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Pretende-se que o produto final deste projeto possa de fato facilitar 
a acessibilidade e mobilidade dos alunos com deficiência visual, no 
interior de um ambiente escolar. E também, possa servir de modelo 
a pesquisadores do campo científico e tecnológico com interesse 
social na área de acessibilidade. 
 

Espera-se que a pulseira e as placas em braille construídas 
estabeleçam comunicação, por meio de ondas eletromagnéticas, 
onde o sinal sonoro emitido pela placa  e a vibração provocada pela 
pulseira possam orientar o deficiente visual quanto a sua localização, 
da seguinte forma: 
A vibração da pulseira permitirá que ele perceba que a placa em 
braille está nas proximidades; 
Simultaneamente, a placa  emitirá um sinal sonoro, orientando o 
exato local em que se encontra fixada; 
Dessa forma, o deficiente visual terá autonomia de acesso à placa, 
e tateando-a  saberá em qual dos ambientes da escola se encontra. 
 

Bibliografia Eletrônica 

INTRODUÇÃO 

Em virtude da escola ter uma aluna com deficiência visual e a 
mesma encontrar dificuldades na identificação de lugares,  
pensamos em criar um projeto que facilitará a sua mobilidade e 
auxiliará no reconhecimento do ambiente escolar. Contudo, a 
realização deste projeto tem pretensões maiores: contribuir para a 
formação de uma sociedade de acessibilidade. 
 
 
 

QUESTÃO PROBLEMA 

Acessibilidade: o conhecimento científico aliado à tecnologia pode 
auxiliar na mobilidade do deficiente visual na escola, visando 
aumentar sua autonomia? 

JUSTIFICATIVA 

Observando o cotidiano de uma aluna com deficiência visual, em 
nossa Unidade Escolar, sentimos a necessidade de melhorar sua 
autonomia e facilitar o acesso a todos os ambientes. Para tanto, o 
referido projeto, prevê a utilização de um sensor tecnológico e 
científico. 

Figura 1 – Imagens representativas do sistema tecnológico sensorial  
Fonte:https://www.google.com.br/search?hl=ptBR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1242&bih=586&q=acessibilid
ade&oq=acessibilidade&gs_l=img.3..35i39k1l2j0l8.4650.8382.0.9114.15.13.0.0.0.0.286.1659.26.6.0....0...1ac.1.64.img.
.9.6.1655.0.DMrpgzUEGbA 

Figura 3 – Gráficos dos resultados bimestrais esperados 

Acessibilidade Científica e Tecnológica para Deficientes Visuais 
MARETTI, Vinicius; PAROLIN, Milene; SANCHEZ, Edevaldo  

Figura 2 – Resultados esperados com o projeto 

Dessa forma, organizamos a execução do nosso projeto em cinco 
etapas: 
 Pesquisas – internet e livros especializados; 
 Questionamentos, discussões, reflexões com profissionais de 

diversas áreas de interesse; 
 Elaboração de hipóteses (Uso de baterias recarregáveis); 
 A hipótese foi testada, porém não obtivemos êxito, então optamos 

por substituí-las por etiquetas de RFID; 
 Testar as novas hipóteses elaboradas (para então, ver o que é 

necessário mudar e/ou melhorar); 
 Confecção da pulseira e das placas em braille. 

Para a construção do sistema tecnológico sensorial, pretendemos: 
 Adaptar uma pulseira de relógio, já existente, com dispositivos do 

sistema RFID (acrônimo para Radio-Frequency IDentification ou, 
em português, Identificação por Rádio Frequência).  

 Adaptar placas de PVC reutilizáveis com dispositivos do sistema 
RFID e etiquetas com escrita em braille. www.mundodamonografia.com.br/como-fazer-projeto-de-pesquisa/. Acesso em 

08/06/2016 
www.eletromagnetismo.info. Acesso em 08/06/2016 
www.blog.novaeletronica.com.br/detector-radiacao-eletromagnetica-celulares/. 
Acesso em 08/06/2016 
www.neosolar.com.br/aprenda/saiba-mais/energias-renovaveis-ou-energias-
alternativas. Acesso em 16/06/2016 
www.deficienteonline.com.br/principais-adaptacoes-para-pessoas-com-deficiencia-
visual___10.html. Acesso em 16/06/2016 
http://m.tecmundo.com.br/tendencias/2601-como-funciona-a-rfid-.htm 
www.rfid-coe.com.br/_Portugues/OqueERFID.aspx. Acesso em 23/06/2016 
www.arduinoecia.com.br/2014/12/controle-de-acesso-modulo-rfid-rc522.html?m=1. 
Acesso em 23/06/2016 
www.impinj.com/resources/about-rfid/how-do-rfid-systems-work/. Acesso em 
23/06/2016 

 

E. E. Ornella Rita Ferrari Sacilotto – DE AMERICANA 

Quantidade de ambientes da Unidade 
Escolar a serem identificados com 
placas em braille. 

              24 

Quantidade de placas em braille a serem 
produzidas em 2017. 

              12 

Percentual de melhora de acessibilidade 
aos deficientes visuais nos ambientes da 
Unidade Escolar em 2017. 

             50% 

METODOLOGIA 
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REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
 
  
 

INTRODUÇÃO 

 O Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo. A região de 
Araçatuba tem 260 mil hectares de área plantada, o que acaba tornando-
a uma produtora de grãos em potencial. 
 Na cidade de Guararapes (SP) uma das grandes produtoras dessa 
região, produz óleos semi-refinados, tendo como matéria-prima o caroço 
do algodão. 
 Devido ao clima quente e úmido predominante na região, há uma 
incidência maior do caruncho (Tribolium castaneum) com grande 
concentração nas áreas do entorno da fábrica. 
 Com a realização de um teste para a criação de um pesticida que não 
agrida o meio ambiente (CARNEIRO, Eliane. 2010, FINKLER, et al. 2011). 
Estudos mostram que a enzima antioxidante SOD2 presente na matriz 
mitocondrial do caruncho, reduz as espécies reativas de oxigênio 
(TABONUKI, H. 2016), diminuindo a produção de energia e 
consequentemente sua capacidade de locomoção, porém a quantidade 
disponível no organismo não é o suficiente para reduzir a sua locomoção. 

QUESTÃO PROBLEMA 

JUSTIFICATIVA 

A erva mate (Ilex paraguariensis), que possui capacidade antioxidante, 
proporciona o aumento de antioxidantes endógenos como a SOD2. 
Frente a isso há uma hipótese de que o chá matte (sendo um ótimo 
antioxidante) possa atuar na capacidade locomotora do Tribolium 
castaneum, podendo ser utilizado para a produção de um pesticida que 
não agrida o meio ambiente com o objetivo de reduzir a população do 
caruncho.  

Utilização do Ilex paraguariensis (erva mate) no controle do Tribolium castaneum (caruncho): estudo de caso na 
cidade de Guararapes - SP  

 

 
SILVA,Maria Isabele Vágula de Almeida; PINTO, Esther Ellen da Silva; SILVA, Patrícia Corazza Sanches  

E. E. JOÃO ARRUDA BRASIL– DE ARAÇATUBA 

METODOLOGIA 

 Com base nos estudos em artigos (TABONUKI, H. 2016, LORINI, Irineu. 
2016, TIBOLA, C. S.; LORINI, I.; MIRANDA, M. Z. 2009), o experimento foi 
realizado com  três grupos, sendo eles: Controle (inseto+alimento), Chá 
(inseto+alimento+chá) e Chá+luz (inseto+alimento+chá) contendo 
aproximadamente 30 insetos por grupo. Todos mantidos em ambientes 
análogos, sem exposição a luz (exceto o grupo chá+luz), com aplicação 
diária de chá e observados frequentemente  por 7 dias. 
 Aos grupos Chá e Chá+luz, foram adicionadas alíquotas de chá  preparado 
diariamente na concentração de 0,006g/ml. 
 Após uma semana de aplicação do chá, os insetos foram submetidos a 
testes de comportamento e pigmentação. 

TABONUKI, H., et al.; Superoxide dismutase 2 knockdown leads to 
defects in locomotor activity, sensitivity to paraquat, and increased 
cuticle pigmentation in Tribolium castaneum. Scientific Reports. Vol.: 
6:29583, p.: 1-8, 8 de Julho de 2016. 
 
LORINI, Irineu. Manejo integrado de pragas de produtos 
armazenados. 2016. Disponível em: 
<http://eventos.abrapos.org.br/anais/paperfile/110_20143011_23-
47-55_1600.PDF>. Acesso em: 08 ago. 2016. 
 
TIBOLA, C. S.; LORINI, I.; MIRANDA, M. Z. de. Boas práticas e sistema 
APPCC na pós-colheita de trigo. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2009. 20 
p. html. (Embrapa Trigo. Documentos Online, 105). Disponível em: 
<http://www.cnpt.embrapa.br/biblio/do/p_do105.pdf>. Acesso em: 10 
set. 2016. 
 
CARNEIRO, Eliane; CUZZI, Claudia; LINK, Simone. Entomofauna 
associada à cultura da soja (Glycine max (L) MERRIL) (FABACEAE) 
conduzida em sistema orgânico. Revista em Agronegócios e Meio 
Ambiente, Maringá, v. 3, p.272-289, set. 2010. Disponível em: 
<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/rama/article/view/12
87>. Acesso em: 03 fev. 2017. 
 
FINKLER, Christine Lamenha Luna et al. Controle de insetos: uma 
breve revisão. Universidade de Pernambuco: academia pernambucana 
de ciências agronômicas, Recife, v. 89, p.170-189, 2011. Disponível 
em: <http://docplayer.com.br/18367194-Controle-de-insetos-uma-
breve-revisao.html>. Acesso em: 03 fev. 2017. 

Figura1 – Caruncho em alimento 

 No grupo chá (figura 4), diferenças significativas foram notadas quando 
comparado ao grupo controle (figura 5) e ao grupo chá+luz (figura 6). 
 Os insetos do grupo chá, apresentaram mudanças na pigmentação 
(casca mais clara) e mobilidade reduzida. Já nos grupos controle e 
chá+luz  não houve mudanças, apresentando mesma pigmentação e 
locomoção. Constatando que a Ilex paraguariensis (erva mate) quando 
exposta a luz, não manifesta efeitos no organismo do Tribolium 
castaneum (caruncho). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
            
 
 

 
 
 

 
 A Ilex paraguariensis mostrou-se eficaz na diminuição da atividade 
locomotora do caruncho. Podendo ser utilizada para a produção de um 
pesticida de uso noturno e que não agrida o meio ambiente. 
 O pesticida não extinguirá o inseto, apenas fará com que a 
concentração permaneça em seu local de origem, pois a extinção 
poderia causar um desequilíbrio ecológico. 

Devido ao aumento da proliferação e propagação do caruncho 
(Tribolium castaneum) e dos incômodos causados à população por este 
besouro,  como a perfuração e o estrago de alimentos (grãos, farinhas e 
farelos). 

                  

                 

               

  
               

Figura2 –  Erva Mate Figura3 – Grupos contendo os insetos 

Figura4 -  
Caruncho grupo 
chá 

Figura5 – Caruncho 
grupo controle 

Figura6 – Carunchos grupo 
chá+luz 

Figura7 – Teste com todos os grupos 



Coordenadoria de Gestão da Educação Básica             
CEFAF/Ciências da Natureza          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Feira de Ciências das Escolas Estaduais        FeCEESP 2016/2017 

RESULTADOS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
O experimento demonstrou que as placas borracha confeccionadas 

com as sandálias usadas foram efetivas como isolante térmico em uma 
estrutura construída com materiais similares aos dormitórios. A diferença 
de temperatura observada demonstrou diminuição na sensação térmica, 
podendo ser aplicadas na melhoria do conforto aos adolescentes 
internos.  Por ser um material inflamável deve-se observar que as placas 
devem ser associadas na construção dos dormitórios sendo recomendada 
a instalação e aplicação de concreto sobre as placas, diminuindo riscos 
de emissão de gases tóxicos em caso de acidente. 

 
   

A medição de temperatura foi realizada de hora em hora durante 12 
horas (6:00h até as 18:00h horário de verão de Brasília) para comparar 
ao longo do dia a variação da temperatura da casa de ferramentas com 
e sem as placas de borracha. O clima no dia do experimento (09 de 
Dezembro de 2016), estava parcialmente nublado com temperatura 
média de 28,5ºC. Os dados foram registrados para realizar a 
comparação da sensação térmica interna das estruturas medidas.  

