora “Terra da Cachaça”, 
objetivou não só resgatar a história dos engenhos produtores de cachaça do município, mas 
também sobrelevar alguns fatores responsáveis pela falência dos mesmos e inferir algumas 
consequências inerentes à situação. Para alcançá-los, foram feitas pesquisas bibliográficas 
correntes sobre períodos históricos, repertórios bibliográficos e entrevistas com familiares dos 
antigos donos, ex-funcionários e o proprietário do único engenho em atividade. Entre esses 
fatores, a falta de investimentos dos engenheiros em maquinários modernos, de apoio técnico 
e questões trabalhistas, com a implantação do Ministério do Trabalho, o que resultou em uma 
queda vertiginosa da economia municipal, aumento do desemprego e inchaço populacional da 
sede por conta da migração dos moradores das ilhas em busca de trabalho e, consequentemente, 
o surgimento de favelas e aumento da violência.

PALAVRAS-CHAVE: CACHAÇA - ENGENHO - DECADÊNCIA

Projeto finalista pela Feira de Ciências do Município de Abaetetuba (Abaetetuba – PA)
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ANINEM E O COLAR DE ANA JANSEN

Victor Brandão Gonçalves - victorbrandao2010@hotmail.com
Neliane Raquel Macedo (Orientador) - nr.macedo@hotmail.com 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA (Unidade 1), 
Açailândia - MA 

Ciências Humanas - 608 Educação

O projeto foi realizado com o intuito principal de ressaltar, em literatura, a cultura, 
tradição e as lendas maranhenses. Como há pouca divulgação desta rica cultura entre os 
jovens de todo o Brasil, mesmo tratando-se de uma cultura muito diferente das comuns e 
bastante diversificada, o projeto se empenhou na ideia de produzir um romance que mistura 
realidade e ficção. Mas, antes disso, foi feito um trabalho de pesquisa sobre as lendas e tradições 
maranhenses para aprimorar o conteúdo. Escolheu-se, dentre elas, aquelas que comporiam o 
livro, desta forma, o mesmo foi elaborado, como dito anteriormente, numa mescla interessante 
entre ficção, realidade e a história. Trata-se de um livro que envolve uma personagem intitulada 
Aninem, moradora da histórica ilha de São Luís, em especial o centro histórico, que, de uma 
forma dúbia, acaba adquirindo uma insígnia misteriosa que pertencia a uma das mulheres mais 
importantes do local no século XIX. A trama envolve tanto a lenda da carruagem encantada de 
Ana Jansen como a lenda da serpente encantada e, ao longo da história, vai desenrolando-se 
o mistério em redor das personagens principais. O livro conta também com a teoria fictícia da 
real causa de existirem bruxas na ilha de São Luís, a personagem principal e suas coadjuvantes 
são feiticeiras, tratando, então, da diferença literária das demais existentes no Estado e focando 
em atrair interesse não só dos jovens a uma cultura diversificada, mas também de pessoas 
de todas as faixas etárias. A história tem como gênero aventura e mistério, em que um dos 
apelidos da ilha de São Luís, “ilha misteriosa”, é posto em prática em uma obra literária voltada 
para os sucessos atuais. Assim, o projeto se aprofunda na cultura do nosso Estado, tratando 
de divulgar conhecimentos importantes de uma região para todos que são desprovidos dessa 
ilustre cultura.

PALAVRAS-CHAVE: LENDAS - CULTURA - LITERATURA

Projeto finalista pela V Feira de Ciências e Tecnologia - Sul do Maranhão (Imperatriz – MA)
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ANJOS DA SOLIDARIEDADE - NO RESGATE DA CIDADANIA

Cicero Daniel Landim Pereira
Paloma Macedo Cordeiro

Jorgeana de Almeida Jorge Benevides (Orientador) - jorgeana.jorge@hotmail.com 
Liceu de Juazeiro Aderson B. de Carvalho, Juazeiro do Norte - CE 

Ciências Humanas - 602 Sociologia

Sensíveis ao distanciamento e descaso dos jovens com as problemáticas sociais de sua 
comunidade, o presente projeto busca despertar os discentes sobre a importância das práticas 
solidárias e do reavivamento de valores. Atua promovendo ações educacionais e assistenciais, 
utilizando-se do lúdico para a promoção da reflexão de questões sociais e mudança no olhar da 
escola para com a sociedade na qual está inserida. Todas as salas estão envolvidas no projeto. 
As instituições assistidas foram previamente cadastradas e receberam visitas periódicas com 
atividades diversas de acordo com peculiaridades apresentadas. Cada turma foi subdividida 
em cinco subgrupos. A equipe diagnóstica é responsável pela pesquisa das necessidades de 
cada instituição selecionada. À Coordenação e à Avaliação couberam acompanhar todas as 
atividades desenvolvidas pelas demais e fazer as devidas correções. O grupo Criação ficou 
responsável pela elaboração das ações e do marketing. Coube à Implementação garantir que 
as ações pensadas ganhem vida e socializar os resultados. À medida que o trabalho foi sendo 
desenvolvido, percebemos a transformação dos alunos em protagonistas da construção da 
cidadania. Foi explorada a cultura de acompanhamento/controle dos mesmos sobre a resolução 
das necessidades de sua comunidade e o desenvolvimento de habilidades em áreas como teatro, 
xilogravura, artesanato, dança, música e ação social. O jovem é símbolo da luta por seus direitos 
e possui grande potencial em promover a mobilização da sociedade. O projeto atingiu seu 
principal alvo, pois conseguiu despertar o instinto solidário em nosso aluno e a sua capacidade 
de transformar e lutar por seus sonhos, principalmente quando estes envolvem a formação 
cívica e cidadã.

PALAVRAS-CHAVE: CIDADANIA - PROTAGONISMO JUVENIL - SOLIDARIEDADE
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AS DIFICULDADES DE ALGUMAS CRIANÇAS DO SEXTO E SÉTIMO ANOS NO APRENDIZADO 
DA MATEMÁTICA

Andreia Bergmann - andreiaberg.1994@gmail.com
Fernando Calcagni Sartori (Orientador) - fcsartori@terra.com.br 

Colégio I. L. Peretz, São Paulo - SP 

Ciências Humanas - 608 Educação

Este trabalho busca identificar as dificuldades dos alunos de 6º e 7º anos em Matemática, 
entender a origem destas dificuldades e fazer recomendações para otimizar o aprendizado. 
Para isso, foram consultadas fontes históricas e correntes sobre a pedagogia Matemática, que 
apresentaram visões diferentes sobre assunto, focando em sala de aula ou no estudo individual. 
Também foram realizadas entrevistas com professores e uma pesquisa de campo com os alunos 
dessa faixa etária, mostrando como esses grupos enxergam o problema. Concluiu-se que há um 
terceiro momento de aprendizado, o retorno ao professor, e que as dificuldades dos alunos têm 
origem em falhas em todos os três momentos.

PALAVRAS-CHAVE: MATEMÁTICA - DIFICULDADES - ALUNOS
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AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS ESTUDANTES JOVENS E ADULTOS NO PROCESSO 
DE APRENDIZAGEM DO PROEJA – IFC – CAMPUS CAMBORIÚ 

Mayara Guimarães de Wergenes - may_wergenes@hotmail.com
Rebeca de Queiroz Batista - rebecadeq_batista@hotmail.com

Ágata Regiane Quissini (Orientador) - agataregiane@yahoo.com.br 
Josete Mara Stahelin Pereira (Coorientador) - josetemara@ifc-camboriu.edu.br 

Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú, Camboriu - SC 

Ciências Humanas - 608 Educação

A lei brasileira afirma: educação é um direito subjetivo de todos os cidadãos. Cumprir 
esta lei é o objetivo do PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, que existe Instituto 
Federal Catarinense desde 2007. Desde o início, constatou-se um público com especificidades 
de aprendizagem distintas dos adolescentes, então público-alvo dos currículos de ensino médio. 
Infelizmente, pouco se sabe sobre os processos de aprendizagem de jovens e adultos, visto 
que tradicionalmente a literatura foca as pesquisas nos aspectos infantis de aprendizagem. 
Assim, é razoável dizer que os currículos não necessariamente atendem às necessidades dos 
jovens e adultos, que se diferenciam das crianças de diversas formas: pelo acúmulo maior de 
experiências e conhecimentos, pela inserção no mundo do trabalho, ou pela interrupção precoce 
da escolarização. Esta pesquisa pretendeu categorizar as principais dificuldades encontradas pelos 
alunos do PROEJA no IFC, tendo como foco a identificação das características dos alunos e das 
operações de pensamento fundamentais para a apreensão dos conteúdos escolares: comparação, 
interpretação, análise, observação, decisão, busca de suposições. Em continuidade, verificou-se 
a visão dos alunos sobre as dificuldades encontradas por eles, comparando-as posteriormente 
com as percepções dos professores sobre esses aspectos. Tratou-se de uma pesquisa descritiva 
com abordagem quantiqualitativa. Os dados foram coletados através de pesquisa bibliográfica e 
entrevistas semiestruturadas com professores e alunos atuantes no ano de 2011 no curso. Após a 
análise, percebeu-se que os alunos e professores têm percepções muito próximas em relação às 
operações de pensamento em que apresentam maior dificuldade, sendo Interpretação e Resumo 
as pincipais delas. Revelou-se, ainda, que a exclusão social vivida pelos alunos interfere na 
percepção que os professores possuem sobre esses sujeitos.

PALAVRAS-CHAVE: PROEJA - APRENDIZAGEM - EDUCAÇÃO 
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CINEMA E DENÚNCIA SOCIAL

Marjorie Rasinovsky Martins Ferreira - marjoriermf@hotmail.com
Fábio Pimentel de Maria da Silva (Orientador)

Escola Brasileira Israelita Chaim Nachman Bialik, São Paulo - SP 

Ciências Humanas - 602 Sociologia

O presente estudo trata sobre a estrutura do Teatro Épico de Brecht e suas influências 
no cinema. Pretende-se investigar de que maneira a forma artística presente nessa estética, 
quando transposta para o cinema, com suas técnicas linguísticas, cênicas, de atuação, entre 
outras, pode transformar o cinema em um instrumento capaz de realizar uma denúncia 
social. Para isso, realizaram-se leituras de livros e teses sobre teatro épico, sobre cinema e sua 
representação da realidade, sobre estrutura cinematográfica e sobre cinema político. Tal estrutura 
épica desenvolvida por Bertolt Brecht, um dramaturgo alemão que, através do rompimento 
com a tradicional estética dramática de Aristóteles e da criação de técnicas revolucionárias, 
transformou a forma de representação da realidade, permite que o espectador construa um 
olhar crítico, potencializando a possibilidade de transformação social do mesmo. O estudo 
da potencialidade do cinema como instrumento de denúncia social é de extrema relevância 
pelo fato de o cinema ser um importantíssimo comunicador de massas, tornando essencial a 
realização de uma pesquisa que visa rever sua função na sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: CINEMA POLÍTICO - TEATRO ÉPICO - DENÚNCIA SOCIAL

Projeto finalista pela Mostra Monográfica do Colégio Bialik (São Paulo – SP)
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CINEMA: NOVOS OLHARES SOBRE A ÁFRICA

Carolina Medrado Novaes - carolina_novaes06@hotmail.com
Emily Tainá Martini Brito - emiily_martini@hotmail.com

Flávia Marques Rueda - flavia.015@hotmail.com
Roney Staianov Caum (Orientador) - roney.staianov@gmail.com 

Etec Polivalente de Americana, Americana - SP 
Etec Monte Mor, Monte Mor - SP 

Ciências Humanas - 605 História

Desde 2003 a Lei 10.639/03 - que inclui a temática História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana no currículo escolar - está em vigor no Brasil, contudo, após oito anos, ainda 
existe uma visão negativa sobre o continente africano, devido às dificuldades encontradas por 
professores e instituições no momento de transmitir a História da África aos alunos. O projeto 
tem como objetivo a promoção de uma nova visão do continente africano através de materiais 
audiovisuais sobre a juventude africana. Com a finalidade de investigar a lei em questão e a sua 
aplicação no processo ensino aprendizagem, foram aplicados dois modelos de questionários. O 
primeiro foi realizado com os alunos e alunas da Etec Polivalente de Americana, com o objetivo 
de analisar o conhecimento prévio sobre o continente africano, pelas informações coletadas, 
grande parte dos alunos e alunas disseram conhecer os seguintes temas relacionados à África: 
fome, miséria, AIDS e escravidão. Já o segundo questionário, foi destinado aos docentes da 
mesma escola e tinha como objetivo saber quais as principais dificuldades em trabalhar com 
essa temática, dentre as questões apontadas, pode-se destacar como principais, a dificuldade 
de se trabalhar em sala de aula um tema não estudado durante a graduação e a dificuldade no 
acesso a orientação e materiais didáticos sobre o assunto.

PALAVRAS-CHAVE: CULTURA AFRICANA - MATERIAL AUDIOVISUAL - LEI 10.639/03

Projeto finalista pela FETEPS - Feira Tecnológica Centro Paula Souza (São Paulo – SP)
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CRECHE: UM DIREITO NECESSÁRIO PARA AS CRIANÇAS DE IMPERATRIZ

Jamylla Jemima Carvalho Santana - jamylla_jemima@hotmail.com
Lara Guimarães Borsoi - laraeea@hotmail.com

Matheus Henrique Lima Nogueira - matheus_hnl@hotmail.com
Jeassimonne Paulino de Carvalho Rocha (Orientador) - jeassimonne@gmail.com 
Marinete Ferreira da Silva Chaves (Coorientador) - marinetechaves@hotmail.com 

Colégio Delta, Imperatriz - MA 

Ciências Humanas - 608 Educação

A falta de vagas em creches em Imperatriz tem causado problemas aos pais que precisam 
deixar seus filhos para trabalhar ou estudar. Na maioria das famílias, a falta de condições 
financeiras para pagar uma creche particular resulta na perda de empregos e avanços nos 
estudos, sendo o sexo feminino o mais prejudicado. Em outros casos, as famílias deixam seus 
filhos com familiares ou até sozinhos. Dessa forma, as crianças não se desenvolvem com 
eficácia e não interagem socialmente. É de fundamental importância divulgar que em virtude 
disso algumas instituições da sociedade imperatrizense encontraram como alternativa um novo 
modelo de creche, que é mantida por doações e parcerias de segmentos da sociedade e que vem 
confirmar, dessa forma, a real existência da problemática das creches na cidade.

É necessário que exista uma comissão independente, formada por trabalhadores, 
professores, pais e mães para averiguar a seleção de vagas nas creches. Dando ênfase que essa 
é tarefa do município: proporcionar o planejamento e ampliação de creches para atender à 
demanda existente. Bem como, é função da creche, educar e oferecer um ambiente adequado 
às crianças, protegendo e garantindo o direito que elas têm a essa importante assistência, como 
prevê a Lei de Diretrizes e Bases (LDB).

PALAVRAS-CHAVE: CRECHE - CRIANÇA - MULHER

Projeto finalista pela II Mostra de Ciência e Tecnologia da Escola Açaí (Igarapé-Miri – PA)
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CRIAÇÃO DE BRINQUEDOS MOVIDOS À ENERGIA SOLAR: O LÚDICO COMO ALTERNATIVA 
DE ENSINO

Antônia Fabiana Freire - tonnyflavyo@hotmail.com
Antônia Natiele Souza - tonnyflavyo@hotmail.com

Antonio Flávio de Vasconcelos (Orientador) - tonnyflavyo@hotmail.com 
Fernando Nunes de Vasconcelos (Coorientador)

E.E.M. Theolina de Muryllo Zacas, Bela Cruz - CE 

Ciências Humanas - 608 Educação

Nas últimas décadas, é inegável como a questão ambiental associada a fontes de energia 
limpas ganham destaque nos debates científicos e sociológicos. A escola, como instituição 
primordial na vida do homem, promove debates e reflexões acerca da temática meio ambiente 
ao mesmo tempo em que vê a necessidade de estimular o espírito investigativo e a criatividade 
frente às rápidas transformações sociais ocasionadas pelos impulsos constantes das novas 
tecnologias. Trabalhar com fontes de energia que não prejudiquem o meio ambiente, como 
a energia solar, é um desafio e, apesar de existirem várias tecnologias desenvolvidas para 
essa finalidade, a energia solar, por exemplo, ainda é pouco aproveitada, principalmente no 
Brasil, que possui posição geográfica privilegiada. Incluir o uso da energia solar como atividade 
cotidiana em substituição de outros meios de produção de energia que trazem danos ambientais 
é sempre um avanço para a ciência e para a humanidade. O presente trabalho busca criar 
brinquedos que se movimentem por meio da energia solar e que podem ser utilizados como uma 
forma de dinamizar o ensino e desenvolver o espírito investigativo tanto em crianças quanto 
em adultos. A produção dos brinquedos é realizada com o auxílio de células fotovoltáicas, 
engrenagens e pequenos minimotores e os demais materiais são obtidos a partir da reciclagem 
de objetos diversos. Espera-se, como resultados, brinquedos que respeitem o meio ambiente, 
sejam úteis em sala de aula e eficazes para desenvolver a criatividade, assim, definitivamente, 
tornando o ensino mais lúdico.

PALAVRAS-CHAVE: ENERGIA SOLAR - BRINQUEDOS - ENSINO LÚDICO
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CROSSOVER: CRUZANDO PERSONAGENS DE MACHADO DE ASSIS E GUY DE MAUPASSANT 
EM NOVAS HISTÓRIAS

Taynara de Abreu Lopes - taynaraabreu@hotmail.com
Laís Silva Tavares (Orientador) - laistavares@gmail.com 

Abmael Menezes Costa (Coorientador) - abmaelmc@gmail.com 
Prof. José da Costa, Cubatão - SP 

Ciências Humanas - 608 Educação

O foco desse projeto é aprimorar a forma de incentivar a leitura de obras clássicas e 
a criatividade da produção textual na escola, utilizando a técnica do crossover (cruzamento 
de personagens de histórias diferentes) em quadrinhos e as redes sociais como plataforma de 
exibição dessas criações. 

Um grupo heterogêneo de sessenta jovens, da segunda série do ensino médio da 
escola, através da leitura dos romances Bel-Ami, de Guy de Maupassant, e Dom Casmurro, de 
Machado de Assis, elaboram textos inéditos em forma de histórias em quadrinhos e cruzaram 
os personagens das duas histórias.

Fotogramas de filmes de Hollywood, inspirados no final do século 19, reproduções de 
pinturas e músicas da mesma época, servem como base para o trabalho criativo e o produto 
desse processo criativo poderá sempre ser conferido em publicações impressas e nas redes 
sociais.

Estimular a leitura e produção de textos fazendo uso de técnicas e ferramentas diversas 
amplia o potencial criativo das pessoas e encoraja a produção de projetos pessoais em todas as 
áreas de conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: CRIATIVIDADE - LEITURA - ESCRITA

Projeto finalista pela 7ª Feira de Ciências Prof. José da Costa (Cubatão – SP)
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DE QUE FORMA QUE A LINGUAGEM USADA VIA INTERNET PODE PREJUDICAR JOVENS DE 
10 A 15 ANOS EM ESCOLAS ESTADUAIS NA ESCRITA GRAMATICAL?

Sarah Santos de Jesus - sj.saraht@yahoo.com.br
Katia Viviane da Silva (Orientador) - katiaiviane.miabela@gmail.com 

Rhuan Igor Monsalvarga Enciso (Coorientador) - johnpaini@gmail.com 
E.E. Prof.ª Hilda de Souza Ferreira, Campo Grande - MS 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande - MS 

Ciências Humanas - 608 Educação

Os jovens, hoje em dia, usam o chamado “internetês” quando digitam enquanto usam a 
internet, a procura de praticidade. O “internetês” é o procedimento de abreviar as palavras, com 
isso, os usuários do mesmo se põem em risco de transferir esse hábito para a sua vida pessoal se 
não souberem abstrair uma coisa da outra. Foi observado que esse tema é algo que intriga muitos 
professores e alunos em escolas, portanto, quis averiguar se é algo que realmente prejudica nas 
aulas de português desses adolescentes. Busquei esses resultados fazendo ditados em escolas 
públicas, fazendo um chat com adolescentes de todo o Brasil e também em entrevistas em várias 
comunidades da internet. Concluí que a linguagem usada via internet não é prejudicial aos 
jovens dentro da sala de aula. Mas há o problema da gramática, que, no entanto, não coloca a 
internet como responsável.

PALAVRAS-CHAVE: INTERNETÊS - ADOLESCENTES - LINGUAGEM
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DESENVOLVIMENTO MORAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O 
SENTIMENTO DE COMUNIDADE NA ESCOLA E SUAS IMPLICAÇÕES

Heitor Geraldo da Cruz Santos - heitorsantos7@hotmail.com
Joana Góes (Orientador) - jojuju@gmail.com 

Ana Raquel Lucato Cianflone (Coorientador) - arlcianflone@ffclrp.usp.br 
Escola Brasileira Israelita Chaim Nachman Bialik, São Paulo - SP

Ciências Humanas - 608 Educação

O estudo da moralidade tem intrigado pesquisadores, especificamente quando é discutido 
o papel da escola na formação de indivíduos autônomos. Uma vez que se trata de um ambiente 
frequentado pelo indivíduo durante significativo período da vida, o cotidiano desse espaço 
influencia diretamente na construção da personalidade do mesmo, o que faz com que a escola 
não seja um espaço neutro ante o desenvolvimento moral de seus estudantes. Meu trabalho é 
um estudo de caso sobre a relação entre o sentimento de comunidade cultivado na escola e o 
desenvolvimento moral dos estudantes. Analisei o cotidiano de escolas de diferentes propostas 
e, verificando como um possível cultivo do sentimento de comunidade se dá nestes contextos, 
verifiquei as práticas pedagógicas que conduzem a tal e relacionei isso ao desenvolvimento 
moral dos estudantes. Na análise do sentimento de comunidade, os alunos responderam a 
um questionário em que apontaram a participação da escola em sua formação em diversos 
aspectos. Entrevistei os coordenadores pedagógicos e cruzei os dados obtidos para verificar a 
intensidade da relação dos alunos com essas instâncias. Na análise do desenvolvimento moral 
dos estudantes, fiz uso do Teste de Julgamento Moral. Os resultados obtidos mostraram uma 
percepção de pertencimento a um coletivo, da parte de todas as instâncias que compõem este 
ambiente. Além disso, as diferenças encontradas entre as médias de C-score das escolas, bem 
como o estudo da preferência dos alunos pelos estágios do desenvolvimento moral reiteram, 
não só a relação existente entre o sentimento de comunidade e o desenvolvimento moral, como 
atestam o perfil do indivíduo que se forma em instituições que cultivam este sentimento. A 
comprovação realizada proporciona-nos uma visão das práticas pedagógicas que cultivam o 
sentimento de comunidade na escola, provocando reflexões sobre as práticas majoritariamente 
utilizadas, para que se possa repensar o cotidiano ao qual nossos alunos têm sido submetidos.

PALAVRAS-CHAV’E: COMUNIDADE - DESENVOLVIMENTO MORAL - PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Projeto finalista pela Mostra Paulista de Ciências e Engenharia (São Paulo – SP)

 



199Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE 2012

E-DRUGS & I-DOSER: DROGAS VIRTUAIS

Maria Alice Soares Sant’Anna - mah_ass@hotmail.com
Natália Martelotti Ciorcero - nciorcero@hotmail.com

Giovanna Maria Pereira de Sampaio - gi1997@hotmail.com
Eduardo Emmerick (Orientador) - eduardoemmerick@yahoo.com.br 

Sociedade Educacional Positivo Ltda. - Escolas Positivo, Curitiba - PR 

Ciências Humanas - 601 Filosofia

O trabalho propõe compreender o que é a droga virtual e se ela pode ser uma contribuição 
no tratamento de dependentes químicos de forma eficiente. Um de nossos procedimentos foi o 
levantamento de informações com base em relatos do professor Raphael Henrique Castanho Di 
Lascio, que é Coordenador de Psicologia da Universidade Positivo. As drogas virtuais são um 
assunto muito recente para a maioria das pessoas – embora não tão incomum entre os jovens –, 
por isso, resolvemos estudá-las a ponto de descobrir seus efeitos em relação às drogas químicas. 
Seriam elas prejudiciais à saúde? Passamos a tentar descobrir os efeitos das tais E-drugs (ruídos 
sonoros) e se é possível utilizá-las para um bem maior do que apenas ‘’ouvir um som que 
simule o efeito das drogas’’. Será possível utilizá-las para um bem maior, como encontrar um 
ponto Zen durante um mantra, substituindo os tratamentos de dependência como o chiclete 
de nicotina e o adesivo para parar de fumar, que podem ser prejudiciais à saúde, pelas drogas 
virtuais? Não fazemos apologia às drogas, nosso trabalho é meramente acadêmico.

PALAVRAS-CHAVE: I-DOSER - E-DRUGS - DROGAS VIRTUAIS

Projeto finalista pela Mostra de Soluções Para Uma Vida Melhor (Curitiba – PR)
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EDUCAÇÃO FISCAL COMO PRESSUPOSTO PARA CIDADANIA: OS RESULTADOS DE UMA 
PRÁTICA NA ESCOLA

Maria Janaína Silva - tonnyflavyo@hotmail.com
Meuriele Maria do Nascimento

Antonio Flávio de Vasconcelos (Orientador) - tonnyflavyo@hotmail.com 
Glaciliana Ângelo Freitas (Coorientador)

E.E.M. Theolina de Muryllo Zacas, Bela Cruz - CE 

Ciências Humanas - 608 Educação

A Educação Fiscal é um processo educacional que norteia a construção de sistema 
tributário justo e harmônico. Este projeto objetiva oferecer à comunidade escolar conhecimentos 
que conduzam a uma prática cidadã de transformação social, por meio de debates e reflexões 
fundamentais para a compreensão da função socioeconômica do tributo incentivando o 
acompanhamento da aplicação dos recursos públicos pela sociedade. Realizou-se levantamento 
bibliográfico através de material fornecido pela Escola de Educação Fazendária (ESAF), 
momentos de reflexão com toda a comunidade escolar, questionários fechados com estudantes, 
comerciantes e comunitários em geral e in loco em 20 comunidades rurais do município de 
Bela Cruz - CE. Os resultados obtidos até o momento revelam que a comunidade escolar é 
pouco participativa e grande parte não exercita seus direitos e compromissos, nem cumpre 
seus deveres e, ainda, que a maioria não tem acesso à informação e a programas de Educação 
Fiscal, entretanto, até as etapas realizadas, esses resultados mostram-se positivos em virtude da 
demonstração de interesse pelas atividades do projeto por parte do público-alvo e demonstração 
de atitudes que mostram a compreensão de que a participação social só é possível em um 
ambiente democrático e de que esses primeiros passos na escola são importantes para a 
fiscalização de seu próprio dinheiro, sendo assim, requisito fundamental para a construção de 
uma sociedade melhor. Esperamos que brevemente a função socioeconômica dos tributos seja 
compreendida e que a comunidade escolar demonstre maior participação no conhecimento dos 
tributos pagos e na fiscalização dos gastos dos recursos públicos.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FISCAL - CIDADANIA - TRIBUTOS
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ENSINO-APRENDIZAGEM: A ESCOLA E O DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL 
INTERPRETATIVO-ARGUMENTATIVO DO ALUNO

Túlio Vinícius Andrade Souza - tulinho_andrade@hotmail.com
Isaura Farias dos Santos (Orientador) - professoraisaura@hotmail.com 

Renata Claudia de Andrade (Coorientador) - renataclandrade@hotmail.com 
GGE - Grupo Gênese de Ensino, Recife - PE 

Escola Coronel João Francisco, São Vicente Ferrer - PE 

Ciências Humanas - 608 Educação

O método educacional mais usado no sistema brasileiro, em contrariedade às competências 
exigidas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que é a interpretação e a argumentação, 
não vem desenvolvendo-se há anos e encontra-se disponível hoje da mesma maneira que se 
encontrava a uma antiga juventude, que devido às diferentes influências do meio no qual 
estava inserida, vivia outra realidade.

Buscando meios mais interdisciplinares e interativos, foi desenvolvida uma nova 
metodologia para apropriar os conteúdos aos alunos. Minha pesquisa consiste em um estudo 
de caso sobre as principais consequências procedimentais e metodológicas vivenciadas pelas 
escolas com metodologia tradicional e construtivista, e sobre a eficiência da nova metodologia 
proposta para apropriar os conteúdos. Trabalhei com 20 alunos de uma escola tradicional e 
com 20 alunos de uma escola construtivista, com os quais apliquei questionários, entrevistas 
e comparei as notas de redação dos mesmos. Em uma análise inicial, os alunos da escola 
construtivista apresentaram um desenvolvimento 19,4% maior no potencial interpretativo do 
que os da escola tradicional; quanto ao potencial argumentativo, essa diferença foi de 19,6%. 
Felizmente, após a utilização da nova abordagem de conteúdos na escola tradicional, o resultado 
dos pesquisados dessa escola cresceu 17,8% em relação à interpretação, e 14,3% em relação 
à argumentação, diminuindo para 0,22% a diferença entre a capacidade de interpretar e para 
0,54% a diferença da capacidade de argumentar. Quanto às entrevistas, enquanto 100% dos 
pesquisados da escola construtivista estavam satisfeitos com a metodologia de ensino da sua 
escola, apenas 5% dos alunos da escola tradicional também estavam satisfeitos. Os resultados 
obtidos foram bastante positivos, me conduziram à percepção das disparidades existentes entre 
as escolas tradicionais e as escolas construtivistas e apontaram a nova metodologia como viável 
para o trabalho em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: INTERDISCIPLINARIDADE - INTERAÇÃO - APROPRIAÇÃO DE CONTEÚDOS

Projeto finalista pela FENECIT - Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia (Camaragibe – PE)
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ENTRE FATOS E FONTES: REVISITANDO A HISTÓRIA POLÍTICA DE PAUDALHO (1963-1988)

Isak Luiz Oliveira de Castro - isakdecastro@gmail.com
Aluizio Medeiros da Silva Filho (Orientador) - aluiziomsf2@gmail.com 

Escola Mons Landelino Barreto Lins, Paudalho - PE 

Ciências Humanas - 605 História

Para uma compreensão da história política vivenciada na cidade de Paudalho, suas 
coligações partidárias e as disputas existentes, torna-se fundamental a leitura do livro 
“Paudalho terras dos engenhos”, de autoria de Severino Araújo (1990), que busca construir 
uma sequência de acontecimentos, fatos e datas que marcaram a história da cidade concernente 
aos aspectos das estruturas político-administrativas e socioeconômicas, apesar deste carecer de 
explicitação das fontes que sustentem as informações ali trazidas, ou seja, não há no livro de 
Soares a indicação e localização dessas fontes. O objetivo principal desta pesquisa encontra-se 
no desejo de resgatar parte da história política da cidade de Paudalho, trazendo para o discurso 
historiográfico a presença não apenas do grupo consolidado no poder durante o período do 
regime militar, mas também do grupo que, ainda em formação no processo final da ditadura, 
veio a suplantar a antiga oligarquia política da região como novo grupo de poder, consolidado 
em torno da figura política de José Pereira de Araújo.

PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA POLÍTICA - PAUDALHO - GRUPOS POLÍTICOS
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ESCRAVIDÃO E LIBERDADE EM CARTAS DE ALFORRIA (CATU, 1878-1888)

Caíque Antônio Alencar Carneiro - caiquecarn_@hotmail.com
Ariel Gondim Galdino - arielgondim@hotmail.com

Lucas Terra Nova Ramos - terra_nova_ramos@hotmail.com
Marcelo Souza Oliveira (Orientador) - historiadormarcelo@bol.com.br 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano Campus Catu, Catu - BA 

Ciências Humanas - 605 História

O Brasil foi o país que mais recebeu escravos no mundo, os dados não muito precisos 
e diversas estimativas foram feitas, mas obteve-se sempre um número em torno de 4 ou 5 
milhões de escravos. Constituindo-se basicamente de uma colônia agrícola pertencente à coroa 
portuguesa, cujo objetivo principal era a produção da cana-de-açúcar para suprir a estrondosa 
demanda do mercado europeu por essa iguaria, o Brasil adotou o modelo de produção escravista 
de monocultura em grandes propriedades e acabou se tornando o país com o maior número 
de escravos do mundo durante o período colonial. Diante da crueldade imposta aos negros 
escravizados, grandes conflitos violentos varreram a nossa história como prova incontestável 
das lutas e sacrifícios empreendidos por esses grupos humanos em busca da liberdade. Mas 
não foi somente com armas e derramamento de sangue que esse processo aconteceu. Um 
instrumento jurídico permitia ao escravo receber das mãos do seu senhor, por intermédio dos 
mais variados acordos e interesses, um documento que concedia a sua liberdade atestada em 
lei: a carta de alforria. Até 1980, o uso de cartas de alforria como fonte de pesquisa histórica 
não era comum. No entanto, as pesquisas que têm surgido fazendo uso desses documentos 
surpreendem pelo grande número de informações que eles nos revelam acerca do cotidiano da 
relação entre escravos e senhores e mostram aspectos da escravidão que muitas vezes fogem 
ao conhecimento da população em geral e também dos estudantes que frequentemente não 
encontram um conteúdo razoável sobre cartas de alforria nos livros didáticos de História. Com 
vistas a adquirir um maior conhecimento sobre essas cartas, a relação entre senhores e escravos 
e contribuir para o debate sobre as lutas pela liberdade, elaboramos essa pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: ESCRAVIDÃO - LIBERDADE - PATERNALISMO
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ESTEREÓTIPOS CORPORAIS E SUAS FATAIS CONSEQUÊNCIAS

Tamy Mandelmann - tamymand@hotmail.com
José Carlos Andres Dottori Junior (Orientador) - dottorijr@yahoo.com.br 

Colégio Renascença, São Paulo - SP 

Ciências Humanas - 602 Sociologia

O principal objetivo deste trabalho é mostrar a forte ligação existente entre a mídia e 
os estereótipos corporais e suas consequências mais vistas nos dias de hoje, como distúrbios 
alimentares (bulimia e anorexia), aumento na procura por academias e cirurgias plásticas. Como 
projeto futuro, gostaria de criar uma ONG que pudesse conscientizar a população sobre as 
causas dos distúrbios alimentares e ajudar aqueles que já sofrem destes.  

Este tema foi escolhido pelo aumento significativo de distúrbios alimentares na população, 
que têm se tornado cada vez mais uma realidade dos adolescentes por procurarem padrões 
corporais para seguirem.

Ao longo do trabalho, há explicações sobre conceitos importantes, como concepções 
de marketing, mídia e o próprio estereótipo, que encaminha à história do corpo e sua criação, 
os distúrbios alimentares mais conhecidos, as cirurgias plásticas, academias e o marketing e a 
formação de estereótipos corporais. 

Para concluir este trabalho, utilizei pesquisas realizadas em livros, revistas e internet para 
observar as consequências dos distúrbios descritos, a evolução dos parâmetros dos estereótipos 
corporais e o marketing então envolvido. Também foi aplicado um questionário em diferentes 
colégios da cidade de São Paulo para poder analisar o descontentamento com a aparência e a 
influência da propaganda. A análise dos dados foi feita de forma qualitativa e quantitativa.

PALAVRAS-CHAVE: ESTEREÓTIPOS - DISTÚRBIOS ALIMENTARES - MÍDIA

Projeto finalista pela Feira Monográfica do Renascença (São Paulo – SP)
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ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS UTILIZANDO MEIOS DIGITAIS

Isabella Moraes Rocha - isa.bella.moraes@hotmail.com
Victoria Grassi Bonamigo - vicgb27@hotmail.com

Jonas Wilson Pegoraro (Orientador) - profjonaswp@gmail.com 
Sociedade Educacional Positivo Ltda. - Escolas Positivo, Curitiba - PR 

Ciências Humanas - 608 Educação

Foram realizadas pesquisas na rede mundial de computadores (internet), por meio das 
quais elencamos duas redes sociais como instrumentos potenciais para se testar a possibilidade 
de potencializar o processo de ensino-aprendizagem no Colégio Positivo Jardim Ambiental no 
município de Curitiba: o Twitter e o Tumblr.