 REFERENCIAL TEÓRICO 

INTRODUÇÃO 

Na Fundação Casa (CASA Araçá), os adolescentes recebem 
vestimentas e calçados, entretanto, quer seja por estarem em fase 
de crescimento ou desgaste pelo uso, eventualmente as sandálias de 
borracha precisam ser trocadas por novas. 

A borracha é um material polimérico resistente à degradação que 
fornece estabilidade termodinâmica e elétrica (CAVALHEIRO, 2010). 
Isso faz com que as borrachas, em geral, sejam bons materiais para 
as mais variadas aplicações, dentre elas, na produção de pneus, 
luvas, bolas de basquete, sandálias, entre outros. Especificamente 
na produção das  sandálias, a função da borracha é minimizar 
impactos com o solo, ser impermeável, proporcionar conforto na 
locomoção e proteção aos pés (MEDEIROS, 2011). 

   
QUESTÃO PROBLEMA 

Pelas características do clima da cidade onde se localiza  a 
Fundação Casa (CASA Araçá), os adolescentes são afetados pelo 
estresse térmico e sentem desconforto e desânimo para realizar as 
atividades diárias. Como utilizar a borracha das sandálias para 
promover o conforto térmico nos dormitórios dos internos? 

JUSTIFICATIVA 

Araçatuba, cidade localizada no interior paulista, comumente 
atinge temperaturas superiores a 35ºC na primavera e verão 
(CLIMATE DATA, 2016).  São conhecidos os efeitos do excesso de 
calor sobre a saúde das pessoas como o estresse e irritabilidade, 
devido a dificuldade de se ter uma boa noite de sono no verão. Isso 
afeta o rendimento para exercer atividades diárias como o trabalho e 
o estudo.  

O objetivo desse trabalho foi utilizar placas de borracha das 
sandálias reaproveitadas como isolante térmico no lado externo da 
cobertura sobre os dormitórios para melhorar a qualidade de vida 
dos adolescentes da unidade.  

UTILIZAÇÃO DE SANDÁLIAS DE BORRACHA PARA CONFECÇÃO DE ISOLANTE 
TÉRMICO. 

Autores: SANTOS, B. M. P.; PEREIRA, J. G. S.  Orientadores: CHIARIONI, A. M.; SILVA, M. R. 

Foi realizada a coleta e processamento artesanal das sandálias de 
borracha descartadas para a confecção das placas isolantes. Foi 
confeccionado 1m² de placa de borracha com as sandálias usadas 
(350 placas menores entrelaçadas com barbante, com 
aproximadamente 5cmx5cm em cada unidade). O teste foi realizado 
em um depósito de ferramentas localizado nas dependências da 
Fundação Casa (CASA Araçá) para simular as condições de 
temperatura nos dormitórios. A medição da temperatura interna foi  
realizada através de termômetro digital infravermelho com 
sensibilidade de medição entre –35ºC até 230ºC. A figura 1. mostra 
o início do experimento com as fases de instalação das placas de 
borracha e a medição da temperatura através de termômetro digital 
infravermelho.  

 
CAVALHEIRO, V. M. S; MARTINS, M. M. Química da borracha. XIV 
Simpósio de Responsabilidade Socioambiental, Ensino, Pesquisa e 
Extensão, Unifra. Santa Maria, 2010. 
 
CLIMATE DATA. Gráfico Climático de Araçatuba. Disponível em: 
<http://pt.climate-data.org/location/4222/>. Acesso em: 30 Nov. 2016.  
 
MEDEIROS, G. A. Sandálias de borracha: Uma proposta de trabalho 
temático para o conteúdo de polímeros. 82p. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Licenciatura em Química), Instituto de Química de Brasília, 
2011. 
 
 
 

E. E. Prof. José Augusto Lopes Borges  (Fundação CASA Araçá) – Araçatuba - SP 

METODOLOGIA 

As medições constataram diferenças entre o módulo com placas de 
borracha e a estrutura sem as placas. Com os dados das temperaturas 
registrados foi construído o seguinte gráfico que compara a variação da 
temperatura interna nos depósitos ao longo de 12 horas de medição.  

Gráfico 1: Variação de temperatura utilizando placas de borracha de sandália 
como isolante térmico.   

Fonte: Autoria própria    

 Os resultados demonstram que houve variação de temperatura 
interna. A placa de borracha foi efetiva a partir das 11:00h em que a 
temperatura interna do depósito era de 24,5ºC, e até as 18:00h a 
temperatura atingiu 27,1ºC. Diferentemente da temperatura do depósito 
sem o isolamento térmico em que as 11:00h a temperatura registrada 
era de 25,9º e as 18:00h a temperatura registrada foi de 31,5ºC. A 
maior diferença entre as temperaturas ocorreu as 16:00h onde o 
depósito com o isolamento térmico da borracha da sandália registrou 
temperatura interna de 28,0ºC, e o registro da temperatura interna do 
depósito sem o isolamento térmico atingiu 34,1ºC, registrando 6,1ºC a 
mais de diferença na sensação térmica entre os depósitos.   

Fonte: Autoria Própria    

Figura 1: A. Confecção das placas. B. Instalação das Placas de borracha C. 
Vista frontal da casa de ferramentas sobre a qual as placas foram instaladas. 
D. Termômetro digital infravermelho.  
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A realização de atividades investigativas deve ocorrer não apenas no 
campo teórico, mas de maneira que possamos manipular materiais e 
ferramentas em atividades práticas, e a automatização residencial 
por meio do celular, foi uma atividade investigativa.  Percebemos 
que esta prática proporcionou aprendizagem na aquisição de 
conteúdos científicos com inserção na cultura científica e no 
desenvolvimento de habilidades necessárias para o “fazer científico”. 
O projeto Technological house, envolveu a plataforma arduino e terá 
continuidade, a expansão do projeto será realizado em nossa 
residência convencional para fins de aprimoramento. A Pré-Iniciação 
Científica é nosso foco de estudo, visa contribuir com o nosso projeto 
de vida e assim no futuro, colaborar com a comunidade científica. 
 

 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 

  INTRODUÇÃO 

É possível acender a luz utilizando um  aparelho móvel? 

Inicialmente, realizamos uma pesquisa sobre possíveis projetos 
tecnológicos e observamos a existência de  uma motocicleta com 
acionamento por comando de voz. Esta tecnologia nos levou a 
idéia e elaboração de uma questão problema, um projeto que 
fosse possível a automatização de uma residência. Com isso, e 
após estudos, verificamos que além do simples ‘apagar das luzes’ 
poderia colaborar com a segurança residencial, proporcionando 
conforto e bem estar, aliado a uma metodologia envolvida na 
Pré–Iniciação Científica. Com tantos aparatos tecnológicos a 
nossa volta, é importante utilizá-los de forma a contribuir com a 
nossa vida. Desta forma, a criação deste sistema de automação 
de iluminação residencial, junto com a viabilidade tecnológica da 
utilização do uso de um celular, facilitou o seu desenvolvimento. 
O controle do ambiente residencial foi validado com a arquitetura 
(maquete) adequada e a destreza no uso da tecnologia que 
integra os códigos de comando disponível no aparelho móvel. 

 
 Figura 1 - Construção da casa tecnológica e instalação dos comandos   

Figura 3 – Projeto concluído- Technological house  

TECHNOLOGICAL HOUSE 
FAGLIONE, Fabricio ; SILVA,Vinícius Messias Ferreira da ;  SANTOS, Rita de Cássia dos 

 Figura 2 – Apresentação da maquete   

Iniciamos o projeto que contou com os seguintes materiais: Kit  
arduino, placas de isopor, um módulo bluetooth (hc 05) (para enviar 
o sinal), resistores,  fio de rede, fio de solda, soldador e  led (luzes).  
Etapa1- Construimos a maquete de uma residência convencional 
utilizando placas de isopor. Etapa 2- O telhado foi construído de 
maneira que abrigasse a fiação, o arduino, o protoboard e resistores. 
Etapa 3- Os Leds foram instalados por todas as dependências da 
casa e para concluir a instalação elétrica, utilizamos fio de rede,  fio 
de solda e soldador. Etapa 4- Realizamos a programação do arduino, 
instalamos um aplicativo no aparelho móvel. O módulo  bluetooth     
( instalado no telhado da casa) envia o sinal para o aparelho móvel e 
este aciona os comandos do  arduino (instalado no telhado da casa), 
possibilitando o acionamento das luzes. Finalização: O aparelho 
móvel (celular) tem uma programação compatível ao arduino,  um 
simples toque na tela, aciona os comandos liga ou desliga, 
iluminando a residência.  A maquete da Technological house contou 
com arborização, jardim e um pergolado para decoração do projeto.   

 
ARDUINO. Arduino. Disponível em: <http://www.Arduino.cc.> 
Acesso:( maio 2016) 
www.ffb.edu.br/casainteligente(Acesso maio 2016) 
BOLZANI, C. Residências Inteligentes: Editora Livraria da Física, 
2004. (Acesso: maio 2016) 
www.sislite.pt/domus.htm-(Acesso :Maio 2016) 

E.E. PROF. OACYR ANTONIO ELLERO 
Diretoria de ensino: Araraquara- SP 

METODOLOGIA 

Segundo o site sislite, Domótica é uma tecnologia recente e é 

responsável pela gestão de todos os recursos habitacionais. Este termo 

nasceu da fusão da palavra “Domus”, que significa casa, com a palavra 

“Robótica”, que está ligada ao ato de automatizar, isto é, realizar ações de 

forma automática.  Percebemos que a domótica coloca a nossa 

disposição conforto e segurança, através de uma programação de 
várias atividades no dispositivo móvel, como acender, apagar, 
abrir e fechar. O uso da tecnologia no dia-a-dia, nos abriu a 
possibilidade em criar um projeto utilizando aparelhos, que são 
acionados por sensores e integrados a um gerenciador de sistema 
disponível no celular, com um simples toque na tela os comandos 
são acionados e executados.  

  

Inicialmente, foi observado que o projeto apresentava problemas 
estruturais. Este desalinho dificultava a colocação dos pontos de luz. 
Percebemos a importância do alinhamento que foi solucionado com 
os ajustes na placa de isopor. O arduino é o item principal de 
controle, pois é por meio dele que fluirá as informações para o 
acionamento do módulo bluetooth, consequentemente para o 
aparelho móvel. Com a finalização do projeto, visualizamos uma 
maquete de iluminação residencial totalmente automatizada, 
podendo portanto, ser acionada a distância, inclusive com 
determinadas ações como uma comunicação sem fio.  

JUSTIFICATIVA 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

QUESTÃO PROBLEMA 
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Ao final dos quatro meses o valor total de resíduos “in natura” coletado foi de 
416,53kg, ou seja, todo esse material deixou de ser desperdiçado. Ao final de mais 
quatro meses o material que permaneceu em processo de decomposição gerou 
cerca de 200kg de composto com aspecto bem homogêneo. O modelo 2 mostrou-se 
mais eficiente, pois foi mais rápido e mais homogêneo.  

REFERENCIAL TEÓRICO 

INTRODUÇÃO 

QUESTÃO PROBLEMA 

Qual é o modelo de compostagem mais eficiente (considerando-se o volume dos 
resíduos “in natura” em relação ao volume de composto gerado no final do 
processo) a fim de reduzir o descarte dos resíduos “in natura” da cozinha da escola? 

JUSTIFICATIVA 

Dois fatores contribuíram para a elaboração desta pesquisa: o primeiro foi 
relacionado à grande quantidade de resíduos orgânicos “in natura” gerado na rotina 
de trabalho da cozinha, durante o preparo das refeições servidas na escola; o 
segundo refere-se ao destino destes resíduos, que são misturados às sobras de 
comida já cozida e temperada, dificultando o processo de decomposição (AIKES, 
2011; FERREIRA; BORBA; WIZNIEWSKY, 2012). Diante desta constatação percebeu-se 
a necessidade de elaborar uma nova proposta sustentável (SCARLATO; PONTIN, 
1999) a fim de promover um destino mais nobre para os resíduos “in natura” por 
meio de compostagem, cujo processo teve a duração de aproximadamente quatro 
meses. 

Terra fértil: o uso da compostagem para redução do descarte dos resíduos “in natura” da 
cozinha da escola – uma ação de sustentabilidade. 

PIRES, Elisa Diniz Alves; ANDRADE, Juliana; BENETATI, Lucimar 

A metodologia de trabalho adotada nesta pesquisa teve como base os estudos de 
Peixoto (1988), Jardim et al.  (1995). 
1. Levantamento, mediante entrevista com os funcionários da cozinha da escola, a 

fim de identificar o tipo e a quantidade de material orgânico gerado durante o 
preparo das refeições. 

2. Diariamente, o material “in natura” foi separado e armazenado em vasilhames 
próprios (balde com tampa – Figura 1 – devidamente identificado só para receber 
esse tipo de resíduo sem misturar com o alimento já cozido e temperado). O 
material armazenado passou pelo processo de pesagem e, em seguida, foi levado 
a um local da escola reservado para a compostagem  desenvolvido por meio de 
dois modelos, descritos mais adiante.  

3. O material foi coletado durante quatro meses, seguindo uma escala entre os 
alunos, que trabalharam em duplas. 

4. Pesagem do material e separação em partes iguais para ser depositado nos dois 
modelos de composteiras cobertos com pó de serra – Figura 2 – e esterco a fim 
de promover um aumento de volume do material reciclado e melhorar a 
eficiência de uso dos nutrientes como um todo (PEIXOTO, 1988). 

5. Quinzenalmente, foi revolvido e regado, a fim de garantir condição de umidade 
suficiente para ocorrer a ação dos microrganismos decompositores. 

6. O Modelo 1 foi desenvolvido dentro de um tambor de 100 litros, devidamente 
furado no fundo para não reter o chorume. Quinzenalmente, todo esse material 
foi revolvido, umedecido, garantindo condições adequadas para o processo de 
decomposição – Figura 3. 

7. No Modelo 2 foi adotado um sistema de depósito da matéria-prima em pneus 
diretamente no chão, numa adaptação do modelo de “pilha de composto” 
(PEIXOTO, 1988),  no qual o material ficou em contato direto com o solo. 

8. Os dados – massa (kg), tipos de alimentos, complemento orgânico (pó de serra - 
Kg) – foram anotados diariamente em uma planilha, a fim de identificar o tempo 
necessário para decompor o material e a quantidade gerada em relação à 
quantidade de matéria-prima. 

AIKES, M. T. Sistema de Compostagem em Resíduo Domiciliar Urbano - Condomínio 
Residencial Itália. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 
Ambiental) – Faculdade Dinâmica das Cataratas, Foz do Iguaçu, 2011. Disponível em: 
<http://www.udc.edu.br/monografia/monoamb157.pdf>. Acesso em: 07 abr. 2016. 
  
FERREIRA, A. G.; BORBA, S. N. S.; WIZNIEWSKY, J. G. A prática da compostagem para a 
adubação orgânica pelos agricultores familiares de Santa Rosa/RS. In: CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL E ECOLOGIA POLÍTICA, I; SEMINÁRIO 
ECOLOGIA POLÍTICA E DIREITO NA AMÉRICA LATINA, III. set. 2012. Revista Eletrônica 
do Curso de Direito – UFSM, v.8, p. 307-317, 2013. ISSN 1981 3694. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Lucimar/Downloads/8275-36403-1-SM.pdf>. Acesso em: 3 abr. 
2016. 
  
JEHA, S. Como fazer a compostagem caseira. Revista ÉPOCA, 22 abr. 2013. (Vídeo). 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Oc8p3Q7F6E4 >. Acesso em: 4 
mar. 2016. 

 
PEREIRA, A. P.; GONÇALVES, M. M. Compostagem doméstica de resíduos alimentares. 
Pensamento Plural: Revista Científica do UNIFAE, São João da Boa Vista, v. 5, n. 2, p. 
12-17, 2011. Disponível em: 
<http://www.fae.br/2009/PensamentoPlural/Vol_5_n_2_2011/Artigo%202.pdf>. 
Acesso em: 04 mar. 2016. 

PEI Ernani Rodrigues – DE  Assis 

METODOLOGIA 

Figura 1 - Local e 
identificação do 
recipiente de 
coleta na cozinha 

Fonte: Arquivo dos pesquisadores. 

Ao término da pesquisa, tanto os alunos diretamente envolvidos no processo,  
como também, toda a equipe escolar, em especial as funcionárias da cozinha, se 
apropriaram de novos hábitos relacionados ao aproveitamento de resíduos “in 
natura” para a compostagem. Outro resultado alcançado foi o impacto que este 
projeto provocou na comunidade escolar e do entorno no sentido de participarem 
não apenas na etapa de produção do húmus como também no compartilhamento 
deste material, uma vez que ao separar os resíduos requisitados em sua residência, 
o morador terá a oportunidade de compartilhar do produto final (húmus ou 
verdura produzida na horta da escola). 
Enfim, esta parceria escola e comunidade na promoção da sustentabilidade é o 
benefício maior deste projeto. 

Figura 2. Cobertura do material por 
 pó de serra. 
 Figura 3. Dupla de 

alunos revolvendo o 
composto para aerar e 
homogeneizar a 
mistura. 

O presente trabalho teve como foco implantar os princípios da sustentabilidade 
usando metodologia da pré-iniciação científica, para desenvolver o olhar do aluno 
protagonista para a observação do cotidiano das atividades desenvolvidas no seu 
entorno, especificamente a cozinha da escola como as formas de uso e descarte dos 
resíduos “in natura” que poderiam ainda ser melhor aproveitados no processo de 
compostagem e transformação desse material em adubo a ser utilizado numa horta,  
onde os produtos dessa horta pudessem voltar para a alimentação das pessoas. 

http://www.udc.edu.br/monografia/monoamb157.pdf
C:/Lucimar/Downloads/8275-36403-1-SM.pdf
C:/Lucimar/Downloads/8275-36403-1-SM.pdf
C:/Lucimar/Downloads/8275-36403-1-SM.pdf
C:/Lucimar/Downloads/8275-36403-1-SM.pdf
C:/Lucimar/Downloads/8275-36403-1-SM.pdf
C:/Lucimar/Downloads/8275-36403-1-SM.pdf
C:/Lucimar/Downloads/8275-36403-1-SM.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Oc8p3Q7F6E4
http://www.fae.br/2009/PensamentoPlural/Vol_5_n_2_2011/Artigo 2.pdf
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Conforme os resultados obtidos nas análises o SODIS apresenta-se 
como uma alternativa eficiente, porém segundo a metodologia de 
processo, o tratamento é feito em garrafas PET de 2L e é necessário 
um contato manual para que esse tratamento ocorra. Logo, temos 
como objetivo alterar alguns aspectos, tais como: aumentar a 
capacidade volumétrica para aproximadamente 12L, visto que 
satisfaz a necessidade diária de consumo de uma família de  5 a 6 
pessoas e substituindo garrafas PET por uma caixa de vidro 
incolor(3mm de espessura) de base espelhada, e um suporte 
côncavo coberto com papel alumínio para que todas as partes da 
caixa sejam refletidas com a luz solar. 

O presente projeto desencadeou ações que colaboraram com os 
alunos da Unidade Escolar na compreensão e conscientização da 
importância da água potável para o consumo humano e na 
indagação para tornar isso possível em comunidades desprovidas 
desse recurso, aplicando conceitos e processos já estudados na Base 
Nacional Comum, além de um futuro projeto com uma estação de 
tratamento mais rígida e favorável à desinfecção da água pluvial 
para o consumo.  
Observamos a eficiência da desinfecção da água pluvial através da 
luz solar- SODIS- pelos ensaios laboratoriais realizados pela Sabesp 
que verificou erradicação de coliformes totais, tornando a água mais 
segura para o consumo. A água chegou aproximadamente aos 50ºC, 
fazendo com que os micro-organismos patogênicos presentes na 
água não suportassem ao calor excessivo à exposição dos raios 
solares - ultravioleta-(Quali.pt), de acordo com as figuras abaixo: 
 

Referencial Teórico 

INTRODUÇÃO 

No Estado de São Paulo estamos enfrentando períodos de forte crise 
hídrica. Além desse fator vivenciado, também ouvimos muito nas 
mídias que bilhões de pessoas não tem acesso aos serviços de 
saneamento básico. No Brasil muitas pessoas ficam doentes por falta 
desse serviço. 
Devido a isso se faz necessário uma  educação que contemple 
práticas que reutilizam as águas provenientes da chuva, a fim de, 
prover alternativas de melhoria as pessoas desprovidas desse 
recurso. 
 
QUESTÃO PROBLEMA 

Perante as dificuldades de  acesso a água tratada por algumas 
comunidades, como as ribeirinhas do norte do país, surge a 
necessidade de implementar um processo de tratamento biológico 
de água pluvial, de baixo custo, utilizando a luz solar – SODIS (Solar 
Water Disinfection), melhorando a vida dessas pessoas com uma 
água própria para o consumo. 

JUSTIFICATIVA 

A ausência de saneamento básico e abastecimento adequados 
contribui para o surgimento de novos casos de doenças causadas 
pela falta de consumo de água tratada. 
A escola é responsável pela formação e conscientização do jovem 
cidadão. Portanto, iremos trabalhar com o processo alternativo de 
desinfecção da água pluvial através da luz solar (SODIS) que tem a 
finalidade de melhorar a qualidade da água utilizando recursos 
acessíveis. Assim, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. 
 

Figura 1 – Protótipo do Sistema de Desinfecção da Água Pluvial Com Luz Solar - SODIS 

Figura 3 :Resultados obtidos das análises realizadas pela Sabesp da água da chuva antes e depois do 
tratamento solar. 

Tratamento Biológico de Água Pluvial Realizado Com Luz Solar  
DIAS, Eduara; FELICIANO, Laís; LUNARDI, Cátia 

Figura 2 – Tratamento da Água com Luz Solar - SODIS 

Este projeto visa divulgar e aplicar a metodologia de tratamento da 
água com luz solar – SODIS, que foi desenvolvido nas duas aulas 
semanais da disciplina eletiva no 2° Semestre de 2016 na EEI 

Professor Atílio Innocenti, com base nas características climáticas e 
do pH da água  do município de São Manuel/SP, visando populações 
ribeirinhas. 
A princípio essa metodologia era nova para os alunos que sentiram-
se motivados a verificar a eficiência do processo, assim como, buscar 
alternativas de melhoria para o referido tratamento.  
A partir dessa premissa foi realizada uma parceria com a Sabesp do 
Município que auxiliou com palestras, visitas a ETA e análises 
biológicas. 
A princípio realizamos captação da água pluvial, com um depósito de 
PVC, ligado com canos a um filtro simples com camadas de cascalho 
grosso, cascalho fino, areia grossa e algodão, onde a água captada 
passava para a estação de tratamento solar feita com garrafas PET , 
a fim de, verificar a eficácia do método que ficou em exposição solar 
por 9h sobre um suporte de madeira côncavo, coberto com papel 
alumínio, para que os raios ultravioletas do Sol refletissem 
diretamente para as garrafas, aumentando a temperatura da água 
depositada nas garrafas para o extermínio dos patógenos. 
 
 
 

PEREIRA, L.A; et al. AVALIAÇÃO DE TRATAMENTO 
SIMPLIFICADO DA ÁGUA DE CISTERNA: DESINFECÇÃO SOLAR 
(SODIS) PARA CONSUMO HUMANO. 9º Simpósio Brasileiro de 
Captação e Manejo de Água da Chuva. 
 
TAVARES, L. C; et al. A IMPORTÂNCIA DO USO DO SISTEMA 
SODIS PARA COMUNIDADES RIBEIRINHAS. 51º Congresso 
Brasileiro de Química. São Luis/Maranhão. 2001. 
 
________. Disponível em: http://www.quali.pt/blog/766-sodis-agua-
potavel-em-6-horas. Acesso em: 08/08/2016. 
 
  
 

E. E. I. Professor Atílio Innocenti – Diretoria de Ensino Região de Botucatu 

METODOLOGIA 
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Entendemos que as turbinas acrescentam ao sistema uma 
quantidade variável de energia, dependendo do motor e do local 
onde será empregada: residencial ou industrial. Assim, pode-se 
obter economia e relevância social, já que a sustentabilidade é o 
foco do projeto. Porém, o projeto ainda precisa ser melhorado, pois 
precisa de ajustes que eliminem os vazamentos nas partes móveis e 
otimizem a relação de trabalho da hélice com a pressão hidráulica. 

O teste feito no primeiro protótipo revelou que o sistema era 
funcional, porém, houve necessidade que fizéssemos um outro 
protótipo com materiais mais resistentes e que atendesse ao uso 
residencial, contribuindo com a geração de energia elétrica em micro 
(uma residência) ou macro escala (bairros/cidade). 
Após a construção do segundo protótipo³, fizemos um teste com um 
dínamo de farol de bicicleta e constatamos que havia a conversão da 
energia hidráulica em elétrica, utilizando a vazão de água da torneira 
(caixa d’agua da escola) e constatamos que a lâmpada do dínamo 
acendeu. Posteriormente, utilizamos um motor de 80W e 12V que foi 
capaz de acender duas lâmpadas automotivas LED de 5W 
(equivalente a 60W de uma lâmpada convencional – incandescente) 
ligadas em série. Utilizamos um voltímetro para comprovar a 
quantidade em volts produzida pelo motor e verificamos quantidade 
suficiente para acender, teoricamente, um número maior de 
lâmpadas de LED de 5W. 