Testamos primeiramente o Twiter. Realizamos a experiência no dia 06 de abril de 2011, 
durante uma aula da disciplina de história, na qual estudantes de 11 turmas do 1º ano do Ensino 
Médio postaram cerca de 30 mil tweets com a hashtag #egitopositivo. Cada turma recebeu um 
tema sobre o Egito Antigo e cada estudante participante foi incumbido de postar 50 tweets, 
totalizando 7.000 caracteres por aluno.

Outra rede social emergente testada foi o Tumblr, o qual permite postagens de textos, 
vídeos, fotos e gifs, divergindo do Twiter, todavia, por permitir postagens de caracteres 
ilimitados. Aproveitando-se desta possibilidade, foi criada uma conta nesta rede – http://www.
facildelembrar.tumblr.com – onde foram postadas dicas e macetes do conteúdo de História por 
meio de fotos e gifs para ajudar os estudantes a fixar melhor o conteúdo de maneira simples e 
dinâmica.

Nossos objetivos foram levantar as prováveis ferramentas de ensino que a rede mundial 
de computadores (internet) possa oferecer atualmente,

e promover um novo método de ensino por meio de redes sociais que aproxime a 
disciplina de História aos estudantes na fase adolescente.

Pudemos perceber o enorme crescimento de usuários em ferramentas de comunicação 
de grupos sociais, que são apontadas por muitos como uma distração para o aprendizado dos 
adolescentes, porém, foram vistas por nós como grandes aliadas.

Podemos concluir que em uma rede social é possível, sim, adquirir e compartilhar 
conhecimento, uma vez que esse trabalho seja guiado e orientado por um professor. Os maiores 
resultados surgirão quando esse método for melhor aceito no ensino brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: REDES SOCIAIS - TWITTER - TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Projeto finalista pela Mostra de Soluções Para Uma Vida Melhor (Curitiba – PR)
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ESTUDO SOCIAL ATRAVÉS DA ANÁLISE DA OBRA TEATRAL DE NELSON RODRIGUES

Bárbara Ribeiro de Brito - barbarafebrace@hotmail.com
Wander Caires Lima (Orientador) - wandercaires@ig.com.br 

Sociedade Educacional Positivo Ltda. - Escolas Positivo, Curitiba - PR 

Ciências Humanas - 602 Sociologia

O trabalho esclarece algumas questões, como: até que ponto a cultura (no caso, o 
teatro) é uma reflexão do artista sobre a sociedade ao redor e se, por consequência, é possível 
compreender a sociedade analisando sua produção artística, formando um ciclo. A escolha 
pela obra de Nelson Rodrigues é explicada pela sua importância na dramaturgia moderna, com 
suas “peças-marco”, e também por apresentar o contexto brasileiro, encontrando uma forma 
inovadora para o teatro nacional e tipos mostrados pelos desejos reprimidos e inconscientes, 
que agem em muitas de suas peças, sobre tensão, o que revela a essência humana – que mesmo 
com todos os diferentes contextos (costumes), se mantém, se não intacta, com poucas mudanças 
até os dias de hoje.

Este estudo pode servir de incentivo para uma maior valorização da arte e consciência 
teatral mais apurada, mesmo que, por enquanto, analise vários temas sociais (como moral, 
preconceito e religião) utilizando-se das peças Rodriguianas, fazendo um paralelo entre as 
histórias social e cênica brasileiras.

PALAVRAS-CHAVE: NELSON RODRIGUES - SOCIEDADE BRASILEIRA - TEATRO

Projeto finalista pela Mostra de Soluções Para Uma Vida Melhor (Curitiba – PR)
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EVASÃO ESCOLAR: UM GRANDE PROBLEMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA IRMÃ 
IRENE 

Aline França - anarrambo@yahoo.com.br
Gabriela Barcelos Grimes - anarrambo@yahoo.com.br

Ana Rosiclei Rambo Lovisa (Orientador) - anarrambo@yahoo.com.br 
E.E.B. Irma Irene, Santa Cecília - SC 

Ciências Humanas - 608 Educação

A educação é o setor que mais merece incentivo e investimento em qualquer país, pois é 
de primordial importância para o seu crescimento. Qualquer problema decorrente da educação é 
uma grande preocupação. Em nosso País, entre vários problemas presentes, o mais preocupante 
é a evasão escolar, a falta de interesse do aluno para com a escola. Diante desta realidade, 
percebemos que o problema da evasão escolar também é presente em nossa escola, a Escola de 
Educação Básica Irmã Irene, e que o conhecimento sobre o problema é fundamental para que 
medidas possam ser tomadas. Devido a isso, e motivados pela curiosidade sobre o assunto, o 
projeto foi direcionado para a descoberta das razões que levam os alunos da Escola a desistirem 
dos estudos, principalmente durante o ensino médio, para, assim, expor à escola em geral as 
razões pelas quais isso acontece em nosso meio, tentando evitar que os índices da fuga escolar 
em nossa escola aumentem. Para a realização do projeto foram pesquisados os índices de 
evasão das séries do ensino médio. Esses alunos foram procurados, e com eles foram realizadas 
entrevistas para descobrir as razões que os levaram a evadir, trabalhando questões que podiam 
nos dar um parâmetro sobre o que pensam os alunos que querem ou já quiseram desistir dos 
estudos. Os resultados foram surpreendentes, dos alunos questionados sobre se já pensaram 
em desistir dos estudos, metade respondeu que sim. A melhora constante da educação deve 
ser objetivo conjunto da escola em geral. Nós, alunos, queremos ajudar a melhorar o ensino 
em nossa escola, apontando as causas de um dos maiores problemas enfrentados por ela. O 
conhecimento dos fatos passados aos alunos, professores, orientação e direção da nossa escola 
pode ajudar a evitar que mais alunos venham a desistir.

PALAVRAS-CHAVE: EVASÃO - ENSINO MÉDIO - EDUCAÇÃO
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FESTIVAL DA CANÇÃO DO IFMS - CAMPUS AQUIDAUANA

Lucas Steisiney Tamanaka Amorim - cinara.ribeiro@ifms.edu.br
Cinara Baccili Ribeiro (Orientador) - cinara.ribeiro@ifms.edu.br 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul - Campus 
Aquidauana, Aquidauana - MS

Ciências Humanas - 608 Educação

A produção de festivais de música é comum em todo o mundo já há muito tempo e tem 
proporcionado diferentes manifestações musicais ao longo da história. A criação e elaboração 
do Festival da Canção do IFMS - Campus Aquidauana vem para fomentar a prática musical e 
revelar talentos, estimulando o interesse pela prática musical.

Será realizada uma pesquisa histórica e musical para entender melhor a importância e 
as diferenciações da denominação Festival, possibilitando que o evento seja adequadamente 
produzido. 

A proposta visa proporcionar um “Show de Calouros”, que terá como etapa inicial a 
realização de uma seletiva para escolher candidatos aptos para se apresentarem em público. Um 
corpo de jurados será convidado para avaliar os participantes, que serão premiados de acordo 
com sua classificação. Para a realização do show final, pretende-se montar uma estrutura de 
som e mídia visual profissional para que as apresentações não sejam prejudicadas por problemas 
técnicos. 

A idealização do projeto Festival da Canção tem como meta tornar-se uma tradição, para 
que todos, não só os componentes da instituição, mas a comunidade em geral, reconheçam os 
grandes talentos existentes na comunidade escolar do Instituto e, acima de tudo, que os jovens 
detentores desses talentos sejam estimulados em sua prática artística, construindo, assim, uma 
sociedade rica em incentivos à produção artístico-musical por meio de uma disputa saudável 
e envolvente, promovendo laços de amizade e cooperação entre os estudantes e a comunidade 
escolar.

PALAVRAS-CHAVE: FESTIVAL DA CANÇÃO - PRODUÇÃO CULTURAL - HISTÓRIA DA MÚSICA

Projeto finalista pela FETEC MS - Feira de Engenharias, Tecnologias e Ciências de Mato Grosso do 
Sul (Campo Grande – MS)
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FILOSOFIA, CAFÉ E CINEMA: ENTRETENIMENTO, CONHECIMENTO E CULTURA

Emmanoel David Roques - emmanoeldavid@hotmail.com
Flávia Oliveira dos Santos - flavia.santos.fos@hotmail.com

Luzirene Vituriano de Lima (Orientador) - luzirene_lima@hotmail.com 
E.E.F.M. Monsenhor José Augusto da Silva, Camocim - CE 

Ciências Humanas - 601 Filosofia

A educação escolar brasileira, visando à melhoria da prática docente e aprendizagem do 
aluno, precisa instrumentalizar o uso de recursos didáticos diversos. Neste sentido, o Cinema 
representa uma ferramenta significativa. Este projeto inscreve-se sob a finalidade de aproximar 
o Cinema do conhecimento, entendendo-o como um recurso de forte potencial pedagógico. Na 
sua execução, a associação entre Cinema e Filosofia se reveste sobre a integração de diversos 
conteúdos, possibilitando o conhecimento interdisciplinar. O filme reportado nesses desígnios 
terá um grande aproveitamento cultural, haja vista a sociabilidade da crítica atrelada e debatida 
entre educadores e educandos. Em outro prisma o projeto também se justifica pela integração 
escola-comunidade, proporcionando uma viagem pelo o mundo do cinema e interligando-o a 
novos saberes, desenvolvendo, dessa forma, uma das premissas da escola: a responsabilidade 
social.

Acreditamos que o filme reportado nos desígnios do projeto tem um grande aproveitamento 
no campo do entretenimento, do conhecimento e da cultura, podendo, assim, ensinar para a 
vida, haja vista a sociabilidade da crítica atrelada e debatida entre educadores, educandos e 
comunitários.

PALAVRAS-CHAVE: FILOSOFIA - CINEMA - CULTURA

Projeto finalista pela Feira Estadual de Ciências e Cultura (Fortaleza – CE)
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GEOGRAFIA DA FOME JEREMOABO (O PORQUÊ DA MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE 
FAMÍLIAS ABAIXO DA LINHA DE POBREZA NO MUNICÍPIO DE JEREMOABO/BA)

José Clemensou dos Reis Junior - clemensou05@hotmail.com
Emerson Gomes de Jesus - emerson.gj@hotmail.com

Mirela de Jesus Andrade
Jaison Sanguinete de Oliveira (Orientador) - sanguinetell@hotmail.com 

Márcia dos Santos (Coorientador) - penedomarcia@hotmail.com 
Colégio Estadual José Lourenço de Carvalho, Jeremoabo - BA 

Ciências Humanas - 606 Geografia

Muito se tem discutido sobre as melhores formas de reduzir o número de famílias abaixo 
da linha de pobreza, geradas pelo estilo de vida da sociedade. Todos concordam, no entanto, 
que para alcançar esse objetivo se faz necessário que o Estado invista em educação não como 
número para justificar a elevação de pessoas com maior grau de escolaridade, mas como uma 
ação transformadora com a finalidade de gerar pessoas qualificadas, uma vez que o número 
de vagas existente no País é bastante considerável, enquanto que o número de desempregados 
mantém-se alto por falta de mão-de-obra qualificada. Outro aspecto acerca da manutenção de 
grupos de pessoas abaixo da linha de pobreza está diretamente ligado aos costumes da sociedade 
em adquirir bens matérias com as novas tecnologias, gerando uma sociedade consumista, esse 
fator está motivando algumas pessoas a se declararem miseráveis para serem incluídas no 
Programa Bolsa Familia. O Programa vem contribuindo para o desinteresse de algumas pessoas 
em buscar emprego formal ou, no caso de produtores agrícolas, voltarem a produzir para não 
serem desligados do programa, alegando que a quantia recebida por eles é pouca, mas não 
precisam trabalhar para ter. Qualquer tentativa de reduzir a inclusão de pessoas que não se 
enquadram no perfil social e econômico exigido para a inclusão no Programa Bolsa Família 
pressupõe mudanças no comportamento social. Outro fato agravante consiste na existência de 
famílias morando em barracos de madeira e plástico que não estão cadastradas no Programa 
Bolsa Família, levando-se a acreditar na existência de atos ilegais e imorais na aplicação do 
Programa, já que pessoas que não precisam estão sendo beneficiadas e as que precisam não 
estão.

PALAVRAS-CHAVE: POBREZA - TRABALHO - EDUCAÇÃO

Projeto finalista pela I Feira de Ciências da Bahia (Salvador – BA)

 



211Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE 2012

HOLANDA PARA BRASIL

Gabriela Walravens
Helena Costa Maurício 

Stefany Teresa van der Geest 
Mariana Lima Marques (Orientador) 

Marcos Cesar Rodrigues de Miranda (Coorientador) - markones199697@gmail.com 
Associação de Educação e Cultura São Paulo, Holambra - SP 

Ciências Humanas - 602 Sociologia

Por conta da segunda Guerra Mundial, muitos holandeses vieram para o Brasil para 
fugir da destruição do País. Na região de Holambra (formada por HOLanda, AMerica e BRAsil), 
a principal imigração, no começo, foi de agricultores com suas famílias para recomeçar a 
vida. Para a sua economia, trouxeram gado, que não se acostumou com o clima e doenças do 
gado nativo, resultando na morte das primeiras cabeças de gado. Os imigrantes venderam o 
gado restante pela cooperativa, ganhando “boa fama” por venderem corretamente e, assim, 
conseguiram vender os produtos agrícolas e, mais tarde, as flores, que continuam fortemente 
no mercado.

PALAVRAS-CHAVE: HOLANDA - BRASIL - IMIGRAÇÃO
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IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS PARA DEFICIENTES VISUAIS 

Gabriela Santos Mateus - gabriela.mateus@etec.sp.gov.br
Gustavo de Almeida Rodrigues Duarte - gustavo.almeidaduarte@gmail.com

Karina da Silva Leite - kah_james@hotmail.com
Priscilla Aparecida Viegas (Orientador) - viegaspri@yahoo.com.br 

Geyciane Maria Júlio Berton (Coorientador) - geycianeberton@hotmail.com 
Etec Cerquilho, Cerquilho - SP 

Ciências Humanas - 608 Educação

O ponto principal desse projeto é mostrar a dificuldade para um deficiente visual ter sua 
independência e autonomia para o acesso em diversos locais e, principalmente, para realizar 
compras. Com base em pesquisas de campo realizadas sobre como as pessoas com deficiência 
visual identificam os produtos que elas consomem, constatou-se que, depois do tato, o sentido 
mais usado é o olfato. Com o objetivo de facilitar a acessibilidade dos deficientes visuais e 
aumentar a conscientização referente à inclusão social, as pesquisas de campo evidenciaram 
que os produtos químicos são os que eles têm maior dificuldades de “reconhecer”. Analisando 
em como evitar a intoxicação por inalação de produtos químicos domésticos, tais como: 
inseticidas, água sanitária, desinfetantes, entre outros, constatou-se a necessidade de identificar 
esses produtos em braile e com símbolos de periculosidade, sendo necessária uma pequena 
modificação na prensa das maquinas de embalagens, posto que a maioria das embalagens de 
produtos químicos domésticos já possui detalhes salientes em alto-relevo. Essa saliência teria 
duas principais características: a primordial seria a de informação identificatória do produto e, 
a segunda, a de maior aderência no ato do manuseio do produto. Por esse motivo, conscientizar 
as empresas que fabricam produtos químicos domésticos a fazer uma impressão em braile 
facilitaria muito a vida dessas pessoas, tanto na compra desses produtos com a discriminação 
das marcas e seus modificadores, como também, no consumo diário, fazendo com que eles 
tenham mais segurança e liberdade na hora de escolher os produtos no mercado e podendo 
escolher independentemente a marca e o produto que desejam. Dando assim seu direito de 
escolha e autonomia sem influência de terceiros.

PALAVRAS-CHAVE: IDENTIFICADOR BRAILLE - PRODUTOS QUÍMICOS DOMÉSTICOS - INCLUSÃO 
SOCIAL
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INTERAÇÃO DE ANIMAIS COM CRIANÇAS AUTISTAS

Carolina Forgach Chaimovich - carol.forgach@hotmail.com
Fernando Calcagni Sartori (Orientador) - fcsartori@terra.com.br 

Karla Regina Conde Alarcon da Silva (Coorientador) - professoratuca@terra.com.br 
Colégio I. L. Peretz, São Paulo - SP 

Ciências Humanas - 607 Psicologia

O autismo é o mais conhecido entre os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento, que 
são marcados pelo início precoce de desvios no desenvolvimento de algumas habilidades, entre 
elas, as sociais e as comunicativas. Os processos normais de desenvolvimento social, cognitivo 
e da comunicação são interrompidos. 

Mais do que 60% dos autistas apresentam retardo mental e a maioria de seus portadores 
são meninos. Com isso, surgiu uma hipótese de que o autismo pode ser uma condição genética 
ligada ao cromossomo X, mas ainda não existem estudos que comprovem a causa exata do 
autismo.

O autismo é separado em alguns níveis de funcionamento. Geralmente as crianças 
autistas não aceitam facilmente variações nas rotinas e tendem a se vincular a alguns objetos 
que são, na maioria das vezes, duros. Também nota-se a presença de movimentos estereotipados 
que são realizados com a função de acalmar.

A interação com os animais pode ser realizada com diversos deles e trás muitos benefícios, 
como, por exemplo, o aumento da autoestima dos praticantes, a sensação de tranquilidade e 
leveza. Na maioria dos casos esse tratamento obtém sucesso, de acordo com alguns estudos que 
já foram realizados. 

Os animais conseguem provocar melhoras porque são um foco de atenção para as 
crianças, e as amam independente de qualquer coisa, seja sua idade, aparência ou qualquer 
outro fator. A criança autista, ao ser procurada pelo animal depois dos primeiros contatos 
estabelecidos, se sente feliz e amada, e isso trás a vontade de repetir a sessão.

A utilização de animais no tratamento de uma criança autista pode melhorar sua 
qualidade de vida de forma significante. Em alguns casos essa melhora pode aparecer mais 
rapidamente do que em outros, mas tende a ser um método eficaz.

PALAVRAS-CHAVE: ANIMAIS - AUTISTAS - TERAPIA
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INUNDAÇÃO

Brenno de Lucena Costa - brennolcosta@gmail.com
Gutemberg d’Ávilla - airforceone94@live.com

Márcia Helena Resende (Orientador) - resendemh@hotmail.com 
Jailson Queiroz Fagundes (Coorientador) - filolegere@gmail.com 

Centro Educacional 05 de Taguatinga, Brasília - DF 

Ciências Humanas - 609 Ciência Política

O projeto consiste em mostrar como o investimento em pesquisas e a aplicação de 
recursos por meio de projetos de engenharia associados a políticas públicas responsáveis, 
poderiam amenizar os danos causados pelas enchentes no País. Utilizou-se a exposição das 
diversas possibilidades de uso dos piscinões subterrâneos, dos blocos de concreto poroso e 
do asfalto drenante como alternativas para se amenizar os problemas resultantes da carência 
de políticas pública responsáveis e do comportamento inadequado da sociedade em geral no 
período das chuvas. A equipe utilizou uma maquete em vidro como modelo de um piscinão 
em seus principais aspectos no que se refere à engenharia, associado à construção de blocos 
porosos que absorvem parte da água das chuvas e ao asfalto drenante.

PALAVRAS-CHAVE: CHUVAS - BLOCO POROSO - ENGENHARIA

Projeto finalista pela FEBRATEC (Gama – DF)
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JOGO DA VELHA AUTOMATIZADO E AS CONSEQUÊNCIAS DE APRENDIZAGEM NA 
EDUCAÇÃO

Pedro Higino de Carvalho Ferreira - pedrohigino_@hotmail.com
Luiz Felipe Alves dos Santos - luizfelipeline@hotmail.com
Caio Delgadinho de Souza - caiodelgadinho@hotmail.com

Marcos Fernando de Melo (Orientador) - mfernando@pedreira.org 
CEAP - Centro Educacional e Assistencial Profissionalizante - Pedreira, São Paulo - SP 

Ciências Humanas - 608 Educação

Na tentativa de motivar a atenção de crianças com base em um jogo, é favorável que seja 
uma ferramenta juvenil incomum, para que, de maneira fácil, sejam desenvolvidos a observação, 
a criatividade, o raciocínio, etc, habilidades essenciais para a vida de cada criança, que vão ser 
úteis no cotidiano e em vários ambientes.

Junto à automatização do jogo da velha, o processo é realizado de maneira que a criança 
tenha uma recreação. Esta que, hoje em dia, não é simples de ser produzida, apesar do excesso 
de tempo que todos possuem, mas, como é mal aproveitado, acaba se transformando em mais 
um tipo de trabalho ou numa perda de tempo.

Enfim, o projeto visa despertar o interesse, que ajudará no desenvolvimento de 
trabalhos na educação infantil com crianças. A infância de cada uma das futuras gerações e as 
consequências na aprendizagem são múltiplas. 

O jogo da velha automatizado foi programado para seguir uma determinada rotina, 
portanto, será um fator de exploração da aprendizagem na educação infantil pois, ao observar 
as jogadas, a criança terá pela frente um desafio que a motivará a aprender com o jogo e não 
usá-lo apenas para o entretenimento.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL - JOGO AUTOMATIZADO - APRENDIZAGEM

Projeto finalista pela FeCEP (São Paulo – SP)
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JOGOS LÓGICOS

Jhonata Roberto das Silva Carneiro - jhonataroberto@gmail.com
Victor Hugo Lucena de Assis - victor_lucena_11@hotmail.com

Rosenilda de Souza Vilar (Orientador) - rosenildavilar@hotmail.com
Gabriel Cezar Carneiro dos Santos (Coorientador) - gabrielc321@hotmail.com

Escola Ministro Jarbas Passarinho, Camaragibe - PE 

Ciências Humanas - 608 Educação

Além do problema de aprendizagem dentro das salas de aulas, os alunos vêm apresentando 
dificuldades em relação à Matemática. Muitos alunos não conseguem realizar atividades com 
números. Esse problema se chama discalculia. É definido como uma desordem neurológica 
específica que afeta a habilidade de uma pessoa de compreender e manipular números. A 
discalculia pode ser causada por um déficit de percepção visual. O termo discalculia é usado 
frequentemente ao consultar especificamente à inabilidade de executar operações matemáticas 
ou aritméticas, mas é definido por alguns profissionais educacionais como uma inabilidade 
mais fundamental para conceitualizar números, como um conceito abstrato de quantidades 
comparativas. Com isso, foi criado esse projeto, para que a partir da utilização de jogos lógicos e 
software, alunos com problemas de discalculia possam desenvolver o raciocínio lógico tornando 
mais rápido o modo de aprendizado.

PALAVRAS-CHAVE: APRENDIZAGEM - RACIOCÍNIO LÓGICO - DISCALCULIA

Projeto finalista pela MOJATEC - Mostra Jarbas de Tecnologia e Ciência (Camaragibe – PE)
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KIT PRÁTICO PARA APLICAÇÃO EM ROBÓTICA EDUCATIVA UTILIZANDO LIXO 
TECNOLÓGICO

Marcos Fred Almeida de Albuquerque - marcos_fred16@hotmail.com
Jéssica da Silva Mota - jessy_carpidiem@hotmail.com

Emerson Ferreira de Araújo Lima (Orientador) - emerson.lima@gmail.com 
Rodrigo Mero Sarmento da Silva (Coorientador) - rodrigo.mero@gmail.com 

Instituto Federal de Alagoas, Palmeira dos Índios - AL 

Ciências Humanas - 608 Educação

No presente projeto será apresentado o desenvolvimento de um kit prático construído 
com lixo tecnológico. Esse kit será integrado ao ambiente virtual RoboMind, que possui 
uma linguagem de programação simples para movimentação de um robô em um mundo 
bidimensional. Desta forma, o ambiente será adaptado para o kit, sendo utilizado no ensino 
de programação, inicialmente no Instituto Federal de Alagoas e, posteriormente, em escolas 
estaduais e municipais. No mundo contemporâneo, os alunos buscam interatividade, mas a 
escola tradicional força o confinamento, surgindo assim a necessidade da utilização de kits 
de robótica educacional. A utilização da robótica como instrumento de ensino permite aos 
estudantes a capacidade de elaborar hipóteses, investigar soluções, estabelecer relações e tirar 
conclusões.

PALAVRAS-CHAVE: ROBÓTICA EDUCATIVA - LIXO TECNOLÓGICO - AMBIENTE DE 
PROGRAMAÇÃO

Projeto finalista pela IV Encontro de Iniciação Científica de Palmeira dos Índios (Palmeira dos 
Índios – AL)
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LATA VELHA: TRANSFORMANDO LIXO EM BRINQUEDO

Mariane Freitas Duarte - marianefreitasduart@hotmail.com
Matheus Zavarize

Carlos Sampaio (Orientador)
R.B. Junior - Centro Educacional Ltda., Imperatriz - MA 

Escola Rui Barbosa, Imperatriz - MA 

Ciências Humanas - 609 Ciência Política

Atualmente, a industrialização se tornou um fator comum. Esse processo, com a grande 
concentração de lixo, ocasionou a poluição do solo, devido à forma de decomposição dos materiais 
e, posteriormente, muito problemas que atingem o meio ambiente e os seres humanos. Países 
de todas as partes do mundo estão procurando políticas e meios para solucionar os problemas 
ambientais, também visando à conscientização da população local e mundial. Pensando nisso, 
desenvolvemos uma forma prática e simples para informar a sociedade alguns meios de como 
diminuir esse impacto causado, principalmente, pelo metal, matéria-prima mais utilizada pelas 
indústrias. Para atingir tal objetivo, é de suma importância a busca de brinquedos feitos de 
materiais recicláveis, comuns em centro comerciais, mas poucos valorizados pela sociedade, 
para informar a população uma nova forma de diminuir o acúmulo de lixo nas cidades. O metal 
pode ser revertido em muitos brinquedos sustentáveis, que além de alternativos, são seguros, 
permitindo que as crianças os tenham sem causar preocupação aos pais. Com aplicação de 
tal medida, pôde se observar a diminuição da concentração, principalmente do metal, que 
demora cerca de 100 anos para se decompor, e irá proporcionar, também, economia aos pais 
ao comprar brinquedos sustentáveis e amenizar os problemas ambientais causado pelos dejetos 
industriais.

PALAVRAS-CHAVE: RECICLAGEM - LIXO - BRINQUEDO
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MAGIA OU CIÊNCIA: OS FENÔMENOS MÁGICOS DO MUNDO DE HARRY POTTER QUE OS 
CIENTISTAS TENTAM REVELAR

Joana Rosa Urbano Sousa Costa - joanarosa8@yahoo.com.br
Bianca Barros Regis - bianca10_barros@hotmail.com

Maria Luciene Urbano de Barros (Orientador) - marialucieneu@yahoo.com.br 
João Batista Sousa Costa (Coorientador) - jbsc01@yahoo.com.br 
E.E. Santos Dumont - Ensino de 1º e 2º Graus, Parnamirim - RN 

Ciências Humanas - 608 Educação

Trata-se de um Projeto que pretende, através dos fenômenos mágicos da série Harry 
Potter, fazer a transposição da ciência para o cotidiano do aluno, com o intuito de promover 
a alfabetização científica e tecnológica por meio do estudo das novas criações baseadas nos 
filmes e livros dessa saga. É importante que a escola desenvolva atividades que ajudem os 
alunos a despertarem a curiosidade e o espírito investigativo. Esse Projeto pode propiciar isso 
através da interação da magia com a ciência. Com isso o conhecimento científico pode se tornar 
não só uma fonte de novos conhecimentos para o estudante, como também, algo que faz parte 
do seu dia a dia e que é agradável de ser estudado.

PALAVRAS-CHAVE: CIÊNCIA E TECNOLOGIA - MAGIA - HARRY POTTER
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MATERIAIS ALTERNATIVOS COMO INSTRUMENTO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM 
QUÍMICA: UMA ABORDAGEM CONSTRUTIVISTA NA EXPERIÊNCIA FORMATIVA DO 

ACADÊMICO DE ENSINO MÉDIO

Emily Ferreira Soares - exporciencias@hotmail.com
Carlos Pereira Nascimento - carlosmarth@hotmail.com

Zilmar Timoteo Soares (Orientador) - zilmarsoares@bol.com.br 
C.E.E.F.M. Edison Lobão (unidade 1), Imperatriz - MA 

Ciências Humanas - 608 Educação

O presente trabalho foi desenvolvido no Centro de Ensino Edison Lobão, localizado no 
município de Imperatriz, Maranhão – Brasil, com objetivo de aprimorar tanto ao ensino de 
Química, quanto o conhecimento científico de alunos que possuem dificuldade nessa disciplina, 
devido à carência de materiais e à ausência de laboratório na escola. O método para a solução 
do problema foi aplicação de atividade diferenciada no processo ensino-aprendizagem, 
concatenando a teoria com a prática e apoiando-se em materiais comuns do cotidiano dos alunos. 
O uso da criatividade e a audácia de persistir ensinando Química através dessa metodologia 
aproximaram o aluno dessa tão relevante ciência. Mostrar a visão da Química do cotidiano 
implica em entender como o ambiente em que vive o aluno aparece na sua vida diária, para 
que o conteúdo a ser ensinado seja mais próximo de sua realidade. Assim, considera-se este 
projeto uma alternativa viável, podendo ser aplicado em todas as instituições que não possuam 
laboratório, seja ela no município de Imperatriz, em outras regiões do Brasil ou em qualquer 
parte do mundo. Proporcionando ao aluno, aplicação de experimentos utilizando recursos do 
seu dia a dia e vivenciando, assim, a Química como parte de sua vida.

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE QUÍMICA - LABORATÓRIO - MATERIAIS ALTERNATIVOS

Projeto finalista pela Expo Ciências do Sudoeste Maranhense (Imperatriz – MA)

 



221Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE 2012

MUDAM LÁ, APRENDAM CÁ: A SAGA DE UM MATUTO NA CIDADE GRANDE NOS TEMPOS 
DA REFORMA

Raul Teles Gonçalves Monteiro - raultelles@live.com
Keversson Rocha Xavier - kerversson-rocha@hotmail.com

Maria Elisangela de Souza Barreto (Orientador) - eeepedsonqueiroz@escola.ce.gov.br 
Francisca Silva de Sousa (Coorientador) - franssousa@hotmail.com 

Liceu Edson Queiroz, Cascavel - CE

Ciências Humanas - 608 Educação

O acordo ortográfico firmado entre países que têm o Português como língua oficial 
facilitará a circulação de documentos oficiais e livros entre países, sem que seja necessário 
fazer uma tradução do material. Nesse sentido, esse acordo é um assunto que merece destaque 
considerável no processo de ensino-aprendizagem da língua. Em virtude desse fato, os 
falantes do idioma precisam se adaptar à nova escrita, que será vigente em todos os campos 
do conhecimento. Desse modo, o nosso projeto visa dar a conhecer a importância do acordo 
e facilitar a internalização das mudanças ortográficas através de uma literatura acessível e 
lúdica. Realizamos uma enquete com a comunidade e, a partir disso, escrevemos um cordel e 
o apresentamos em forma de teatro, abordando algumas das modificações na grafia da língua 
portuguesa. Inicialmente, fizemos o estudo do acordo, selecionando o que seria o foco do cordel 
a ser escrito. Após a composição e ensaio da oralidade, passamos para culminância que consiste 
na encenação do cordel para a comunidade, visto que a nova ortografia é de interesse de todos. 
A ação se finaliza com a entrega do cordel impresso para a plateia. Mediante as atividades 
desenvolvidas para a consecução do projeto, esperamos ter proporcionado um conhecimento 
mais amplo sobre o acordo ortográfico da língua portuguesa, pois é relevante que a sociedade 
seja conhecedora das mudanças na grafia de sua língua materna e a utilize corretamente no 
processo de escrita. Deste modo, não poderíamos escolher outro recurso que não fosse este. 
Assim, este projeto une a ludicidade a um importante comunicado sobre a reforma ortográfica 
da língua portuguesa, possibilitando um aprendizado linguístico primordial para a formação 
escolar, bem como profissional, para o desenvolvimento social do indivíduo.

PALAVRAS-CHAVE: PORTUGUÊS - ACORDO ORTOGRÁFICO - CORDEL

Projeto finalista pela Feira Estadual de Ciências e Cultura (Fortaleza – CE)
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O IMPACTO DO COMPORTAMENTO DOS FREE-RIDERS NO AUMENTO DE CASOS DE DENGUE 
EM LONDRINA

Marcelo Henrique de Oliveira Mrtvi - marcelo_mrtwy@hotmail.com
Michele Louise de Oliveira Mrtvi - michele_mrtvi@hotmail.com

Fabio Luiz Ferreira Bruschi (Orientador) - iniciacaocientifica@interativalondrina.com.br 
Colégio Interativa - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Londrina - PR 

Ciências Humanas - 602 Sociologia

Este estudo, desenvolvido na cidade de Londrina, Paraná, e caracterizado como de 
natureza exploratória em sua primeira fase e experimental na fase seguinte, teve por objetivo 
identificar motivos pelos quais, mesmo após tantas campanhas de conscientização, casos e 
mortes causadas pela dengue, a colaboração da população no combate à doença ainda não 
é satisfatória, dificultando sua erradicação. Inicialmente foram realizadas 82 entrevistas com 
moradoras e profissionais do setor de endemias da prefeitura e os dados coletados foram 
tratados com base na técnica de análise de conteúdo. Os resultados apontaram que a população 
é percebida como a principal responsável pela atual situação da dengue em Londrina, e que 
medidas punitivas e educativas seriam as mais eficazes para incentivar a prática de ações de 
combate e prevenção da doença. Com base em tais resultados encontrados, foram estruturadas 
hipóteses a serem testadas na etapa seguinte, que compreendeu à modelagem, desenvolvimento 
e aplicação de experimento baseado na Teoria dos Jogos, particularmente com enfoque em jogos 
de bens públicos (public goods model). Para desenvolvimento do experimento, considerou-se 
um cenário de provisão de bem comum, no qual se busca verificar a efetividade de sanções e 
recompensas na decisão de cooperação de indivíduos envolvidos em dilemas sociais (situações 
nas quais a ação egoísta racional resulta em irracionalidade coletiva). O experimento teve por 
base o mecanismo descrito por Croson (2007) e Ostrom (1992) e foi aplicado inicialmente em 
três amostras de 7, 10 e 20 participantes, respectivamente. Resultados preliminares indicam 
que sanções aplicadas de forma indiscriminada não são eficazes para induzir a cooperação, 
e que as sanções aplicadas individualmente e a premiação são mais efetivas na promoção da 
colaboração.

PALAVRAS-CHAVE: COOPERAÇÃO - DENGUE - TEORIA DOS JOGOS

Projeto finalista pela MOSTRATEC Mostra Brasileira de Ciência e Tecnologia (Novo Hamburgo – 
RS)
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O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) NO 
MUNICÍPIO DE ERERÉ: CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS

Nádia Regina Souza de Freitas - nadinha_1_ce@hotmail.com
Tairine de Souza Brilhante - tairinebrilhante@hotmail.com

Catyursula Cayanne Andrade de Farias - cayannefarias@hotmail.com
Maria Aparecida Lima Paiva (Orientador) - cidinhafebrace@hotmail.com 

E.E.F.M. Senador Fernandes Távora, Erere - CE 

Ciências Humanas - 602 Sociologia

O presente projeto tem como principal objetivo fazer uma análise acerca do Programa 
de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), no município de Ereré, no período 
de 2006 a 2010, destacando suas principais contribuições e desafios. Para isso, o trabalho foi 
realizado a partir de uma revisão bibliográfica sobre as origens, implantação, funcionamento e 
evolução do programa nos níveis nacional, regional, estadual e municipal; pesquisa de campo 
e coleta de dados através de entrevistas, nos quais foram trabalhadas as seguintes variáveis: 
produtores, entidades fornecedoras, entidades recebedoras, pessoas beneficiadas e valores e a 
relação destas com o desenvolvimento social e econômico local, levando-se em conta o papel 
da agricultura familiar na geração de ocupação e renda, o fortalecimento alimentar e a melhoria 
da qualidade de vida das famílias de baixa renda.