Referencial Teórico 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, tornou-se fundamental buscar alternativas sustentáveis 
para a geração de energia elétrica. Logo, todos os mecanismos que 
podem se servir de outros já consolidados e implantados em larga 
escala são bem-vindos. Assim, propõe-se a criação de uma mini 
turbina¹ para ser instalada na rede de distribuição de água das 
cidades, aproveitando-se da pressão do fluxo hidráulico para acioná-
la e gerar energia através de um motor elétrico. Destarte, 
pretendemos com protótipo desenvolvido propor a transformação da 
energia hidráulica já existente na tubulação de água em energia 
elétrica, promovendo uma redução na dependência do fornecimento 
de energia das grandes hidrelétricas, assim como dos sistemas que 
utilizam a queima de carvão ou da madeira, suprindo as 
necessidades socioeconômicas durante grandes períodos de 
estiagem. 

QUESTÃO-PROBLEMA 

Ansiosos por inovar, idealizamos que poderíamos contribuir com algo 
que proporcionasse a transformação da força hídrica em energia 
elétrica, seguindo o mesmo princípio das hidrelétricas, mas 
utilizando a rede de distribuição de água presente em grande parte 
das cidades brasileiras. Prontamente, fomos levados a questionar: 
Como construir um equipamento de baixo custo e com materiais de 
fácil aquisição, para transformar a energia hidráulica existente nas 
redes de distribuição em energia elétrica? 

JUSTIFICATIVA 

Visto que a geração de energia elétrica de modo sustentável tem 
sido uma necessidade fundamental na vida contemporânea, propõe-
se um mecanismo com baixo investimento e impacto ambiental 
reduzido. Trata-se de mais uma contribuição aos recursos já 
existentes como painéis solares, mini geradores hidráulicos e 
geradores residenciais movidos a combustíveis fósseis. 

Turbinas urbanas para geração de energia elétrica 
MERCI, Poliana Aparecida; SILVA, Marcos Renan Bueno; REIS, José Afonso dos 

Departamento de Informação Pública das Nações Unidas. Fatos 
sobre Energia Sustentável. Disponível em < 
http://www.onu.org.br/rio20/energia.pdf>. Acesso em: 09/09/16. 
 
Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. Física 1: Mecânica 
/GREF. 7ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
2002. 
 
Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. Física 3: 
Eletromagnetismo /GREF. 5ª ed. São Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo, 2012. 
 
Portal Ciclo Vivo. Brasileiros criam sistema que transforma caixa 
d’água em miniusina hidrelétrica. Disponível em < 
http://ciclovivo.com.br/noticia/brasileiros-criam-sistema-que-
transforma-caixa-d-agua-em-miniusina-hidreletrica/>. Acesso em 
10/08/16. 
 

E. E. Professora Josephina Galvão de França Andreucci – DE BRAGANÇA PAULISTA 

METODOLOGIA 

Figura 1: Esquema de funcionamento da mini turbina 

• Discussão sobre as ideias e hipóteses propostas sobre 
transformação de energia; 

• Escolha da ideia viável; 
• Levantamento e estudo de material bibliográfico; 
• Levantamento de materiais de baixo custo e facilmente 

encontrados no mercado  
• Investigação sobre equipamentos existentes com função 

semelhante ao conceito proposto e proposta de melhoria; 
• Levantamento de matérias primas para a confecção de um 

protótipo teste para funcionamento a ar – compartimento, suporte 
para a hélice e hélice de plástico (feitos em acrílico de porta CDs), 
madeira, arame e cola de silicone. 

• Teste do primeiro protótipo; 

• Desenvolvimento de um segundo protótipo² que melhor atendesse 
ao propósito do projeto (feito com tubos PVC, rolamentos 6202 
ZZ, massa epóxi, eixo de sustentação da hélice em fibra vidro, 
hélice adaptada com PVC, cola de silicone para vedação, dínamo 
6V para bicicletas; motor 80W 12 V retirado de um mini 
compressor automotivo, lâmpada LED automotiva 12V 5W.  

• Teste e registro dos resultados. 

Figura 2: Segundo protótipo desmontado Figura 3: Segundo protótipo concluído 
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RESULTADOS  
 
O início dos estudos tiveram como base a pesquisa nos quatro tipos de 
movimentos realizados pelo cavalo: passo, trote, cânter (galope curto) 
e galope (pleno).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao iniciar as pesquisas, percebeu-se a necessidade de se aprofundar 
cada vez mais os estudos, desenvolver as ideias e trocar experiências 
com outras pessoas. Quando realizadas as entrevistas nas 
Universidades, foram explicadas, após alguns questionamentos, a real 
viabilidade do uso da prótese nos equinos, visto a complexidade de 
materiais existentes a serem utilizados e a particularidade da 
anatomia do equino o que leva a um estudo mais elaborado da 
fisiologia e anatomia do animal, não descartando a parte da 
engenharia biométrica e biomecânica. Portanto esta pesquisa será 
desenvolvida até que se alcance seu objetivo, que é, antes de mais 
nada, o bem estar do animal (equino), além do avanço nesse 
requisito. 

 

Como diz Cardona (2004) as próteses existentes foram feitas no caso 
de extrema urgência, portanto realizadas em pouco tempo limitando o 
conforto do cavalo. Sendo assim,  o modelo apresentado neste 
trabalho (Figura 2) mais confortável à medida que o presente projeto 
aponta a ideia de fazer uma prótese que devolva o andar ao máximo 
natural possível, e deixar  confortável para que não haja danos ao 
equino. Com isso cada parte desenhada terá uma função, por exemplo, 
a parte azul irá fazer a função de recondicionar ou seja ajudar a 
restaurar o antigo movimento, junto com  os cabos e a placa 
modificada de fibra de carbono. A parte vermelha terá a função de 
ligar a parte fraturada e machucada ao restante da prótese, e para 
torná-la confortável ao equino terá uma espuma e tecido especial para 
que não haja desgaste no equino. A parte amarela  será o esqueleto 
da prótese, que provavelmente será feita de titânio para se igualar ao 
peso da perna e a mola cinza terá a função de amortecer o peso junto 
com a parte de fibra de carbono. 

REFERÊNCIAS  

INTRODUÇÃO 

  
 

QUESTÃO PROBLEMA 

Como propor um modelo de prótese equina móvel, de pata dianteira 
capaz de se ajustar aos principais movimentos realizados por um 
cavalo?  

JUSTIFICATIVA 

É importante apresentar um modelo de prótese que não cause 
incomodo ao equino, e que o devolva o andar natural, para evitar a 
eutanásia, que é utilizada como único recurso, uma vez que o equino 
não consegue mais se deslocar; que a colocação da prótese no animal, 
não se torne uma forma paliativa de tratamento, e sim uma solução 
concreta para que o animal tenha uma vida mais próxima do normal, 
com conforto e qualidade. 

Figura 1 –Fonte: Extraído de Peplow (2000) 
  . 

Figura 2 –Modelo de prótese equina elaborada pelo autor. (Gonçalves, Lucca de Lima Picarelli) 

Prótese equina: um protótipo que pode se ajustar aos 
movimentos de patas dianteiras 

Gonçalves, Lucca de Lima Picarelli; Bueno, Profª Carolina Miranda Ferreira 

  

                                        I)PASSO 
 
 
                                        II )TROTE 
 
 
                                        III)GALOPE  

Esse trabalho foi realizado a partir da busca de notícias que abordam o 
tema sobre próteses equinas. Para se obter estes artigos foi realizada 
pesquisa em diversos meios, como trabalhos científicos, livros de 
anatomia animal de pequeno e grande porte. Também foram realizadas 
visitas técnicas em duas universidades estaduais, USP - Campus São 
Paulo e UNESP - Campus Botucatu, onde foram feitas entrevistas com 
professores formados em biomecânica e cirurgia em equinos.  

 

 
 
 
CARDONA, R.O. do C. Prótese ortopédica moficiada em um equino 
submetido à amputação distal do membro pélvico. 2004, 38f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Clínica Cirúrgica). 
Universidade Federal de Santa Maria, Santa 
 

EDWARDS, E. H. Cavalos. São Paulo: Ediouro, 1995. 
 

PEPLOW, E. Enciclopédia do Cavalo. Lisboa: Litexa, 2000. 
 

https://www.mundodosanimais.pt/animais-dequinta/anatomia-cavalo/ 
Acesso em 04 de novembro de 2016 
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METODOLOGIA 
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 Tendo em vista a importância da elaboração de uma prótese equina, 
é fundamental para que não seja realizada a eutanásia, é fundamental 
para que não seja realizada a eutanásia por motivos de danos físicos, 
como fraturas e irritações, além de alterar o emocional, causando 
stress e dor para o cavalo, além de transtorno emocional para dono 
do animal. É verdadeira existência de próteses equinas, porém elas 
são desconfortáveis para o cavalo. Dessa forma, o objetivo deste 
trabalho é propor um modelo de prótese equina de pata dianteira 
capaz de se ajustar aos principais movimentos realizados por um 
cavalo, evitando assim a eutanásia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que a fórmula do hidratante repelente idealizada 
apresentou densidade, viscosidade e aroma satisfatórios, dentro do 
escopo estipulado para o produto, contudo esta pesquisa deverá se 
prolongar para que se comprove sua eficiência na ação de repelente 
e que se faça análises microbiológicas e o estudo de estabilidade 
acelerada do produto para assim estipular sua validade. Quanto ao 
custo percebemos uma diminuição de entorno de 50% do valor do 
mercado. Observamos também, ao longo da pesquisa, que poderá 
ser reutilizado o resíduo  excedente da extração do óleo da citronela 
para outros fins de sustentabilidade. 

Referencial Teórico 

INTRODUÇÃO 

A partir do estudo feito, pode-se afirmar que o repelente é 
hidratante, pois em sua composição apresenta glicerina e  os óleos 
de semente de uva, amêndoas e germe de trigo, que são eficazes 
quanto a hidratação. Apresentou o aroma esperado. No teste de 
viscosidade foi utilizado o método físico e feita a comparação a um 
creme já produzido, no caso, o Nívea, ao  final do teste concluímos 
que o creme obteve a viscosidade esperada . No teste de densidade 
dividimos a massa pelo volume em diferentes quantidades do creme, 
após isso percebemos que o creme teve densidade suficiente ; o que 
comprova ainda mais o quesito hidratante. Foi realizado o teste de 
ph para descobrir o grau de acidez do produto, comprovou-se que o 
creme não é um produto ácido, tendo então poucas chances de 
causar algum tipo de alergia. O teste de toxidade não foi possível 
realizar por falta de equipamentos, como também os testes de 
corrosividade, comedogenicidade, irritação ocular, 
fotossenssibilização, porque são testes feitos em animais e humanos.  
Fizemos o teste físico para saber a eficácia do creme repelente, para 
isso usamos luvas, e percebemos que não houve aproximação dos 
mosquitos. Portanto não  podemos ainda afirmar a eficiência do 
creme , pois requer mais análises e testes.  

Participando, em nossa escola, de projetos com finalidade de 
combater os focos que podem virar criadouros do Aedes aegypti   
sentimos a necessidade em realizar esta pesquisa, pois é sabido que  
a área da saúde tem sido foco de destaque na imprensa mundial por 
conta do aumento expressivo de pessoas infectadas por doenças 
transmitidas por esse mosquito como a Dengue, Zika e Chikungunya. 
A proliferação do Aedes aegypti no Brasil é considerada uma situação 
de emergência sanitária, tornando, pois, um dos maiores problemas 
do país, esse fato agrava ainda mais o quadro de doenças da 
população. A gravidade do fato e a necessidade de buscar soluções 
deve ser rápida e real. No Brasil as condições socioambientais 
favoráveis possibilitaram a dispersão do mosquito que se adaptou 
facilmente ao ambiente. O combate às doenças transmitidas pelo 
Aedes aegypti é feito através de desenvolvimento de campanhas de 
informação e mobilização social, ações desenvolvidas pelo ministério 
da saúde entre outros. O incentivo ao uso de repelente é outra 
medida adotada na prevenção. Com o intuito de criar soluções para 
esse problema que afeta a nossa comunidade, procuramos 
desenvolver um produto que aja como  repelente e hidratante, e que, 
ao mesmo tempo, seja de baixo custo para atender a população.   
 
QUESTÃO PROBLEMA 

JUSTIFICATIVA 

Esta pesquisa se justifica pelo aumento expressivo de pessoas 
picadas pelo mosquito Aedes aegypti, que transmite não só a dengue 
como também o vírus da Zica e a febre Chikungunya. A ameaça que 
ronda nossa comunidade é preocupante. Pensamos nas mulheres 
grávidas e naqueles que não podem comprar um repelente eficaz por 
um preço elevado. Tal fato impulsionou a realização desse estudo 
científico, que se propõe a desenvolver um repelente de baixo custo  
e que seja eficaz contra o transmissor de tais doenças. 
 

Se o Aedes não pica, com doença não fica - Hidratante e 
repelente natural de citronela.  

MACEDO,Daniela Notoya; SILVA, Yasmim Santos ; BARBOSA, Kathya Borges   

Figura 1 – Introdução do óleo de citronela ao creme hidratante. 

  E. E. Professor Fábio Hacl Pínola – Nazaré Paulista – Diretoria de Bragança Paulista-SP  

CONSTANTINO, Maurício Gomes; SILVA, Gil Valdo José da; DONATE, 
Paulo Marcos.  Fundamentos de química experimental. 1ª 
Edição. São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo, 2006. 

BIAZZI, Eliza S. Saúde pelas plantas. 13ª Edição. Tatuí. Casa 
Publicadora Brasileira, 1996. 

ELY, Claudete; LINDNER, Edson; AMARAL, Lisandra; BOM, Marlone; 
LETTRES, Raquel. Diversificando em química. 2ª Edição. Porto 
Alegre. Editora Mediação, 2013 

UOL. Zica e microcefalia. Disponível em: < 
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/redacao/2016/03/28/zika-esta-chegando-com-mais-forca-
no-sudeste-pico-deve-ser-em-abril.htm > Acesso em: 24 agosto 
2016. 

ECYCLE. Seis tipos de plantas funcionam como repelentes 
naturais de insetos. Disponível em: < 
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-
dia/1575-seis-tipos-de-plantas-funcionam-como-repelentes-
naturais-de-insetos.html > Acesso em: 24 agosto 2016. 

RESULTADOS 

Preocupados com esse problema que atinge e ameaça a nossa 
comunidade, fomos  encorajados  a buscar soluções que auxiliem no 
combate ao Aedes aegypti cuja picada é responsável pela 
transmissão de várias doenças. Será possível desenvolver um creme 
que hidrate a pele, usando como base a planta citronela, que 
afugenta esse mosquito, mas que seja, ao mesmo tempo, um 
produto acessível a toda a população de nossa comunidade? 

METODOLOGIA 
A produção do creme foi dividida em três etapas: 
Etapa 1-Foram realizadas pesquisas bibliográficas como suporte às 
pesquisas descritiva e experimental: através da leitura de livros sobre 
química, botânica, especificamente, literatura fitoterápica e visita à 
sites que abordam o assunto.  
Etapa 2 - Fizemos o levantamento dos componentes usados na 
elaboração e manipulação do creme repelente; investigamos sobre as 
propriedades da citronela e extração do seu óleo ;extraímos  pelo 
método de extração a frio, com o uso de álcool de cereais, por ser 
mais eficiente e prático. pesquisamos  sobre as propriedades de cada 
substância usada na fórmula do creme hidratante. 
Etapa 3- Medimos e misturamos a quantidade de cada substância, 
como a seguir:  500ml de álcool de cereais, 10gr de citronela 
triturada e deixamos agir por 3 dias. Para produzir o creme foi 
utilizado: 40gr de Monoestearato de glicerina,30gr de estearina,20ml 
de óleo mineral ,10ml óleo de semente de uva, de óleo de amêndoas 
e de germe de trigo,1gr de nipagim e alantoina,10ml de 
propileno,8ml de trietanolamina e 870ml de água.  Introduzimos o 
óleo extraído da citronela  ao creme. 
Etapa 4 - Testes para a realização do creme: densidade, para 
Gomes Constantino, Silva e Donate (2006,p. 37 e 38) ”materiais 
homogêneos em geral, nas quantidades que habitualmente 
manipulamos, apresentam uma razão constante entre sua massa e 
seu volume no entanto pode ser definida como massa por unidade de 
volume, chamamos de densidade absoluta ou de massa especifica do 
material”; de ph, de viscosidade e toxidade  do produto, 
corrosividade, comedogenicidade, irritação ocular, 
fotossenssibilização. 
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RESULTADOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERENCIAL TEÓRICO

INTRODUÇÃO
O sonambulismo consiste em um despertar desequilibrado do cérebro,
que ocorre geralmente entre uma e duas horas depois que a pessoa
adormece, acontecendo na fase não-REM. Durante esse distúrbio
ocorrem ações inconscientes como: andar, falar, fazer atividades
diárias, entre outros. Praticar ações inconscientes é altamente
perigoso e prejudicial, tornando esses episódios constrangedores
(GUILLEMINAL et al, 2005). Quinze por cento da população mundial
já sofreu pelo menos um episódio. Atualmente 2,5% da população
adulta é sonâmbula. Alterações no sono determinam má qualidade ao
desempenho e interferem na saúde, às vezes, de forma muito grave
(BROUGHTON, 1968).

JUSTIFICATIVA
O sonambulismo é um distúrbio que oferece riscos à integridade de
seus portadores. Apesar de ser uma das mais graves parassonias, não
possui um tratamento eficiente, seja para a prevenção ou para a cura.
A identificação do estado de sonâmbulo é feito por um exame chamado
polissonografia, mas que causa desconforto e não é capaz de
monitorar o paciente de forma constante durante todas as noites de
sono. Assim, existe urgência em se encontrar formas de se prever,
identificar e auxiliar o sonâmbulo, principalmente no momento em que
o distúrbio se manifesta, a fim de evitar que o mesmo se submeta a
acidentes, colocando em risco sua integridade (TURCO et al, 2011).

Medidor Cardíaco Para Sonâmbulos
OLIVEIRA, Nathália Souza de (autor); ASSENSO, Rafael (orientador) 

E. E. Alexandre von Humboldt – DE CENTRO-OESTE

METODOLOGIA

O monitoramento do ritmo cardíaco, através de um dispositivo
desenvolvido para esta atividade, permite prever e identificar a
manifestação do estado de sonambulismo, possibilitando a tomada de
medidas preventivas que garantam a integridade do sonâmbulo.

HIPÓTESE

- Pesquisa bibliográfica: Levantamento por meio de artigos em
periódicos científicos a respeito do conceito de sonambulismo e seu
contexto em relação aos distúrbios do sono, além de suas
características, incidência, tratamentos e eficiência. Identificação das
características do sonambulismo que permitam seu monitoramento.

- Desenvolvimento de softwares para operação do protótipo:
elaboração do programa de computador para a operação da placa de
Arduíno na detecção e envio de dado para o aplicativo instalado no
computador; Elaboração de programa de computador capaz de
receber, exibir e analisar os dados obtidos pelo medidor, além de
emitir alertas quando o paciente estiver no estado de sonâmbulo, a
partir de programa de uso livre encontrado na internet.

- Montagem do protótipo: Conexão do sensor de batimentos
cardíacos com a placa de arduino e da placa com o computador
através do cabo USB; Testes experimentais para a verificação da
funcionalidade e eficiência do protótipo elaborado. Quanto a
apuração do ritmo cardíaco e a transmissão de dados para o
programa instalado no computador.

- Revisão do protótipo e correção dos problemas detectados nos
primeiros testes experimentais. Colocação de protetor no sensor
para evitar influencia de luz externa. Aperfeiçoamento do protótipo
para transmissão sem fio: Inserção de um circuito elétrico formado
por uma placa transmissora de Bluetooth; Configuração da
programação do arduino para transmitir informação para aplicativo
de celular.

- Testes experimentais: verificação da eficiência do protótipo quanto
a transmissão de dados a respeito do ritmo cardíaco e emissão de
aviso “Acordado na tela do celular”. Verificação da melhora da
eficiência da medida com o isolamento do sensor em relação á luz
externa.

A pesquisa teórica trouxe como resultado a caracterização do
sonambulismo enquanto distúrbio do sono e sua contextualização diante
de outros distúrbios de mesma natureza. Obteve-se informações sobre os
tratamentos utilizados e sua eficiência, o que permitiu identificar a
necessidade de desenvolver um método de monitoramento e identificação
do momento de sonambulismo de modo eficaz. O principal resultado da
pesquisa teórica foi a verificação de que existe uma relação entre o ritmo
cardíaco e o momento de sonambulismo (GUILLEMINAL et al, 2005), o que
permitiu propor a construção de um dispositivo capaz de monitorar o
sonâmbulo através das batidas do coração.
A parte experimental consistiu, na primeira etapa, em construir um
medidor cardíaco ligado á um programa de computador capaz de exibir os
dados coletados pelo medidor. O medidor tem como base um dispositivo
que verifica o ritmo cardíaco através de uma luz que tem a função de
detectar a circulação sanguínea e a partir dessa frequência de circulação
fornecer os batimentos cardíacos. Este sensor deve ficar preso ao dedo do
sonâmbulo enquanto o mesmo dorme, monitorando constantemente o
ritmo cardíaco. As funções do protótipo são operadas através de uma
placa de Arduíno. O material utilizado é descrito na figura 1.

Figura 1- Sensor de
batimentos cardíacos; 2-
Arduino Uno; 3- Cabo USB
(fonte: autores)

Para medir o ritmo cardíaco, coloca-se a ponta
do dedo indicador sobre a luz verde do medidor.
O programa de computador para operação da
placa de Arduíno foi elaborado através de um
programa obtido do website
https://www.arduino.cc/en/Main/Software,
combinado com um código com informações de
leitura de batimentos obtido em
http://www.ohnitsch.net/2015/03/18/measurin
g-heart-rate-with-a-piezoel ectric-vibration-
sensor/, em linguagem C. Foram feitas algumas
modificações necessárias. Encontrou-se assim o
programa Prossessing, que possui um código C

O aplicativo se mostrou eficiente na função de detectar o estado de
sonambulismo do paciente através de alterações do ritmo cardíaco e
emitir um aviso para que pessoas possam auxiliar o sonâmbulo e afastá-lo
do risco de acidentes. A pesquisa realizada possui espaço para
continuação, no que se refere ao aperfeiçoamento do protótipo e a
extensão do seu uso no monitoramento de outras doenças.

GUILLEMINAL, C., KIRISOGLU, C., BAO,G., ARIAS, V.,CHA, A., LI, K.
K.Adult chronic sleepwalking and its treatment based on
polysomnography, Brain 128:1062–1069, 2005.

QUESTÃO PROBLEMA

É possível desenvolver uma forma eficiente e não invasiva de auxiliar
o sonâmbulo quando manifestar o distúrbio, protegendo-o de
possíveis acidentes que coloquem em risco sua integridade?

Na segunda etapa, o objetivo foi desenvolver uma forma de se transmitir
os batimentos cardíacos apurados pelo sensor para um aplicativo de
celular. Primeiramente buscou-se uma forma de realizar a transmissão
via WI-FI, porém não foi encontrada nenhuma forma eficiente viável até
o momento. Assim, decidiu-se fazer a transmissão via Bluetooth.
Utilizou-se então uma placa eletrônica com esta função, associada a um
circuito contendo um resistor de 10kΩ e um de 20kΩ, representados na
figura 2. O sistema se mostrou capaz de transmitir um aviso alertando
sobre a manifestação do distúrbio por parte do sonâmbulo. Podemos ver
o sistema em funcionamento na figura 3.

compatível ao utilizado no Arduíno para que os batimentos fossem
visíveis. Fez-se algumas alterações para que o código funcionasse com
eficiência. Identificou-se uma pequena interferência da luz externa no
sensor, o que pode ser solucionado com a utilização de uma espécie de
luva de dedo. O protótipo mostrou-se eficiente em medir e transmitir a
informação do ritmo cardíaco para o programa de computador.

Figura 2- circuito em funcionamento
(fonte: autores)

Figura 3 – aplicativo em
funcionamento (fonte: autores)

TURCO, G. F.; REIMÃO, R.; ROSSINI, S.; ANTONIO, M. A.; BARROS, R. G.
M. F.; ANTONIO, A. Distúrbios do sono e qualidade de vida em crianças e
adolescentes obesos – revisão bibliográfica. Neurobiologia, 74 (2): 171-
180, 2011.
BROUGHTON, R.J.; SleepDisorders: DisordersofArousal?: 1968
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RESULTADOS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O extrato de quina, nas concentrações testadas demonstrou-se 

eficiente no combate a larva do Aedes agypti em ambas situações, 

porém como previsto, sob ação da luz, o resultado foi melhor (cerca 

de 25%), comprovado com a redução do tempo para a ação 

“larvicida”. Pretende-se repetir os testes com novas concentrações, 

para tentar reduzir o tempo necessário para matar as larvas. Outra 

etapa da pesquisa consiste em investigar a constituição química da 

planta testada, por meio de ensaios fitoquimicos em parceria com 

universidades, e utilizar o princípio ativo isolado para novos testes.  