PALAVRAS-CHAVE: PAA - DESENVOLVIMENTO - SOCIOECONÔMICO

Projeto finalista pela V Feira de Ciências e Tecnologia - Sul do Maranhão (Imperatriz – MA)
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O ROCK BRASILEIRO NO PERÍODO DA DITADURA MILITAR

Gustavo Oliveira Pavan - gtapavan@hotmail.com
Mauro Henrique Santos (Orientador) - maurohen@hotmail.com 

Jamile Santos Santana (Coorientador) - jamile_santana@live.com
João Baptista de Oliveira, Itapecerica da Serra - SP 

Ciências Humanas - 602 Sociologia

Este trabalho pretende examinar a trajetória do Rock Brasileiro no período da Ditadura 
Militar, de 1964 a 1985, quando o governo instituído impunha censura nas diversas formas de 
artes: sendo a música, teatro, cinema e literatura as principais afetadas por esse procedimento. 
Em particular, pretendo analisar a atuação de alguns grupos fundamentais nesse período, como 
“Os Novos Baianos” e “Secos e Molhados”, que, com atitudes e, principalmente, arte, criaram 
álbuns fundamentais para a música brasileira, como “Acabou Chorare” e “Secos e Molhados I”. 
Paradoxalmente, com a arte elaboraram artifícios para revelar contradições no sistema instituído 
pelo governo e esconder habilmente mensagens que, em várias ocasiões, passaram pelos olhos 
dos sensores da Ditadura Militar.

PALAVRAS-CHAVE: DITADURA MILITAR - ROCK - MPB
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O USO DA LUDICIDADE COMO FACILITADOR DO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

Joabe Carvalho Aragão - aragao.binho@hotmail.com
José Ramos Araújo dos Santos - netoAraújoalfa@hotmail.com
Josenilton Santos de Jesus - josenilton-jesus2010@bol.com.br

Jacson de Jesus dos Santos (Orientador) - jacsondejesus@gmail.com 
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano Campus Catu , Catu - BA 

Ciências Humanas - 608 Educação

A presente pesquisa visa, através do Stand de Matemática dentro do Projeto Escola 
Itinerante (projeto composto por grupos de estudos de várias áreas que tem como objetivo a 
popularização do conhecimento científico e tecnológico), promovido pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Catu, desmistificar os preconceitos matemáticos 
estabelecidos na sociedade. Pois dentre outros impasses, tem-se problema no ensino-aprendizagem 
da Matemática, isto é, há uma aversão pela maioria das pessoas por este saber, desenvolvido na 
sala de aula e em outros contextos sociais. Nesse âmbito, percebe-se muitas vezes, por exemplo, 
que a Matemática trabalhada nas escolas possui um caráter distanciador da realidade, não 
mostrando para o indivíduo o lado prático do conteúdo estudado, não permitindo a construção 
de um conhecimento mais conciso e próximo de seu cotidiano. Dessa forma, no intuito de 
diminuir estas dificuldades, o Stand de Matemática buscará interagir com a sociedade através 
das exposições em eventos de cunho científico, mostrando outros horizontes onde se possa ver 
uma Matemática divertida, fazendo o uso da ludicidade através de jogos e brincadeiras.

PALAVRAS-CHAVE: PRECONCEITO - LUDICIDADE - POPULARIZAÇÃO

Projeto finalista pela 10ª Feira dos Municípios e 1ª Mostra de Iniciação Científica (Catu – BA)

 



226 FEBRACE 2012 - Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 

OS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS DECORRENTES DA EXTRAÇÃO DA AMETISTA NO 
GARIMPO DAS PEDRAS

Andressa Souza Pereira - dressSouza@gmail.com
Carina Moraes Coutinho - carinamoraes156@hotmail.com

Jessica Lago Cardoso - jessica.lago@hotmail.com
Marina Fernandes Lopes Fabbris (Orientador) - marinafabbris@hotmail.com 

Colégio Pitágoras - Carajás, Parauapebas - PA 

Ciências Humanas - 606 Geografia

A extração de pedras semipreciosas é uma importante atividade econômica que gera 
trabalho e renda para as regiões onde é praticada. A ametista, uma pedra de cor púrpura ou 
violeta azulada, é encontrada em vários países do mundo, inclusive no Brasil, e, lapidada, se 
transforma em bonitas semijoias, muito valorizadas pelo mercado mundial. O Garimpo das 
Pedras, localizado no Estado do Pará, é uma importante área de extração dessa pedra, toneladas 
de ametista bruta saem constantemente rumo a países como a China e os Estados Unidos. O 
presente trabalho procurou responder se os recursos obtidos através da extração da ametista no 
Garimpo das Pedras favorecem o desenvolvimento econômico da região e trazem melhorias na 
qualidade de vida da população que vive no local, sendo realizado por um grupo de alunos do 
Colégio Pitágoras-Carajás, no período de março de 2011 a outubro de 2011. Realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão, além de um trabalho de campo no Garimpo 
das Pedras, onde foram coletados dados através da utilização de questionários, entrevistas, 
filmagens e fotografias. 

A partir dos resultados obtidos, concluiu-se que, apesar da renda gerada pela exploração 
da ametista ser considerável, não contribuiu para o desenvolvimento econômico da região, que 
é carente em diversas áreas, como educação, saúde e infraestrutura. A sua população vive com 
uma renda mensal baixa e não recebe incentivos do poder público para investir na atividade 
garimpeira e, com isso, permanecer na comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: AMETISTA - GARIMPO - DESENVOLVIMENTO
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OS JOGOS VIOLENTOS E SUA ATUAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA

Emanuel Victor Silva Fróes - emanuelfroes@yahoo.com.br
Bárbara Catarina Tavares Collere - barbaracollere@hotmail.com

Sara Vitória Araújo Costa - saravitoriaa_@hotmail.com
Carlos Fonseca Sampaio (Orientador) - carlaosampaioquimica@hotmail.com 

Escola Rui Barbosa, Imperatriz - MA 

Ciências Humanas - 607 Psicologia

Os jogos que influenciam a mente de adolescentes em formação são principalmente os 
violentos, que incluem desde sangue a linguagens obscenas, ou seja, jogos que causam violência 
visual e intelectual. Várias pesquisas demonstram a preocupação da sociedade da relação desses 
jogos com o crescimento dos adolescentes. A árdua tarefa é convencê-los de trocar esse hábito 
cibernético por uma boa obra literária, pelos estudos que não estão sendo mais levados a sério 
como antes. Foram feitas entrevistas através de questionários apresentados a donos de casas de 
jogos, com o objetivo de levantar dados, que afirmam a frequência de adolescentes entre 12 e 
16 anos em seus estabelecimentos com escolhas repetitivas de jogos proibidos para menores de 
18 anos. O objetivo é mostrar que os jogos com classificação indicativa para maiores de idade, 
na maioria das vezes são de extrema influência para os adolescentes, que, em plena formação 
de personalidade e caráter, tendem a aderir aos comportamentos violentos vistos nos jogos. Os 
dados adquiridos com os questionários feitos na cidade de Imperatriz - MA confirmam todos os 
argumentos descritos acima, a partir da análise do perfil psicológico dos adolescentes que, ao 
frequentarem casas de jogos sem o controle de idade de utilização dos games, são propensos a 
se transformarem em pessoas violentas e antissociais.

PALAVRAS-CHAVE: JOGOS - VIOLÊNCIA - INFLUÊNCIA
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OS LUGARES DA MEMÓRIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS: UM ESTUDO HISTÓRICO-
IMAGÉTICO ORIENTADO PELA LEITURA DE CAETÉS, DE GRACILIANO RAMOS

Renicarla Silva dos Santos - renicarlasilva@gmail.com
Quezia Georjiany Beltrão Araújo - queziageorjiany@hotmail.com

Daniela Gomes Lisbôa da Silva - danielaglsilva@hotmail.com
Cosme Rogério Ferreira (Orientador) - cosmerogerio@hotmail.com 

Escola Estadual Graciliano Ramos, Palmeira dos Índios - AL 

Ciências Humanas - 605 História

O presente trabalho resulta de um esforço de compreensão das relações entre a literatura 
e a fotografia na composição do conhecimento histórico. O nosso objetivo foi analisar as 
imagens fotográficas, produzidas em distintas épocas, de alguns lugares evocados na obra 
Caetés, do escritor Graciliano Ramos, que tem como cenário a cidade de Palmeira dos Índios 
(AL), onde vivemos. Baseados nessa obra e fazendo uso de uma combinação de diferentes 
métodos e técnicas de pesquisa (bibliográfica, documental, de campo), mapeamos os lugares 
identificados na leitura, levantamos dados históricos sobre eles e desenvolvemos uma análise 
do material imagético selecionado, comparando as imagens que correspondem ao tempo da 
escrita do primeiro romance de Graciliano com imagens atualizadas dos referidos lugares. Como 
resultado, evidenciamos alguns dos pontos que ajudam a reconstruir a memória palmeirense, 
fato que pode auxiliar o exercício de reflexão sobre as lógicas de pertencimento e os permanentes 
processos de construção identitária em nossa cidade.

PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA - FOTOGRAFIA - MEMÓRIA
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OS RITUAIS ALIMENTARES COLETIVOS E SUAS IMPLICAÇÕES NAS RELAÇÕES SOCIAIS: UM 
ESTUDO DE CASO COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Flávia Araújo de Amorim - flavia_amorim9@hotmail.com
Thais May Carvalho - thais-218@hotmail.com
Julia Generoso Gonzales - euek1@hotmail.com

Rogério Giorgion (Orientador) - rogeriog@me.com 
Colégio Giordano Bruno, São Paulo - SP 

Ciências Humanas - 603 Antropologia

O trabalho buscou analisar a influência dos rituais alimentares coletivos no processo de 
ressocialização, por meio da realização de refeições coletivas com pessoas em situação de rua. 
Segundo LARAIA (1986), o indivíduo que participa de práticas alimentares coletivas estabelece 
um processo comunicativo com os demais participantes do grupo, no qual lhe são transmitidos 
os símbolos atribuídos coletiva e culturalmente aos alimentos e ao ritual alimentar em si. 
Constatamos, assim como GARCIA (1994), que o modo de vida característico da modernidade 
desconfigura os rituais alimentares, refletindo em uma diminuição da socialização e na perda da 
identidade cultural. Foram, assim, desenvolvidas onze refeições ritualizadas no albergue Centro 
de Acolhida Esperança, com 23 participantes do sexo masculino em situação de rua, entre 23 
e 60 anos, durante os meses de agosto e setembro. Foi aplicado um questionário adaptado da 
metodologia de análise de Suporte Social (ESSS) para esses participantes da pesquisa, com o 
objetivo de complementar o estudo qualitativo e obter uma métrica referencial. Os indivíduos 
participantes vivenciaram momentos de integração social e a maioria desenvolveu relações 
afetivas com os demais do grupo, fornecendo evidências de que a revalorização dos rituais 
alimentares contribui para a reintegração social. A relevância social do projeto desenvolvido 
é a validez de sua replicação em hospitais, escolas, asilos e demanda a continuidade desta 
pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: ANTROPOLOGIA - RITUAIS - ALIMENTAÇÃO

Projeto finalista pela Mostra Paulista de Ciências e Engenharia (São Paulo – SP)
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OUTROS CAMINHOS PARA A LEITURA DE DOM QUIXOTE: ANÁLISE DA ADAPTAÇÃO PARA 
JOVENS LEITORES

Ana Quezia Ribeiro de Oliveira - ana.oliweira@gmail.com
Rafaela da Conceição de Carvalho - rafaela.carvalho.if@hotmail.com

Isabela Santos de Almeida (Orientador) - isabela.prof@gmail.com 
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano Campus Catu, Catu - BA 

Ciências Humanas - 608 Educação

A obra literária Dom Quixote (1605) foi considerada o primeiro romance de todos os 
tempos. Narra a história de um fidalgo decadente que, de tanto ler, acabou enlouquecendo 
e incorporando um cavaleiro andante com o nome de Dom Quixote. Apesar de esta ser uma 
obra de referência para a literatura mundial, observa-se que o contato entre ela e os jovens 
leitores brasileiros ainda é restrito. Nesse contexto, este trabalho tem o objetivo de verificar 
se a adaptação de Dom Quixote é uma alternativa para aproximar jovens leitores do clássico. 
Para tanto, seleciona-se a adaptação feita por Fabio Bortolazzo Pinto, com a supervisão de Luís 
Augusto Fischer, ilustrações de Gilmar Fraga, publicada em Porto Alegre, pela editora L&PM 
(2009). A partir do percurso teórico-metodológico realizado, foi possível desenvolver análises 
acerca da obra adaptada por Fabio Bortolazzo Pinto, tomando-se a estrutura da edição e o texto, 
comparando-a com a tradução em português. Aplicaram-se, também, questionários com jovens 
que leram a obra adaptada, para conhecer sua percepção sobre esta. A partir dos resultados 
encontrados, conclui-se que a adaptação estudada do clássico Dom Quixote proporciona um 
contato preliminar com essa obra, dando conta de apresentar as aventuras da narrativa a partir 
do uso de uma linguagem próxima do jovem leitor. Observou-se, pois, que mais válido que 
hierarquizar obra original, obra traduzida e obra adaptada é conhecer a especificidade de cada 
uma delas, bem como a sua função em cada contexto. Além disso, é preciso que o jovem leitor 
tenha em mente essas questões ao iniciar a leitura de uma obra adaptada, para tirar dela o seu 
melhor proveito.

PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTO-JUVENIL - ADAPTAÇÃO - DOM QUIXOTE, DE LA 
MANCHA

Projeto finalista pela 10ª Feira dos Municípios e 1ª Mostra de Iniciação Científica (Catu – BA)
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POR QUE O SISU NÃO É UM SAT? - UMA ANÁLISE COMPARADA DE SISTEMAS 
EDUCACIONAIS E DE SUAS REALIDADES SOCIOECONÔMICAS

Jessica Ueno de Castro Prado Garcia - jee.upg@gmail.com
João Luís Prado Vieira - joao_luispv@hotmail.com

Maurício Camargo Trida (Orientador) - proftrida@yahoo.com.br 
Eraldo Souza dos Santos (Coorientador) - er.cmcg@gmail.com 

Etec de São Paulo, São Paulo - SP 

Ciências Humanas - 608 Educação

O Sistema de Seleção Unificada (SiSU), proposto pelo Ministério da Educação em 2009, 
propõe a unificação dos processos seletivos e surge para os brasileiros como nova ferramenta 
de ingresso às instituições públicas de ensino superior. É imprescindível a realização de um 
estudo aprofundado dos contextos nos quais o SiSU se insere e a forma prática que levará 
à realização do mesmo, concordando com Paulo Freire, no seu livro Ação Cultural para a 
Liberdade, que diz “...nenhuma prática educativa se dá no ar, mas num contexto concreto, 
histórico, social, cultural, econômico, político”. Tendo em vista a eficiência de outros sistemas 
de seleção unificada em suas respectivas realidades socioeconômicas e educacionais, tais como 
o SAT (Scholastic Aptitude Test) e o Abitur, nosso trabalho foi desenvolvido para investigar 
a compatibilidade e reflexos do SiSU com a realidade brasileira, focando-se em uma análise 
comparativa com o SAT. Para isso, realizou-se um estudo sobre o contexto teórico do SiSU e 
o SAT e as práticas sociais e educacionais desses países. No campo prático, produzimos uma 
palestra para estudantes do 3º ano do ensino médio de nossa escola, para discutir a relação 
entre os alunos e o Sistema, estimulando o desenvolvimento de opinião crítica entre o SiSU e 
a realidade brasileira e também de novos olhares sobre as políticas públicas de ensino, abrindo 
margens a estudos posteriores sobre o desenvolvimento de sistemas de seleção unificada para 
as universidades.

PALAVRAS-CHAVE: SAT - SISU - UNIVERSIDADE

Projeto finalista pela Mostra Paulista de Ciências e Engenharia (São Paulo – SP)
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PROPAGANDA NAZISTA E A ARTE DA RETÓRICA

Rafael Saltz Gensas - rafagensas@hotmail.com
Janio Alves (Orientador) - janioalves@hotmail.com 

Colégio Israelita Brasileiro, Porto Alegre - RS 

Ciências Humanas - 601 Filosofia

A atual pesquisa foi realizada na sequência de três anos de trabalhos relacionados ao 
nazismo, que culminaram em um conhecimento histórico suficiente para fazer uma análise 
teórica das táticas de persuasão nos materiais de divulgação nazistas. As hipóteses do trabalho 
são: a propaganda nazista teve no uso das figuras retóricas um de seus principais alicerces; 
essa propaganda foi eficaz no convencimento do povo alemão das ideias nazistas e a produção 
de mídias de propaganda tinha como base o uso de figuras retóricas preestabelecidas. A 
questão identificada era entender a importância e o uso das técnicas retóricas na construção da 
propaganda da Alemanha hitlerista. Para realizar o projeto, foram usadas basicamente fontes 
bibliográficas, além de filmes nazistas. Li uma série de livros sobre retórica e usei as informações 
obtidas para construir uma tabela de figuras retóricas e uma tabela padrão de análise, que usei 
para identificar pontos importantes e comparar todos os longa-metragens com uma mesma 
medida. Então, assisti a uma série de filmes e para cada um completei uma tabela. Os resultados 
indicavam a presença de figuras retóricas, além de outros métodos de persuasão. Com base nas 
tabelas e na busca literária fiz a análise da presença de elementos comuns nos diversos trabalhos 
de propaganda. O que pude concluir é que as figuras retóricas eram constantes, destacando-
se o uso de falsas analogias e metonímias. Com isso, concluí que os filmes eram elaborados 
com a clara ideia de persuadir daquela maneira e que as figuras retóricas foram fundamentais 
para o sucesso da propaganda nazista, o que respondeu à questão inicial. Os resultados foram 
publicados no blog http://propagandasesociedade.blogspot.com.

PALAVRAS-CHAVE: PROPAGANDA POLÍTICA - ALEMANHA NAZISTA - RETÓRICA
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REISADO: RESGATANDO A MAIOR E MAIS ANTIGA EXPRESSÃO CULTURAL DO POVO 
BELACRUZENSE

João Victor da Silva Barros
Maria Nara Nascimento

Manoel Leandro Cordeiro (Orientador) - malecobc@hotmail.com 
Marcos Antônio Pires (Coorientador) - marcospires2006@hotmail.com 

Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Francisco Romão, Bela Cruz - CE 

Ciências Humanas - 605 História

Ao realizar pesquisas referentes à cultura popular belacruzense, enfatizou-se uma 
expressão cultural bastante antiga e que ainda vem resistindo ao tempo, apesar de todas 
as intempéries. Classificada como raiz cultural do povo belacruzense, o REISADO ganhou 
destaque especial nesse trabalho. Ressaltar a importância do REISADO como expressão cultural 
fundamental na construção da identidade do povo belacruzense já que existe uma grande 
desvalorização, principalmente pelos jovens, além de muitos alegarem que a expressão cultural 
REISADO faz parte da cultura dos menos favorecidos. Por esse e outros motivos é que outras 
culturas vêm ganhando espaço no meio social e muitas vezes a população acaba por inibir a 
identidade cultural na qual está inserida. São Gonçalo, a 18 km da sede do município de Bela 
Cruz se configura como berço da expressão cultural mais marcante do povo belacruzense – 
REISADO. O Senhor Rafael Ferreira Ramos (in memorian) disseminou a semente, esta germinou 
e produziu frutos. Mestre Rafael impossibilitado de seguir adiante devido à velhice, passou a 
proeza do comando da Companhia de Reisado de São Gonçalo para seu sobrinho Benedito 
Marciano que com muita dificuldade vem conduzindo até hoje. No entanto, o desafio começa 
aqui para os belacruzenses em manter viva sua identidade cultural (reisado). Toda a sociedade é 
responsável em garantir que as gerações futuras tenham acesso como protagonistas na cultura 
popular do município de Bela Cruz - Ceará. Isso só vem a nos impulsionar a fazer cumprir, 
como agentes ativos no monitoramento, na sistematização e sustentabilidade da “raiz cultural 
do povo belacruzense”.

PALAVRAS-CHAVE: REISADO - CULTURA - RESGATE
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RESSURREIÇÃO DO FURO DO RIO SANTO ANTÔNIO

Ellen Cristina Lobato - ellenlobato16@bol.com.br
Fernanda Santos Santos - fernandasantos05@yahoo.com.br

Marlo da Silva Nonato (Orientador) - a.marlononato@gmail.com 
Caetano Corrêa Leão, Igarapé-Miri - PA 

Ciências Humanas - 602 Sociologia

Devido à grande navegabilidade e a ocupação dos rios de nossa região amazônica, 
nós moradores da comunidade, contemplando dia após dia algumas dificuldades, tivemos a 
sensibilidade de nos comover com a situação que nos prejudica e também interfere em nosso 
cotidiano e economia, bem como na própria educação. Para tal, decidimos tentar encontrar uma 
solução para o assoreamento de nosso rio, que vem sendo prejudicado devido ao acúmulo de 
lixo, entulhos, detritos, areia e outros materiais levados pela chuva ou vento, que resultou em 
uma grande quantidade de lixo no fundo do rio, impedindo a passagem de canoas e barcos que 
tiverem algum volume de carga.

Isso interfere na própria economia da região, ou seja, na safra do açaí, pois esse rio é 
uma das principais vias de acesso dos barcos carregados com centenas de rasas de açaí, que, 
ao encontrarem o furo de maré seca, não conseguem passar e ficam encalhados, dificultando a 
chegada do açaí aos caminhões de embarque. 

Portanto, através deste projeto, vamos desenvolver ações voltadas para uma possível 
solução para esse problema.

PALAVRAS-CHAVE: RESSURREIÇÃO - RIO - ASSOREAMENTO
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SOCIEDADES SECRETAS OU DISCRETAS?

Anna Karolina de Araujo Barbosa - annakkas@gmail.com
Felipe da Silva Farias - felipefarias12@gmail.com

Jacqueline de Araujo Costa Pires Cavalcante (Orientador) - jacquedelson@gmail.com 
Ranieri Roberth Silva de Aguiar (Coorientador) - ranieriaguiar@yahoo.com.br 

CEM Integrado, Brasília - DF 

Ciências Humanas - 605 História

Pesquisa feita para entender se as sociedades atualmente são discretas ou secretas, pois 
muitas perderam seu caráter oculto devido ao grande número de obras e de escritores que se 
dedicaram a pesquisar suas origens, embora esta tenha sido de grande valia para nós porque 
nos permitiu criar o roteiro básico de formação e desenvolvimento primitivo das sociedades 
secretas.

PALAVRAS-CHAVE: SOCIEDADE SECRETA - MAÇONARIA - GRUPO FECHADO

Projeto finalista pela FEBRATEC (Gama – DF)
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SUPER-HERÓIS CONTRA O BULLYING: ORIGENS DO CAPITÃO AMÉRICA E HOMEM-ARANHA 
AJUDAM OS JOVENS A ENFRENTAR A AGRESSÃO DOS COLEGAS

Felipe Atanazio de Jesus - felipe_bk3@hotmail.com
Aline Cristina de Araújo Brito - alinecristinabrito@hotmail.com

Gabrielle de Souza Santos - expojc@gmail.com
Abmael Menezes Costa (Orientador) - abmaelmc@gmail.com 
Laís Silva Tavares (Coorientador) - laistavares@gmail.com 

Prof. José da Costa, Cubatão - SP 

Ciências Humanas - 608 Educação

O bullying é uma forma de agressão constante que colegas impõem a seus semelhantes 
e super-heróis são ícones da defesa dos oprimidos, do altruísmo e vencimento de suas próprias 
fragilidades.

Baseado nisso, esse projeto tem como objetivo mostrar que, através do conhecimento de 
exemplos de superação de situações pessoais de bullying vivenciadas por heróis de quadrinhos, 
como o Capitão América e o Homem-Aranha, os jovens conseguirão enfrentar de modo 
afirmativo seus próprios problemas. 

Essas histórias também os ajudarão a compreender que, mesmo não possuindo super 
poderes, é possível ser tão grande como os heróis, em honra, solidariedade, responsabilidade, 
humildade, ausência de preconceito e perseverança. Essas sim são as forças que regem as ações 
de um ser humano extraordinário.

PALAVRAS-CHAVE: SUPER-HERÓIS - BULLYING - PERSEVERANÇA

Projeto finalista pela 7ª Feira de Ciências Prof. José da Costa (Cubatão – SP)
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TOCANDO A NOTA (MUSICALIZANDO A ESCOLA)

Jefferson Alves Macêdo - jeffersonalves_22@hotmail.com
Luana Souza Santana - lunasouzasantana@hotmail.com

João Batista Magalhães Almeida (Orientador) - magalhaes121@hotmail.com 
E.E.F.M. Deputado Joaquim de Figueiredo Correia, Iracema - CE 

Ciências Humanas - 608 Educação

Comumente nos deparamos com alunos dispersos, agitados, inquietos, sem desenvolver 
as atividades da sala de aula, não produzindo o esperado, condicionando a um aprendizado 
abaixo do desejado.

O uso da música como um recurso pedagógico prazeroso auxilia o processo, tornando a 
sala de aula um ambiente aconchegante para o nível de aprendizado desejado.

Através do estímulo musical e sonoro, atingimos o psíquico, promovendo a descarga 
emocional, oferecendo atividades de alívio físico e mental, acalmando os alunos, relaxando-os e 
criando um ambiente mais tranquilo e suscetível a uma melhor assimilação de conhecimento.

O professor, que trabalha a música depois dos alunos retornarem para a sala, relata que 
o silêncio na turma era total, as aulas eram mais tranquilas e os alunos pareciam estar mais 
concentrados.

Assim, a música é um instrumento facilitador de aprendizagem devendo o seu uso ser 
incentivado em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO - MÚSICA - LÚDICO
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TRANSTORNOS ALIMENTARES: RECONHECIMENTO DE PADRÕES COMPORTAMENTAIS E 
CONTRIBUIÇÕES PARA NOVAS ABORDAGENS NA TUTORIA DE JOVENS

Bianca Spina Papaleo - bi.papaleo@gmail.com
Rita Maria Saraiva de Barros (Orientador) - rita.barros.cda@gmail.com 

Sandra Maria Rudella Tonidandel (Coorientador) - 
sandra.tonidandel@cda.colegiodante.com.br 

Colégio Dante Alighieri, São Paulo - SP 

Ciências Humanas - 607 Psicologia

Cada vez mais pessoas estão desenvolvendo transtornos alimentares na sociedade moderna, 
revelando a valorização da estética da extrema magreza. Por isso, desenvolvi essa pesquisa, que 
visa investigar formas de diminuir o sofrimento de pessoas com esses transtornos.

Para isso, elaborei um plano em duas etapas: numa 1ª, compreender quais são os padrões 
na personalidade de pessoas com TAs, para, numa 2ª, após treinamento da equipe pedagógica 
e administrativa de meu colégio, identificar jovens com padrões de comportamento de risco 
moderado de desenvolver TAs e introduzir um novo método de abordagem que aproxime jovens 
com padrões de TAs de jovens tutores (treinados e orientados por especialistas em TAs), que 
seriam as “Amigas Terapeutas”. 

Na 1ª fase, apliquei questionários em escolas públicas e particulares, para obter dados 
sobre os comportamentos alimentares de jovens estudantes. Os padrões que eu buscava analisar 
eram: perfeccionismo, ser primogênito e competitividade em relações familiares. Comparei os 
dados obtidos nos questionários com dados já publicados, como comportamentos frequentes 
em pacientes com Transtornos Alimentares. A análise dos dados feita em parceria com uma 
psicóloga especialista em TAs e enriquecida por visitas ao Instituto de Psiquiatria do Hospital 
das Clínicas - USP mostra que o perfeccionismo e a competitividade são características que 
indicam maior probabilidade de desenvolver TAs, enquanto ser primogênito ou filho único não 
interfere nessa probabilidade. Durante a análise, reconheci que há uma diferença significativa 
de padrões entre alunos de escola pública e particular. Os da particular têm maior probabilidade 
de desenvolver TAs, em decorrência de padrões comportamentais específicos.

Assim, com a implementação da 2ª fase, quando os possíveis portadores poderão ser 
rapidamente identificados pela equipe de funcionários do colégio, pretende-se diminuir o 
sofrimentos desses pacientes, minimizando sua solidão e trazendo-os para uma nova vida.

PALAVRAS-CHAVE: TRANSTORNOS ALIMENTARES - AMIGA TERAPEUTA - PADRÕES 
COMPORTAMENTAIS
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UM ESTUDO ETNOGRÁFICO DA COMUNIDADE DE FEITICEIRO: ENTRE RUAS E
MEMÓRIAS ENCONTRAMOS HISTÓRIA

Kartila Mirele da Silva - mireligatinha_@hotmail.com
Elineide da Silva Barbosa - elineide_sb@hotmail.com

Aline Teixeira Peixoto (Orientador) - alinelions@hotmail.com
E.E.F.M. Militana Paes, Jaguaribe – CE

Humanas – 605 História

O projeto aqui relatado nasceu com intuito de promover um estudo que proporcionasse 
uma vivência efetiva com a história local. O problema central desta pesquisa está relacionado 
à ausência de registro da História da Comunidade de Feiticeiro. A pesquisa tem como objetivo 
geral compreender, a partir de fontes diversas, o contexto histórico do nascimento da 
comunidade de Feiticeiro, valorizando os remanescentes como sujeitos históricos, socializando 
as descobertas com os descendentes do povoado através de diversas produções. As principais 
atividades realizadas foram: leituras orientadas, aulas de campo, entrevistas, transcrições, 
consulta a acervos de jornais, coleta de dados junto a colaboradores, levantamento fotográfico 
do passado e produção de fotos do presente, organização de registros em pasta portfólio. Diante 
dos dados coletados e analisados através do uso de diversas fontes, o passado da comunidade 
de Feiticeiro é observado e exposto através de produções escritas e iconográficas. A valorização 
dos idosos a partir do uso de seus relatos obtidos em entrevistas semiestruturadas ou relatos 
de vida contribuem para reconhecê-los como sujeitos históricos. Outros aspectos importantes 
observados são a criação de uma rede de pessoas interessadas na história local, bem como a 
possibilidade de publicação do material construído durante o processo de pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA – COMUNIDADE – FEITICEIRO

Projeto finalista pela FENECIT - Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia (Camaragibe – PE)
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 UMA VERDADE INCONVENIENTE OU UMA GRANDE FARSA? A PERCEPÇÃO DAS PESSOAS 
EM RELAÇÃO AO AQUECIMENTO GLOBAL

Larissa de Andrade Lima Barbosa - larilimabarbosa@hotmail.com
Fabio Luiz Ferreira Bruschi (Orientador) - fabio.bruschi@unifil.br 

Colégio Interativa - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Londrina - PR 

Ciências Humanas - 607 Psicologia

Aquecimento global é a elevação da temperatura da terra. Este trabalho foi elaborado 
com o escopo de ver quanto a mídia interfere na formação do conhecimento de cada indivíduo 
sobre o aquecimento global. Através de questionários e a utilização de dois documentários, 
“Uma Verdade Inconveniente” e a “A Grande Farsa do Aquecimento Global”, foi feita uma 
análise e chega-se a conclusão que o conhecimento que as pessoas têm sobre o que é e o que 
causa o aquecimento global é mínimo diante do leque de informações que nos é oferecido. 
Elas se contentam com o que é apresentado, se deixando influenciar por qualquer informação 
transmitida pela mídia, mas nem sempre o que a mídia traz é verídico.

PALAVRAS-CHAVE: INFLUÊNCIA DA MÍDIA - AQUECIMENTO GLOBAL - OPINIÃO PÚBLICA
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UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO MODERNOS PARA A EDUCAÇÃO 

Adelmo Diniz Nunes Junior - anglocamaragibe@hotmail.com
Lucas Pedro Creari Inojosa - anglocamaragibe@hotmail.com

Rosenilda Souza Vilar (Orientador) - rosenildavilar@hotmail.com 
Colégio Anglo Líder, Camaragibe - PE 

Ciências Humanas - 608 Educação

Muitos jovens têm dificuldades com método tradicional de estudo e em se concentrar 
e, por isso, acumulam suas dúvidas, podendo se prejudicar socialmente e profissionalmente 
em seu futuro. O projeto irá utilizar méis de comunicação modernos para educação (internet, 
vídeos) em parceria com os professores para criar vídeo-aulas, das quais eles serão responsáveis 
pelo conteúdo, e assim ajudaremos os jovens a estudar em casa. Temos como objetivo ajudar 
os estudantes que têm dificuldades no método tradicional de estudo, trocando por um método 
mais envolvente que usa uma linguagem contemporânea.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO - COMUNICAÇÃO - INTERNET

Projeto finalista pela FENECIT (Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia) (Camaragibe – PE)
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VESTINDO NOSSA IDENTIDADE: CONSTRUÇÃO DE UM MODELO ARTETERAPÊUTICO PARA O 
AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM PATOLOGIAS

Beatriz Len - bia_len19@yahoo.com.br
Rogério Giorgion (Orientador) - rogeriog@me.com 

Colégio Renascença, São Paulo - SP 
Escola Brasileira Israelita Chaim Nachman Bialik, São Paulo - SP 

Ciências Humanas - 607 Psicologia

Este trabalho apresenta um modelo de arteterapia composto por oficinas de customização 
de camisetas para crianças com lúpus e artrite. Realizamos uma oficina de produções de 
camisetas com materiais plásticos no Setor de Alergia, Imunologia e Reumatologia da UNIFESP 
com crianças de oito a dezessete anos e observamos que possui influências significativas na 
construção da autoimagem corporal. A avaliação feita antes e depois da oficina, baseada no teste 
psicológico HTP a partir do desenho da figura humana, foi supervisionada por uma psicóloga. A 
comparação entre os dois desenhos, mostra que a oficina constrói uma relação mais confortante 
e compreensiva entre a criança e seu corpo.

Desenvolvemos, então, uma nova metodologia baseada na conceituação teórica da 
psicoterapia dinâmica breve, em que as intervenções são sistêmicas e de valor terapêutico e 
elaborativo para as crianças participantes. Tal modelo foi padronizado em um instrumento 
formal que permite sua universalização em qualquer hospital.

O experimento se baseou em seis intervenções arteterapêuticas aplicadas em três crianças, 
nas quais os sujeitos possuíam tempo limitado de 40 minutos para executar suas produções. 
Dois desenhos projetivos aplicados um antes e um depois de todo o processo foram analisados, 
comparados e comentados pelas crianças e psicólogas.

O resultado do modelo propiciará a elaboração de conflitos internos da psique, que se 
refletem na autoimagem. Desta forma, garante uma relação saudável com o corpo, que é a 
base do próprio tratamento da patologia, além de proporcionar um espaço artístico e lúdico no 
decorrer de um momento hospitalar invasivo ao corpo.

PALAVRAS-CHAVE: ARTETERAPIA - PATOLOGIA - TRATAMENTO

Projeto finalista pela Mostra Monográfica do Colégio Bialik (São Paulo – SP)
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: DA LITERATURA À VIDA REAL - UMA ANÁLISE CRÍTICA 
COMPARATIVA DO CONTO “A CARTOMANTE” DE MACHADO DE ASSIS COM A LEI MARIA DA 

PENHA

Marília Vânia Ribeiro Barros - marilia_vania@hotmail.com
Iodete Elias Pereira (Orientador) - iodeth@hotmail.com 

Maria do Socorro Bezerra de Freitas (Coorientador) - bezerra_socorro@hotmail.com 
C.E.E.F.M. Dorgival Pinheiro de Souza, Imperatriz - MA 

Ciências Humanas - 608 Educação

A violência contra mulher é um crime praticado na vida real e retratado na literatura, 
como no conto “A Cartomante”, de Machado de Assis. Esse tipo de crime tem marcado vidas 
desde o começo da história da humanidade. Não levar a público as consequências da violência 
contra mulher, bem como os seus direitos de defesa, foi um grave problema social das gerações 
anteriores, cujo silêncio contribuiu para que essa realidade se perpetue até hoje. 