Referencial Teórico 

INTRODUÇÃO 

Com o crescente aumento dos casos de Dengue, Zika Vírus e 
Chikungunya, novos métodos de prevenção à proliferação  do 
mosquito Aedes aegypti são pesquisados todos os dias. Na tentativa 
de mitigar este problema de maneira economicamente e 
ambientalmente sustentável, o busca por compostos de origem 
natural encontra-se em alta, primeiro por na maioria das vezes 
serem biodegradáveis, desta forma gerando menos resíduos 
poluentes, bem como por serem facilmente manipulados.  
Uma nova tecnologia que utiliza fontes luminosas para tratamentos 
dos mais diversos gêneros, se baseia na eliminação de células por 
aquecimento mediante radiação luminosa em curtos períodos e 
regiões bem localizadas (específicas), esta técnica é conhecida como 
fotossensibilização.  

QUESTÃO PROBLEMA 

Qual o efeito do extrato hidroalcoólico de “Quina” sobre as larvas do 
Aedes aegypti em diferentes condições de luz? 

JUSTIFICATIVA 

A região noroeste do Estado de São Paulo é conhecida por suas altas 
temperaturas e longos períodos ensolarados. Este projeto visa 
aproveitar esta radiação para eliminar as larvas de Aedes aegypti 
tornando os sensíveis a luz, após a exposição ao extrato 
hidroalcoólico da planta Coutaerea hexandra (Quina Quina). 

Figura 1 – Tronco da planta “Quina do mato”, de onde é feito o extrato. Solução de sulfato de quinino sob luz UV 
(Montagem) 

Tabela 1: Resultados do tempo para morte das larvas de Aedes aegypti em diferentes volumes de extrato e condições de 
luz  

Fotossensibilizador natural para larvas Aedes 
aegypti 

NETTO, Raquel Autor 1; OLIVEIRA, Leandro Professor Orientador 

Produção do Extrato: Pesar 10 g de pó de Quina (Coutaerea 

hexandra), misturar com 1000 ml de álcool etílico a 25%. Armazenar 

durante 3 dias em recipiente escuro e fechado para completa 

percolação. Proceder filtragem e estocar o material filtrado ao abrigo 

da luz e calor excessivo. O Extrato gerado terá uma concentração de 

10 mg/mL 

Do teste: Separar larvas de Aedes aegypti em tubos de ensaio 

numerados (para facilitar o controle), de modo que cada tubo 

contenha exatamente 1 larva. Colocar volumes diferentes do extrato 

em cada tubo, e cronometrar o tempo necessário para matar cada 

larvar. Esta etapa deve ser realizada em ambiente de pouca luz! 

Repetir o passo anterior, porém, logo após a adição do extrato de 

quina, expor os tubos de ensaios sob luz solar (ou fonte de luz 

artificial, preferencialmente UV de baixa intensidade) e realizar a 

cronometragem do tempo necessário para matar cada larvar.  

 

PORTAL DA SAÚDE. Orientação e Prevenção. Disponível em: < 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/links-de-interesse/301-dengue/14610-

curiosidades-sobre-o-aedes-aegypti> Acesso em 06 de Agosto de 2016.  

PORTAL BRASILEIRO DE DERMATOLOGIA.  Fotossensibilidade. Disposnivel em: < 

http://www.sbd.org.br/doencas/fotossensibilidade/> Acesso em 22 de Agosto de 2016.  

PLANTAS QUE CURAM. Quiquina. Disponivel em : < 

http://www.plantasquecuram.com.br/ervas/quina.html#.WLC7zvnyvIU > Acesso em 25 

de Outubro de 2016. 

E. E. Lesbino de Souza Alkimin - Populina 

METODOLOGIA 

Pesquisadora Raquel, separando as  
larvas do Aedes aegypti 

Raquel, aplicando o extrato hidroalcoólico  
da Coutaerea hexandra (Quina)  

Fonte: Leandro E.S Oliveira 30/08/2016 Fonte: Leandro E.S Oliveira 30/08/2016 

Os resultados foram registrados em tabelas, as quais estão 
apresentadas a seguir:  
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Introdução do triturado de pet na produção de 
massa de  cimento. 

Marcondes, Guilherme Barbosa ; Hernandes, Professor Marcio Gledson da Silva   

E. E. Afonso Cáfaro – DE Região de Fernandópolis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução e Justificativa 
Criada no período de 1941 pelos ingleses Whinfield e Dickson, o politereftalato de 

etileno, mais conhecido como “garrafa PET”, vem se tornando um material muito 
comercializado pelos seres humanos, desempenhando diversas funções que 
facilitam a nossas vidas, porém como é consumida em excesso, vem se tornando um 
problema agravante ao ambiente, uma vez que, descartados de forma inapropriada 
pode poluir o meio por até 400 anos.   
    O PET é produzido pela reação entre o etileno glicol (glicol etilênico) e o acido 
tereftalato ou o tereftalato de dimetila, pela reação de condensação, gerando o 
polímero em questão e água como produto secundário. 
“O PET, é um termoplástico que possui varias propriedades tais como leveza, 
transparência, brilho e facilidades de ser moldado, inodoro, insípido, atóxico e 
inerte”. (Departamento de Engenharia Química – Polímeros) Mano, 1991. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Hoje no Brasil segundo Saldanha (2010),  são produzidos cerca de 9 bilhões/ ano  
deste material e 53% não são reaproveitados, ocasionando problemas ambientais 
como poluição de rios, solo, entupimento de esgotos e outros.  

Avaliamos então que sua introdução em algo de amplo consumo, gerando um  
produto de qualidade, minimizará a poluição ao ambiente.  A nossa busca  resultou 
na massa de cimento. 

O cimento que é constituído basicamente por calcário e argila, passa por processos 
de mistura, moagem, aquecimento e empacotamento. Ao ser misturado com a água, 
se torna uma  massa de alta resistência mecânica, usada na construção civil em 
diversos contextos  como na estruturação, na vedação, no chapisco, no contra piso e 
etc. 

Neste contexto e interessados em contribuir com alternativas sustentáveis à 
problemática da disposição final da garrafa Pet, este projeto busca introduzi-la em 
massas de cimento  que apresente benefícios e resultados satisfatórios à construção 
civil  contribuindo para a sustentabilidade.  

QUESTÃO PROBLEMA 
É possível produzir massa para construção civil com triturado de PET?   

HIPOTESES 
Acreditamos que a PET: 
Possa  se tornar um incremento a massa de cimento, dando maior resistência a  
estrutura. 
Torne a massa impermeável, diminuindo a proliferação de fungos. 
Possa diminuir o custo das obras em residências, por ser um material barato. 
Possa diminuir a carga de peso para os trabalhadores civis. 
Possa ser retirada do meio ambiente e ser usada em beneficio a população.      

  Pesquisa bibliográfica  
• sobre  a história e a  composição da garrafa pet. 
•  a composição do cimento . 
•  os diversos tipos de massa da construção civil e suas utilidades. 
 

 Pesquisa experimental 
• Etapa 01 - Montagem do corpos de prova padrões utilizando areia, cimento e 

água até dar o ponto de uma massa homogênea. Separamos a massa em duas 
amostras idênticas obtendo as amostras 1 e 2. Da mesma maneira  foi feito com 
as amostra 3 e 4 (padrão). 

• Etapa 02 – Montagem de massa  utilizando o  pet, retirando parte da areia e 
substituindo pela mesma, nas seguintes proporções 5%, 15% e 25%, formando:  

As amostras (CPs)  5 e 6 com 5% do triturado de pet. 
As amostras (CPs)  7 e 8 com 15% do triturado de pet. 
As amostras (CPs)  9 e 10 com  25% do triturado de pet.  
• Etapa 03 - Testes com os  CPs, para verificar a impermeabilidade e a resistência 

mecânica de cada e a média entre os mesmos. 
• Etapa 04 – Montagem de 04 novas amostras (CPs) para conclusão de dados 

finalizando os testes de resistência mecânica.  
• Etapa 05 – Análise dos dados coletados e produção do relatório. 

RESULTADOS 
Foi realizado o  teste de impermeabilidade, em que  testamos o poder de absorção 
dos corpos de prova padrão e dos corpos com  triturado de pet e obtivemos os 
seguintes resultados: 

Massa 
Inicial 

Massa final Massa 
absorvida 
de água 

(%) 

CP-PADRÃO 1330 g 1397 g 67g 10, 5 % 

CP-5% 1223 g 1330 g 107 g 10,4 % 

CP-15% 1275g 1414 g 139 g 11 % 

CP-25% 1225 1285 g 60 g 4,6 % 

Fig. 02 – Aluno Guilherme realizando teste de 
 impermeabilidade 

No teste de resistência mecânica observarmos o grau de resistência dos CPs, que 

apresentavam dias de curas  diferentes, como mostra a tabela: 

Fonte: O autor  Fonte: O autor  

Amostra Pressão ( 
Suportada) 
(t) 

Tempo de 
cura 

 Proporção 

1 e 2 3.905 t 19 dias  padrão 

3 e 4 2.915 t 19 dias  padrão 

5 e 6 1.855 t 13 dias   5% 

7 e 8 1.525 t 9 dias  15% 

9 e 10 1.705 t 9 dias  25% 

Fig. 03 - Resultados dos testes de resistência mecânica  

Fig. 01 - Resultados dos testes impermeabilidade dos CPs. 

Fig. 04 – Corpo de prova submetido a teste e 
resistência mecânica 

Fonte: O autor Fonte: O autor 

As últimas  4 amostras tiveram tempo de cura de 28 dias conforme as normas 
ABNT e foram submetidas ao teste de resistência mecânica apresentando os 

resultados: 

Amostra Pressão ( 
Suportada) 
(t) 

Tempo de 
cura 

 Proporção 

1 3,835 t 28 dias  padrão 

2 3,850 t 28 dias    5% 

3 3,780 t 28 dias   15% 

4 3,815 t 28 dias   25% 

Fig. 05:Resultados do 2.º  teste de resistência mecânica  

Fonte: O autor 

Considerações finais/Perspectivas futuras 
Os resultados obtidos com os corpos com o padrão de secagem da ABNT aumentou a 
expectativa e a probabilidade de que a massa com PET valide a hipótese constituindo-
se um material sustentável que possa ser usado por todos. A perspectiva atual é firmar  
parcerias para viabilizar o uso dessa massa na construção civil. 

Fontes de pesquisa 
GOMES. Patrick. Como fazer uma mistura de cimento. Disponível em 

http://casa.umcomo.com.br/articulo/como-fazer-uma-mistura-de-cimento-3358.html.  Acesso em 

18/05/2016. 

MARTINS, Aline et al. Cimento. Curitiba. 2007. Disponível em 

https://www.unochapeco.edu.br/static/data/portal/downloads/1276.pdf. Acesso em 03/05/2016. 

PLÁSTICO: história, composição, tipos, produção e reciclagem. Disponível em 

http://www.recicloteca.org.br/material-reciclavel/plastico/. Acesso em 15/04/2016. 

 SALDANHA.     Renato    Luiz     Soares    Niterói.    2010.      Disponível    em 

www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/n203780.pdf         Acesso     em 15/04/2016. 
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Propriedades do polímero Poli - Tereftalato de Etileno 

Características do Polímero Valores 

Massa Molecular 15.000 – 42.000 

Densidade 1,33 – 1,45 

Indice de Refração 1,65 – 1,66 

Temperatura de Fusão 250 – 270ºC 

Temperatura de Transição Vítrea 70 - 74ºC 
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RESULTADOS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Temos como perspectiva futura  a parceria com uma universidade que possa fazer os 
testes em humanos e também produzir a pomada usando o a polpa do fruto e 10% de 
cloridrato de benzoíla buscando potencializar o tempo de validade. 

A pomada após o segundo procedimento se mostrou com textura e odor agradável o 
que indica que poderá ser bem aceita. Nesse momento, em parceria, com uma 
farmácia de manipulação, a pomada será produzida mantendo as proporções que 
encontramos, isso será realizado para garantir a segurança na esterilidade do produto 
para ser usado por humanos. Vamos então buscar a parceria com Universidades 
próximas para realizar os testes em voluntários. 