Em vista disso, faz-se aqui o uso da literatura (arte), que aborda a violência contra a 
mulher como no conto “A Cartomante”, como forma de conhecimento e reflexão sobre o tema 
sob o ponto de vista do autor e faz-se um paralelo em relação à violência na atualidade. Para 
contrapor com a leitura anterior, necessário se faz ler e analisar a Lei Maria da Penha - nº 
11.340 e transformar esse conhecimento em meio para conscientizar, coibir, prevenir e punir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de uma análise crítica - comparativa 
entre os dois textos, na escola, é a proposta do projeto. Para isso, foram feitas algumas ações, 
como: pesquisa de cunho bibliográfico, tendo como instrumentos a obra de Machado de Assis: 
A Cartomante e a Lei Maria da Penha nº 11.340; aplicação de questionário; palestra, na escola, 
com especialista na área, visando informar e conscientizar para modificar os hábitos de postura 
diante da temática em foco; distribuição de folders, com informações pertinentes à violência 
contra a mulher; palestras, ministradas pelas pesquisadoras, para grupos de alunos, mostrando 
os resultados da pesquisa efetivada, para fins conscientizadores; realização de entrevistas junto 
às mulheres que sofreram direta ou indiretamente violência e com pessoas que acompanham 
casos de agressões contra a mulher em Imperatriz - Maranhão.

PALAVRAS-CHAVE: MULHER - VIOLÊNCIA - LITERATURA
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VITILIGO: PRECONCEITO E AUTOEXCLUSÃO

Ana Lourdes Sousa Pereira - analourdespereira3@gmail.com
Maria do Socorro Bezerra de Freitas (Orientador) - bezerra_socorro@hotmail.com 

Rosana Sousa Pereira (Coorientador) - rosaninha.r@gmail.com 
Colégio Adventista de Imperatriz, Imperatriz - MA 

Ciências Humanas - 607 Psicologia

Atualmente, muitas são as pessoas que sofrem preconceito e discriminação: negros, índios, 
homossexuais, anões, portadores de câncer, hanseníase, AIDS e outras doenças. Inseridos nessa 
lista também estão os portadores de vitiligo, uma doença que se manifesta através de manchas 
na pele em decorrência da perda das células responsáveis pela produção de melanina. Apesar de 
não oferecer nenhum perigo para a população, essas manchas causam um grande impacto visual, 
fato que torna o portador vítima do preconceito estético. A proposta do projeto é contribuir 
para o fim de todo tipo de preconceito e discriminação e mostrar que a sociedade influencia o 
processo de autoexclusão do portador de vitiligo. Para divulgação das características do vitiligo e 
das suas consequências, foram realizadas palestras em escolas públicas e privadas para o ensino 
fundamental e médio e em empresas na área de recursos humanos, pesquisas bibliográficas em 
sites científicos, livros específicos sobre vitiligo, matérias televisivas sobre a doença e coleta 
de dados, feita com a aplicação de questionários e realização de entrevistas junto a portadores 
de vitiligo, familiares, amigos, colegas de trabalho e/ou escola na cidade de Imperatriz – 
Maranhão. Além da criação de um blog (www.projetovitiligo.com) para o compartilhamento 
de informações sobre o vitiligo, o acompanhamento do desenvolvimento do projeto e troca 
de experiências entre portadores e as pessoas que os rodeiam. A campanha “Eu uso a pulseira 
contra o preconceito!” foi criada como ação do projeto “Vitiligo: preconceito e autoexclusão”. 
Cumprindo um dos objetivos do projeto, que é a divulgação da doença Vitiligo para a futura 
erradicação do preconceito, usar a pulseira é um símbolo da luta contra o preconceito aos 
portadores de vitiligo. Refletindo em resultados como a quebra de paradigmas que giram em 
torno da doença e a reconquista do espaço dos portadores de vitiligo na sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: VITILIGO - PRECONCEITO - AUTOEXCLUSÃO
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(VS2) VEÍCULO SOLAR 2

Murilo Jildázio da Silva - murilojs2010@hotmail.com
Aléxia Mota Santos - alexia_mota@hotmail.com

Lucas Ramos do Nascimento
José Edi-ackel Santos (Orientador) - ediackel.ufs@hotmail.com 

Rinaldo Vieira Andrade (Coorientador)
Colégopo Estadual Manoel Alcino do Nascimento, Gracho Cardoso - SE 

Engenharia - 703 Mecânica

O veículo solar II (VSII) é um protótipo de veículo movido à energia solar, que sucede o 
VSI, apresentado na FEBRACE em 2010. Mantendo a mesma base conceitual do antecessor, o VSII 
apresenta como melhoria um novo sistema de suspensão, uma nova placa solar e a capacidade 
de alimentar baterias que armazenarão a eletricidade necessária para o funcionamento do 
sistema, dando-lhe autonomia quando não exposto à luz solar. A proposta do estudo realizado 
em torno do VSII é o desenvolvimento de um veículo elétrico capaz de produzir a própria 
energia. Pensamos nisso considerando a enorme quantidade de energia que será consumida, 
caso sejam produzidos veículos elétricos em série. Isso poderia acarretar uma crise energética. 
Fundamentalmente, a placa solar do VSII transfere energia para as baterias recarregáveis e estas 
alimentam o veículo. Dessa maneira, o veículo poderá mover-se mesmo quando não exposto a 
luz solar. Consideramos esse fato como um avanço significativo, pois, desse modo, resolvem-se 
dois problemas: o da matriz energética e o da autonomia.

PALAVRAS-CHAVE: ENERGIA - SOL - VEÍCULO
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A PEDRA DE LEITO DE ARROIO NO CONCRETO DE PAVIMENTAÇÃO - UM ESTUDO PARA 
PISO DE CONCRETO ATRAVÉS DA SUBSTITUIÇÃO DE AGREGADOS COMERCIAIS PARA 

AGRICULTURA FAMILIAR

Lucas Quiroz do Amaral - quirozamaral@gmail.com
Pablo Barboza da Rosa - pablo_bogus@hotmail.com
Karen da Silva Feijó - karenzinhafeijo@hotmail.com

Carolina Mendonça Fernandes de Barros (Orientador) - carolmfbarros@terra.com.br 
Instituto Federal Sul-rio-grandense de Pelotas, Pelotas - RS 

Engenharia - 705 Civil

Observou-se que algumas propriedades da região de Pelotas - RS possuem grande 
quantidade de seixo de arroio como matéria-prima, tal seixo não pode ser comercializado, mas 
pode ser utilizado pelo proprietário do local onde for encontrado.

Tendo em vista esse relato, a pesquisa tem como objetivo colaborar com famílias que 
provêm da agricultura familiar, visando uma maior economia ao proprietário, utilizando a 
matéria-prima encontrada na sua região como material para manutenção de pisos de leiterias, 
viabilizando o custo, a funcionalidade e durabilidade da pavimentação. 

A questão da higiene é fundamental já que a produção do leite é feita no local e sendo os 
estábulos, na sua maioria, de chão batido, a alternativa de se ter uma área pavimentada auxilia 
esses agricultores a reduzir os gastos com manutenção, através da utilização do seixo de arroio 
como agregado graúdo no concreto, proporcionando ao local maior higiene.

Tendo em vista, que o produto gerado, apenas poderá ser utilizado para os agricultores 
enquadrados como dependentes exclusivamente da agricultura familiar, e que possuam arroios 
que banhem suas propriedades, já que a extração, sem licença, deste seixo é expressamente 
proibida.

Os pisos de concreto serão feitos em placas de 40x40cm, substituindo a brita pelo 
agregado em questão.

PALAVRAS-CHAVE: AGRICULTURA FAMILIAR - PAVIMENTAÇÃO - SEIXO DE ARROIO

 



249Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE 2012

ADOBE RECICLADO - O RETORNO DO TIJOLO HISTÓRICO A PARTIR DA RECICLAGEM 
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Engenharia - 705 Civil

O lixo urbano e a maneira como é descartado atualmente destaca-se como um dos 
principais problemas da sociedade moderna. É um problema que vem aumentando com o passar 
dos anos.

A quantidade de entulho gerado nas construções brasileiras demonstra um enorme 
desperdício de material, é comum ver estes resíduos sendo colocados em locais impróprios. 
Através de novas alternativas, pode se começar a inverter o processo, extraindo do próprio 
problema, soluções para outras demandas, pela geração de materiais de baixo custo e boas 
características.

Com o surgimento de novos produtos e a necessidade de buscar soluções para os resíduos 
sólidos da construção civil, provenientes de demolições, reformas e sobras das obras, com 
perdas desses materiais, a construção civil vem passando por uma série de novas experiências.

O fato de o entulho ser descartado em aterros previamente preparados para este fim, além 
de ocupar um espaço significativo, é, sem dúvida, um grande desperdício quando agregamos 
valor à possível utilização deste entulho reciclado, tanto no âmbito ambiental, como tecnológico, 
com a redução de custo de extração e do próprio material reciclado ou reutilizado, se comparado 
com produtos similares fabricados e colocados à venda no mercado.

A utilização de entulhos para esse fim irá proporcionar mais uma forma de substituição 
de agregados, tendo, assim, menos custo na compra do mesmo.

PALAVRAS-CHAVE: ENTULHO - BAIXO CUSTO - CONSTRUÇÃO CIVIL
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AFERIDOR MICROPROCESSADO DE PRESSÃO
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Engenharia - 714 Biomédica

Por muitos anos o processo de aferição da pressão em esfigmomanômetros foi realizado 
com o auxílio de aparelhos de coluna de mercúrio. Entretanto, devido ao grande risco de 
toxicidade deste elemento químico, a maioria dos hospitais têm procurado soluções alternativas 
para aferir seus esfigmomanômetros. Assim sendo, este trabalho consiste em construir um 
protótipo de um aferidor de pressão de baixo custo, baseado em um sistema microprocessado. 
O protótipo é constituído de duas partes: uma analógica, responsável pela alimentação elétrica 
do equipamento e por filtrar e amplificar o sinal vindo do sensor de pressão; e outra parte 
microprocessada, responsável por realizar a leitura e a conversão do sinal, para que o valor do 
mesmo seja mostrado no display de cristal líquido (LCD). Para a captação do sinal de pressão, 
foi utilizado o sensor de pressão MPX2050 da Motorola. A conversão analógico-digital e o 
processamento do sinal foi realizada pelo PIC16F877A, um microcontrolador 8 bits da Microchip 
Technology Inc. Para a calibração do protótipo, algumas medidas que foram realizadas 
e comparadas com as obtidas com um esfigmomanômetro calibrado. Os resultados iniciais 
mostraram que o protótipo apresentou erro de 14,5%. Contudo, as medidas foram obtidas com 
o sensor descoberto, o que possibilitou a influência de interferências externas. Para contornar 
esse problema, o sensor será colocado em uma caixa fechada e novas medidas serão realizadas. 
Assim, espera-se, que este projeto possa se tornar uma ferramenta bastante útil para os técnicos 
em manutenção de equipamentos biomédicos, bem como para o pessoal da área de saúde e, com 
isto, que os riscos devidos aos erros na mensuração da pressão sanguínea sejam reduzidos.

PALAVRAS-CHAVE: AFERIDOR DE PRESSÃO - ESFIGMOMANÔMETRO - MICROPROCESSADO

Projeto finalista pela Mostra Específica de Trabalhos e Aplicações (META) e Semana de Ciência e 
Tecnologia do CEFET-MG (Belo Horizonte – MG)
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ANÁLISE DA ADIÇÃO DE FIBRAS PROVENIENTES DE PET TRITURADO EM CONCRETOS 
ESTRUTURAIS
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João Gilberto Teixeira Silva (Orientador) - jgtsilva@gmail.com 

Instituto Federal de Alagoas, Palmeira dos Índios - AL 

Engenharia - 705 Civil

O objetivo geral deste trabalho é apresentar resultados sobre a adição de PET, proveniente 
de garrafas moídas, na fabricação de concretos de resistência normal (fck 25 MPa), caracterizando 
suas principais propriedades físicas no estado fresco (consistência e segregação) e no estado 
endurecido (resistência à compressão) de modo a contribuir na redução do impacto do PET no 
meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: CONCRETO - RECICLAGEM DE PET - ENSAIOS TECNOLÓGICOS
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ANÁLISE DE ILUMINÂNCIAS E EFICIÊNCIAS LUMINOSAS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE 
DIFERENTES FONTES EM UM PROTÓTIPO DIDÁTICO DE UM AMBIENTE

Rebeca Vital Fernandes - rebeca.vital7@gmail.com
João Cesar Okumoto (Orientador) - joao.okumoto@ifms.edu.br 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS), Campo 
Grande – MS

Engenharia - 702 Eletrotécnica

Quando existe um local com iluminância adequada, os usuários são preservados de ter 
problemas relacionados à saúde. Uma iluminação mal aplicada influencia no rendimento das 
tarefas. A norma 5413 da ABNT indica os valores recomendados de iluminâncias para cada tipo 
de atividade. Existe, ainda, a necessidade de se utilizar tipos de lâmpadas que consumam pouca 
energia elétrica, visando diminuir o valor da conta de energia e o impacto ambiental devido à 
construção de novas usinas. É necessária a aplicação de medidas de eficiência energética e a 
apresentação de valores comparativos ao público para seus devidos esclarecimentos. O objetivo 
deste trabalho é comparar as eficiências luminosas de diferentes fontes e iluminâncias obtidas, 
através da montagem de um protótipo didático de um ambiente reduzido que possa ser utilizado 
em demonstrações públicas em escolas e outros locais. Foram avaliados diversos fatores, como 
cores do recinto, presença de iluminação natural e tipos de lâmpadas e foram necessários 
alguns fundamentos teóricos, como iluminância, fluxo luminoso, eficiência luminosa, potência, 
consumo de energia elétrica, além de pesquisar os tipos de fontes luminosas mais utilizadas. 
Os materiais empregados foram: madeira, papelão, isopor, interruptor, soquete, condutores, 
lâmpadas incandescentes, fluorescentes, LED - (Light Emitting Diode), garrafa plástica e 
luxímetro. Comprovou-se, por intermédio de medições, que o tipo de fonte luminosa artificial 
que utilizava LEDs foi a mais eficiente. E segundo dados dos fabricantes é o tipo de fonte que 
possui a maior vida útil. No entanto, quando se compara o investimento financeiro, percebe-se 
que é maior nas lâmpadas LEDs e menos nas fluorescentes. Constatou-se ainda que a utilização 
de cores claras, além da aplicação de artifícios que direcionem o fluxo luminoso, melhora 
bastante os valores das iluminâncias. Sempre que possível é recomendável o uso de iluminação 
natural, reduzindo o consumo, o impacto ambiental e os custos.

PALAVRAS-CHAVE: ILUMINÂNCIA - EFICIÊNCIA LUMINOSA - PROTÓTIPO DIDÁTICO

Projeto finalista pela FETEC MS - Feira de Engenharias, Tecnologias e Ciências de Mato Grosso do 
Sul (Campo Grande – MS)
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APRIMORAMENTO DOS ALARMES AUTOMOTIVOS
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Engenharia - 701 Eletrônica

O que acontece quando seu carro está sendo roubado, porém você está muito longe para 
ouvir o alarme? Através desse experimento tentaremos solucionar este problema. A solução 
proposta consiste na construção de um sistema de alarme que ao mesmo tempo que aciona o 
alarme também ativa um “vibrador” que ficará em posse do proprietário. Nesse sentido, este 
projeto visa à confecção de um alarme que quando disparado ativa um sinal vibratório na chave 
do veículo, indicando ao seu proprietário que o alarme do seu carro foi disparado, mesmo que 
ele não escute o som do alarme. Assim, o intuito do projeto é de avisar o proprietário que seu 
automóvel foi violado ou que o alarme disparou sozinho, permitindo que ações sejam mais 
rapidamente efetuadas, prevenindo roubos e transtornos.

PALAVRAS-CHAVE: ALARMES - INOVAÇÃO - AUTOMÓVEIS

Projeto finalista pela Feira de Ciências e Tecnologia de Palotina (Palotina – PR)
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APROVEITAMENTO DA SERRAGEM RESIDUAL DE REBAIXAMENTO DO COURO PARA A 
OBTENÇÃO DE UM COMPÓSITO COM RESINA DE EVA
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Diego da Silva Mello - dsmello@live.com
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Engenharia - 707 de Materiais e Metalúrgica

A pesquisa em questão tem como intuito apresentar uma proposta de aproveitamento 
dos resíduos de couro “wet-blue”, originados do processo de rebaixamento (serragem de 
rebaixamento) para fabricar um composto polimérico com resina de poli[(etileno)-co-(acetato 
de vinila)] (EVA). Na indústria do couro, há um excessivo descarte de resíduos curtidos ao 
cromo, o qual, quando oxidado, apresenta um alto potencial toxicológico. Dessa forma, a 
serragem de rebaixamento (que contém cromo), quando inconvenientemente descartada no 
meio ambiente, pode acarretar sérios problemas à saúde, bem como a contaminação do solo. 
Visando criar uma maneira de gerenciar tal resíduo, a fim de amenizar seus efeitos negativos 
e os gastos de curtumes com o armazenamento em aterros sanitários especiais, desenvolveu-se 
um compósito básico constituído de serragem de rebaixamento e resina de EVA-18 (18% de 
acetato de vinila). O material foi extrusado em forma de chapas compostas (grupo experimental) 
e chapas brancas (grupo controle, apenas com resina de EVA) e, posteriormente, foi ensaiado, 
analisado e caracterizado de acordo com normas regulamentadas da ABNT e da ASTM para 
polímeros. Verificou-se, assim, a viabilidade de suas propriedades para a confecção de um 
novo produto, mantendo o compromisso do aproveitamento de tais resíduos de couro para 
a diminuição de seu descarte e, como consequência, reduzindo os gastos dos curtumes com 
serviços de armazenamento de resíduos.

PALAVRAS-CHAVE: RESÍDUOS DE COURO - PROCESSO DE REBAIXAMENTO - EVA

Projeto finalista pela MOSTRATEC Mostra Brasileira de Ciência e Tecnologia (Novo Hamburgo – 
RS)
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Um dos aspectos que caracteriza a nossa sociedade é o grande gasto de energia, seu 
aumento de consumo traz como consequência uma preocupação constante com a produção/
geração em grande escala, acarretando, por sua vez, uma crescente degradação do ambiente. 
Dessa forma, uma das maneiras encontradas para solucionar esse problema é a utilização de 
fontes alternativas de energia. Segundo a Organização Não Governamental Sociedade do Sol, o 
Sol é uma fonte energética inesgotável, limpa, que não polui o meio ambiente e, o nosso país 
sendo tropical, possui dias ensolarados durante praticamente todo o ano, fazendo do aquecedor 
solar um instrumento viável para a substituição ou diminuição do uso de chuveiro elétrico. A 
partir dessa premissa, empregando material reciclável como garrafas PET e caixas Tetra Pak, 
de leite ou suco, o presente projeto foi desenvolvido baseado no modelo de aquecedor solar 
projetado por Alano (2006).

Além de aquecer a água, o projeto conta com um diferencial: a geração de eletricidade 
através do retorno da água pra casa. O sistema desenvolvido para esse fim consiste na utilização 
de uma roda d’água anexa à tubulação que transporta a água do sistema central de aquecimento 
para a casa.

PALAVRAS-CHAVE: AQUECEDOR SOLAR - ENERGIA ALTERNATIVA - GERAÇÃO DE ENERGIA

Projeto finalista pela Feira de Ciências e Tecnologia de Palotina (Palotina – PR)
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O presente trabalho consiste no estudo de uma argamassa de emboço com a adição do 
Poliacetato de Vinila (PVA) e as cinzas do bagaço da cana-de-açúcar, observando benefícios 
no poder impermeabilizante, resistência mecânica, aderência e até mesmo economia. As cinzas 
que provêm das usinas, na maioria das vezes são descartadas de forma incorreta ou utilizadas 
como adubo. Mas segundo o engenheiro civil Almir Sales com base em estudos realizados na 
Universidade Federal de São Carlos, essas cinzas constituem um material fraco enquanto adubo 
e não se encontra concentração significativa de potássio que justifique seu uso para corrigir 
a acidez do solo, como vem acontecendo. Sendo assim, a incorporação das cinzas do bagaço 
da cana-de-açúcar na construção civil trará um destino mais ecológico e funcional a estas. 
O PVA é um polímero com propriedades plásticas, flexibilidade, boa aderência e com poder 
de vedação. Ele é o liquido base para colas e chicletes, também sendo utilizado em algumas 
argamassas industriais para reforçar o poder impermeabilizante. Sendo assim, a adição desses 
dois elementos na argamassa pode conferir maior resistência e impermeabilização. Além de 
ser uma alternativa econômica, viável e sustentável. Nas etapas do projeto foi feito o estudo 
bibliográfico, obtenção das cinzas e caracterização básica incluindo os ensaios realizados no 
laboratório do IFAL- Campus Palmeira dos Índios como os de granulometria e massa específica. 
Também foi definida a dosagem para argamassa com diferentes porcentagens de cinzas e PVA e 
feito um ensaio de caracterização da argamassa, como o de resistência à compressão simples.

PALAVRAS-CHAVE: ARGAMASSA - CINZAS DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR - POLIACETATO 
DE VINILA
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Engenharia - 712 Naval e Oceânica

A busca de novas fontes de matéria-prima em contrapartida à escassez de recursos 
naturais da superfície terrestre tem sido alvos de intensas pesquisas. Nesse caso, a exploração 
marinha se apresenta como um possível campo de investigação. Entretanto, tais pesquisas 
implicam no desenvolvimento de tecnologias de exploração condizentes com a preservação 
dos ambientes subaquáticos e com a execução de tarefas em condições de segurança. Nesta 
perspectiva, os ROVs (Remotely Operated Vehicle) configuram-se como uma tecnologia 
amplamente utilizada nesse tipo de estudo. No caso do Brasil, o desenvolvimento de veículos 
dessa natureza, utilizando materiais de baixo custo, ainda é o muito incipiente. Visto assim, 
este trabalho consiste na construção de um veículo submersível não tripulado de controle à 
distância por meio de cabo umbilical, baseado em conceitos físicos como os da fluidodinâmica 
e da eletrônica, utilizando materiais de fácil obtenção. Trata-se de um minissubmarino que, 
inicialmente, deverá fazer captura de imagens com transmissão em tempo real, bem como seu 
armazenamento em dispositivos de memória. A construção do dispositivo em questão irá envolver 
as mais diversas áreas da física, desde o planejamento da estrutura, passando pela escolha dos 
materiais utilizados até a construção de circuitos que permitam o controle de todas as atividades 
desenvolvidas pelo veículo. Além da captura de imagens, foi implementado um mecanismo 
de sucção de pequenos sedimentos. Para além do desenvolvimento do artefato tecnológico, a 
construção do minissubmarino constitui-se uma importante atividade experimental, em que as 
ações de investigação e de colaboração aproximam os estudantes da prática científica.

PALAVRAS-CHAVE: MINISSUBMARINO - EXPLORAÇÃO MARINHA - ATIVIDADE COLABORATIVA
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ARVO 2 - PRODUÇÃO AUTOMATIZADA DE SABÃO BIODEGRADÁVEL A PARTIR DO ÓLEO DE 
COZINHA USADO

Allan Soares de Sousa - allan.soares.sousa@gmail.com
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Líbia Ezagui Torres de Brito - libiaezagui@gmail.com
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Engenharia - 701 Eletrônica

A máquina ARVO tem por objetivo transformar, de forma automatizada, o óleo vegetal 
usado no preparo de alimentos em sabão em barra. Na maioria das vezes, esse óleo, após 
ser usado, é descartado incorretamente em rios e igarapés, ocasionando a impermeabilidade 
dos solos. Além disso, pode gerar também prejuízos econômicos, pois ele pode ocasionar 
o entupimento de tubulações e caixas de esgotos. Com a realização de diversas pesquisas, 
descobriu-se que é absurda a poluição por conta deste resíduo, e que existe um processo manual 
de transformação do óleo em sabão. Entretanto, este processo requer tempo e a utilização de 
um reagente químico nocivo à saúde (NaOH), sendo assim, um processo perigoso, demorado 
e inviável. Com a automatização desse processo, distancia-se o usuário da reação, melhora-
se o processo, deixando-o ainda mais rápido por características químicas, assim, esse óleo 
será devolvido à natureza de uma forma menos agressiva, já que passará a ser uma solução 
biodegradável, sem contar que o produto final também poderá ser muito rentável. A máquina 
terá um custo baixo e dará opções ao usuário, deixando o processo ainda mais simples, já que 
é necessário apenas adicionar os ingredientes nos recipientes, apertar o botão para iniciar o 
processo, esperar alguns minutos e no final será obtida uma massa que, após algumas horas 
secará e será o sabão em barra.

PALAVRAS-CHAVE: AUTOMATIZAÇÃO - SABÃO BIODEGRADÁVEL - GERENCIAMENTO 
AMBIENTAL

Projeto finalista pela FENECIT - Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia (Camaragibe – PE)
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AUTOMAÇÃO DA LIMPEZA DE FORNO FUNDIDOR
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Carla Gisian Machado (Coorientador) - carla.machado@sesisc.org.br 

Weg - Equipamentos Elétricos, Jaraguá do Sul - SC 

Engenharia - 707 de Materiais e Metalúrgica

Nosso trabalho consiste em automatizar o processo de limpeza do forno fundidor, pois 
atualmente oferece riscos ao operador, nos fatores ergonômicos, pelo fato de estar em contato 
direto com uma alta temperatura, também pelo fato deste trabalho ser feito em média 24 vezes 
ao dia.

Nosso protótipo irá realizar a limpeza do forno fundidor por meio de uma ferramenta 
fixada em um braço mecânico que estará acoplado em uma base fixa presa a uma estrutura. 
Assim trazendo mais segurança ao operador e diminuindo o tempo de duração da limpeza.

PALAVRAS-CHAVE: AUTOMAÇÃO - LIMPEZA - FORNO
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BIOCROMO II
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William Lopes (Coorientador)
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Engenharia - 704 Química

O projeto visa o remanejo do cromo presente no farelo de rebaixadeira, biorremovido 
com Acidthiobacillus ferrooxidans, aplicando a solução de cromo obtida como solução 
curtente. Esse resíduo foi escolhido por ser responsável por 90% do resíduo do couro wet 
blue e ser considerado um resíduo perigoso. Todo ano são desperdiçados cerca de 135 milhões 
de dólares em cromo presente nos resíduos do setor. Na indústria coureira, o curtimento de 
couro a base de cromo é um dos métodos mais utilizados devido às características únicas 
que fornece, como elevada estabilidade hidrotérmica. O processo de curtimento é realizado 
de três maneiras: i) solução simulada de cromo biorremovido, ii) solução simulada de cromo 
biorremovido e solução de cromo padrão para o curtimento e iii) banho controle somente 
com solução padrão de curtimento. Esses banhos possuem temperatura, aditivos, rotação e 
tempo de curtimento controlado. Foram analisados os seguintes parâmetros: pH, NBR 11057, 
teor de óxido crômico, NBR 11054, cinza total sulfatada NBR 11031 e retração NBR 13335. 
Os resultados dessas análises foram satisfatórios para o banho combinado, o qual apresenta 
características próximas ao banho controle, o que faz com que este banho possa ser tornar uma 
alternativa para o curtimento tradicional. Este processo influencia diretamente na qualidade 
dos ecossistemas vizinhos aos pólos coureiros, na preservação do solo e da água nas regiões dos 
aterros industriais, na extensão de vida dos depósitos de cromo, na redução dos custos com o 
processo de curtimento e com o gerenciamento de resíduos perigosos.

PALAVRAS-CHAVE: BIORREMOÇÃO - CURTIMENTO - FARELO DE REBAIXADEIRA
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BIOESPUMA
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Engenharia - 704 Química

O projeto é focado no desenvolvimento de uma espuma biodegradável, à base de óleo 
vegetal com o intuito de substituir materiais que apresentam dificuldade de decomposição e 
alta toxicidade quando descartado ao meio ambiente. O objetivo principal do trabalho está 
vinculado à constante preocupação do século XXI, sustentabilidade do Planeta. A implantação 
no mercado desse material terá como base inicial a biodiversidade de suas funções e também 
de suas aplicações, como exemplo esta espuma poderá ser um substituto do isopor. Sabendo 
que já existem bioespumas, o diferencial da EMB desenvolvida no projeto está na reutilização 
de óleo usado que continua sendo um problema ambiental quando descartado incorretamente. 
A espuma é produzida inicialmente pela mistura simples entre óleo e amido, seguida da adição 
de isocianato que por sua vez reagirá até formar a espuma biodegradável. A relevância desse 
produto estará na expansão do seu uso, como protetor no transporte de eletrodomésticos, 
alimentos, além da utilização como isolante acústico e outras aplicações que serão avaliadas.

PALAVRAS-CHAVE: ESPUMA BIODEGRADÁVEL - ATÓXICA - MULTIUSO
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BUEIRO AUTÔNOMO: SISTEMA DE DIMINUIÇÃO DE ENCHENTES URBANAS
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Engenharia - 701 Eletrônica

As enchentes são causadas por fatores ambientais, mas também podem ser agravadas 
através da interferência humana. Todos os anos, milhares de pessoas são afetadas pelas enchentes 
que causam danos que vão desde a perda de bens materiais a problemas de saúde, favorecendo 
o contágio de diversas doenças, como leptospirose e dengue. A impermeabilização do solo é 
uma das causas que agravam o problema das enchentes, pois nas áreas urbanas a pavimentação 
impede a infiltração da água. A ausência de sistemas de coleta em algumas regiões, a falta de 
educação ambiental da população que despeja o lixo em vias públicas, a impermeabilização 
do solo e chuvas de grande intensidade compõem um cenário que contribui para que o lixo 
seja conduzido até os pontos baixos, onde estão localizados os canais, impedindo a passagem 
da água por conta do entupimento e diminuição da profundidade dos rios, causando, por 
fim, as enchentes urbanas. O objetivo do projeto é desenvolver um dispositivo que auxilie no 
processo de diminuição das enchentes através da limpeza e retirada de resíduos das bocas de 
lobo, reduzindo, desta forma, os danos causados à saúde e bens materiais. O projeto realiza 
duas funções: armazenamento do lixo em uma caçamba e suspensão da mesma para retirada 
dos resíduos e, para tanto, é constituído de três sistemas principais: o sistema de transporte, o 
sistema de armazenamento e o sistema de suspensão, sendo esses controlados analogicamente 
por meio de uma placa de circuito impresso. Os testes com os sistemas indicaram que o Bueiro 
Autônomo pode exercer boa parte de suas funções (armazenamento e suspensão do lixo). Vale 
ressaltar que, por ser um protótipo, os testes do dispositivo foram realizados em pequena escala, 
mas nada impede sua viabilidade em maior escala através da adaptação de materiais.

PALAVRAS-CHAVE: ENCHENTES - PROTÓTIPO - DISPOSITIVO
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C. SAGAN: ROBÔ EXPLORADOR, DE MANIPULAÇÃO E DIAGNOSE LABORATORIAL DE SOLOS
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Colégio Estadual Prof. Souza Naves, Rolândia - PR 
Colégio Estadual Helena Kolody, Sarandi - PR 
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O presente trabalho tem como objetivo principal a construção de um protótipo robótico 
voltado à exploração, confeccionado com materiais de baixo custo, o robô C. Sagan será capas 
de, por controle via radio ou por seu cérebro, andar em terrenos hostis e irregulares de maneira 
autônoma. O protótipo é dotado de seis sensores infravermelho que deixam o C. Sagan incapaz 
de cair em um buraco ou colidir com algo em sua frente. Para casos mais específicos, o protótipo 
conta com um módulo transmissor/receptor que permite um controle em tempo real do robô, 
sendo parte deste sistema de controle uma câmera transmissora para que o controlador possa 
ver o ambiente do protótipo. O robô C. Sagan é dotado de um microlaboratório capaz de 
diagnosticar o solo em que se encontra e dizer por uma série de experiências pré-programadas 
os minerais que abundam no mesmo. O mecanismo para sua autonomia elétrica possui uma 
placa fotovoltaica e, em caso de tempo nublado, o robô conta com uma série de baterias capazes 
de sustentar o C. Sagan por mais de 16 horas com suas funções plenas, e por dias em modo de 
espera.

O protótipo foi testado em terrenos pedregosos e arenosos e em ambos os resultados 
reveleu uma eficiência de locomoção satisfatória, sem o menor problema em curvas e manobras. 
Já em relação aos testes no microlaboratório, o robô foi capaz de diagnosticar solos singulares, 
como é o caso do arenoso e do ferroso. Então, a partir dos resultados obtidos e considerando 
as limitações observadas, o protótipo C. Sagan apresenta um potencial para realizar expedições 
autônomas de caráter de diagnóstico em terrenos insalubres, podendo citar até outro planeta. 
Portanto, com a continuidade deste projeto, melhorias serão implementadas na busca de maior 
rigor quanto aos resultados laboratoriais.

PALAVRAS-CHAVE: EXPLORAÇÃO - DIAGNOSE - ROBÔ
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Engenharia - 701 Eletrônica

Este é um projeto de pesquisa e desenvolvimento de um protótipo de prótese mecânica 
para amputados de perna, acima do joelho, e que fazem uso de uma fina bolsa de ar que se 
infla e desinfla de acordo com a necessidade do usuário, trazendo conforto no uso da prótese 
ao caminhar, praticar esportes, sentar-se, etc.

O número de pessoas que sofrem amputações devido a guerras, acidentes, doenças, ou 
outros motivos vem crescendo gradativamente, e faz-se necessário que as próteses oferecidas 
sejam cada vez mais eficientes e confortáveis, usando tecnologias modernas para que o 
amputado tenha mobilidade semelhante a qualquer pessoa. Porém, as próteses mais eficientes 
e confortáveis são, via de regra, também as mais caras e ainda inacessíveis à maior parte dos 
amputados. Estes, sem condições de adquiri-las, optam por próteses convencionais e, por vezes, 
bastante desconfortáveis, limitando assim sua mobilidade e sua capacidade de integrar-se ao 
meio social.

Utilizando tecnologia eletrônica acessível e prótese também barata, foi então desenvolvido 
o C.A.P.P.O. – Controle Automático de Pressão para Próteses Ortopédicas, equipamento este que 
pode perfeitamente ser oferecido pelo SUS – Sistema Único de Saúde Brasileiro, para toda e 
qualquer pessoa amputada, dando-lhe qualidade de vida e inclusão social.

PALAVRAS-CHAVE: AMPUTAÇÃO - PRÓTESE - PRESSÃO

Projeto finalista pela Projete (Santa Rita do Sapucaí – MG)
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Engenharia - 701 Eletrônica

Os acidentes de trânsito têm se tornado mais frequentes com o crescimento urbano e 
tecnológico e a imprudência por parte dos motoristas. Esse alto índice de acidentes provoca 
uma sobrecarga no sistema de atendimento emergencial, tornando o mesmo precário e, muitas 
vezes, deixando de atender vítimas, podendo agravar os casos, levando até à morte. O projeto 
consiste na criação de uma caixa preta veicular com baixo custo que será instalada em um 
automóvel, juntamente com um kit de segurança, composto por sensor de batidas e câmeras 
gravando áudio e vídeo em um cartão de memória, que, em caso de acidentes, enviará um 
relatório por comunicação sem fio à central de atendimento emergencial mais próxima. Para 
construirmos o protótipo do carrinho, foi necessário passar por algumas etapas, como a compra 
do carrinho, a desmontagem dele, a medição, os furos, a inserção dos nove interruptores de 
pressão em volta do mesmo, fixação das câmeras nas partes frontal e traseira, solda dos fios 
dos interruptores na placa do teclado sem fio e alocação do gravador de vídeo digital. Também 
foi necessário elaborar o software de detecção de colisões, para que fossem registrados os locais 
das batidas. Obtivemos resultados satisfatórios com relação ao produto final do projeto, pois 
os procedimentos não saíram de acordo com o esperado, mas tudo correu bem e foi possível 
elaborar o protótipo de acordo com a nossa hipótese.