Referencial Teórico 

INTRODUÇÃO 

A jabuticaba é uma planta  frutífera nativa do Brasil, originária do centro-sul, 
pertencente à família Myrtaceae, de ocorrência espontânea em grande parte do país 
(GOMES, 1983; BARROS et al., 1996; DONADIO, 2000; BRUNINI et al., 2004; LIMA et 
al., 2008, apud ZICKER, 2011)). Seus  frutos são tipo baga globosa. Segundo LIMA et 
al. (2006),  na Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos  a jabuticaba é uma 
fonte apreciável de vitamina C, potássio, magnésio e fibras.  
Segundo  MESSIAS, et al (2015) a jabuticaba é um fruto considerado pela população 
de poder cicatrizante. De posse desta ideia e pela observação do uso da mesma por 
familiares é que desenvolvemos este projeto buscando produzir uma pomada 
cicatrizante para poderá ser usada no tratamento de acnes, mal que afeta 
principalmente adolescentes, considerando também o quão sustentável ela será já 
que sua produção terá baixo custo pois a fruta é comum nos quintais das nossas casas 
e a base é um produto barato encontrado facilmente em farmácias.  

QUESTÃO PROBLEMA 

É possível produzir uma pomada da polpa da jabuticaba que auxilie 
na cicatrização de lesões na pele e acnes? 
 
JUSTIFICATIVA 
As acnes e outras lesões de pele são muito comuns em adolescentes e 
causam desconforto físico e emocional, buscamos então desenvolver algo 
que pudesse minimizar estes incômodos. Observando o uso da jabuticaba, 
fruta típica da nossa região, por familiares no tratamento de diversos males, 
pensamos em produzir uma pomada com a polpa dessa fruta já que por ser 
típica da região é de baixo custo e também se constituir num produto 
natural. 

Fonte: Alan Santos em 08/05/16 

Título 
 Pomada a base da polpa da jabuticaba auxiliando na cicatrização de lesões da pele 

 e acnes 
Cientistas (estudantes): Bruno César Ferreira e Paulo Sormani Timporini Neto  
Professora orientadora: Malta Pereira Prates Campos 

Fonte: Malta Campos em 15/08/16 

-Pesquisa Bibliográfica: 
   Estudo da origem,  propriedades e usos da Plinia cauliflora (jabuticaba) e 
seus benefícios a saúde. 
 
- Pesquisa Experimental: 
   Produção do extrato de Plinia cauliflora (jabuticaba)  seguindo o 
procedimento:  
 Fervemos a água, pulverizamos com álcool 70%, lavamos os frutos e 
esterilizamos, trituramos com a ajuda do almofariz com pistilo, separamos a 
polpa com a ajuda da peneira, pesamos a substância (polpa) e completamos  
com creme neutro na proporção de  7,5 g polpa e  7,5g de creme base. 

ACNE. Disponível em http://www.adcos.com.br/conteudo/acne . Acesso em 
07/06/2016. 
 
COUTINHO, Gilberto. Jabuticaba possui inúmeras propriedades nutricionais e 
medicinais. Disponível em 
 http://www.diariocatolico.com.br/2012/11/jabuticaba-possui-inumeras-
propriedades.html . Acesso em 14/05/2016. 
 
JABUTICABA. Disponível em http://brasilescola.uol.com.br/frutas/jabuticaba.htm . 
Acesso em 29/04/2016. 
  
POMADAS de líquidos, cremes e pomadas. Disponível em 
http://pt.slideshare.net/jucievasconcelos/pop-manipulao-de-pomadas. Acesso em 
17/05/2016. 

E.E. AFONSO CÁFARO  
 

METODOLOGIA 

Fig. 01 - – Alunos Paulo Timporini ,Bruno César e  prof° Malta Campos, fazendo a pesagem  da 
polpa do fruto  

2.º Procedimento 
- Usamos 100 ml do fruto triturado, conforme o 1.º procedimento  e 10 ml 
do álcool 70%  resultando em 110 ml da mistura que ficou em repouso  por 
30 dias, tempo necessário para que a mistura  tenha melhor concentração. 
Após esse período a mistura passou pelo destilador para retirada do álcool 
e  transformamos o líquido em uma pomada utilizando uma base neutra, 
adquirida em farmácia. 

Fig. 3 – Estudante misturando os componentes  da pomada 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Alan Santos, 8 de maio de 2016.  

Fig. 02   Alunos Paulo Timporini  e Bruno César  retirando o extrato do fruto através da 
maceração 
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RESULTADOS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Analisando os resultados da pesquisa, percebe-se que os objetivos 
foram atingidos, pois foi encontrada uma finalidade para os dejetos 
dos frangos. Outro ponto positivo deste trabalho foi a facilidade da 
construção do sistema, apresentando um baixo custo para os 
pequenos produtores e podendo ser utilizada em granjas de grande 
porte. 
Para continuação do projeto, estão sendo realizados testes para o 
desenvolvimento de uma nova técnica de hidroponia utilizando o 
biofertilizante produzido no aviário, bem como o biogás produzido 
pelo biodigestor está em análise para que possa ser utilizado como 
combustível para veículos automotores. 
 

Ao final do processo são produzidos, em média, 12 litros de 
biofertilizante líquido e 8 quilos de biofertilizante em estado sólido, 
os quais foram depositados no solo. 
Para a análise, foram enviadas ao laboratório 100g do solo de 0 a 
20cm de profundidade, antes e após a aplicação do biofertilizante. 
Analisando os resultados no gráfico (Figura 3), observamos que o 
solo antes de receber o biofertilizante, apresentava baixa 
concentração de dos elementos químicos magnésio e potássio e após 
a aplicação, tiveram seus níveis elevados. O elemento cálcio teve 
uma diminuição na sua concentração. 
Outro fator a ser considerado foi o aumento do pH do solo (Tabela 1) 
após a aplicação do biofertilizante, fator esse,  relevante para sua 
correção. 
Concluímos que houve uma alteração significativa no solo após a 
utilização do biofertilizante, demonstrando que o sistema de 
captação dos dejetos de frangos é eficiente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

REFERENCIAL TEÓRICO 

INTRODUÇÃO 
A questão ambiental gera concernimento na sociedade, bem como 
efeitos nas estruturas econômica, social e na relação de produção e 
consumo. A gestão dos processos ambientais influencia na 
diminuição do impacto ambiental, pois os mesmos podem gerar 
situações irreversíveis e imensuráveis tais como: contaminações do 
solo, ar e água. Esse projeto tem como objetivo produzir um sistema 
de captação de dejetos de frango para a produção de biofertilizante 
para o solo e analisar a viabilidade do sistema para o pequeno e 
grande produtor. A pesquisa será norteada por análise bibliográfica e 
de campo, visando a melhoria do meio rural. 

 QUESTÃO PROBLEMA 
Observamos que, na região onde foi realizado o projeto, há um 
grande número de aviários, porém os avicultores não estão 
utilizando os dejetos na propriedade como forma de fertilizante. Em 
contrapartida, está havendo muito investimento na compra de 
fertilizante artificial. Sendo assim, por que não montar um sistema 
de captação integrado com o biodigestor aproveitando esses desejos 
concomitante a avicultura da região? 
 JUSTIFICATIVA 
Visamos enfatizar os benefícios ambientais e financeiros da utilização 
do fertilizante natural, quando comparado aos impactos causados 
pelo artificial ao meio ambiente.  

No decorrer deste projeto, ocorre a produção de biogás, o qual pode 
ser armazenado e utilizado em residências como uma fonte de 
energia renovável, tal qual ainda não é difundida na região. 

Figura 1 – Aviário Biossustentável 

Figura 4 – Análise solo antes da 
aplicação do biofertilizante 

Aviário Biossustentável 
LIMA, Adrian Henrique Nogueira de; CASTILHO, João Victor Alves de; AZEVEDO, Márcia Maria de Jesus    

1ª  Etapa: Planejamento 
Estudando os aviários, sistemas de captação de dejetos e práticas de 
sustentabilidade, iniciamos o projeto, priorizando materiais 
reutilizáveis para a construção.  
2ª Etapa: Construção do aviário 
As paredes do aviário foram construídas com madeira reutilizável, o 
teto foi coberto com calha e a parte inferior foi construída com 
bambu (Figura 2), pois, tem baixo custo e apresenta um formato 
adequado para que os dejetos possam ser repassados para a outra 
etapa do sistema. 
Para a captação dos dejetos do aviário, a calha foi construída para 
ligar o aviário ao biodigestor, que foi feito com um galão de 20 litros, 
canos e cotovelos de PVC.  
3ª Etapa: Biodigestor 
 No biodigestor, os dejetos iniciam o processo de fermentação e 
produção de biogás, que é pressurizado com um compressor de 
geladeira, o qual transfere este biogás para um botijão convencional, 
testado com um maçarico acoplado na válvula do botijão, para 
comprovar a sua combustão.  
4ª Etapa: Tanques 
A fermentação continua na passagem dos dejetos para o primeiro 
tanque, feito com galão de óleo reutilizado, que também ocorre a 
fase de decantação. Por meio dos canos de PVC, os dejetos vão para 
o segundo tanque, construído com o tipo de galão, para a fase de 
filtração. Nesse tanque, são inseridas brita e uma tela de aço 
galvanizada, onde a solução, agora com consistência sólida, é 
retirada para biofertilização e o restante da solução filtrada passa 
para o terceiro tanque, acoplado ao segundo (Figura 1). 

SANTOS, Edval Luiz Batista dos.; JUNIOR, Geraldo de Nardi. Produção de biogás a partir 
de dejetos de origem animal. Botucatu, SP. 2013. 
OLIVEIRA, Paulo Armando V. de. Projeto de biodigestor e estimativa da produção de 
biogás em sistemas de produção. Concórdia, SC. 2005. 

E. E. Dª Elisa de Campos Lima Novelli – DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE ITARARÉ 

METODOLOGIA 
Figura 5 – Análise do solo depois 
da aplicação do biofertilizante  

5ª Etapa: Biofertilizante 
Como a matéria depositada no biodigestor segue a proporção de 1Kg 
de dejetos para um 1 Litro de água, o resultado desta fermentação 
são dois tipos de fertilizantes, sendo um sólido e um  liquido, que são 
separados por um filtro com brita.  
O fertilizante liquido é aplicado por um sistema de gotejamento 
(Figura 4 e 5), que o leva diretamente nas raízes da planta cultivada. 
Já o fertilizante solido é colocado manualmente no local de cultivo. 

 

Figura 2 – Assoalho de bambu 

Determinação  Índice 
antes da 
aplicação 

Índice  
após a 

aplicação  

Determinação Resultado 
antes da 
aplicação 

Resultado 
após a 

aplicação 

pH (CaCl2)  5,5 5,6 Acidez 
trocável (KCL) 

0 
mmolc/dm³ 

0 
mmolc/dm³ 

pH Tampão 
(SMP) 

6,41 6,76 Acidez total 
(Cálculo) 

27 
mmolc/dm³ 

19 
mmolc/dm³ 

Acidez não 
trocável 

27 
mmolc/dm³ 

19 
mmolc/dm³ 

Figura 3 – A ação do biofertilizante 

Tabela 1 – Valores do pH do solo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa não visa induzir a uma auto medição por 
pessoas hipertensas, a finalidade da pesquisa é juntar conhecimento 
popular com o estudado em sala de aula. Buscar novas possibilidades 
de tratamento, portanto trata-se de apenas um experimento 
científico que chame a atenção de órgãos que possam produzir e 
testá-lo. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

INTRODUÇÃO 

A Hipertensão Arterial é a mais frequente das doenças 
cardiovasculares. No Brasil são cerca de 17 milhões de portadores de 
hipertensão arterial. O que é um problema grave de saúde pública. 
O tratamento geralmente é feito com fármacos anti-hipertensiva 
(Ministério da Saúde, 2006). O álcool é um exemplo de drogas 
depressoras, atuam nas sinapses, reduzindo a atividade do sistema 
nervoso central, deixando a pessoa sedada, relaxada, calma. Aliando 
esse conhecimento a sabedoria popular e algumas pesquisas que 
o maracujá e a camomila possuem efeitos calmantes, podem reduzir 
o estresse, irritabilidade, nervosismo e ser sedativos, a ideia de usa-
los como remédio natural para a hipertensão pode se tornar uma 
realidade. 
 
QUESTÃO PROBLEMA 

A partir de substâncias depressoras do sistema nervoso humano e 
de outras naturais relaxantes (álcool, maracujá e camomila), apenas 
utilizado para inalar, pode-se diminuir o problema de hipertensão 
arterial? 

JUSTIFICATIVA 

LENETIVO - substância aromática natural para 
controle da hipertensão arterial. 