PALAVRAS-CHAVE: CAIXA PRETA - PROTÓTIPO - GRAVADOR

Projeto finalista pela MOSTRARCE - Mostra Regional de Ciências e Engenharia (Imperatriz – MA)
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O nosso projeto baseia-se em constituir uma forma alternativa de produção de energia 
elétrica utilizando uma fonte limpa de força: o próprio peso do homem. Para tal, tivemos 
de estudar os impactos ambientais provocados pelo nosso projeto e pelas usinas hidrelétricas 
(método muito utilizado na produção de energia no nosso País). Além disso, abordaremos a 
questão da condução e do isolamento elétrico e, por fim estudaremos o movimento e a força 
necessários para que haja produção de energia pelo cristal piezoelétrico. A calçada consiste em 
duas placas de metal, que sustentam cristais piezoelétricos. Ao serem pressionados, os cristais 
criam energia elétrica que será armazenada em baterias para uso posterior.

PALAVRAS-CHAVE: CRISTAIS PIEZOELÉTRICOS - SUSTENTABILIDADE - ELETRICIDADE

Projeto finalista pela Olho de Prata – Verbo (São Paulo – SP)
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Este projeto tem como principal objetivo promover a reutilização e, como consequência, 
reduzir o número de desperdício das embalagens cartonadas (caixas de leite e suco), que muitas 
vezes são jogadas em qualquer lugar aberto, podendo causar doenças, desequilíbrio ecológico 
e entupimento das vias de escoamento de águas pluviais. Assim, aproveitamos as embalagens 
cartonadas na produção de uma calha ecológica, utilizando cola silicone e rebites para a fixação 
entre as caixas, diminuindo o custo da calha.

PALAVRAS-CHAVE: CONSTRUÇÃO DE CALHA - REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
REUTILIZAÇÃO DE CAIXAS LONGA VIDA
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Este trabalho trata da proposta de desenvolvimento de um cão-guia robótico que 
apresente as funções básicas de um cão-guia convencional, permitindo identificar obstáculos 
e deles desviar. Verifica-se a importância deste projeto uma vez que no Brasil temos um 
grande número de deficientes visuais e uma oferta restrita e reduzida de cães-guia, além do 
que, apresenta um elevado custo à aquisição e treinamento destes animais. Visando ofertar 
novas possibilidades para auxiliar o cotidiano do portador de deficiência visual de forma a lhe 
possibilitar maior autonomia no deslocamento, melhoria da qualidade de vida com redução 
dos custos e maior acessibilidade ao recurso, propomos o desenvolvimento de um artefato 
robótico que possa desempenhar a função de identificação de obstáculos, possibilitando ao 
usuário, através da interação com o cão robótico, desviar-se dos elementos que dificultam e/ou 
impedem sua locomoção. Assim, considera-se este projeto uma alternativa viável para facilitar 
a locomoção do deficiente visual, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o 
pleno exercício da cidadania.

PALAVRAS-CHAVE: CÃO-GUIA - ROBÓTICA - ELETRÔNICA
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Robôs móveis com garra controlados remotamente são robôs que têm a capacidade de se 
locomover em vários tipos de terrenos, através de rodas ou esteiras, para realizar tarefas pré-
estabelecidas ou comandos recebidos em tempo real através de comunicação sem fios. Através 
da garra, o operador pode segurar e movimentar pequenos objetos e este tipo de robô é muito 
utilizado em locais em que sejam necessários cuidados especiais ao movimentar objetos que 
eventualmente estejam contaminados ou ofereçam algum risco, dessa forma, se reduz o perigo 
a que o operador estaria sujeito, caso fosse pessoalmente movimentar o objeto perigoso. 

Exemplos de locais onde esse tipo de robô pode ser utilizado são locais onde tenha 
ocorrido uma contaminação com material tóxico, nesse caso o robô poderia ser utilizado para 
movimentar os objetos contaminados que ofereçam perigo à saúde, a movimentação pode 
ocorrer em locais onde não tenha estrutura para que o robô se mova adequadamente, sendo 
assim, o robô necessita ser o mais ágil possível, não deixando de lado a sensibilidade necessária 
para que não deixe cair o objeto que está sendo movimentado. O robô pode ser utilizado 
também para a coleta de amostra de materiais para verificação do nível de contaminação, 
neste caso, no lugar da garra dianteira pode ser instalado um recipiente para guardar a coleta, 
trabalhando desta forma, o robô pode levar as amostras até um local seguro que não ofereça 
tantos riscos à saúde dos operadores.

A conexão Bluetooth do robô possibilita seu uso em quaisquer lugares, devido a 
popularização desse tipo de conexão, que hoje está presente em boa parte dos dispositivos 
móveis vendidos comercialmente a preços baixos, assim, a única necessidade real seria a de 
criar aplicativos para uma grande variedade de dispositivos.

PALAVRAS-CHAVE: ROBÔ - SEM FIOS - CELULAR
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CARREGADOR DE BATERIAS SUSTENTÁVEL PARA BICICLETA

Mariana Forte
Verônica Cardoso Salgueiro

Nadine G. F.
Gildo Giroto Junior (Orientador) - ggirotto@gmail.com 
Vitor Garcia (Coorientador) - vitor.garcia@gmail.com 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo,  
Braganca Paulista - SP 

Engenharia - 701 Eletrônica

Uma das principais preocupações da sociedade atual é a questão do crescente aumento 
do consumo de energia perante a finitude do modelo energético baseado em combustíveis 
fósseis. Na busca de um novo paradigma de energia, diferentes ações são realizadas com o 
objetivo de economizar energia, promover um maior aproveitamento energético e utilizar 
fontes alternativas. 

Nosso projeto tem como objetivo desenvolver um sistema para carregar celulares 
utilizando uma fonte alternativa de energia. Buscaremos aproveitar a energia cinética de uma 
bicicleta em movimento, tranformando-a em energia elétrica para carregar baterias de celulares 
e equipamentos eletrônicos. Aliada à proposta de fonte alternativa de energia está associada a 
ideia da prática de exercícios físicos, necessária à manutenção da boa saúde mental e física.

PALAVRAS-CHAVE: FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA - CARREGADOR DE BATERIAS - 
DÍNAMO
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CASA BIOECOLÓGICA: UMA ALTERNATIVA DE BAIXO CUSTO HABITACIONAL ÀS FAMÍLIAS 
CARENTES DE SANTO ISÍDIO – BELA CRUZ – CEARÁ

Francisca Sueli Sampaio
Maria Jaqueline Sampaio Araújo

Ana Lúcia Costa Coelho (Orientador) - analucia_bc15@hotmail.com 
Antônio Silvandi de Sousa (Coorientador)

E.E.I.E.F. Francisco Cipriano Sampaio, Bela Cruz - CE 

Engenharia - 705 Civil

Há uma reflexão permanente sobre os desgastes ambientais no planeta, isso tem 
levantado e concentrado discussões em todo o mundo. Questionamentos de tais condições 
planetárias e busca pelo consumismo tem motivado o homem a buscar alternativas que provém 
da substituição da matéria-prima por outros recursos ecologicamente corretos. Como exemplo, 
pode-se citar a construção da casa bioecológica que tem como objetivo garantir às famílias 
carentes moradias de baixo custo e ainda com excelente isolamento térmico, proporcionando 
bem-estar a quem não tem condições de usufruir de um espaço condicionado. A casa ainda 
pode ser adaptada para construções diversas, pois o recurso utilizado é a terra crua, método 
já utilizado de diferentes modos. Para fundamentar nossa pesquisa, nos baseamos na técnica 
de construir com terra crua: o adobe e a taipa. Tendo observado as pessoas da comunidade de 
Santo Isídio, Bela Cruz – Ceará usarem barreiras feitas com sacos de ração animal com terra 
para impedir a passagem de água nas estradas e que o método suporta o impacto. Concluiu-
se que podemos construir paredes com utilização de sacos socados com terra. Após realizar 
pesquisa sobre o desenvolvimento do método e os tipos de sacos resistentes, encontramos um 
saco bobina composto de polipropileno que é adequado e garante segurança à metodologia do 
nosso projeto. Para tal, também usaremos no processo da construção arrame farpado entre as 
camadas de sacos com terra, evitando o movimento na edificação. O revestimento das paredes 
se compara ao procedimento de uma casa de alvenaria, vista em nossa comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: CASA - BIOECOLÓGICA - BAIXO CUSTO

Projeto finalista pela Feira Belacruzense de Ciências e Tecnologia (Bela Cruz – CE)
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CHEGA DE CALOR

Jucimary Paixão Macedo - eloiza_paixao@hotmail.com
Isaura Cristina Frota Ximenes - isauiradorgas@hotmail.com

Wanderson Nascimento Barbosa - eloiza_paixao@hotmail.com
Maria Beatriz Dias Coutinho (Orientador) - coutinhobiaa@yahool.com 

Centro Estadual de Educação Profissional de Tempo Integral - Candido Borges,  
Campo Maior - PI 

Engenharia - 702 Eletrotécnica

O projeto foi criado com o objetivo de construir um umidificador de ar e ao mesmo tempo 
um ar-condicionado que seja diferente dos convencionais e mais acessível, possuindo um filtro 
para que haja reaproveitamento de água. Para pôr o projeto em prática, realizaremos pesquisas, 
estudos e experiências. Montaremos a arquitetura básica de um ar-condicionado convencional 
com a parte do despejamento de água para que haja a umidificação. A seguir, incluiremos 
um filtro caseiro para não haver desperdício de água. Para nosso primeiro projeto, usamos o 
termossifão, com cobre e dois coolers, um sugando o ar e outro o despejando já resfriado.

PALAVRAS-CHAVE: AR-CONDICIONADO - UMIDIFICADOR DE AR - RESFRIAMENTO DO AR
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COLETE SINALIZADOR (CONVERSÃO DE ENERGIA)

Damarcones dos Santos Duque Pôrto
Luiz Eduardo Alves Alencar - luizedu9999@gmail.com

Matheus Nascimento de Aguiar - matheusnaguiar@gmail.com
Luís Claudio Sales Morais (Orientador) - lclaudioprof@gmail.com 

CEM Integrado, Brasília - DF 

Engenharia - 701 Eletrônica

A partir da utilização de drives de CD/DVD (que foram descartados) iremos construir um 
gerador mecânico que ao ser acoplado à roda de uma bicicleta, por meio do atrito, irá fornecer 
energia elétrica a um conjunto de LED’S presos a um colete de tecido funcionando, assim, como 
um sinalizador de ciclistas.

PALAVRAS-CHAVE: ENERGIA - CUSTO - SINALIZADOR

Projeto finalista pela FEBRATEC (Gama – DF)
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COMMUNIC-CAR

Bruno Moreira Fernandes Mendes
Pedro Henrique ferraz Silvério

Marcos Henrique Martins Bontempo 
Fábio Carli Rodrigues Teixeira (Orientador) - vania@ete.g12.br 

Lourdes Bernadete Costa (Coorientador) 
Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa, Santa Rita do Sapucaí - MG 

Engenharia - 701 Eletrônica

Este projeto apresenta a pesquisa e o desenvolvimento executados para a proposta de 
solução dos acidentes de trânsito provocados por bebidas alcoólicas no Brasil: o Communic-
Car. Basicamente, o projeto é um etilômetro incorporado ao veículo, que objetiva conscientizar 
o motorista de seu ato e que também avisa à família do motorista de sua condição, via telefone 
celular.

Todos os anos, em nosso país, aproximadamente 18.000 pessoas morrem devido a acidentes 
ocorridos no trânsito. Desses, 90% são causados por falha humana e por sua imprudência, 
resultado da velocidade em excesso e, principalmente, do álcool, que está presente em mais de 
50% dos casos.

O Communic-Car traz à sociedade questões sobre a consciência e a cidadania, ao não obrigar 
que seu usuário submeta-se às suas funções. Por meio disso, realiza-se a autoconscientização e 
um processo contínuo de ética e valores morais.

O sistema incorporado ao etilômetro permite que, além de avisar a família do motorista, 
seja fornecida a localização do veículo e também que os outros veículos recebam uma sinalização 
informando que, o motorista em questão, não está em condições suficientes para conduzir o 
veículo. Permite também que, caso não haja risco, seja cortada a ignição do veículo, impedindo 
seu funcionamento numa medida extrema.

PALAVRAS-CHAVE: TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ - BAFÔMETRO

Projeto finalista pela Projete (Santa Rita do Sapucaí – MG)
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CONCRETO POLÍMERO DE POLIETILENO TEREFTALATO FEITO POR AQUECIMENTO – 
ECOCONCRETO DE PET

Juliana da Paz Almeida - Julianadapaaz@hotmail.com
Allan Wendel Silva Bastos - allan.wendel@hotmail.com

Wilton dos Santos Martins (Orientador) - wiltondsm@hotmail.com 
Alielson Correa Botelho (Coorientador) - alielson.itz@ifma.edu.br 

IFMA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus 
Imperatriz, Imperatriz - MA 

Engenharia - 707 de Materiais e Metalúrgica

O PET – Polietileno Tereftalato – é um material polímero versátil, resistente e de baixo 
custo, utilizado para produção de embalagens, principalmente garrafas. Contudo, o descarte 
pós-consumo destas embalagens gera amplos problemas ambientais. Segundo a Associação 
Brasileira da Indústria do PET (AbiPET) a produção deste material teve um crescimento de 350% 
de 1994 a 2007, mas estimativas da AbiPET mostram que o Brasil produziu, em 2006, uma média 
de 348.000 toneladas de PET, desse total somente 51,3% foi reciclado. A absorção de rejeitos por 
processos produtivos e a reciclagem são soluções de manejo residual que possibilitam a redução 
de custos e a preservação de recursos naturais não renováveis. Na construção civil, após o 
advento da era dos plásticos, surgem os concretos polímeros, concretos que na sua composição 
apresentam adição de material polimérico por determinado objetivo: estrutural, estético e reparo. 
Para tanto, esta pesquisa tem como objetivo desenvolver um concreto polímero utilizando 
garrafas PET trituradas e fundidas, como aglomerante, que trará benefícios ecológicos, além de 
melhores resultados na resistência mecânica – o que reduz o custo com armações no orçamento 
de obras – peso e permeabilidade, por conseguinte, avaliar seu desempenho através de ensaio 
de resistência a compressão de acordo com a NBR 5739, além de ensaios de calorimetria, 
intempéries e oxidação. Feitos três testes de aquecimento, constatou-se que o material para 
ensaio precisa ser aquecido em grande quantidade e de forma homogênea para confecção de 
corpos de prova cilíndricos de acordo com a NBR 5738.

PALAVRAS-CHAVE: CONCRETOS POLÍMEROS - CONSTRUÇÃO CIVIL - PET

Projeto finalista pela V Feira de Ciências e Tecnologia - Sul do Maranhão (Imperatriz – MA)
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CONSTRUÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO DE PERDA DE CARGA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS 
DE ÁGUA FRIA PARA MELHORAR O ENSINO DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO CAMPUS 

VIII – CEFET-MG, VARGINHA

Jéssica de Souza – jessicadesouza9@hotmail.com
Pedro Augusto Pereira Franzoni – pedrofranzonicrv@hotmail.com

Geraldo Magela Damasceno (Orientador) – geraldodamasceno@varginha.cefetmg.br 
Carlos Alberto Carvalho Castro (Coorientador) – carloscastro@varginha.cefetmg.br 

Centro Federal de Educação Tecnologica de Minas Gerais – Campus VIII, Varginha – MG 

Engenharia – 705 Civil

O uso da ferramenta Excel e/ou software para cálculos de engenharia são de grande 
ajuda e estão tornando-se cada vez mais comuns. A aplicabilidade dos conceitos de hidráulica 
ministrados em sala de aula nas áreas práticas de engenharia é uma ferramenta importante 
para embasar os fundamentos adquiridos pelos alunos dos cursos técnicos do CEFET-MG. O 
cálculo da perda de carga em ramais de instalações prediais de água fria é demorado e necessita 
de cuidados na utilização das tabelas que fornecem os valores dos comprimentos equivalentes 
das conexões para a obtenção da perda de carga unitária e/ou total no trecho estudado. O 
objetivo principal deste trabalho foi incentivar os alunos do curso de Edificações dos 2º ano 
Concomitância Externa, 4º ano noturno e 3º ano integrado diurno a usarem as ferramentas 
eletrônicas na execução dos projetos de instalações prediais hidráulicas com precisão e com 
rapidez. Os alunos tiveram a oportunidade de testar a planilha de calculo hidráulico em sala, nos 
trabalhos didáticos e nos seus estágios (empresas de engenharia e escritórios especializados).

PALAVRAS-CHAVE: HIDRÁULICA - PLANILHA – PROJETO DE ÁGUA FRIA

Projeto finalista pela Mostra Específica de Trabalhos e Aplicações (META) e Semana de Ciência e 
Tecnologia do CEFET-MG (Belo Horizonte – MG)
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CORPO E TECNOLOGIA: NOVOS CENÁRIOS PARA A INCLUSÃO II

Bruno Amorim Moraes – brunoamorimmoraes@gmail.com
Pedro Jorge Silva – pedrinhosport13@gmail.com

Vancleide da Silva Jordão (Orientador) – vanjordao@gmail.com 
Colégio Apoio, Recife – PE 

Engenharia – 714 Biomédica

No Colégio Apoio, um dos objetivos é a inclusão de crianças e adolescentes com 
necessidades especiais, o que consiste em um problema mundial.

Dentre as necessidades existentes, descobrimos que algumas geram dificuldades de 
comunicação, impedindo a socialização desses jovens. Cientes disso, nós procuramos saber o 
motivo, entrevistando uma especialista da área, Kátia Albuquerque, fonoaudióloga, e Germana 
Carvalheira, professora da UFPE.

Elas nos informaram que isso ocorre por causa de problemas no funcionamento conjunto 
do aparelho fonador e do sistema nervoso, resultando em falhas no processo da fala. No Colégio, 
muitas crianças e adolescentes apresentam essa dificuldade, mas são disponibilizados muitos 
instrumentos e adaptações para assegurar as melhores condições de interação dessas crianças.

Em pesquisas com este mesmo grupo, vimos que a presença de falhas durante o processo 
comunicativo resulta em um universo restrito para a criança, tornando-a individualizada, sem 
poder socializar-se e buscar novas experiências. 

Hoje, no Brasil, há uma grande quantidade de pessoas com deficiências na fala e/
ou na audição, estas utilizam a LIBRAS (Língua Brasileira de sinais) para sua comunicação. 
Porém, a maioria dos ouvintes não possui o conhecimento da mesma, ocorrendo uma falha de 
comunicação entre essas pessoas. 

Desenvolvemos uma luva dotada de sensores capaz de traduzir e identificar a Língua 
Brasileira de Sinais, uma tecnologia parabiótica, que permite a interação entre o corpo e a 
máquina. A luva também é capaz de controlar tecnologias assistivas, como, por exemplo, 
uma cadeira de rodas. Muitos deficientes que não conseguem controlá-las normalmente usam 
uma cadeira elétrica, porém, este equipamento custa caro. Foi pensando nisso que criamos um 
dispositivo mais acessível. 

Os especialistas, com os quais conversamos, disseram que esta solução nunca foi usada 
antes e que seria uma inovação funcional.

PALAVRAS-CHAVE: COMUNICAÇÃO – TECNOLOGIA – ROBÓTICA
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DESLIZAMENTOS: PREVER E COMUNICAR É A SOLUÇÃO!

Ítalo Marques da Silva – adriani.tomasi@bol.com.br
Logan Cahê Soares – logancahe9@hotmail.com

Adriani Aparecida Tomasi (Orientador) – adriani.tomasi@bol.com.br 
Escola Técnica Estadual Portão, Portão – RS 

Engenharia – 709 de Produção

Nos dias atuais a sociedade brasileira enfrenta problemas climáticos, como chuvas 
intensas, que podem provocar deslizamentos em locais com muita inclinação e com solo muito 
poroso, com baixo suporte de carga. Isso poderia ter sido evitado com a análise do solo antes 
das construções serem feitas, porém, a maior parte dessas construções é feita irregularmente, 
sem acompanhamento de engenheiro ou geólogo responsável, e com desmatamento irregular do 
local, retirando, assim, a vegetação que poderia manter o solo com a umidade e a compactação 
adequada. Dessa forma, em dias de grande chuva, sem as plantas para absorver a umidade 
excedente e sem a estabilidade correta para o suporte de peso das construções, os deslizamentos 
podem ocorrer provocando tragédias como as que pudemos acompanhar no último ano pelos 
noticiários. A defesa civil não está equipada e em número de pessoas suficientes para prevenir 
e supervisionar os locais de risco. Este projeto pretende auxiliar essa supervisão criando um 
aparelho para monitorar o solo em locais de risco, avaliando compactação, suporte de carga 
e umidade do solo. Quando e se ultrapassar o limite permitido para estes índices de medição 
de solo, o aparelho emitirá aviso sonoro que alertará a população (moradores e até mesmo a 
defesa civil) de que os índices estão em um nível em que podem ocorrer deslizamentos e que é 
necessária a retirada imediata das pessoas do local em questão.

PALAVRAS-CHAVE: DESLIZAMENTO – PREVENÇÃO – AVISO SONORO
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DIA DE LUZ, FESTA DE SOL, E BARQUINHO PARA TODO MUNDO!

Pietro Teruya Domingues – pietrodomingues@gmail.com
Gilson da Silva Domingues (Orientador) – gilson.s.domingues@gmail.com 

Ricardo Marcelo Slussarek (Coorientador) 
Etec Takashi Morita, São Paulo – SP 

Engenharia – 712 Naval e Oceânica

Apesar da importância que os recursos hídricos representam para as cidades e a sociedade, 
pode-se observar grande descaso em relação à conservação dos rios, lagos e nascentes. 
Normalmente, nas grandes cidades, como é o caso de São Paulo, acontece o acúmulo de lixo e 
outros resíduos orgânicos causados pelo despejo de esgoto não tratado e materiais descartados 
nas ruas e terrenos. Em nossa pesquisa, nos concentramos na possibilidade de que se estes 
recursos fossem mais utilizados para a prática de esportes náuticos e várias outras formas de 
lazer, poderíamos ter uma população mais consciente do valor dos recursos hídricos e como 
estes afetam suas qualidades de vida.

Porém, os esportes náuticos exigem equipamentos caros. Por exemplo, barcos à vela 
pequenos para duas pessoas, mesmo usados, custam cerca de 10 salários mínimos. Até um 
caiaque tem o valor próximo a um salário mínimo, e mesmo havendo acesso a eles, é necessário 
um treinamento técnico para poder usá-los de maneira adequada. E esse treinamento pode ser 
restritivo também.

Assim, nosso projeto se concentra na busca de soluções técnicas relativas à construção 
naval, procurando métodos para construção de barcos artesanais de baixo custo e também 
desenvolvendo um simulador de controle de barcos à vela que possibilite que a pessoa treine as 
capacidades técnicas e que seja de uso livre para pessoas que tenham acesso à internet em suas 
residências, escolas, telecentros ou entidades de prática esportiva.

PALAVRAS-CHAVE: ESPORTE NÁUTICO – CONSCIENTIZAÇÃO – PRESEVAÇÃO DO RECURSO 
HÍDRICO
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DOG ALIMENTATOR

Gabriel Silva Schafascheck – gabriel–ss@hotmail.com
Vitor Santos Araujo – vito_r_vsa@hotmail.com

Andre Luiz da Fonsêca Paes – andrenet11@hotmail.com
Flavio Lopes da Silva (Orientador) – flaviolopes@ifes.edu.br 

Instituto Federal do Espírito Santo, São Mateus – ES 

Engenharia – 701 Eletrônica

A indústria de produtos pet é uma das que mais cresce no mundo e o Brasil é o 
segundo maior mercado nesse ramo. Os donos de animais vêm procurando cada vez mais 
comodidade para si e seus animas. Estes, por sua vez, necessitam de muitos cuidados, o que 
tem proporcionado um aumento considerável na procura por pet shops para cuidarem deles. 
Pensando nisso, o Dog Alimentator foi criado para facilitar a vida das pessoas e de seus animais 
de estimação, pois permite que o homem possa alimentar seu animal de qualquer lugar com 
apenas uma ligação, usando o sinal DTMF (Tons Duplos Multifrequenciais – Dual Tone Multi-
Frequency). Sua utilização é possível de qualquer parte do mundo e a qualquer distância, já que 
este utiliza a cobertura telefônica dos celulares. Neste trabalho, é apresentada a construção de 
um sistema de baixo custo, de configuração simples e de fácil utilização. Foram feitos vários 
testes com pessoas ligando de lugares diferentes, inclusive de outro Estado, para confirmar o 
funcionamento adequado do Dog Alimentator e, dessa forma, foi possível aplicar os conceitos 
técnicos desenvolvidos no Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio do Ifes.

PALAVRAS-CHAVE: TELEFONIA – MULTIFREQUÊNCIA – SINAL DTMF
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DOMÓTICA: ACIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DE POTÊNCIA ATRAVÉS DE UMA CENTRAL 
MICROCONTROLADA UTILIZANDO RS232-BLUETOOTH COM INTERFACE GRÁFICA DO 

MATLAB

Kelson Gomes Santana – kelsongomessantana@gmail.com
Gabriel Rodrigues Macedo Alves da Silva – gabrielrmas@gmail.com

Matheus Souza Onofre – matheus_souza_13@hotmail.com
Janyelison Rodrigo Marques Ferreira (Orientador) – janyelison@hotmail.com 

I.F.P.B., João Pessoa – PB 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – PB 

Engenharia – 701 Eletrônica

A necessidade de facilitar as tarefas do dia a dia, para realizá-las com mais rapidez 
e conforto, leva diretamente à automatização dos sistemas elétricos e eletrônicos de uma 
moradia. Tendo isso em vista, o presente plano de pesquisa propõe o desenvolvimento de 
um sistema eletrônico que seja capaz de ligar e desligar aparelhos domésticos de potência 
de uma residência, tais como ar-condicionado, lâmpadas, etc. Através de um circuito central 
microcontrolado (PIC16F877A), em que a central executa comandos enviados via Bluetooth 
por um computador de uso pessoal. Para isso, será utilizada uma interface gráfica desenvolvida 
no programa MATLAB, que controlará a saída e a entrada de dados na porta serial RS-232. 
Conectado à RS-232, haverá um módulo Bluetooth que enviará sinais de comando à central. 
Esses comandos são recebidos pelo PIC e processados de forma a acionar, ou não, cargas de 
potência da residência através de uma de suas portas de saída de dados, isso utilizando também 
um circuito de potência para ligar tais equipamentos.

PALAVRAS-CHAVE: DOMÓTICA – PIC – BLUETOOTH

Projeto finalista pela Feira de Ciências em Engenharia Elétrica (João Pessoa – PB)
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ECO CAPTAÇÃO PLUVIAL SOLAR – ECCAPTPLUS

Marcos Henrique Oliveira Rodrigues – marcoshenrique_or@hotmail.com
Vinícius do Nascimento Borralho – vinnie_boa_vista@hotmail.com

Ivo Almir Ferreira Araújo (Orientador) – yvyss17@gmail.com 
Eliana Fernandes Furtado (Coorientador) – fernandesfurtado58@gmail.com 

Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, Boa Vista – RR 

Engenharia – 709 de Produção

O modelo icônico ECCAPTPLUS (Eco Captação Pluvial Solar) idealizado pelo autor, foi 
desenvolvido com o propósito de mostrar aos alunos de ensino médio e fundamental sobre o 
ciclo ecológico aplicado em nosso meio, de forma que os mesmos sejam conscientizados de 
que podemos reverter toda a situação de desgaste ambiental vivida em nossa sociedade, assim 
incentivando os demais que as inovações científicas e tecnológicas criadas e fundamentadas em 
nosso planeta são de inteira importância para o nosso futuro, preocupando-se, de certa forma, 
em reeducar nossa geração mostrando que o planeta pode e está em tempo de ser socorrido e 
tudo isso apenas com as inovações biológicas e tecnológicas criadas para beneficiá-lo, como 
o ECCAPTPLUS, um protótipo desenvolvido e trabalhado para uso externo, dividido em sete 
partes, cada uma com sua objetividade dentro do modelo que pretende: captar, filtrar, esterilizar, 
esfriar e armazenar toda a água de origem pluvial. As etapas são trabalhadas da seguinte forma: 
iniciando com o receptáculo, o primeiro reservatório, os filtros de carvão mineral, as válvulas 
de vedação, a parábola solenoidal solar, solenoide de cobre (3/8) e, por último, as cisternas para 
armazenagem da água de origem pluvial.

PALAVRAS-CHAVE: PARÁBOLA – SOLENOIDE – SOLAR
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ECOESCOLA: CONSCIÊNCIA, EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE

Jacielle Ferreira Costa – jacyferreira15@hotmail.com
Luciani Pamplona dos Santos Barbosa – cianipamplona@hotmail.com

Victor Cesar Liam de Lima 
Ismael Oliveira Passos (Orientador) 

Escola Técnica Estadual Magalhães Barata, Belém – PA 

Engenharia – 702 Eletrotécnica

Este projeto apresenta alternativas de como podemos viver em harmonia com o meio 
ambiente, extraindo da natureza apenas o necessário para a nossa sobrevivência, buscando 
alternativas para que possa ser apresentada uma escola sustentável.

Os alunos precisam ser envolvidos na tarefa de sustentabilidade, pois são os tranformadores 
do meio ao qual estão inseridos e são capazes de tomar decisões conscientes, pensando em 
um ambiente adequado para o bem-estar de todos que estão em sua volta, através de um 
pensamento ecológico e na construção de um modelo sustentável de desenvolvimento.

Apresentam-se os motivos aos quais se busca esse modelo sustentável tendo a escola 
como exemplo, porque é nela que se educam as pessoas que no futuro serão responsáveis não 
só por si mesmas, mas por todo o ambiente em sua volta, buscando ressaltar os pontos mais 
importantes que, inicialmente, serão tratados para que a questão do meio ambiente possa ser 
tratada de maneira correta e objetiva.

Em seguida, mostram-se as diversas maneiras que podem ser utilizadas, tanto tecnológicas 
como socioambientais, os métodos e metodologias que serão utilizados já são existentes, mas 
enfocados na construção da sustentabilidade.

O projeto também mostra as várias formas que se dispõem para geração de energia 
renovável, incentivando o seu uso correto, sugerindo como podemos economizá-la, buscando, 
enfim, fazer com que todas as pessoas a partir de uma visão do que é sustentabilidade, possam 
colaborar para que se ela esteja em seu dia a dia.

Mas, para que se obtenha a sustentabilidade em nosso cotidiano, não basta apenas ficar 
na teoria das questões aqui propostas e, por isso, um trabalho de conscientização será proposto 
na escola e comunidade, para que as pessoas estejam inseridas na ação que possibilitará um 
ambiente sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: SUSTENTABILIDADE – GERAÇÃO DE ENERGIA – EFICIÊNCIA

Projeto finalista pela Mostra de Ciências e Tecnologia do Ciaba - 1ª MOSTRACIABA (Belém – PA)
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ECONIMIC RINSING – LAVADOR ECONÔMICO PARA COPOS

Emily Louise de Souza – emilylouise_rc@hotmail.com
Fabricio Demattê – fabricio7p@hotmail.com

Rodrigo de Campos Gimenez – gimenezyes@hotmail.com
Jandanilce M. Gonçalves Rosin (Orientador) – jandagr@claretianas.br 

Nilson Rosin Filho (Coorientador) – nilfilho@claretianas.br 
Colégio Claretiano, Rio Claro – SP 

Engenharia – 709 de Produção

Com o objetivo de eliminar os copos descartáveis, desenvolvemos um projeto que 
ajudasse na limpeza de copos não descartáveis com rapidez e higiene absoluta tanto em casa, 
para evitar o acúmulo, como no trabalho, para ter copos limpos à disposição, e no comércio, 
para rapidez e eficiência nas lavagens dos copos. Atingimos nosso objetivo.

Usando materiais de baixo custo, simples e fácil de encontrar e, principalmente, ecológico, 
montamos a máquina ligada a uma torneira que é controlada por um pedal hidráulico, sendo a 
limpeza de apenas três segundos e com um baixo consumo de água.

Demos o nome de Economic Rinsing e, com esse aparelho concluimos que, se as pessoas 
trocarem os copos descartáveis e usarem a água de forma econômica e sustentável, não mudarão 
o mundo, mas contribuirão para um mundo mais verde.

PALAVRAS-CHAVE: HIGIENE – ECONOMIA – ENGENHARIA

 



285Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE 2012

EDIFÍCIO “ECO” LOGICAMENTE CORRETO 

Patricia Raiane Delitsch – patricia.delitsch@gmail.com
Laísa Cristina Klemann – laisack@gmail.com

Isabella Falk dos Santos – isa_falk@hotmail.com
Roberto Leão de Paula (Orientador)

E.E.B. Prof. João Martins Veras, Joinville – SC 

Engenharia – 705 Civil

O presente trabalho é a idealização de um edifício ecologicamente correto. O edifício 
terá vários elementos ecológicos e/ou sustentáveis. Para a substituição dos tijolos, utilizou-se 
um novo tijolo encaixável feito de garrafa PET, reduzindo custos e tempo de obra. As calçadas 
foram fabricadas de pneu reciclado, proporcionando mais segurança e durabilidade. A água da 
chuva foi captada e enviada para reservatórios que a tratam. O esgoto e os restos orgânicos 
foram enviados para o biodigestor que os transformam em gás para a cozinha. O que sobra do 
biodigestor vira adubo para uma horta vertical instalada nas paredes externas do edifício. Para 
captar energia, foram instalados painéis solares, sensores piezoelétricos e captadores de energia 
eólica. O telhado possui uma cobertura verde, reduzindo a temperatura interna do edifício.

Inicialmente, uma construção como esta tem o custo semelhante a uma obra convencional, 
a vantagem econômica virá com o tempo.

PALAVRAS-CHAVE: CONSTRUÇÃO – ECONOMIA – ECOLOGIA E SUSTENTABILIDADE
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM COMPRESSORES DE NAVIO MERCANTE

Nathanael Bastos Francia – mercantenathanael@hotmail.com
José Albano Baetas de Oliveira (Orientador) – engenheirobaetas@hotmail.com 

Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, Belém – PA 

Engenharia – 712 Naval e Oceânica

O projeto visa desenvolver a eficiência energética em compressores de navio mercante. A 
ideia surgiu a partir de conversas com professores, durante e após as aulas teóricas e práticas no 
CIABA, onde foi percebido que os compressores de refrigeração a bordo de navios da Marinha 
Mercante do Brasil ainda possuem partida eletromecânica e com baixo fator de potência, o qual 
exige maior potência fornecida pelos geradores, consequentemente aumentando o consumo de 
combustível, como também emitindo mais gases poluentes para o meio ambiente. Equipamentos 
(compressores) com mais eficiência energética serão pesquisados, dentro do tempo certo 
planejado, obtendo-se, assim, mais economia para as empresas que necessitarem desse produto 
e possam vir a utilizar para tais fins, com segurança, eficiência energética e sem agredir o 
meio ambiente. O objetivo principal é a redução do consumo de combustível da máquina 
primária e a diminuição dos gases poluentes. A metodologia aplicada está relacionada com a 
utilização do instrumento analisador de energia para medição da qualidade da mesma, fator 
de potência e horário de pico de consumo do sistema. O Software LabVIEW foi utilizado para 
desenvolvimento do referido protótipo e um inversor de frequência foi utilizado para o controle 
do torque e consumo do motor elétrico. Foram observadas algumas referências bibliográficas. 
Os resultados esperados foram satisfatórios, pois ocorreu a redução do consumo de combustível 
na geração de potência de bordo, diminuindo a depreciação do mesmo, além de diminuir o DW 
do navio, possibilitando que este deslocamento seja ocupado por carga, reduzindo a emissão 
de gases, aproximando da realidade do navio as normas Internacionais, MARPOL. Por fim, 
observou-se a facilidade de empregabilidade do projeto na Marinha Mercante. Posteriormente 
será desenvolvido um levantamento de custos e benefícios para as empresas de navegação 
mercante, o qual se estima que pagará todo o projeto de mudança de compressores em cinco 
anos.

PALAVRAS-CHAVE: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – ECONOMIA – MEIO AMBIENTE

Projeto finalista pela Mostra de Ciências e Tecnologia do Ciaba – 1ª MOSTRACIABA (Belém – PA)
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ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

Bruno Lorensato Araújo – bruno.lorensato@hotmail.com
Matheus Augusto Silva Barreiros – masbarreiros@hotmail.com

Mateus Ferreira do Nascimento – mtsferreira4@gmail.com
Fabio Luiz Ferreira Bruschi (Orientador) – iniciacaocientifica@interativalondrina.com.br 

Colégio Interativa – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Londrina – PR 

Engenharia – 705 Civil

O presente trabalho se resume na elaboração, seguida pela análise, de uma alternativa 
sustentável destinada para a construção civil, levando em consideração o desperdício de resíduos 
agroindustriais, além do depósito irregular do entulho, que gera um enorme acúmulo de lixo no 
mundo. Dessa forma, neste projeto, objetivou-se o desenvolvimento de tijolos alternativos que 
agregassem os processos normais de produção com o aproveitamento de resíduos agrícolas e 
industriais. Para tal, foram elaborados tijolos com diferentes materiais, como gesso, bagaço de 
cana-de-açúcar e fibra do pseudocaule da bananeira, misturados à argila utilizada nas olarias. 
Os tijolos foram elaborados em moldes de 11x11 cm, secados em estufa e posteriormente assados 
em um forno de uma olaria local. Após esse procedimento, os tijolos eram colocados em uma 
prensa industrial para verificação de sua resistência. Os resultados demonstram que os tijolos 
elaborados com o pseudocaule da bananeira, além de não trincarem no processo de secagem 
(um dos maiores problemas na produção do tijolo), possuíram uma resistência muito maior que 
o tijolo comum, aguentando nove toneladas de pressão em relação às quatro toneladas do tijolo 
comum. Os outros tijolos testados demonstraram resistência menor do que o controle, já o tijolo 
com cana-de-açúcar também não apresentou quebras em sua elaboração.

PALAVRAS-CHAVE: SUSTENTABILIDADE – CONSTRUÇÃO CIVIL – RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS

Projeto finalista pela SITEC – Simpósio Interativa de Tecnologia e Ciências (Londrina – PR)
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ENCHIMENTO ALTERNATIVO DA FIBRA DO RESÍDUO DO PALMITO COMO FORMA DE 
SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E AMBIENTAL EM VILA MAIAUATÁ IGARAPÉ-MIRI - PARÁ

Raquel Ferreira Oliva – raqueloliva2011@hotmail.com
Dayanne Cardoso do Amaral – dayanne822011@hotmail.com

Vania Sebastiana Nonato Machado (Orientador) – vanias73@hotmail.com 
Gracilene do Socorro Afonso Ferreira (Coorientador) – gracilene.ferreira@yahoo.com.br 

E.E.E.M. Manoel Antônio de Castro, Igarapé-Miri – PA 
Escola Estadual Professora Dalila Afonso Cunha, Igarapé-Miri – PA 

Engenharia – 709 de Produção

O uso de resíduos do palmito para o enchimento de estofados pode ajudar a diminuir 
significativamente a quantidade de lixo orgânico (cascas de palmito). A cada dia de produção 
são batalhados 17.000 palmitos que produzem cerca de 11.900 bainhas folheares. Dessas, 68.000 
transformam-se em fibras por desidratação natural que podem ser usadas para o enchimento de 
estofados. Com os resultados obtidos com o tempo de durabilidade e a eficiência das fibras do 
resíduo do palmito e comparando a outras fibras, como a do coco, que é a única fibra de fruta 
usada em quantidade digna de ser mencionada para o estofamento, acreditamos que os resíduos 
do palmito podem ser utilizados como matéria-prima para estofados, uma vez que não sofreu 
decomposição com o passar do tempo (período de observação oito meses), é biodegradável, sua 
compactação não diminuiu e, levando em consideração a quantidade desses resíduos em nossa 
localidade, podemos produzir matéria-prima para estofados tendo uma relação ecologicamente 
correta e podemos desenvolver a economia de nosso município de forma sustentável, garantindo 
assim, uma melhor qualidade de vida para a população.

PALAVRAS-CHAVE: FIBRAS – RESÍDUOS – PALMITO

Projeto finalista pela II Mostra de Ciências e Tecnologia da Escola Açaí (Igarapé-Miri – PA)
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ESTACIONAMENTO AUTOMÁTICO

Thales Pita Duval Barbosa
João Pedro Ferreira Maia

Leonardo Veloso Ferreira de Oliveira (Orientador) – leonardovfdeoliveira@hotmail.com 
Instituto Nossa Senhora da Glória, Macaé – RJ 

Engenharia – 711 de Transportes

O estacionamento automático visa evitar filas e congestionamentos, economizando, 
assim, o tempo de cada motorista ao procurar uma vaga disponível. O estacionamento possui 
em cada vaga uma numeração e um painel com LEDs, quemostram a disponibilidade de cada 
vaga e outro painel que exibe quantas vagasestão disponíveis, ocupadas e o total de vagas. A 
cancela abre após o veículo passar pelo primeiro sensor de luz e fecha após passar pelo segundo. 
Em cada vaga há um sensor de luz ligado em conjunto com o LED referente à vaga.

PALAVRAS-CHAVE: LED – ESTACIONAMENTO – SENSORES
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ESTACIONAMENTO INTELIGENTE 

Marcus Vinicius Araújo Rocha – marcus_var@hotmail.com
Vinicius Moura Sousa – vinicius_123ms@hotmail.com

Thiago Ferreira dos Santos – Thiago_potter_santos@hotmail.com
João Carlos Lima e Silva (Orientador) – João.carlos@pedreira.org 

CEAP – Centro Educacional e Assistencial Profissionalizante – Pedreira, São Paulo – SP 

Engenharia – 701 Eletrônica

Na sociedade contemporânea, o tempo tem se tornado cada vez mais valioso. Assim 
sendo, é necessário agilidade para realizar as diversas tarefas do cotidiano.

Observando que existem problemas que podem ser resolvidos pela tecnologia, 
verificamos que nos estacionamentos de nossa região, principalmente nos de Shopping Centers 
e supermercados, o acesso às vagas tem se revelado burocrático e lento, trazendo transtornos 
aos motoristas.

Nesse sentido, o objetivo do presente projeto é elaborar um sistema inteligente de 
organização de estacionamentos, apto a facilitar a vida do motorista, tanto no seu ingresso, 
quanto na localização rápida de vagas, ressaltando-se que não há condições dos estacionamentos 
deixarem livre o seu acesso se não possuem vagas para atender a demanda.

PALAVRAS-CHAVE: ESTACIONAMENTO – INTELIGENTE – ORGANIZAÇÃO

Projeto finalista pela FeCEP (São Paulo – SP)
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ESTACIONAMENTO INTELIGENTE COM INDICADOR DE VAGA

Larissa Maria Montenegro de Vasconcelos – lamariah@gmail.com
Ednaldo Mariano Vasconcelos de Lima (Orientador) – edinlima@gmail.com 

Geo Sul, João Pessoa – PB 

Engenharia – 701 Eletrônica

Este projeto apresenta uma alternativa de solução para um problema cotidiano, no qual 
nos depararmos com situações onde são necessárias várias voltas no pátio de um estacionamento, 
em busca de uma vaga. Tal situação além provocar desconforto, ainda causa a perda de tempo 
e gasto de combustível.

Pensando nisso, propomos um Estacionamento Inteligente, capaz de indicar aos usuários 
os locais onde há vagas disponíveis através de sinalizações luminosas.

PALAVRAS-CHAVE: ESTACIONAMENTO – SINALIZAÇÃO – SENSOR

Projeto finalista pela Feira de Ciências em Engenharia Elétrica (João Pessoa – PB)
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ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO (CHAMOTE) EM FORMULAÇÕES PARA TIJOLOS 
DE SOLO-CIMENTO

Dayane de Vasconcelos Bazilio – vb_dayane@hotmail.com
Sheyla Karolina Justino Marques (Orientador) – sheyla_karolina@hotmail.com 

Mayara Leite Alves da Silva (Coorientador) 
Instituto Federal de Alagoas, Palmeira dos Índios – AL 

Engenharia – 705 Civil

O presente trabalho consiste no estudo das características e propriedades tecnológicas de 
tijolos solo-cimento formulados a partir de misturas binárias e ternárias de cimento Portland, 
areia, água, com e sem adição de chamote (resíduo), com o objetivo de melhorar seu desempenho 
e diminuir seu custo, utilizando o resíduo e, consequentemente, aumentando sua vida útil. Os 
tijolos de solo-cimento constituem uma das alternativas para a construção em alvenaria. Esses 
elementos, após pequeno período de cura, garantem resistência à compressão simples similar a 
dos tijolos

maciços e blocos cerâmicos, sendo a resistência tanto mais elevada quanto maior for 
quantidade de cimento empregada. O solo cimento é o material resultante da mistura homogênea, 
compactada e curada de solo, cimento e água em proporções adequadas. O produto resultante 
deste processo é um material com boa resistência à compressão, bom índice de impermeabilidade, 
baixo índice de retração volumétrica e boa durabilidade. O solo é o componente mais utilizado 
para a obtenção do solo-cimento. Para a determinação da mistura ótima, estudou-se a inclusão 
de teores de resíduos

diferenciados (70%; 60%; 50%; 40% e 30%), com os quais foram confeccionados 15 
corpos-de-prova para cada formulação. A avaliação dos tijolos confeccionados será feita a 
partir de ensaios de compressão simples, perda de massa por imersão e absorção de água. 
Analisando as formulações de tijolos em suas misturas binárias e ternárias temos que esses 
tijolos constituem uma alternativa viável e ecologicamente correta por apresentarem-se de 
acordo com as determinações das normas brasileiras, fazendo com que nossos objetivos de 
diminuir um resíduo que está sendo descartado na

natureza seja reutilizado e incorporado em tijolos de solo-cimento de forma 
satisfatória.

PALAVRAS-CHAVE: SOLO-CIMENTO – CHAMOTE – ENSAIOS TECNOLÓGICOS

Projeto finalista pela IV Encontro de Iniciação Científica de Palmeira dos Índios (Palmeira dos 
Índios – AL)
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ESTUDO DO MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO ATRAVÉS DE TÉCNICAS 
EXPERIMENTAIS, EQUAÇÕES ANALÍTICAS E MICROMECÂNICA DE CAMPOS MÉDIOS

Jhonnatta Richarlly Amaral Vilela Tavares – jhonnattaricharlly@hotmail.com
Ronald Muryellison Oliveira da Silva Gomes – ronald.muryellison@gmail.com

Samantha Ferreira de Mendonça – samanthaifal@gmail.com
João Gilberto Teixeira Silva (Orientador) – jgtsilva@gmail.com 

Rodrigo Mero Sarmento da Silva (Coorientador) – rodrigo.mero@gmail.com 
Instituto Federal de Alagoas, Palmeira dos Índios – AL 

Engenharia – 705 Civil

Ao longo dos anos o controle tecnológico do concreto deu-se basicamente através da 
medida de sua consistência e resistência à compressão. Com o desenvolvimento de cimentos 
mais finos e mais reativos, a resistência à compressão não é suficiente para avaliar o desempenho 
do concreto em sua totalidade. Outras propriedades mecânicas, como módulo de elasticidade 
(estático e dinâmico), tenacidade à fratura, resistência à tração na flexão e resistência à fadiga, 
devem ser consideradas. Neste trabalho é dada uma ênfase ao estudo do módulo de elasticidade 
estático do concreto, encontrado a partir de técnicas experimentais, analíticas e numéricas, 
de forma que esses modelos possam contornar o ensaio experimental, uma vez que este é 
desgastante e oneroso.

PALAVRAS-CHAVE: CONCRETO – MÓDULO DE ELASTICIDADE – MICROMECÂNICA

Projeto finalista pela IV Encontro de Iniciação Científica de Palmeira dos Índios (Palmeira dos 
Índios – AL)
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ESTUDO TÉRMICO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS CONSTRUÍDO A PARTIR DE TIJOLOS 
ECOLÓGICOS: UM SOSSEGO PARA O MEIO AMBIENTE E INTEIRO CONFORTO PARA QUEM 

OS UTILIZA 

Crislayne Dias da Silva – crislayne_lane@hotmail.com
Ana Catarina Martins dos Santos – katharine2007@hotmail.com
João Batista Sousa Costa (Orientador) – jbsc01@yahoo.com.br 

Maria Luciene Urbano de Barros (Coorientador) – marialucieneu@yahoo.com.br 
E.E. Raimundo Soares, Natal – RN 

Engenharia – 703 Mecânica

Muitas construções não levam em conta o clima, fazendo prédios quentes e causando 
desconforto para os usuários. Na Escola Estadual Raimundo Soares, na Cidade de Natal/
RN, os alunos construíram um Espaço de Ciência e Tecnologia utilizando tijolos ecológicos. 
Pretendemos com esse projeto realizar um estudo térmico para analisar a temperatura desse 
espaço feito com materiais alternativos, para comparar com uma construção comum feita a 
partir de tijolos convencionais com objetivo de investigar se o conforto que o laboratório 
de ciências nos oferece está relacionado só à sustentabilidade ou vai além, proporcionando 
também um conforto térmico para os seus usuários.

PALAVRAS-CHAVE: TIJOLOS ECOLÓGICOS – CONFORTO TÉRMICO – ESPAÇO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA
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EXTRAÇÃO DE GELATINA ALIMENTÍCIA DE SERRAGEM E APARAS DE WET-BLUE (RESÍDUOS 
CLASSE 1 DE CURTUMES)

Wesley José de Sousa
Isadora Martins Almeida

Joana d’Arc Félix de Sousa (Orientador) – joana.felix@hotmail.com 
Etec Prof. Carmelino Corrêa Jr., Franca – SP 

Engenharia – 708 Sanitária

No Brasil, o setor coureiro-calçadista é altamente expressivo e significativo em relação à 
economia nacional. Infelizmente, esse setor é caracterizado pela elevada quantidade de resíduos, 
devido ao fato de usarem matérias-primas não homogêneas no que concerne à morfologia e 
qualidade. A geração de um grande volume de resíduos é o maior dos problemas ambientais 
enfrentados pelo setor. Como no Brasil aproximadamente 90 % dessas indústrias utilizam sais 
de cromo em seus processos de curtimento, uma vez que este confere aos couros características 
únicas de resistência, flexibilidade e maciez; os resíduos resultantes dos processos de curtimento 
(lodo de cromo, serragem de wet-blue e aparas de wet-blue) são classificados em resíduos 
classe 1, por serem ricos em cromo (trivalente e hexavalente). Como o teor de cromo nesses 
resíduos varia na faixa de 2,5 a 5,5%, a destinação dos mesmos é vista como nociva pela 
legislação ambiental. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental causado pela grande 
quantidade de serragem de wet-blue e de aparas de wet-blue geradas diariamente, no presente 
trabalho, os mesmos são valorizados através do desenvolvimento de tecnologias inéditas para 
o seu reaproveitamento (processos enzimáticos JF), em que destes resíduos são extraídos a 
gelatina (colágeno gelificado – proteína animal), o sulfato de cromo III, hidróxido de cromo 
III e complexo cromo-colágeno. Como a maioria absoluta desses resíduos não são recicláveis 
ou reutilizáveis, a importância dos processos enzimáticos JF baseia-se na proteção ambiental, 
através da valorização do meio ambiente e dos produtos derivados resultantes, os quais são 
fatores de entrada de outros processos, de vários seguimentos industriais, não como fonte de 
energia, mas como valor agregado. Tais tecnologias inéditas apresentam uma relação custo/
benefício que contemplam ótima qualidade aliada a um baixo custo.

PALAVRAS-CHAVE: RESÍDUOS CLASSE 1 DE CURTUMES – REAPROVEITAMENTO – GELATINA E 
CROMO
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FOTOCÉLULAS ALTERNATIVAS: USO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS EM BENEFÍCIO DO MEIO 
AMBIENTE

Eduarda Luiza de Vasconcelos Motta Marques – mottamarques@yahoo.com.br
Caio Felipe de Araújo Vieira – caiosportv@hotmail.com

Humberto Antônio Barbosa da Silva – humberto-antonio@live.com
Joselma Maria da Silva (Orientador) – jsquim@uol.com.br 

Escola de Ensino Fundamental e Médio Martins Júnior, Recife – PE 

Engenharia – 704 Química

Um dos maiores problemas vivenciados hoje pela sociedade é a grande demanda por 
fontes de energia renováveis e com baixa emissão de poluentes, as chamadas “energias limpas”. 
As células solares fotovoltaicas de silício constituem uma das formas mais utilizadas na 
obtenção de energia elétrica a partir da energia radiante do Sol, mas ainda é de difícil acesso 
para a maioria da população, por causa do alto custo inicial da sua implementação.

Por isso, desenvolvemos um projeto visando destacar a importância da utilização 
das células solares alternativas (Grätzel e outras), com a finalidade de estudar sua estrutura 
e funcionamento, propor formas de produção a partir de materiais de baixo custo e com 
menor gasto de energia e aumentar a eficiência na sua utilização como fonte de energia em 
microssistemas. O projeto foi desenvolvido no laboratório de Química e Biologia da Escola 
Estadual Martins Júnior, na cidade de Recife – PE, nas seguintes etapas: pesquisa bibliográfica, 
elaboração do projeto, sistematização, escolha dos experimentos (célula de Grätzel e de cobre), 
discussão e avaliação dos dados e produção de um protótipo de fotocélula alternativa.

Na análise dos dados, verificou-se que é possível a transformação da energia solar em 
elétrica a partir de materiais naturais, podendo influenciar, no futuro, em menor gasto econômico 
e energético na sua produção; usar materiais alternativos na confecção de células fotovoltaicas 
substituindo o silício por titânio (TiO2) e outros metais; utilizar corantes vegetais (urucum, 
suco de uva) e sintéticos (alizarina, índigo blue), recriando assim um processo semelhante ao 
que acontece na natureza com a fotossíntese; e também diminuir a emissão de poluentes e o 
consumo de energia, favorecendo as condições ambientais do nosso planeta.

PALAVRAS-CHAVE: FOTOCÉLULAS ALTERNATIVAS – EFEITO FOTOELÉTRICO – FOTOCÉLULA DE 
GRÄTZEL
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HOME CLEAN

Ana Júlia Andare Morais
Tales Valias de Paiva

Walef Robert Ivo Carvalho 
Fábio Carli Rodrigues Teixeira (Orientador) – vania@ete.g12.br 

Lourdes Bernadete Costa (Coorientador)
Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa, Santa Rita do Sapucaí – MG 

Engenharia – 701 Eletrônica

Este projeto consiste em uma pesquisa e desenvolvimento de um equipamento para 
limpeza doméstica automático, denominado Home Clean, que faz a varrição e coleta da sujeira 
do chão automaticamente, sem a necessidade de monitoramento humano. O equipamento é 
dotado de sensores de obstáculos que evitam toques nas paredes e estragos na pintura e reboco. 
O tempo de funcionamento pode ser controlado pelo operador, que o regula, ativa e deixa que 
o equipamento faça o serviço automaticamente, sem se preocupar, bastando apenas que, ao 
retornar, colete a sujeira armazenada dentro do aparelho e a descarte.

Atualmente, a mão-de-obra no Brasil está muito valorizada na área de prestação de 
serviços. Isso é interessante, pois as pessoas estão sendo recompensadas pelos mesmos. Porém, 
traz algumas mudanças na vida cotidiana, principalmente no que se refere ao serviço doméstico. 
Até há alguns anos atrás, toda família de classe média ou superior tinha ao menos uma pessoa 
regularmente empregada como funcionário(a) doméstico(a), que fazia os serviços de limpeza 
diária da casa. Hoje, já é bastante raro uma família que disponha desse serviço em tempo 
integral, sendo mais comum o(a) diarista, para a faxina pesada. Além disso, também está sendo 
usual que, durante o dia, não fique ninguém da família em casa, saindo todos para trabalhar e/
ou estudar, retornando somente à noite para o lar. Assim, é interessante que se tenha em casa 
um equipamento que faça a limpeza do chão automaticamente, deixando os integrantes da 
família livres para suas atividades externas e, ainda assim, tranquilos em saber que ao chegar 
em casa o chão estará limpo.

PALAVRAS-CHAVE: LIMPEZA – RESIDÊNCIA – AGILIDADE

Projeto finalista pela Projete (Santa Rita do Sapucaí – MG)
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INTEL ROAD SERVICE

Lucas David Orosque – lucas.mpfi@hotmail.com
André de Souza Mendes (Orientador) – andremendes@etrr.com.br 

Everton Salomão Portella (Coorientador) – nucleo@etrr.com.br 
Escola Técnica Rezende Rammel, Rio de Janeiro – RJ 

Engenharia – 711 de Transportes

Através dos altos índices de mortes em vias urbanas e estradas, verificamos que há 
um grande lapso de comunicação entre o acidentado e o socorro, causando uma demora no 
atendimento.

Mesmo que os serviços prestados para o salvamento sejam eficazes na cidade, os mesmos 
não conseguem ter esses resultados nas rodovias e autoestradas, pois a comunicação é mais 
falha e tardia. Dessa forma, a chance de sobrevivência diminui drasticamente, pois o socorro 
só é acionado quando há um chamado. Sendo uma via de pequena circulação de veículos e/ou 
pessoas, esse tempo pode ser de um à quarenta minutos, assim aumentado a chance de óbito 
ou trauma permanente.

Nosso maior objetivo é fidelizar a comunicação entre a vítima e a equipe de socorro, 
assim diminuindo as chances de óbito tanto do acidentado, quanto das pessoas ao redor até a 
chegada da equipe. Além de preservar a vida humana, devemos também zelar pelo maior bem 
que temos: a natureza. Pensando nisso, reduzimos as chances de explosão do veículo com a 
drenagem do combustível, o que diminui muito as chances de incêndio em regiões de mata seca, 
ou poluição do solo por vazamento de combustível.

PALAVRAS-CHAVE: ACIDENTE – COMUNICAÇÃO – RESGATE

Projeto finalista pela XIX Mostra Estudandil Tecnológica (Rio de Janeiro – RJ)
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INTERFACES

Brunno Eduardo Vilela Batista – brunnoeduardoifet@yahoo.com.br
Whigney Roberto França Guimarães – whigney-roberto@hotmail.com

João Henrique Branquinho Rocha – João_filter@hotmail.com
Rodrigo Grassi Martins (Orientador) – rodrigograssi@iftm.edu.br 

André Luiz França Batista (Coorientador) – andreluiz@iftm.edu.br 
Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Ituiutaba, Ituiutaba – MG 

Engenharia – 701 Eletrônica

O Projeto Interfaces tem como objetivos principais desenvolver um software que: a) 
reproduza um ambiente de realidade virtual; b) crie um ambiente que permita o usuário fazer 
uso de uma interface natural para interagir com o ambiente de realidade virtual. Além disso, o 
Projeto Interfaces justifica-se pela tentativa de consolidar, junto aos alunos, conceitos estudados 
nas unidades curriculares de programação, criando um ambiente mais próximo de sua realidade 
do que, por exemplo, softwares de fluxo de caixa. Adicionalmente, por se tratar da reprodução 
de um ambiente de realidade virtual, o aluno irá consolidar a aprendizagem de uma série de 
conceitos de geometria vistos na unidade curricular de Matemática.

PALAVRAS-CHAVE: KINECT – REALIDADE VIRTUAL – INTERFACES DE USO NATURAIS

Projeto finalista pela 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia de Ituiutaba (Ituiutaba – MG)
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METRADOR DE USO COMERCIAL

Lucas Moraes dos Santos – lucasmoraesdossantos@gmail.com
Gustavo dos Santos Fernandes – gs_fernandes@hotmail.com

Igor da Rocha Barros (Orientador) – professorxiru@hotmail.com 
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense de Pelotas, Pelotas – RS 

Engenharia – 701 Eletrônica

O objetivo do projeto foi desenvolver um dispositivo capaz de realizar a medição precisa da 
quantidade de tecido retirado no momento da utilização do equipamento e, consequentemente, 
auxiliar o dono do estabelecimento ou empresa a ter maior controle da quantidade de material 
que foi vendida no momento da compra ou utilizada para a confecção de algum utensílio. Ao 
analisar várias lojas e estabelecimentos que lidam com tecidos, chegamos à conclusão de que 
seria necessário não só produzir um dispositivo capaz de realizar medições precisas e fornecer 
um melhor controle de estoque.

Para que as variações no movimento da roldana sejam enviadas ao circuito eletrônico 
e interpretadas como sinais elétricos, foi necessária a realização de um Encoder. Para que essa 
codificação fosse feita da melhor forma possível, ou seja, todos os furos equidistantes entre si, 
foi utilizado o software para desenho AutoCAD. 

A parte eletrônica se baseia em três partes principais para o funcionamento do circuito: 
aquisição de dados, processamento digital dos dados e verificação e análise do sentido de 
movimento do tecido. 

A parte de programação foi desenvolvida empregando-se a linguagem de programação 
C e sua compilação foi feita pelo compilador da CCS. 

Os resultados que obtivemos deste projeto até o momento foram satisfatórios, sendo que 
o mesmo atingiu as metas que almejávamos. Após várias medições e testes, o equipamento 
conseguiu realizar medições precisas e algumas com milímetros de imprecisão. 

Concluímos que com este projeto, conseguimos projetar um dispositivo apto a atuar no 
setor comercial e industrial, baseando-se em várias medições precisas, mesmo com materiais 
que são problemáticos para se trabalhar, além disso este foi construído com um baixo custo de 
aquisição para que o comerciante ou empresário que deseja utilizá-lo em seu estabelecimento.

PALAVRAS-CHAVE: METRADOR – TECIDO – COMPRIMENTO
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MISTURA SABÃO

Gabriel Scatena Guizado
José Ricardo Marconato da Silva (Orientador) – jose.silva@ifms.edu.br 

Marco Hiroshi Naka (Coorientador) – marco.naka@ifms.edu.br 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS),  

Campo Grande – MS 

Engenharia – 709 de Produção

O óleo vegetal após o uso doméstico é um resíduo altamente danoso se descartado 
incorretamente, sendo um dos principais poluentes de recursos hídricos. É fato que “1 litro de 
óleo pode poluir até 10 mil litros de água limpa de uma só vez” (DABDOUB, M.J. et al. 2006).

Uma família constituída de dois a quatro membros utiliza em média 300 ml semanais 
de óleo, quantia suficiente para poluir a água que é ingerida no período de um ano por esta 
família.

Atualmente, em várias partes do País, não há rede de esgoto adequada, ocorrendo o 
descarte do óleo por meio de aterramento. Já onde há rede de esgoto, o óleo vegetal descartado 
em pias gera às concessionárias de tratamento de água e esgoto um gasto maior no processo, 
aumentando o custo para o consumidor.

Para amenizar os agravantes, o projeto “mistura sabão” vem valorizar um velho hábito 
das avós: o sabão de álcool. Este sabão será fabricado de maneira automatizada, permitindo 
ao usuário com pouco tempo e pequena quantidade de materiais de baixo custo, reaproveitar o 
óleo de forma imediata.

A reação de formação do sabão acontece, segundo Peruzzo e Canto (2006, p.277), quando 
um tri éster de ácidos graxos e glicerol são aquecidos na presença de uma base, numa reação 
de saponificação.

O diferencial do projeto é o sistema mecânico. O protótipo se baseia em tubos de 
diâmetros diferentes com eclusas, que servem de auxílio para o escoamento dos elementos ali 
colocados. Estes serão escoados para uma plataforma maior que possui uma pá giratória para 
a homogeneização do produto. Esta pá será acionada mecanicamente, junto com o mecanismo 
que expulsará o sabão do reservatório.

Foram testadas quatro receitas, e percebeu-se a necessidade do uso de água fervente para 
maior liberação de energia, compreendida como elemento essencial para um bom resultado dos 
testes. Os primeiros resultados obtidos neste projeto foram os testes das possíveis soluções para 
fabricar sabão líquido a partir de óleo vegetal e hidróxido de sódio.

PALAVRAS-CHAVE: ÓLEO VEGETAL – REUTILIZAÇÃO – AUTOMATIZAÇÃO

Projeto finalista pela FETEC MS - Feira de Engenharias, Tecnologias e Ciências de Mato Grosso do 
Sul (Campo Grande – MS)
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NANO UV – PROPOSTA DE EMPRESA DE OBTENÇÃO E IMPREGNAÇÃO DE 
NANOPARTÍCULAS DE ZNO EM PRODUTOS TÊXTEIS PARA PROTEÇÃO ANTI-UV II

Viviane Salazar – viviane.salazar@yahoo.com.br
Gabriela Schaab da Silva – gabes92@gmail.com
Juliana Wittmann – ju_wittmann@hotmail.com

Ana Maria Migliavasca (Orientador) – anamigli@gmail.com 
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, Novo Hamburgo – RS 

Engenharia – 709 de Produção

Este projeto trata-se do estudo da viabilidade de implantação de uma empresa, chamada 
Nano UV, de nanopartículas de óxido de zinco e impregnação destas em tecidos para a indústria 
de indumentário, conferindo a estes tecidos proteção anti-UV. Foi elaborada uma proposta 
de sistema operacional industrial, baseada na adaptação do método poliol. Esta adaptação 
foi testada em laboratório em condições controladas e próximas à realidade. O rendimento 
do processo desenvolvido neste projeto foi de 99,94%. Os aglomerados de nanopartículas, 
analisados no mastersizer, apresentaram tamanho médio de 496nm. Estão em andamento 
as análises de Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectrofotometria de Fase Sólida, que 
trarão informações sobre a eficácia da impregnação realizada com máximo de simulação às 
impregnações feitas nas ramas industriais. O tratamento inovador para o acetato de zinco, 
mediante precipitação com ditionito de sódio e posterior tratamento com cobre metálico, 
apresentou resultados bastante interessantes: a reação ocorre à temperatura ambiente e, no 
sobrenadante, não foram encontrados traços de zinco. O investimento inicial total para a 
implantação da Nano UV é de R$ 7.050.411,14 e, embora seja um valor alto, devido à alta 
eficácia das nanopartículas, a empresa poderia pagar em menos de seis anos com empréstimo 
do BNDES. Está sendo encaminhada também uma pesquisa de opinião, para avaliar a aceitação 
do produto que a empresa produziria no mercado. Por fim, delineia-se neste projeto o estudo 
de uma proposta viável e inovadora para o desenvolvimento da nanotecnologia e a melhoria 
da qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE: NANOTECNOLOGIA – TECIDOS ANTI-UV – OBTENÇÃO INDUSTRIAL DE 
NANOPARTÍCULAS
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NOVA PERSPECTIVA DE ENERGIA: A PRODUÇÃO DE TERMOELETRECIDADE ATRAVÉS DA 
QUEIMA DO GÁS METANO

Evandro Tolotti Leite – evandro.tolotti@hotmail.com
Vitor Ugo Borges Delvechio – vitordelvechio@hotmail.com

Adler Mesquita Ortelei
Paulo Sergio Ribeiro (Orientador) – ps.geo@uol.com.br 

Luziangela da Silva Borges (Coorientador) – luziangelada@hotmail.com 
E.E. Jan Antonin Bata, Bataipora – MS 

Engenharia – 708 Sanitária

Este projeto tem o objetivo de estimular uma mudança prática no cotidiano dos alunos, 
formulando novos hábitos com relação aos resíduos que eles produzem, trazendo um bem 
para a sociedade e tornando-se uma ótima ferramenta para vincular a consciência ambiental 
à construção de uma consciência socioambiental apurada através de ações concretas pela 
reprodução, em seus lares, do que aprenderam na escola, usando resíduos na produção do biogás. 
Quando esses produtos se degradam, geram metano, poderoso gás que pode ser aproveitado 
para a geração de energia. Os biodigestores capturam o metano antes que ele se torne problema, 
armazenando-o para posterior aproveitamento, como produtores de energia ou como gás de 
cozinha. Desta forma, os biodigestores podem ser substitutos sustentáveis ao propano, ao 
querosene e à madeira. Para aquelas famílias que necessitam comprar seu combustível, o 
digestor pode significar uma grande economia, além de ser uma fonte de fertilizante orgânico 
de alta qualidade. A introdução desta tecnologia reduz o impacto sobre as florestas naturais, 
produzindo fertilizante gratuito de ótima qualidade. Na perspectiva econômica, encontramos, 
como único gasto, o da construção do biodigestor, que na relação custo-benefício trará um 
ótimo retorno com um pequeno gasto. E possível uso do biogás para abastecer o veículo, 
utilização na residência para o cozimento de alimentos, funcionamento de refrigeração nas 
residências, além do biofertilizante para produção de alimento orgânico.

PALAVRAS-CHAVE: BIODIGESTOR – CONSCIÊNCIA AMBIENTAL – BIOFERTILIZANTE

Projeto finalista pela FETEC MS - Feira de Engenharias, Tecnologias e Ciências de Mato Grosso do 
Sul (Campo Grande – MS)
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O EFEITO DA FORÇA DE CORIOLIS, DO ESPIRAL DE EKMAN E DO FENÔMENO DAS ONDAS 
ANORMAIS NA NAVEGAÇÃO MARÍTIMA

Tiago Pereira dos Santos – tiiagopereira@gmail.com
Weiny Sávio Leandro Rosendo da Silva – weinyleandro@gmail.com

Gilmar Wanzeller Siqueira (Orientador) – gilmar_w_siqueira@yahoo.com 
Fabiano dos Santos (Coorientador) – fabiano.pazebem@gmail.com 

Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, Belém – PA 

Engenharia – 712 Naval e Oceânica

A Força de Coriolis é oriunda do movimento de rotação da terra (W para E), e por 
isso provoca um efeito que desvia os ventos para a direita, no HN, e para a esquerda, no 
HS, formando aí os ventos alíseos (ou trade winds), uma vez que se gera uma componente 
com magnitude no sentido contrário, isto é, de Leste para Oeste. A Zona de Convergência 
Intertropical (ZCIT) é gerada pela linha que une simetricamente os “ventos alíseos” oriundos de 
cada hemisfério. Ela, entretanto, possui grande importância para o planejamento da derrota na 
navegação marítima, uma vez que seu posicionamento e atividades convectivas nessa região 
estimarão o comportamento da atmosfera na latitude visualizada. O monitoramento da direção, 
intensidade, velocidade e fluxo dessas correntes compõem um grande aliado ao navegante para 
melhor traçar sua derrota. Ainda com as correntes, podemos citar os fenômenos do “Transporte 
do Ekman”, os vórtices e meandros, o downwelling e o upwelling. Este, também chamado 
de fenômeno RESSURGÊNCIA é um movimento ascendente das águas marinhas ricas em 
nutrientes para camada superficial, mas que pode ocorrer também em lagos e represas de água 
doce. Entretanto, para o navegante o mais interessante é ter em mente a provável mudança de 
rumo involuntária do navio, devido ao espiral citado. Quanto às ondas consideradas anormais, 
podemos dizer que sua ocorrência está diretamente ligada ao relevo submarino do lugar, aos 
ventos predominantes na região, de modo que este possua condição de somar sua força à da 
corrente presente. No sudeste da África, porém, já se constatou esse fenômeno, e neste caso em 
particular sua geração está diretamente relacionada ao fenômeno das monções, que existe no 
Oceano Índico e se modifica ao longo do ano.

PALAVRAS-CHAVE: EFEITO DA FORÇA DE CORIOLIS – ESPIRAL DE EKMAN – ONDAS 
ANORMAIS

Projeto finalista pela Mostra de Ciências e Tecnologia do Ciaba - 1ª MOSTRACIABA (Belém – PA)
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O SOL NASCEU PARA TODOS

Wagner Roberto Degaraes – wagnerdegaraes@yahoo.com.br
Maristela Aires Pinto (Orientador) – pinto.maristela@yahoo.com.br 

E.E.B. Dom Felício César da Cunha Vasconcelos, Irani – SC 

Engenharia – 705 Civil

Esse projeto tem por objetivo apresentar uma proposta que vise aproveitar a energia 
solar na iluminação interna de residências, no aquecimento de água e produção de energia, 
contribuindo com a redução dos problemas ambientais no planeta, gerados através das fontes 
não renováveis de energia. A pesquisa foi desenvolvida em diversas etapas: estudo e discussão 
do tema em sala de aula nas disciplinas de Física e Geografia; confecção de protótipo de 
uma casa com modificação na tesoura/asna para gerar luminosidade no ambiente interno; 
sistema de aquecimento solar de água (energia fototérmica) e inserção de painéis solares para 
produção de energia (energia fotovoltaica); além de apresentação do trabalho na escola e feira 
interdisciplinar. O projeto apresenta-se como alternativa viável, uma vez que reduz os efeitos 
danosos ao ambiente, diminuindo a produção de energia das fontes agressoras. Quando utilizada 
de forma costumeira, trará grandes vantagens, reduzindo os impactos do aquecimento global e 
economia nos gastos com energia elétrica. O uso da luminosidade solar em residências contribui 
com a redução de problemas visuais, pois a luz artificial vicia e a natural permite a recuperação, 
em muitos casos, da percepção visual perdida, além de melhorar a qualidade de vida do ser 
humano e atender as políticas de preservação do meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: SOL – ECONOMIA – SUSTENTABILIDADE
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PLANADOR

Eduardo Maranho Santos – e.santos@naturalvivencia.com.br
Johann Soares Valinho – johann@naturalvivencia.com.br

André Luis Leite Frazão – andre.frazao@naturalvivencia.com.br
Carlos Alberto dos Santos (Orientador) – patriciabarbosa@educacional.com.br 

Fabricio de Magalhaes Porto (Coorientador) – fmporto@terra.com.br 
Escola Natural Vivência, São José dos Campos – SP 

Engenharia – 713 Aerospacial

O presente projeto visa incentivar e difundir aos alunos os conhecimentos básicos de 
projeto e construção de aeronaves. Buscando, através de atividades introdutórias que mostram, 
com boa aproximação, os princípios físicos de voo e de funcionamento de aeronaves reais e como 
desafio a utilização de materiais exclusivamente recicláveis e não profissionais. Utilizando o 
princípio básico do voo de uma pipa, foi construído um protótipo de planador. Com as pesquisas 
realizadas e o desempenho observado dos modelos (protótipos) construídos, com baixo custo 
e facilidade de manejo do material empregado, o modelo gafanhoto nos possibilitou interagir 
e modificá-lo adequadamente sempre que necessário para atingir ou melhorar o desempenho 
desejado.

PALAVRAS-CHAVE: PLANADOR – VOO – AERONAVE

Projeto finalista pela Feira Virtual das Ciências (Curitiba – PR)
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PLATAFORMA DIDÁTICA DE ELETROELETRÔNICA

Marcos Minto Ilha – gpetec.ifchar@gmail.com
Thalles Silva do Rio – thalles_rio@live.com

Nelson Barbosa de Almeida Júnior – nelsonjunior95@hotmail.com
Jônatas Matthies Roschild (Orientador) – jonatasroschild@charqueadas.ifsul.edu.br 

Instituto Federal Sul-Rio-Grandense – Campus Charqueadas, Charqueadas – RS 

Engenharia – 701 Eletrônica

O principal objetivo do projeto é a elaboração e construção de uma plataforma didática 
de testes e simulação de eletrônica, cuja finalidade é motivar o aluno nos estudos de eletrônica e 
ao mesmo tempo auxiliar no desenvolvimento de habilidades voltadas à concepção de circuitos, 
tais como montagem, soldagem e teste. É também objetivo do projeto disponibilizar acesso à 
tecnologia para cada aluno. O maior incentivo à elaboração do protótipo se deve à observação 
de algumas situações

presentes em escolas técnicas em nosso país. Neste contexto, o estudo prático de 
eletrônica exige materiais e instrumentos específicos que, normalmente, não estão à disposição 
do aluno. Há também o fato de que o acesso do aluno aos laboratórios é restrito e com tempo 
limitado, evidenciando que a utilização de kits de eletrônica no auxílio ao aprendizado depende 
da organização didática da disciplina e da

disponibilidade de tutoria, circunstancias que, por sua vez, prejudicam a aplicação da 
disciplina e também o aprendizado do aluno. Logo, a plataforma didática de eletroeletrônica 
tem como principais características o incentivo à autonomia do aluno em seu aprendizado. 
Além disso, a plataforma também proporciona livre acesso a experimentos práticos. O protótipo 
é desenvolvido seguindo alguns tópicos, como levantamento de necessidades de estudo em 
eletrônica, elaboração e confecção do esquemático da plataforma, construção da plataforma 
física, o estudo de sua funcionalidade, elaboração de roteiro de testes e a realização de testes 
a partir da implementação de circuitos lógicos. Outros fatores atrativos que caracterizam a 
plataforma são a possibilidade de ser utilizada na própria residência do aluno, o seu baixo custo 
econômico, bem como o desenvolvimento de habilidades práticas por parte do aluno.

PALAVRAS-CHAVE: PLATAFORMA – ELETRÔNICA – ENSINO

Projeto finalista pela MOSTRATEC - Mostra Brasileira de Ciência e Tecnologia (Novo Hamburgo – 
RS)
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PRODUÇÃO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS A PARTIR DE 
ESCÓRIA DE ALTO FORNO COM ADIÇÃO DE PLÁSTICO

Brunna Nayara Guimarães Barros – brunnaguimaraes3@gmail.com
Lorena Rodrigues Bandeira – lorys.bandeira@hotmail.com
Ronaldo Lima de Sousa – ronaldo.lima10@hotmail.com

Valdívio Rodrigues Cerqueira (Orientador) – valdivio.itz@ifma.edu.br 
Jair de Jesus Almeida Santana (Coorientador)

IFMA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão- Campus Imperatriz, 
Imperatriz – MA 

Engenharia – 707 de Materiais e Metalúrgica

A escória de alto forno é um resíduo da produção de ferro gusa em alto forno. Se resfriada 
lentamente, se torna incapaz de possuir capacidade aglomerante, não podendo ser aproveitada 
pela indústria cimentícia. O plástico é outro produto que preocupa a sociedade mundialmente, 
por conta do crescente volume de utilização e as implicações ambientais inerentes ao seu 
descarte não racional. Um dos maiores desafios da sociedade atual é diminuir os impactos 
causados ao meio ambiente, com isso, a reciclagem de resíduos de qualquer natureza vem se 
consolidando como uma prática importante para a sustentabilidade, seja diminuindo o impacto 
ambiental gerado pelo setor ou reduzindo os custos. Tento em vista essas necessidades, nossa 
pesquisa tem com objetivo final produzir blocos para pavimentação de ruas e calçadas a partir 
de uma mistura de escoria de alto forno resfriada ao ar, cimento e plástico.

PALAVRAS-CHAVE: BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO – ESCÓRIA DE ALTO FORNO RESFRIADA AO 
AR – POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 

Projeto finalista pela 17ª Sematec - Semana do Técnico (Imperatriz – MA)
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PRODUÇÃO DE PAINÉIS PARTICULADOS A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE ACÍCULAS E 
ESTRÓBILOS DO PINUS ELLIOTTII (ENGELM VAR. ELLIOTTII) E PINUS TAEDA L.

Guilherme Winter – guilhermwinter@hotmail.com
Simone da Cruz Bitzer (Orientador) – simonebitzer@gmail.com 

Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato, Taquara – RS 

Engenharia – 707 de Materiais e Metalúrgica

A produção de painéis particulados como opções de derivação reconstituída da madeira 
está consolidada mundialmente. No entanto, problemas relacionados à resistência, economia 
e sustentabilidade inviabilizam os produtos das inúmeras áreas em que são utilizados, tais 
como construção civil, indústria moveleira e indústria de embalagens. Visando solucionar os 
problemas apontados, produziram-se, então, novos painéis particulados a partir da utilização 
de acículas e estróbilos do Pinus elliottii (Engelm. Var. Elliottii) e Pinus taeda L., árvores do 
Gênero Pinus comumente utilizadas como alternativas de reflorestamento. Essas matérias-
primas, naturalmente dispostas na natureza junto à serrapilheira, e que também podem ser 
provenientes de resíduos florestais, são recolhidas e parcialmente purificadas. O material 
coletado é, então, seco à temperatura ambiente para retirada de umidade, e, por conseguinte, 
é moído separadamente em um desintegrador, para depois ser selecionado de acordo com a 
granulometria em um processo de peneiração. Em seguida, o material é aglutinado em diversas 
proporções, utilizando colas e resinas usuais, em suas infinitas variações e combinações de 
peso, caráter e porcentagem, para que, então, possa passar por um processo de prensagem e, 
consecutivamente, secagem. O material resultante, em quaisquer de suas tipologias, apresenta 
grande qualidade, pois, além de grande resistência mecânica e notória resistência a água, é 
sustentável – socialmente justo, ecologicamente correto e economicamente viável. Além disso, 
a produção de um novo painel particulado a partir de matérias-primas naturais pode representar 
o desenvolvimento local de uma região a partir de um sistema cooperativista de coleta de 
resíduos florestais.

PALAVRAS-CHAVE: ACÍCULAS – ESTRÓBILOS – SUSTENTABILIDADE
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PROJETO FOGUETE MOVIDO A COMBUSTÃO DO ETANOL

Adsson Michael Sousa Silva Freitas – adssonmichael@pop.com.br
Ismael Carlos Pereira da Silva – adssonmichael@pop.com.br

Magna Maria Benevides Gomes (Orientador) – cienciarn@gmail.com 
E.E. Prof.a Maria Stella Pinheiro Costa, Mossoró – RN 

Engenharia – 713 Aerospacial

A fabricação de um motor de foguete movido a etanol é uma iniciativa que representa 
um avanço importante, além de comprovar a viabilidade do uso de um combustível renovável 
em um seguimento de uso civil e militar, contribuindo para a sustentabilidade e a inovação 
tecnológica no setor aeroespacial.

O projeto que construímos para o sistema de alimentação do motor do foguete foi 
totalmente concluído em 2011. Todos os ensaios correspondem às nossas expectativas. Após o 
desenvolvimento do motor, foram iniciadas pesquisas em relação à propulsão. A experiência 
é necessária para verificar qual é o real comportamento do equipamento quando submetido 
a condições especiais. Ele foi testado em períodos distintos e a única maneira de observar 
o desempenho do motor foguete será fazendo ensaios de voo usando o combustível de um 
posto de combustível vendido normalmente no mercado. O combustível álcool, além de ser um 
combustível renovável, polui muito menos do que os outros combustíveis.

PALAVRAS-CHAVE: ENERGIA – EXPANSÃO – GASOSA

Projeto finalista pela I Feira de Ciências do Semiárido Potiguar (Mossoró – RN)
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PROJETO RACS

Cibele da Silva Souza – cibelesouzaa@gmail.com
Lara Caroline Pereira dos Santos – laracpsantos@hotmail.com

Juliano César Rodrigues – juliano_olk@hotmail.com
André Luiz França Batista (Orientador) – andreluiz@iftm.edu.br 

Rodrigo Grassi Martins (Coorientador) – rodrigograssi@iftm.edu.br 
Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Ituiutaba, Ituiutaba – MG 

Engenharia – 701 Eletrônica

O Projeto RACS tem como objetivos principais: a) desenvolver um hardware, a catraca 
eletrônica, de baixo custo, reutilizando materiais outrora descartados; b) programar um software 
que permita acionar automaticamente a catraca eletrônica de baixo custo. O Projeto RACS 
justifica-se pela tentativa de solucionar, ou ao menos minimizar, um problema cotidiano do 
ambiente escolar vivenciado não só pelos alunos, mas também pelos servidores da Instituição. 
Alcançados os objetivos principais, o projeto permitirá dinamizar o fluxo de acesso, evitando 
a formação das temíveis filas na hora do almoço. Além disso, o uso do software favorecerá 
um melhor controle financeiro, tanto por parte do refeitório, quanto por parte dos usuários, 
diminuindo inclusive a necessidade de troco no momento da entrada ao refeitório.

PALAVRAS-CHAVE: AUTOMAÇÃO – ELETRÔNICA DIGITAL – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Projeto finalista pela 1ª Mostra de Ciência e Tecnologia de Ituiutaba (Ituiutaba – MG)



312 FEBRACE 2012 - Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 

PROPOSTA DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE STRESS TÉRMICO

Taís Ferreira Costa Santana da Silva – tatarog17@gmail.com
Enio Costa (Orientador) – enioeq@gmail.com 

Rogério Santana da Silva (Coorientador) – rogeriosilva.santana@gmail.com 
Instituto Federal de Alagoas, Palmeira dos Índios – AL 

Engenharia – 709 de Produção

A crescente preocupação com a segurança no trabalho vem sendo um dos princípios 
das grandes empresas. No ambiente de trabalho, os trabalhadores poderão estar expostos a 
vários riscos, dentre eles o calor, que pode gerar graves consequências quando a exposição for 
prolongada e medidas de controle não forem tomadas. O calor, por estar presente em diversas 
atividades profissionais, pode ocorrer em várias situações. Com o avanço da tecnologia, 
observou-se que uma alternativa para avaliação da insalubridade de um ambiente seria a união 
do Lm 35 controlado por um Arduino, basicamente, um termômetro eletrônico que acoplado 
com algumas características poderá calcular o IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de 
Globo), levando em consideração vários fatores. Este artigo demonstra a proposta de um novo 
equipamento de medição e os critérios de avaliação do risco físico calor. Uma alternativa de 
fácil acesso e que possa propiciar um controle permanente de toda jornada de trabalho. A partir 
da análise dos resultados, constata-se que a proposta vai além de pura ideia e com a prática das 
outras etapas, este equipamento poderá avaliar a insalubridade ou não de um ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: SEGURANÇA DO TRABALHO – CALOR – LM 35
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PROTÓTIPO DE MÁQUINA AUTOMOTRIZ PARA AUXILIAR NO CULTIVO DO TABACO 
(NICOTIANA TABACUM)

Fábio Ferreira Faleiro – fabio.ffaleiro@hotmail.com
Ezequiel Jackson da Conceição – keu.jackson@hotmail.com

Andréia Sias Rodrigues (Orientador) – andreiasias@gmail.com 
Gelson Peter Correa (Coorientador) – gelsonpeter@ifsul.edu.br 

IFSUL – Campus Venâncio Aires, Venâncio Aires – RS 

Engenharia – 703 Mecânica

O projeto consiste na criação de um protótipo de uma máquina para auxiliar na atividade 
de plantio e colheita do tabaco (fumo especie Virginia). Pois essa atividade, na nossa região, 
é mais valorizada se for artesanal, ou seja, braçal e pesada, ocasionando vários problemas de 
saúde aos trabalhadores rurais. Como prioridade de matéria-prima, utilizaremos, nesse projeto, 
materiais reciclados, como: ferro, plástico, borracha para construção da mesma; para sua 
movimentação utilizaremos um motor de 125cc, a princípio movido a álcool, nesse motor serão 
adaptadas várias reduções para que fique adequado à velocidade necessária para a colheita 
do tabaco tendo uma tração 2x4. A máquina foi projetada para a colheita de três vergas 
(carreiros de fumo) ao mesmo tempo, sendo assim, ainda é necessária uma pessoa que possa 
dirigi-la, no entanto, gostaríamos de remodelar para que não seja necessário um motorista, 
diminuindo o custo de mão de obra. Também precisaremos alterá-la, tendo que ser modificada 
para 4x4, aumentando, assim, as possibilidades de utilizá-la em outros terrenos. O próximo 
passo será alterar o sistema de redução de correias por um sistema hidráulico, reutilizando o 
óleo arrecadado em oficinas e postos para a movimentação deste sistema, porque concluímos 
que as correias expostas são extremamente perigosas quando manuseadas sem muito cuidado, 
com a utilização constante da máquina.

PALAVRAS-CHAVE: PROTÓTIPO – AUXILIAR – FUMICULTURA
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RECONHECEDOR DE COR

Gabriel Castilhos Mânica – reconhecedordecor@gmail.com
Sara Inácio Corrêa – sahh_charq@hotmail.com

Daltro Ben Hur Ramos de Carvalho Filho (Orientador) – daltro@charqueadas.ifsul.edu.br 
Luís Gustavo Fernandes dos Santos (Coorientador) – gustavofs@charqueadas.ifsul.edu.br 

Instituto Federal Sul-Rio-Grandense – Campus Charqueadas, Charqueadas – RS 

Engenharia – 701 Eletrônica

Como a evolução tecnológica caminha na direção de tornar a vida mais fácil, entendemos 
que não é justo negar a tecnologia às pessoas que a precisam de verdade, por esse motivo 
pretendemos atender as necessidades das pessoas com deficiência visual através da elaboração 
e criação de novas ajudas técnicas.

Estamos desenvolvendo um equipamento que detecte a cor de objetos. Criado com a 
finalidade de auxiliar os deficientes visuais no seu dia a dia, de modo que quando este quiser 
saber a cor de uma roupa, por exemplo, o sensor reconhecerá a cor e lhe informará por meio 
de voz. No futuro, esse objeto portátil irá facilitar o trabalho do deficiente em suas atividades 
diárias.

O projeto consiste em um equipamento que tem um LDR como sensor, que distingue as 
cores pela variação de sua resistência, que é alterada de acordo com a incidência de luz. Essa 
resistência é transformada em tensão, esse sinal analógico é depois transformado em um sinal 
digital que possa ser processado pelo sistema. Usamos o programa MPLAB com um compilador 
C, para programar a parte de controle. Um microcontrolador recebe esse programa feito no 
MPLAB e executa os comandos de acordo com a cor recebida e codificada.

O sensor de cor foi construído exclusivamente para o projeto, ele consiste em um LDR 
que possui três LEDs ligados em torno do mesmo: vermelho, verde e azul. A luz emitida pelos 
LEDs se reflete na superfície e é absorvida pelo LDR, que dependendo da variação de cor, varia 
sua resistência.

O chip de voz armazena diretamente o áudio recebido pelo microfone e o microcontrolador 
processa os dados recebidos pelo sensor de cor e compara com os já programados, devolvendo 
para o usuário a cor correspondente em forma de voz.

PALAVRAS-CHAVE: ASSISTIVO – SENSOR LDR – DETECÇÃO DE CORES
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RECUPERAÇÃO DE SILOXANOS RETICULADOS

Juliana Mittelstädt Couto – juliana.mcouto@gmail.com
Kariny Gerhardt – kk_gerhardt@hotmail.com

Fábio Antônio da Rosa Couto (Orientador) – farcouto@gmail.com 
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, Novo Hamburgo – RS 

Engenharia – 707 de Materiais e Metalúrgica

O projeto visa recuperar o resíduo proveniente das borrachas de silicone reticuladas, 
que são utilizadas como molde nas indústrias metalúrgicas para confecção de pequenas peças 
metálicas. Atualmente, essas borrachas vêm sendo um dos principais problemas de reciclagem, 
já que este material, quando reticulado, possui ligações químicas cruzadas entre as cadeias do 
polímero, possuindo, assim, uma grande inércia química combinada com uma grande resistência 
à temperatura, dificultando, então, o seu reaproveitamento. Segundo a Eccobios, uma empresa 
distribuidora deste tipo de borrachas, em um mês, apenas por esta empresa em questão, são 
fabricados e descartados 10 toneladas deste resíduo em aterros. Este projeto se propõe a recuperar 
este resíduo para a confecção de moldes e para a confecção de um isolante acústico. Para o 
isolante acústico, o resíduo foi cominuído e misturado com um solvente adequado e silicone 
virgem, para posterior vulcanização. Já para a confecção do molde, o resíduo foi transformado 
em pó e misturado com óleo de silicone e silicone virgem. Foi confeccionado um isolante com 
75% de resíduo, com alta densidade e que suporta grandes quantidades de massa, podendo ser 
fixado tanto na parede quanto no piso, isolando em até 17 dB o ruído para o meio externo. Já o 
molde confeccionado, contendo em sua composição 30% resíduo e tendo seu custo de produção 
25% mais barato, apresentou as mesmas propriedades e o mesmo desempenho do molde 
fabricado de maneira convencional. Sendo assim, o resíduo pode ser recuperado e utilizado 
para fabricação de isolantes acústicos ou então até mesmo para a fabricação de moldes.

PALAVRAS-CHAVE: BORRACHA DE SILICONE VULCANIZADA – RESÍDUO – RECUPERAÇÃO

 



316 FEBRACE 2012 - Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 

RESIDENCIAL RENOVAR

Marcella Nascimento Martins – marcelinha-vb@hotmail.com
Gabriel Cambraia Gomes de Melo – g.cambraia@hotmail.com

Vinicius Gomes Batista – viniciuus-2011@hotmail.com
Andreia Cristina Fernandes Lima (Orientador) – andreiacristinafernandes@yahoo.com.br 

Colégio Tiradentes P.M.M.G., Patos de Minas – MG 

Engenharia – 705 Civil

O residencial renovar foi desenvolvido com intuito inicial de aprendizagem das formas 
básicas de se poupar a natureza. No entanto, se tornou mais do que isso e passou a desencadear 
uma vontade de disseminação do seu propósito, visto que a natureza tem mostrado aos “prantos” 
sua ineficiência no controle das catástrofes. O nome foi escolhido de forma que representasse 
essa troca de métodos e materiais nocivos por outros benéficos à natureza. Na construção 
desse projeto, nossa equipe se dedicou à compreensão de várias ciências e pesquisas que nos 
permitisse desenvolver cada passo sem distorções de informação, inserindo-o no âmbito das 
energias renováveis e da arquitetura Bioclimática. 

Em nossa busca de informações, tentamos encontrar o material a ser usado, o que deveria 
ou não ter na casa e a própria posição desta (quais as divisões que deverão ficar para Norte ou 
Sul para melhor aproveitamento da luz natural).

A nossa motivação não foi só fazer uma casa sustentável, mas também acessível a todos, 
levando sempre em consideração que o conforto não será desprezado.

O projeto foi dividido de acordo com as aptidões de cada aluno, que aprendeu muito 
durante o processo. Esse aprendizado tem sido passado para a comunidade de forma simples 
e eficiente e demonstrado seus benefícios para a natureza e, consequentemente, para nós, 
no emprego das sugestões técnicas colocados no projeto. Esperamos ter contribuído com a 
conscientização das pessoas onde apresentamos nosso trabalho e almejamos seu interesse em 
utilizar desses recursos em suas casas.

PALAVRAS-CHAVE: INOVAÇÃO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – FLUXO DE INFORMAÇÕES

Projeto finalista pela Mostra de Ciências da UFMG (Belo Horizonte – MG)

 



317Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE 2012

REVO FOOT II – PRÓTESE ORTOPÉDICA DE BAIXO CUSTO PARA AMPUTADOS DE MEMBRO 
INFERIOR PRODUZIDA COM MATERIAIS RECICLÁVEIS

Lucas Strasburg Ferreira – lucas_kindow@yahoo.com.br
Eduardo Trierweiler Boff – edu_boff12@hotmail.com

Ramon Fernando Hans (Orientador) – ramonhans@feevale.br 
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, Novo Hamburgo – RS 

Engenharia – 703 Mecânica

O Ministério da Saúde declarou que, em 2009, havia quase um milhão de brasileiros 
aguardando o recebimento de próteses ortopédicas pelo Sistema Único de Saúde. A dificuldade 
em ceder essas próteses se agrava ainda mais devido ao fato de que elas apresentam alto custo 
por serem importadas e fabricadas com materiais de preço elevado, em geral, fibra de carbono. 
Como consequência, tem-se reduzida a qualidade de vida dos pacientes que não têm acesso a 
esse tipo de dispositivo. Tendo isso em vista o impacto causado pela não utilização de próteses 
ortopédicas, a presente pesquisa propõe o desenvolvimento de uma prótese que apresente a 
mesma qualidade das que são importadas a um custo inferior. O REVO FOOT foi projetado em 
tereftalato de etileno (PET), um material alternativo e de baixo custo. Depois de produzida, 
a prótese foi analisada conforme testes estabelecidos pela ISO 10328, que regulamenta os 
procedimentos de ensaio para certificação de próteses ortopédicas. Além disso, a prótese foi 
testada in vivo. Os resultados obtidos mostraram que o REVO FOOT apresenta maior absorção 
de impactos e resistência do que as próteses feitas de fibra de carbono, mudando o módulo de 
elasticidade do material durante a marcha humana, o que possibilitou fazer a conversão de 
tensões e estimar a durabilidade pelo método de Goodman. O custo para a produção do REVO 
FOOT é de aproximadamente 100 reais. Dessa forma, esse produto inovador torna-se acessível 
a grande parte dos pacientes do SUS, podendo impactar de forma positiva em amputados, 
melhorando autoestima, provendo independência e reintegração social.

PALAVRAS-CHAVE: PRÓTESES ORTOPÉDICAS – TEREFTALATO DE ETILENO – BAIXO CUSTO
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ROBÔ BRIGADISTA

Weverson Ferreira de Andrade – axesdesenho@gmail.com
Rafael Silva Motta – rafamottaa@gmail.com

Bruna Oliveira Dias – bruum2080@hotmail.com
Jonatas Sousa Costa (Orientador) – jonatasunitins@gmail.com 

Milena de Campos Fernandes (Coorientador) – milena010@bol.com.br 
Centro de Ensino Médio Castro Alves, Palmas – TO 

Engenharia – 701 Eletrônica

Nosso método focou a engenharia, sendo que, reconhecemos nossas necessidades 
principais tendo em vista como o principal problema em nossa região as queimadas. As 
políticas de combate não conseguem ter sucesso, e tendo em mente isso, observamos inúmeras 
hipóteses, entretanto a melhor alternativa foi a de que o melhor meio de se conseguir obter 
sucesso nessas políticas seria o uso de equipamentos com maior capacidade que o ser humano 
de identificação de focos, quando pequenos. Para conseguir esse feito elaboramos um projeto 
de um robô que identifica grandes ou pequenos focos, além de conseguir apagar através de 
substâncias armazenadas em um reservatório, pequenos focos. Todavia, apareceram alguns 
problemas a respeito às altas temperaturas que tenderiam a carbonizar ou derreter boa parte 
dos componentes eletrônicos presentes no interior do robô. Para isso, utilizamos placas de zinco 
com um isolamento térmico que recobriram boa parte da carcaça. Visto que o baixo custo e 
flexibilidade do material facilitaram sua fabricação, outro problema surgiu, os transmissores de 
baixa frequência e receptores tinham baixo custo, porém seu alcance era limitado e optamos 
por um de alta frequência que tinha um custo mais elevado, contudo seu alcance era bem 
maior. Para economizar utilizamos sucata para baixar os custos e câmeras com sensor de calor 
e infravermelho. Para o armazenamento utilizamos um pequeno botijão, com um sistema de 
acionamento via controle remoto, desse modo, a pessoa que o controlar conseguirá apagar 
pequenos focos a grandes distâncias, analisando através da recepção de imagens a melhor 
forma de conseguir isso.

PALAVRAS-CHAVE: ROBÔ BRIGADISTA – INCÊNDIOS – BRIGADISTA
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ROBÔ DE VIGILÂNCIA DOMÉSTICA E INDUSTRIAL

Adriano Sousa Santos – adriano31-94@hotmail.com
Élber José Mesquita Rodrigues

Simone Azevedo Bandeira de Melo (Orientador) – simonebandeira@ifma.edu.br 
Edil Jarles de Jesus Nascimento (Coorientador) – edildejesus@yahoo.com.br 

IFMA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus 
Imperatriz, Imperatriz – MA 

Engenharia – 701 Eletrônica

A questão segurança é uma problemática não solucionada de maneira consistente, 
conforme demonstra os índices do Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) realizado 
pelo IPEA, em avaliação a segurança pública, teve-se resultados insatisfatórios, logo, a 
segurança carece de novas alternativas, devido a esta carência, desenvolveu-se este projeto 
que pode efetivar a segurança de forma autônoma, obedecendo à programação do robô, 
auxiliando centrais de segurança, ou controlado via Bluetooth, que, ao detectar invasores, 
toma medidas para contenção e, ao ser relacionado a uma central de segurança, a mesma será 
informada da presença de invasores. Avaliou-se também a situação dos vigilantes, que na 
prestação de seus serviços adquirem problemas relacionados à ergonomia, pois o mesmo exerce 
uma longa jornada de trabalho, e está sujeito a diversas situações de perigo. Para tal projeto 
fez-se um levantamento bibliográfico sobre a segurança brasileira, com isto, verificou-se leis/
regulamentações e alternativas que têm sido adotadas para atenuar a insegurança da sociedade. 
No entanto, as medidas são ineficientes, logo, construiu-se um robô de vigilância, que em 
sua movimentação relacionou-se ao sensor de luz no bloco de programação ao servo-motores 
que fazem movimentação do robô. Na contenção tem-se o atirador auxiliado pelos sensores 
ultrassônicos que estão posicionados estrategicamente a detectar o invasor em quatro lados 
possíveis, quando o invasor é detectado, o atirador é direcionado ao alvo e efetua disparos de 
projéteis demonstrativos. Devido à segurança ser um aspecto bastante relevante à sociedade, 
desenvolveu-se este protótipo, cujo objetivo é fazer a vigilância de forma segura e eficiente.

PALAVRAS-CHAVE: ROBÔ – VIGILÂNCIA – SEGURANÇA

Projeto finalista pela 17ª Sematec - Semana do Técnico (Imperatriz – MA)
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ROBÔ ENFERMEIRO DE UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

José Brunno Duarte Oliveira – bruninnho_19@hotmail.com
Joabe Souza da Silva – princeofsky_16@hotmail.com

Laryssa Nogueira dos Anjos Araújo – lara.ujo@hotmail.com
Simone Azevedo Bandeira de Melo (Orientador) – simonebandeira@ifma.edu.br 

Anderson Araújo Casanova (Coorientador) – aacasanova@hotmail.com 
IFMA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus 

Imperatriz, Imperatriz – MA 

Engenharia – 714 Biomédica

Como em qualquer outra profissão, na enfermagem podem ocorrer falhas humanas 
inevitáveis, como falta de concentração e esquecimentos, falhas que levaram o homem 
a misturar na execução de muitas tarefas o trabalho humano com o trabalho realizado por 
máquinas. A robótica vem sendo utilizada no meio industrial e em vários outros setores do 
mercado de trabalho para aumentar e melhorar a produção, porém, no caso da área da saúde, 
sempre houve certa rejeição quanto à utilização de máquinas por conta do risco de trabalhar 
com vidas, mas acreditamos na segura utilização da máquina em tarefas simples, como muitas 
das exercidas por um enfermeiro doméstico. Para apresentar uma solução a este problema, foi 
desenvolvido o protótipo de um robô enfermeiro para utilização doméstica. O Robô Enfermeiro 
de Utilização Doméstica, denominado REUD, construído com a tecnologia do kit Lego Mindstorm 
2.0 e também programado com a ferramenta de programação do próprio kit, tem por principal 
objetivo entregar medicamentos em forma de comprimidos com cores distintas, podendo assim 
ser ajustado pra entregar um tipo de medicamento especificado pela cor. No horário programado 
pelo usuário, o REUD sai de seu ponto de partida, movimentando-se com dois pneus ligados 
a dois servo motores, através de instruções que fazem com que ele siga uma linha preta até 
que encontre um obstáculo a menos de trinta centímetros de distância, então ele para, avisa 
que está na hora de medicar o paciente e separa o comprimido correto girando um sistema de 
pinos no final da bandeja que contém os projéteis, entrando em um modo de espera até que 
o obstáculo seja retirado de sua trajetória, concluída sua tarefa, ele volta para seu lugar de 
origem e se prepara para entregar o próximo medicamento. O REUD é um robô protótipo que 
executa tarefas como um enfermeiro doméstico, objetivando solucionar as necessidades desses 
profissionais no ambiente doméstico.

PALAVRAS-CHAVE: REUD – ENFERMEIRO – MEDICAMENTO

Projeto finalista pela 3ª Copa de Robótica do IFMA (Imperatriz – MA)
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ROBÔ RADIOCONTROLADO

Rodolfo Alves dos Santos – rodolfo.osj@gmail.com
Danilo Pereira Neves – danilopereiranvs@gmail.com

Jean Pablo Vieira de Mello – jeanpvmello@gmail.com
Tiago Zanotelli (Orientador) – tiagozanotelli@gmail.com 

Thomaz Rodrigues Botelho (Coorientador) – thomazrb@gmail.com 
Instituto Federal do Espírito Santo, São Mateus – ES

Engenharia – 701 Eletrônica

O Robô Radiocontrolado vem apresentar a possibilidade de se desenvolver um sistema 
para fins didáticos, utilizando diversos dispositivos eletrônicos e materiais de uso comum, de 
forma a construir um robô de duas rodas capaz de se locomover em qualquer direção, controlado 
por meio de radiofrequência.

O robô é constituído por duas unidades: a unidade de transmissão e recepção de dados, 
responsável pela comunicação entre o robô e um dispositivo remoto, e a unidade de controle 
dos motores, cuja função é auxiliar o controle da velocidade e do sentido de giro das rodas do 
robô.

A comunicação entre os sistemas de transmissão e recepção funcionou corretamente, 
bem como a unidade de controle dos motores. Desse modo, foi possível desenvolver o trabalho 
pretendido. Uma vez que não existe uma aplicação específica para o projeto, é possível, 
futuramente, incrementá-lo de diversas formas, adicionando a ele, por exemplo, sensores de 
obstáculos e de luminosidade.

PALAVRAS-CHAVE: ROBÔ – TRAÇÃO DIFERENCIAL – RADIOFREQUÊNCIA

Projeto finalista pela Semana C&T (São Mateus – ES)
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ROBÔS COOPERATIVOS: ROBÓTICA INTELIGENTE BASEADA NO MODELO DO FUTEBOL DE 
ROBÔS

Gabriel Rosa Alves – gabrielalves333@gmail.com
Ana Carolina Barreto de Jesus – anacarolinab4@gmail.com

Leonardo Cardim de Lima Vasconcelos – cardimv@gmail.com
João Fábio Reis Ferreira (Orientador) – cic.robotics@gmail.com 

Ivisson Carlos Valverde Ferreira (Coorientador) – ivisson.valverde@gmail.com 
Colégio Cândido Portinari, Salvador – BA 

Engenharia – 701 Eletrônica

Este documento tem o objetivo de apresentar as contribuições científicas referentes ao 
desenvolvimento de robôs inteligentes que cooperam entre si, a partir do modelo do futebol de 
robôs. A construção dos robôs segue as regras da RoboCup Federation, categoria RoboCup Junior, 
do desafio Soccer. O futebol de robôs é, atualmente, o principal modelo de desenvolvimento 
dentro do conceito de Robótica Inteligente, que serve com estímulo para roboticistas que visam 
promover ações de cooperação entre robôs, que tem como intuito alcançar uma meta em 
comum. A proposta desse projeto é a construção de robôs que jogam futebol e que, para tanto, 
se comunicam e estabelecem estratégias para atingir o principal objetivo, que no caso do jogo 
de futebol, é o gol. A colaboração entre robôs pode promover soluções mais complexas, que 
possibilitam a desoneração do trabalho humano em atividades de risco, em que a resolução do 
problema se dá através de ações conjuntas.

PALAVRAS-CHAVE: ROBÓTICA INTELIGENTE – FUTEBOL DE ROBÔS – ROBOCUP FEDERATION
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ROBÓTICA DESENVOLVIDA COM MATERIAL RECICLÁVEL

Cassiano Oliveira dos Santos – cassianok.sy@hotmail.com
Manoel Filho dos Santos – manoelrobotica@live.com
Nadson Weyne Silva Sales – nadsonw@hotmail.com

Silvana Sampaio Evangelista (Orientador) – sse9@hotmail.com 
Tarcísio Ernani Bezerra (Coorientador) – tarcisioernani@yahoo.com.br 

E.E.F.M. Rdo Nogueira, Horizonte – CE 

Engenharia – 701 Eletrônica

Este projeto tem como objetivo principal proporcionar a interdisciplinaridade entre 
Informática, Eletrônica, Robótica, Física, Matemática, Química, Biologia, História, Geografia 
e Língua Portuguesa; bem como o enriquecimento do trabalho em equipe, além do rico e 
proveitoso conhecimento adquirido durante as pesquisas. O professor e os alunos interagem 
de forma espontânea e reflexiva por se tratar de um projeto que envolve necessidades reais de 
uso do produto final. Não podendo esquecer-se do lúdico, trabalho realizado com crianças em 
estado terminal.

A robótica foi criada para auxiliar o homem no desenvolvimento de suas tarefas. 
Trabalhos que os homens levariam semanas para concluir podem ser realizados por robôs em 
poucos dias. Segundo a Revista Veja de 17 de março de 2009, a produção de lixo domiciliar, 
no Brasil, é de 300 a 500 gramas/dia por pessoa, sendo que 50% deste lixo correspondem a 
materiais descartáveis. De acordo com estes dados, a equipe de robótica decidiu usar material 
reciclável na produção de robôs, aliando a tecnologia ao reuso.

Durante a produção dos robôs, os educandos envolvidos despertaram para a 
interdisciplinaridade, pois professores de Biologia, Química e Física deixaram claro que a 
reutilização desses materiais era fundamental para a preservação do meio ambiente e fizeram uso 
desses robôs em suas aulas. Além de retirar da natureza o possível lixo, os alunos descobriram 
que era essencial atribuir alguma função aos robôs. Concretizando as ações, foi desenvolvida 
uma cadeira de rodas que sobe em locais sem rampa, robôs educacionais, robôs autônomos, 
robôs lúdicos e robôs para indústria.

No desenvolvimento deste projeto, a escola e a comunidade foram convencidas de que 
há uma intrínseca relação entre reciclagem/reuso e tecnologia.

PALAVRAS-CHAVE: ROBÓTICA – INFORMÁTICA – RECICLAGEM

Projeto finalista pela Feira Estadual de Ciências e Cultura (Fortaleza – CE)
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SAFETY CARDUINO

Salomão de Moura Asevedo Chaves – salomaomoura@msn.com
Petrius Renato da Silva Alexandre – petrius_renato@hotmail.com

Matheus Kenneth Cardoso Bezerra – matheuskenneth@hotmail.com
Alan Pablo de Lima Evangelista (Orientador) – alanpablo7@hotmail.com 

Denys Fausto Formiga (Coorientador) – denysformiga@hotmail.com 
CNEC, João Pessoa – PB 

Engenharia – 701 Eletrônica
 

O projeto tem como base o monitoramento e gerenciamento de automóveis fazendo uso 
de celulares smartphones. O intuito é promover uma nova geração de segurança e controle 
automotivo, que seja eficaz e acessível para fabricação e uso em larga escala.

Para a fabricação do protótipo, foi feito o uso do Arduíno, devido ao seu código livre e 
facilidade de programação. Como método de transmissão de dados, escolheu-se o Bluetooth e o 
Wi-fi, sendo o primeiro para o controle do Safety Car e o segundo para transmissão de imagens 
da câmera IP. Esta transmitirá para a Internet, em tempo real, tudo o que ocorrer em volta do 
MiniCarro, dando uma pequena intenção do Projeto. No momento, estamos desenvolvendo 
melhorias que tornaram o Safety Car um projeto mais completo e próximo da realidade.

PALAVRAS-CHAVE: ARDUINO – ANDROID – CARRO

Projeto finalista pela Feira de Ciências em Engenharia Elétrica (João Pessoa – PB)
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SAP: SISTEMA DE ALARME PROGRAMÁVEL – VOLTADO PARA AS NECESSIDADES DAS 
ESCOLAS PÚBLICAS DE NITERÓI

Marcos Paulo Nomura de Siqueira – marcos_x68@hotmail.com
Leylane Vieira Granzotto – leylane.vieira@hotmail.com

Altair Martins dos Santos (Orientador) – altairdossantos@yahoo.com.br 
E.T.E. Henrique Lage, Niterói – RJ 

Engenharia – 701 Eletrônica

As sirenes são um dispositivo com o objetivo de dar algum tipo de aviso sonoro.
Apesar dos alarmes serem equipamentos de suma importância dentro do ambiente 

escolar, devido ao elevado preço dos programáveis no mercado, na maioria das escolas públicas 
da nossa região esses alarmes são geralmente acionados manualmente, o que gera alguns 
problemas, pois os responsáveis, muitas vezes, se esquecem de tocá-lo, gerando atrasos no 
início ou no término da aula.

Observando tal problema na nossa própria escola, resolvemos criar o SAP – Sistema 
de Alarme Programável – que consiste em um sinal projetado inteiramente para atender às 
necessidades das escolas públicas da nossa cidade, levando em consideração o calendário 
escolar destas e a geografia do campus (a fim de que todos ouçam o sinal em qualquer ponto).

O sistema será composto, além das suas funções normais de alertar o horário correto das 
aulas, também por um alarme de emergência, chave para bloqueio de teclado e função para 
desligamento do alarme acionado pelos horários pré-programados.

O nosso objetivo é criar um equipamento de baixo custo em relação ao que existe no 
mercado, de fácil manuseamento e com funções voltadas exclusivamente para o ambiente 
escolar.

PALAVRAS-CHAVE: SAP – ALARME – MICROCONTROLADOR
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SEGUIDOR SOLAR

Vander Doro Dias – vanderddias@bol.com.br
Cainã Rosa Pereira

Igor da Rocha Barros (Orientador)
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense de Pelotas, Pelotas – RS 

Engenharia – 701 Eletrônica

A necessidade de energias alternativas vem a cada ano ganhando mais espaço no mundo 
globalizado, pois a cada dia que passa o consumo de energia elétrica é maior, havendo assim a 
real importância de pesquisas na área.

Embora o investimento inicial seja relativamente superior ao da instalação de uma rede 
elétrica, em médio prazo, além da recuperação do investimento, haverá, desde o início, um 
ganho ambiental impossível de ser estimado.

No caso da transformação de energia luminosa em elétrica, sistemas solares estáticos 
são os mais utilizados, um sistema capaz de acompanhar a posição relativa do Sol deverá, em 
princípio, apresentar um rendimento superior de captação de energia. 

Esse trabalho tem por objetivo a construção do protótipo de um sistema giratório de 
captação de energia solar com movimento em dois eixos. Para tanto, uma base giratória no eixo 
horizontal e outra base móvel no eixo vertical, na qual será acoplada uma placa fotovoltaica e 
será automatizada, de maneira a acompanhar o movimento relativo do Sol. 

Para elaboração do seguidor solar, utilizaram-se motor, microcontrolador, teclado, 
display, sensores e componentes de baixo custo, que resultaram em um hardware de manutenção 
simplificada e com a otimização dos movimentos.

PALAVRAS-CHAVE: RASTREADOR SOLAR – MICROCONTROLADOR – SENSORIAMENTO
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SIMIS-GA – SISTEMA MINIMIZADOR DE IMPACTO PARA O SOLO DA GINÁSTICA ARTÍSTICA

Paula Szuster Sarue – paulasarue@gmail.com
Mauro Pontes Langhi Jr. (Orientador) – mauropontes@yahoo.com.br 

Rogério Giorgion (Coorientador) – rogeriog@me.com 
Escola Brasileira Israelita Chaim Nachman Bialik, São Paulo – SP 

Engenharia – 707 de Materiais e Metalúrgica

O objetivo do presente projeto consiste em definir um modelo matemático, baseado em 
testes mecânicos, que permitirá classificar um material como adequado ou não para seu uso 
nas extremidades do solo da ginástica artística, levando em conta sua capacidade de absorção 
de impacto. 

A ginástica artística é um esporte com elevado índice de lesões – nas suas maiorias 
ocorridas no solo (aparelho ginástico caracterizado por um tablado composto por cubos de 
espuma fixos a tábuas de madeira revestidas com carpete).

Verificamos que 81% das aterrissagens das acrobacias de seis atletas campeões olímpicos 
(2008) na prova de solo concentram-se nas quatro extremidades do tablado – caracterizando 
essas áreas como as de maior risco, por receberem altas quantidades de impacto (principal 
agente causador de lesões).

Diante desse cenário, levantamos a seguinte questão: quais as propriedades mecânicas 
que um material deve ter para compor a estrutura interna das quatro extremidades do solo 
ginástico com ótima eficácia absortiva?

Realizamos testes de resiliência em cada uma das amostras dos cubos, no Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT), que revelou a quantidade de energia dissipada por cada um após 
um choque mecânico.

Com a finalidade de obter mais dados a respeito das propriedades mecânicas do atual 
material utilizado no solo, estamos realizando testes de compressão nas amostras, obtendo 
gráficos de tensão x deformação. A partir desses gráficos, será possível conhecer o valor 
absoluto do trabalho realizado pela força aplicada aos materiais durante o ensaio.

Dispondo de tais dados, desenvolveremos um modelo matemático classificando um 
material como adequado ou não. Aqueles que se encaixarem no modelo, poderão ser utilizados 
na estrutura interna, absorvendo uma quantidade maior de impacto e, assim, reduzindo o índice 
de lesões na ginástica artística, podendo, em um futuro próximo, aumentar o tempo de atividade 
profissional dos atletas.

PALAVRAS-CHAVE: GINÁSTICA ARTÍSTICA – IMPACTO – MODELO MATEMÁTICO

Projeto finalista pela Mostra Monográfica do Colégio Bialik (São Paulo – SP)
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SISMO R.T. PARA MONITORAMENTO E PREVISÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 
RESIDENCIAL EM TEMPO REAL UTILIZANDO LABVIEW

Rodrigo Costa Fernandes - rodrigocf77@hotmail.com
Luiz Claudio Marangoni de Oliveira (Orientador) - oliveiralcm@gmail.com 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, São João da Boa Vista - SP

Engenharia - 701 Eletrônica

Visando adequar o consumo e a demanda de energia elétrica e preparar o País para um 
crescimento sustentável nas próximas décadas, o governo tem realizado uma série de ações com 
foco no consumo de energia em residências.

Várias dessas ações relacionam-se ao aumento da conscientização do consumidor final 
sobre o seu padrão de consumo, isto é, identificação dos períodos ao longo do dia, mês e ano de 
maior e menor consumo, bem como dos equipamentos que mais consomem. A implementação 
do selo de certificação do consumo de energia elétrica – PROCEL, e o maior detalhamento da 
conta de energia elétrica com a apresentação do consumo nos últimos doze meses são exemplos 
de ações governamentais nesse sentido.

Embora importantes, tais ações têm eficiência limitada, uma vez que o consumidor 
somente toma conhecimento do nível de consumo ao receber a fatura de energia elétrica após o 
mesmo já ter ocorrido. A eficiência desta ação seria muito maior se o consumidor final pudesse 
acompanhar o seu consumo de energia elétrica ao longo de cada dia e se, além disso, pudesse 
lhe ser fornecida uma estimativa do valor de sua fatura em reais no próximo mês caso o seu 
consumo continue o mesmo. Tais sistemas, conhecidos como sistemas de monitoramento do 
consumo de energia elétrica, apesar de bastante difundidos na indústria, ainda são caros e 
pouco acessíveis ao consumidor de energia elétrica residencial.

Neste projeto, foi proposto o desenvolvimento de um sistema automatizado para 
monitoramento do consumo de energia elétrica em uma residência em tempo real e sua 
apresentação em uma interface amigável ao usuário em um computador doméstico que 
possibilite o acesso ao usuário do consumo de energia acumulado desde o início do mês e valor 
em reais representado pelo consumo. 

O sistema desenvolvido possibilitou o acompanhamento do consumo de energia em 
um circuito monofásico residencial e sua apresentação em uma interface simplificada de fácil 
entendimento por um usuário leigo.

PALAVRAS-CHAVE: EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA - MONITORAMENTO DO 
CONSUMO RESIDENCIAL - SUPERVISÃO DO CONSUMO ELÉTRICO EM TEMPO REAL
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SISTEMA CONTRA ENCHENTE E ALAGAMENTO POR IMPULSÃO

Alexandre Santos da Silva - alexandre2@r7.com
Jancarlos Menezes Lapa (Orientador) - jancarloslapa@gmail.com 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Salvador - BA 

Engenharia - 705 Civil

A preocupação com a qualidade de vida do ser humano é alvo de muitos pesquisadores. 
Nessa pesquisa, procurei focar-me naqueles que vivem em zonas onde a ocorrência de enchentes 
e alagamentos é constante. Proponho uma solução para a constante preocupação dos habitantes 
destas áreas quanto às enchentes e alagamentos, baseado no princípio de flutuação de barcos e 
navios, que, mesmo com grandes massas e dimensões, flutuam em mares e rios. A solução é a 
construção de casas com um “sistema contra enchentes e alagamentos”, que ficará localizado 
na base da casa e, utilizando-se das leis da física, exatamente a lei da impulsão e flutuação de 
corpos, a base e a casa flutuarão gradativamente com o aumento do nível da água durante a 
enchente.

A movimentação vertical será auxiliada por pilares, localizados lateralmente na base, e 
a flutuação será auxiliada por tonéis plásticos de 220L, que estarão alocados na parte inferior 
da base. Assim, a habitação não será submersa durante a enchente junto com os bens materiais 
que encontram-se dentro dela e possíveis pessoas, mantendo-se intacta por estar flutuando. 
Desenvolvi, a fim de testes em tamanho reduzido, o sistema que ficou sendo chamado de 
“Sistema Arquimedes de Empuxo” (SAE). Para facilitar a compreensão da aplicação do sistema, 
criei uma maquete 3D com uma casa dos Conjuntos Habitacionais Antienchentes.

PALAVRAS-CHAVE: TAMBOR PLÁSTICO - IMPULSÃO - HABITAÇÃO CONTRA ENCHENTES
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SISTEMA DE FLUTUAÇÃO PARA ENCHENTES

Victor Martins Gonçalves Castello Branco - viktorcst@hotmail.com
Carlos Victor Rocha Caldas - kvictork@gmail.com

Antonio Motta Ferro (Orientador) - amottaferro@hotmail.com 
Jardim Escola Crescimento, São Luis - MA

Engenharia - 705 Civil

As enchentes atingem um grande numero de pessoas, correspondendo a 75% das vitimas 
de desastres naturais no mundo. O Brasil é o sétimo país mais atingido, tendo em media 90 
vítimas fatais e 392 mil desabrigados anualmente. O Sistema de Flutuação para Enchentes é a 
solução para essas perdas, a partir do empuxo de garrafas PET, permite a flutuação estável da 
construção no momento da enchente.

O Sistema é de grande funcionalidade e aplicabilidade devido à simplicidade e baixo 
custo do mesmo, além disso, apresenta uma solução ecologicamente correta para as enchentes 
e para a poluição de garrafas PET, que permanecem no meio ambiente por cerca de 100 anos. 
Não se limitando apenas à questão ambiental, tem grande cunho social, visto que tem como 
principal alvo uma população desfavorecida que periodicamente têm grandes perdas: as vítimas 
de enchentes e inundações.

PALAVRAS-CHAVE: FLUTUAÇÃO - INUNDAÇÕES - ENCHENTES
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SISTEMA DE SEGURANÇA PARA FOGÕES CONTRA ACIDENTES DOMÉSTICOS

Lucas Borges de Santana - lucas_borges_12@hotmail.com
Cláudia de Sousa Santos Santana (Orientador) - claudiaprofs@gmail.com 

Colégio Estadual Nossa Senhora de Fátima, Fátima - BA 

Engenharia - 703 Mecânica

Este projeto viu-se defronte à seguinte problemática: como reduzir, significativamente, 
os índices de acidentes no manuseio de panelas na cozinha? Para tal, pensou-se na criação de 
um sistema de travas que possibilite um grau de segurança maior para os sujeitos. Em virtude 
disso, e das inúmeras leituras e pesquisas que efetuamos, constatamos que a cozinha do nosso 
lar escondia um grande perigo chamado fogão em que as panelas com líquidos ou alimentos 
aquecidos eram puxadas por crianças, provocando acidentes, e isso não acontecia apenas com 
as crianças, mas também com os adultos, os quais, muitas vezes, esbarravam em panelas ou 
mesmo no fogão, derrubando o alimento aquecido sobre si. Partes desses dados foram coletadas 
a partir das várias leituras e pesquisas bibliográficas realizadas pelos idealizadores do presente 
projeto. Resolvemos, diante deste contexto, então, criar um sistema de segurança para os fogões 
em que a grade e a panela são adaptadas para garantir a segurança de todos que circulam pela 
cozinha, deixando, assim, um ambiente menos propício a danos à saúde. A grade do fogão 
recebeu pequenas travas e a panela recebeu pequenos encaixes, permitindo que os equipamentos 
tivessem segurança e, ao mesmo tempo, beleza. Enfim, pelos cálculos de probabilidades que 
foram feitos, detectamos que o índice de acidentes cairia drasticamente, aproximadamente 
90% (noventa por cento). Vale ressaltar que a trava contra acidentes domésticos criada por 
este projeto sai por um custo bem em conta, sendo, por isso, totalmente acessível à população. 
Entretanto, para que os números dos acidentes diminuíssem, seria preciso que as fábricas 
começassem a produção dos novos fogões adaptados a esta peça de segurança.

PALAVRAS-CHAVE: ENGENHARIA - ACIDENTES DOMÉSTICOS - TRAVAS

Projeto finalista pela I Feira de Ciências da Bahia (Salvador – BA)
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SISTEMA MICROCONTROLADO DE SEGURANÇA VEICULAR (SMSV)

Tiago Ulrich Beneditto - tgo.ulrich@hotmail.com
Murilo Mothsin da Silveira - mothsin@hotmail.com

Alfredo Zanin de Oliveira (Orientador) - alfredozanin@gmail.com 
Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato, Taquara - RS 

Engenharia - 701 Eletrônica

A presente pesquisa trata da proposta de desenvolvimento de um sistema veicular 
embarcado que, utilizando a eletrônica de microcontroladores e sistemas de comunicação 
remota sem fio, tecnologia GSM, impossibilitará a partida do veículo sem a devida senha pré-
definida pelo proprietário do automóvel e, em casos de tentativa de furto, enviará um alerta 
SMS ao usuário do sistema informando-o de tal anomalia na segurança e também acarretará 
no travamento da bomba de combustível do automóvel, impossibilitando o funcionamento do 
mesmo. Constata-se a importância da criação de um sistema que iniba a ação de furtos veiculares 
por parte de criminosos, através dos índices de furtos e roubos veiculares disponibilizados pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul nos cinco primeiros meses 
de 2011, que demonstraram um aumento expressivo dessa prática criminosa em regiões que 
outrora apresentavam valores quase nulos, como a região do Vale do Paranha, a qual apresentou 
uma média de 77 veículos furtados nesse período, superando os índices comparativos aos 
anos anteriores; como também a ineficácia dos atuais meios de proteção, que apenas alertam, 
mas não previnem. Almejando uma possibilidade economicamente viável e que auxiliasse no 
combate dessa prática delituosa, desenvolveu-se um sistema que, para permitir a ignição e o 
acionamento da bomba de combustível do veículo, seja necessária a digitação de uma senha 
via teclado matricial e que, se correta, liberará as etapas de partida acima citadas. Em uma 
situação contrária, com três tentativas consecutivas mal fadadas, o sistema irá impossibilitar 
o funcionamento da bomba elétrica de combustível, juntamente com o envio de um alerta ao 
usuário via rede GSM e também o bloqueio do próprio sistema, com consequente travamento do 
veículo. Com isso, pode-se considerar esae protótipo como uma eficiente ferramenta no auxílio 
à redução de furtos veiculares nos mais diversos centros urbanos brasileiros.

PALAVRAS-CHAVE: SEGURANÇA VEICULAR - MICROCONTROLADOR - SENHA ELETRÔNICA 

Projeto finalista pela MOSTRATEC Mostra Brasileira de Ciência e Tecnologia (Novo Hamburgo – 
RS)
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SMART GLOVE

Anna Katharina Twelsiek
Bruno Reis Castro

Guilherme Rafael Pereira da Silva
Fábio Carli Rodrigues Teixeira (Orientador) - vania@ete.g12.br 

Lourdes Bernadete Costa (Coorientador)
Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa, Santa Rita do Sapucaí - MG 

Engenharia - 701 Eletrônica

O projeto trata de pesquisa e desenvolvimento de um equipamento portátil, de tecnologia 
usual e baixo custo para a interpretação de gestos feitos por surdos e/ou mudos em linguagem 
de LIBRAS, de forma a integrar o usuário na sociedade e lhe permitir total acesso aos meios 
e informações necessários para sua integração. Sua concretização acontece por meio de uma 
luva equipada com sensores que, por sua vez, se ligam a componentes capazes de transformar 
cada gesto realizado pelo usuário em letras, formando um texto escrito em uma tela display 
eletrônica.

PALAVRAS-CHAVE: LIBRAS - TRADUÇÃO - TECNOLOGIA

Projeto finalista pela Projete (Santa Rita do Sapucaí – MG)
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STORMII - SISTEMA DE TELEFONIA VOIP PARA TV DIGITAL

Nilo Edson Menezes da Silva - niloedson.ms@gmail.com
Max Miller Siqueira Fernandes - max_miller13@hotmail.com

Bianca Marques da Silva - bimrqs@gmail.com
Fábio de Souza Lima (Orientador) - fabio.ufam@gmail.com 

Fundação Nokia de Ensino, Manaus - AM 

Engenharia - 701 Eletrônica

O projeto Stormii é o desenvolvimento de um sistema de telefonia VoIP voltado ao 
ambiente de TV digital. Tem o objetivo de integrar o Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) 
aos sistemas atuais de telefonia usando a Internet como principal meio de conexão. A tecnologia 
VoIP oferece várias vantagens quanto à utilização dos sistemas de telefonia convencionais, tais 
como custos menores de implementação do sistema, e, consequentemente, menor custo ao 
usuário quanto à tarifação da chamada telefônica, o que torna essa tecnologia muito requisitada 
a nível mundial. Infelizmente, no Brasil, ela não alcançou tal patamar de utilização. Já o ramo 
de TV digital, no País, vem crescendo gradualmente, principalmente com a implementação do 
SBTVD, que trouxe a ainda novíssima plataforma Ginga de desenvolvimento de aplicações para 
TV digital, como middleware. Essa inovação brasileira, que vem aparecendo em cada vez mais 
cidades do País, trouxe várias possibilidades de inovação tecnológica nesse ramo. Contudo, 
não existem sistemas que visem a convergência entre a tecnologia VoIP e o middleware Ginga 
do SBTVD. O projeto Stormii visa justamente essa convergência tecnológica, incentivando a 
disseminação da tecnologia VoIP no País e o crescimento dos serviços prestados pelo SBTVD 
através de aplicativos do Middleware Ginga.

PALAVRAS-CHAVE: TECNOLOGIA VOIP - SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL - MIDDLEWARE 
GINGA
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UM ESTÁDIO NO MEIO DO MUNDO: UMA ALTERNATIVA DE CRESCIMENTO ECONÔMICO E 
SUSTENTÁVEL SEM DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Jadson Jeyson da Silva Côrtes - jadson_-_jeyson@hotmail.com
Gilvandro dos Santos Pantaleão (Orientador) - jadson_-_jeyson@hotmail.com 

Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação, Macapá - AP 

Engenharia - 705 Civil

Considerando o estádio o Milton Correia (Zerão), percebeu-se a ausência de infraestrutura, 
onde podemos ter uma intervenção urbanística a favor da população Amapaense, como uma 
proposta de um estádio na forma de um globo para reforçarmos a ideia da linha imaginária do 
Equador que divide o campo, e vimos os meios naturais do estádio onde somos privilegiados 
por estarmos próximos ao Marco Zero do Equador e também por estarmos em um ponto 
estratégico para a melhor absorção de energia solar, que é uma energia limpa. Então observamos 
alguns pontos de intervenções na parte superior, utilizando placas solares, e também vimos 
que poderíamos colocar na cobertura um telhado ecologicamente sustentável, barateando o 
preço, de uma forma que não agredisse o meio ambiente. São pontos que possivelmente serão 
realizados para aumentar mais ainda o potencial turístico do nosso Estado e para, possivelmente, 
alavancar sua economia.

Temos ideias futuras para a área destinada, o estacionamento e a logística que ladeiam o 
estádio. A importância para nós, Amapaenses, é a geração de emprego, crescimento da economia 
e do turismo e o desencadeamento de um processo de urbanização. O Estado do Amapá, com 
a reforma e a ampliação desse Estádio, seria um ponto de referência em relação ao futebol 
nacional.

PALAVRAS-CHAVE: INTERVENÇÃO URBANÍSTICA - ECOLOGIA - ECONOMIA
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UTILIZAÇÃO DA ÁGUA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA EM RESIDÊNCIAS

Luan Braga Chaves - l_9394@hotmail.com
Ingrid dos Santos Wasem - ingrid.wasem@hotmail.com

Cássio Alberto Schonarth (Orientador) - cassio@sinodaltiradentes.com.br 
Colégio Sinodal Tiradentes, Campo Bom - RS 

Engenharia - 702 Eletrotécnica

Atualmente a população gasta mais água e energia do que os recursos naturais dispõem, 
sendo assim, há necessidade da reutilização desses recursos, pois os mesmos são finitos. O uso 
doméstico de energia/água é uma das situações em que ocorre maior desperdício. 

O projeto sobre a “Utilização da água para geração de energia em residências” utiliza a 
mesma metodologia presente na geração de energia nas usinas hidrelétricas. Embora o método 
seja de grande porte geográfico e também de grande impacto ambiental, o presente estudo foca 
a utilização do mesmo processo em projetos residenciais, em menor escala e sem agredir o meio 
ambiente.

Primeiramente, buscou-se realizar um levantamento bibliográfico sobre o tema, 
expondo de uma maneira mais clara quais são as implicações do presente estudo. Traçando 
a justificativa para que o projeto pudesse ser realizável e aplicável, criaram-se os objetivos, 
gerais e específicos, que visam atender à eficiência e à eficácia do projeto. Através da criação 
de um protótipo, é possível visualizar o funcionamento do modelo, transformando a pesquisa 
em resultado prático.

Como resultado, propõe-se que a água utilizada nas residências e, posteriormente, em 
prédios residenciais, possa contribuir com a geração de energia para aplicação nos mesmos, 
reduzindo gastos e ocasionando uma maximização do aproveitamento dos recursos hídricos.

PALAVRAS-CHAVE: ENERGIA ELÉTRICA - ÁGUA - SISTEMA DE CAPTAÇÃO

Projeto finalista pela 5ª MostraCLAK - Mostra Regional de Ciência e Tecnologia do Colégio Luterano 
Arthur Konrath (Estância Velha – RS)
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UTILIZAÇÃO DE CAIXA DE LEITE LONGA VIDA NA REDUÇÃO DE TEMPERATURA EM 
CACOAL/RO

Nayne Joyce da Cruz Dutra - anic-costa@hotmail.com
Andressa Nayara Inácio da Costa - annic@hotmail.com

Karynne Alves Queiros de Freita - kary.cacoal@hotmail.com
Inaldon Pires de Oliveira (Orientador) - inaldonpires@bol.com.br 

Fundação Bradesco Cacoal, Cacoal - RO 

Engenharia - 707 de Materiais e Metalúrgica

As alunas iniciaram as pesquisas utilizando o laboratório de informática e a biblioteca 
e constataram que os efeitos prejudiciais do excesso de calor para o homem podem acarretar 
insônia e problemas de pressão. Por meio da pesquisa, verificamos que a utilização de caixas 
de leite longa vida recicladas podem ser utilizadas como isolante térmico para a redução da 
temperatura ambiente.

Após arrecadação das caixas de leite, começamos a pôr a mão na massa, ou seja, 
abrimos, lavamos e aparamos as bordas com defeito, em seguida utilizamos cola adesiva para 
confeccionar as mantas térmicas utilizadas na execução do projeto. Também confeccionamos 
suportes de madeira com as seguintes dimensões: 1m (H) x 1m (L) x 1m (C).

O projeto foi composto por quatro experimentos: o primeiro serviu como padrão, tendo 
apenas o suporte e a telha de cimento amianto com o termômetro; o segundo contendo uma 
manta logo abaixo da telha; o terceiro, uma manta a 15cm abaixo da telha; e o quarto com 
uma manta dupla, separada por tampinhas de garrafas de amaciante localizadas logo abaixo 
da telha. As leituras da temperatura foram realizadas diariamente às 15h durante o mês de 
outubro, sendo observadas as condições climáticas para desconsiderar a leitura realizada em 
dias nublados.

Após obtermos a média das temperaturas em cada um dos experimentos e comparado 
com o padrão, concluímos que houve apenas uma pequena diferença (2°C) na redução da 
temperatura usando manta dupla abaixo da telha e uma redução de 1º C em relação aos outros 
dois tipos.

Com essa baixa variação da temperatura nos experimentos, surgiu uma dúvida, portanto 
necessitamos realizar nova alteração nos suportes de madeira (1m (H) x 1m (L) x 1m (C)), para 
impedir a passagem do vento, pois temos uma hipótese de que o calor é dissipado facilmente 
pelo ar através das laterais dos suportes que são abertas.

PALAVRAS-CHAVE: TEMPERATURA - ISOLANTE - RECICLAGEM
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UTILIZAÇÃO DE DUAS ESPÉCIES DE PLANTAS EM WETLANDS CONSTRUÍDOS PARA O 
TRATAMENTO DE ÁGUAS QUIMICAMENTE CONTAMINADAS 

Jéssica Tamires Link - jessica07_tlink@yahoo.com.br
Maiara Winter - maiara_maiy@yahoo.com.br

Maria Amélia Pellizzetti (Orientador) - pellizzetti@hotmail.com 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus Rio do Sul,  

Rio do Sul - SC 

Engenharia - 708 Sanitária

Este trabalho foi realizado utilizando-se conceitos e práticas de sistemas conhecidos como 
wetlands construídos, visando à reutilização de águas cinza provenientes de tanques e máquinas 
de lavar roupas de uma das residências existentes no Instituto Federal Catarinense – Campus 
Rio do Sul, Santa Catarina, Brasil. O objetivo geral foi construir sistemas wetlands utilizando 
duas espécies de macrófitas emergentes (taboa e lírio-do-brejo) e um filtro testemunha, obtendo 
os níveis de filtragem para cada filtro, estabelecendo um comparativo entre os parâmetros: DBO, 
DQO, fósforo total, nitrogênio amoniacal, pH e coliformes totais. Assim, foram realizadas análises 
laboratoriais específicas. Em geral, as duas espécies apresentaram eficiência na remoção dos 
resíduos durante o período compreendido entre agosto de 2010 e agosto de 2011. Com os dados 
obtidos até o momento, pode-se afirmar que a implantação de sistemas alternativos como esses, 
seja com taboa, seja com lírio-do-brejo, são de alta potencialidade para o tratamento de águas 
cinza em ambientes onde não existam sistemas de captura e de tratamento disponível pelas 
empresas de abastecimento e tratamento responsáveis em cada município. A prática do uso de 
pequenos filtros com zona de raízes apresenta custo relativamente baixo para sua construção e 
manutenção, sendo essa alternativa de rápida instalação, eficientes e extremamente adaptáveis 
às diversas realidades. Para que o tratamento seja eficiente, é necessário que o sistema esteja 
em funcionamento há algum tempo, pois quanto maior for o tempo de adaptação, maior será 
a sua eficiência.

PALAVRAS-CHAVE: WETLANDS - ÁGUAS CINZA - TRATAMENTO NATURAL DE ÁGUAS

Projeto finalista pela MOSTRATEC - Mostra Brasileira de Ciência e Tecnologia (Novo Hamburgo – 
RS)
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UTILIZAÇÃO DE SENSORES PARA CAPTURA DE INFORMAÇÕES E CONTROLE DE 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Rychard Nunes Guedes - rychard_guedes@hotmail.com
Geraldo Rodrigues Xavier Júnior - jr_aldc@hotmail.com

Ícaro Meireles Mafaldo - icaro.mafaldo@hotmail.com
Janyelison Rodrigo Marques Ferreira (Orientador) - janyelison@hotmail.com 

José Henrique da Silva Oliveira (Coorientador) - josehenriquemd@hotmail.com 
I.F.P.B., João Pessoa - PB 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB

Engenharia - 701 Eletrônica

O projeto consiste em vários sensores interligados a um circuito principal, o qual contém 
um microcontrolador, tela de LCD e botões. Desse circuito, o sinal segue para suas respectivas 
saídas, ativando, desativando ou apenas ajustando algum equipamento eletroeletrônico. No 
circuito principal, através da tela de LCD e alguns botões, o usuário poderá modificar os valores 
de ativação das saídas de acordo com sua vontade.

PALAVRAS-CHAVE: SENSOR - MICROCONTROLADOR - INTERATIVIDADE

Projeto finalista pela Feira de Ciências em Engenharia Elétrica (João Pessoa – PB)
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VID - VISÃO INTERATIVA PARA DEFICIENTES

Joaquim Eduardo de Oliveira - vidjlw2000@hotmail.com
Luana Pereira Vaz de Lima - luhana-31@hotmail.com

Welington Borsato Rodrigues - welingtonborsato_r@hotmail.com
José Manoel de Oliveira Medeiros (Orientador) - josem@inatel.br 

Lourdes Bernadete Costa (Coorientador) - loucerezoli@hotmail.com 
Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa, Santa Rita do Sapucaí - MG 

Engenharia - 701 Eletrônica

A VID (Visão Interativa para Deficientes) proporciona ao deficiente visual a capacidade 
de se locomover sem precisar da ajuda de outras pessoas, da bengala ou até mesmo de um cão-
guia, o que representa o seu maior diferencial entre outros projetos já existentes.

O projeto consiste em sete sensores espalhados pelo corpo do usuário que, quando se 
aproximam de um objeto, acionam dispositivos que vibram, alertando o deficiente de que há 
um obstáculo à frente. A intensidade da vibração varia de acordo com a distância do obstáculo: 
quanto mais forte, mais perto está o objeto e vice-versa.

Os sensores ficam posicionados da seguinte forma: um em cada joelho, um em cada 
pulso, um na direção dos olhos, outro entre o joelho e o tornozelo, um na cintura e um último 
nas costas. Cada sensor é acompanhado de um motor que promove a vibração, permitindo, 
assim, que cada ponto de sensoriamento trabalhe de forma independente.

Tudo é alimentado com uma bateria que fica posicionada na cintura, dentro de uma 
bolsa. Lá também fica a chave geral, que permite o desligamento total do sistema para que ele 
não atrapalhe a pessoa enquanto ela estiver parada, conversando com alguém, por exemplo. 
A comunicação dessa central com os sensores se dá por meio de finos fios, para que estes não 
atrapalhem os movimentos realizados pelo deficiente.

Sua utilização está em dois campos diferentes: no dia a dia e na prática de esportes. 
Como o seu custo é baixo, não é difícil incluí-lo no cotidiano. No caso da prática de esportes, 
é importante porque o atleta não necessita de ninguém para guiá-lo, pois o guia, às vezes, 
pode atrapalhar seu desempenho e até causar um acidente. Tudo foi projetado com o intuito de 
ajudar alguém. Amar o próximo como a si mesmo é o que todos devem fazer. Hoje ajudamos, 
amanhã seremos ajudados.

PALAVRAS-CHAVE: VISÃO - INDEPENDÊNCIA - DEFICIÊNCIA
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