 Autor 1:NAYARA VITÓRIA DA SILVA SANTOS. Autor 2: RAINE DE CÁSSIA OLIVEIRA. – 9º A. Professora: NOELI 
FERREIRA RODRIGUES. 

• Bater meio maracujá no liquidificador, peneirar.  
• Fazer o chá de camomila e usar 90ml dele. 
• Pegar 30 ml de álcool (usado para limpeza). 
• Misturar os ingredientes em um recipiente. 
• Misturar o suco do maracujá, com a infusão das flores da 

camomila em um pouco de álcool.  
• Aferir a pressão arterial de uma pessoa hipertensa e medir sua 

pressão arterial antes de inalar o composto e depois de inalado.  
• Dentro de alguns dias verificar se houve diminuição significativa 

na pressão arterial. 

ANDRADE, J.B., PEREIRA, P.A.P., Fontes, reatividade e quantificação 
de metanol e etanol na atmosfera. Instituto de Química - UFBA - 
Campus de Ondina - 40170-290 - Salvador - Bahia Recebido em 
19/6/97; aceito em 14/4/98.AMARAL, W., DESENVOLVIMENTO DE 
CAMOMILA E PRODUÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL SOB DIFERENTES 
CONDIÇÕES DE MANEJO. Dissertação (mestrado) - Universidade 
Federal do Paraná – Curitiba, p.83 .2005. 
VIEIRA, M. A. R., Caracterização dos ácidos graxos das sementes e 
compostos voláteis dos frutos de espécies do gênero Passiflora. 
Dissertação (mestrado)-Universidade Estadual Paulista – Botucatu, 
p.71.2006.   
CURRÍCULO DO ESTADO DE SÃO PAULO: Ciências da Natureza e 
suas tecnologias/Secretaria da Educação; coordenação geral, Maria 
Inês Fini; coordenação de área, Luís Carlos de Menezes – São Paulo: 
SEE, 2010. 

E. E. Otília de Paula Leite – DE ITU. 

METODOLOGIA 

Figura 5 – Imagem do tipo de camomila (Chamomilla recutita) utilizada. Figura 6 – Composição da camomila para as 
propriedades esperadas. 

O presente projeto visa aliar a sabedoria popular, onde observa-se 
que algumas pessoas tem o costume de cheirar álcool, visando 
diminuir a pressão arterial, com o conhecimento científico, 
produzindo então uma substância aromática natural para tratar da 
pressão arterial, feita com maracujá, álcool etílico diluído e 
camomilaSabe-se que o maracujá-amarelo (Passiflora edulis) é 
utilizado como sedativo, calmante, no tratamento da hipertensão, 
sintomas da menopausa, cólicas infantis e insônia, ansiedade, 
taquicardia, palpitações e dores musculares.(Vieira, 2016) 
A camomila, Chamomilla recutita, pode ser utilizadas tanto na 
medicina cientifica como na popular devido aos seus principais 
constituintes. (Amaral, 2005). 
 O etanol não é considerado como sendo muito tóxico. A intoxicação 
são provocados pela sua ingestão como bebida, e não pela inalação 
de vapores. Existe alguma controvérsia sobre o fato de ser possível 
ou não a embriaguez resultante de inalação de vapores do etanol. A 
experiência tem demonstrado que ela é rara. (Andrade e Pereira, 
1998) 

10% de água. 

Etanol C2H5OH 

90% álcool etílico. 

Crisina 

benzofla-vanóide 

Flava-nóides 

Apige-nina 

Polissaca-rídeos 

Flava-nóides 

A partir da pesquisa da composição de cada componente e das 
propriedades (calmantes e relaxantes) de cada componente para o 
lenitivo, espera-se que seja de interesse de instituições de pesquisa 
e ou laboratórios para a sua produção. Visto que após a inalação da 
substância aromática natural para controle da hipertensão arterial, 
possa haver uma diminuição na pressão arterial. 
Espera-se que com o uso do lenitivo, pessoas hipertensas possam 
deixar de usar remédios sintéticos, os quais são caros e podem 
trazer efeitos prejudiciais à saúde, e passem a se tratar com 
compostos mais naturais, como este, tendo assim uma vida mais 
saudável. Tudo isso claro associado a um estilo de vida mais 
responsável.  
 

RESULTADOS 

Figura 3 – Imagem do tipo de maracujá (Passiflora edulis). Figura 4 – Composição do maracujá para as propriedades 
esperadas. 

Figura 1 – Imagem do tipo de álcool utilizado.  Figura 2 – Composição do álcool diluído para as propriedades esperadas. 
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RESULTADOS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pensando na nossa questão problema e nos testes realizados até 

agora, foi possível verificar que a programação via sistema arduíno 

é uma solução viável dentro do custo benefício, atendendo de forma 

eficiente a necessidade de irrigação das plantas de forma 

automatizada, evitando a perda dessas plantas. 

Construção de auto irrigação de plantas em ambientes residenciais, 

com base no monitoramento do nível de umidade da terra contida no 

vaso. Observamos os seguintes resultados, quando o LED verde esta 

aceso, a umidade esta normal, no acendimento do LED amarelo o 

nível de umidade esta em alerta, já quando o LED vermelho esta 

aceso, o nível de agua esta critico e será acionada a bomba de agua 

que irá bombear agua para normalizar o nível de agua e de umidade 

da terra do vazo da planta.  

INTRODUÇÃO 

O projeto consiste na construção de um sistema de irrigação 

automático utilizando como plataforma  o arduíno uno, para a irrigação 

de plantas. O sistema arduíno permite a interface intermediadora entre 

o computador e a máquina, sendo o arduíno utilizado para analisar 

dados e controlar diversos sistemas. Tendo o ser humano (através da 

programação) papel de comandar o sistema. Nesse projeto iremos 

controlar a umidade da terra, liberando apenas o necessário para 

manutenção e conservação da planta. 

QUESTÃO PROBLEMA 

Ao nos depararmos com o cotidiano das pessoas encontramos uma 

necessidade. Como fica o cuidado de plantas nas ausências de seus 

proprietários? Normalmente a pessoas nessa situação acaba 

incomodando algum vizinho ou parente para cuidar das plantas, ou 

acaba as deixando a sua própria sorte. Ao nos deparamos com plantas 

que ficavam vários dias sem receber uma gota de água para sua 

irrigação, devido a falta de tempo e planejamento dos donos dos 

imóveis, refletindo na qualidade de vida das plantas, às vezes, chegando 

até a morte das mesmas. Pensando em uma solução para esse 

problema, elaboramos um projeto para a construção de um sistema de 

irrigação automático, utilizando como plataforma o arduino uno, que visa 

a irrigação de plantas. 

 
 

JUSTIFICATIVA 

O projeto de irrigação automatizada de plantas foi desenvolvido para 

sanar  os problema das consequências de falta de água,  como; folhas 

frequentemente enroladas ou murchas, raízes secas e quebradiças 

(orquídeas), crescimento deficiente, folhas amareladas, folhas com as 

pontas secas, murchamento de folhas suculentas (rosas-de-pedra), 

folhas enrugadas, frutificação fraca ou inexistente, ausência de 

floração, floração precoce e insatisfatória, abortamento floral, acúmulo 

de sais e adubos na superfície do solo e borda do vaso um desafio a 

ser vencido. Neste trabalho serão apresentados os benefícios do 

sistema de irrigação automático para plantas residenciais. 
 

 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama do Projeto de Irrigação Residencial. 

PROJETO DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA DE PLANTAS ULITIZANDO SISTEMA ARDUÍNO 

  

 

SIPAN, Fernando; GUIMARÂES, Matheus  

SANTOS, Manoel 

Figura 2 – Arduino 1 

E. E. Célia Ribeiro Landim, Profª - D. E. Leste II 

Os métodos convencionais de irrigação sugerem que o sistema seja 

regulado  através do arduino utilizando o protoboard, de modo a atender às 

alterações no nível de umidade da terra contida no vaso, além de 

apresentar a linguagem de programação C ++ (linguagem de 

programação). Dentro do nosso projeto a variação dos LEDS irão indicar a 

leitura do nível de umidade captado pelo sensor ML 393 driver, alterando 

do verde ao vermelho, sendo o acionamento do sistema no acendimento 

do LED vermelho, permitindo o irrigamento da planta através do 

bombeamento de água, nesse momento também será acionado o 

BUZZER, que emitirá um alerta sonoro de que a planta necessita de água. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após a realização de diversos experimentos, comprovou-se que é 
possível produzir Etanol Combustível. Os resultados obtidos 
confirmam a produção de Etanol (Álcool de cereais/Álcool Neutro) 
com excelente qualidade, que seria mais indicado para a indústria 
de cosméticos, farmacêutica e alimentícia. Entende-se que a 
produção desse álcool pode beneficiar tanto o setor industrial que o 
utilizaria como matéria prima, bem com, aos produtores que 
contariam com mais uma forma de comercializar a produção de 
laranjas que se perde na lavoura na época da safra, devido ao 
baixo preço da fruta. Pode-se extrair ainda a pectina e os óleos 
essenciais, fato é que tudo na laranja tem um destino nobre. 
 Esta pesquisa, conta com a parceria da FATEC (Faculdade de 
tecnologia) de Piracicaba, que na pessoa da professora Márcia 
Nolesso Costa Harder, coordenadora do curso de tecnologia de 
alimentos  disponibilizou os laboratórios da instituição para a 
caracterização e destilação das amostras sob a orientação da 
Tecnóloga de alimentos, Fernanda Faganello Neme e Do 
pesquisador, Samuel Ribeiro de Oliveira, funcionário da CP Kelco 
Brasil. O estudo do balanço energético, visando a viabilidade será 
estudado e divulgado posteriormente.  

REFERENCIAL TEÓRICO 

INTRODUÇÃO 

O projeto objetiva contribuir com o meio ambiente, visando a  
sustentabilidade através de uma energia alternativa, esse estudo é 
baseado na obtenção de Etanol, a partir do suco da laranja Pera Natal 
(Citrus sinensis (l.) osbeck). 
Esta pesquisa é fundamentada no trabalho de pesquisa “Álcool a 
partir de Citrus aurantium para a produção de licor”, onde foi possível 
obter o etanol 14% por meio dos processos de fermentação, da 
levedura (Saccharomyces cerevisiae) inoculada no suco.  
O presente trabalho, visa a produção do etanol, para ser usado como 
combustível, favorecendo assim o meio ambiente, já que é uma 
energia limpa e consequentemente contribuindo para melhor 
qualidade de vida.  

QUESTÃO PROBLEMA 

É possível produzir etanol combustível a partir de laranja? 

JUSTIFICATIVA 

Esta pesquisa (energia verde), tem como referência o projeto (Álcool 
a partir de Citrus aurantium para a produção de licor que foi 
idealizado no resgate de uma cultura já que Limeira ficou conhecida 
como Capital da Laranja. 
O presente trabalho, justifica-se pelo potencial de produzir energia 
alternativa sustentável.  O Brasil, é um país que é reconhecido 
mundialmente por ser pioneiro no seguimento da produção de 
energia por meio da matriz energética a base de cana de açúcar, mas 
há uma busca incessante de fontes de energias limpas, como 
alternativa às existentes, sendo este projeto uma possibilidade que 
vai ao encontro dessa busca por ser fonte energética renovável e 
menos impactantes ao meio ambiente o que consequentemente 
propiciará uma melhor qualidade de vida a população. 

 Energia verde de laranja (Citrus sinensis (l.) osbeck), 
alternativa e sustentabilidade.  

OMANO, Beatriz ; MULLER, Rafaela; AMORIM, Edson 

E. E. Prof. Gabriel Pozzi – DE LIMEIRA 

METODOLOGIA 

LUCATO, 2017, Laranjas. Disponivel em: 
http://www.citricolalucato.com.br/p/laranjas.aspx Acesso em: 
11/03/2017.  
 
MARCONDES, Ribeiro; et al, 2015- Caderno do aluno de Química 
- S.A 4 ENSINO MÉDIO SÉRIE 1ª VOLUME 1-Secretaria 
Estadual da Educação-SP, CEGEB. 
 
TOTOLO, Vitoria; et al, 2015-” “Álcool a partir de Citrus aurantium 
para a produção de licor”, FeCEESP-2015-2016. 

RESULTADOS 

Imagem 2: Destilador de Cobre 
Imagem 1: Caracterização do fermentado no refratômetro 

Imagem 3: Caracterização do Etanol no  Densímetro Eletrônico 

Amostra 

Metanol 

Inicial (mg) 

Metanol 

Calculado 

Etanol 

Inicial 

Etanol 

Calculado 

IPA 

Inicial 

IPA 

Calculado 

Resultado 

Total 

Resultado 

Total (%) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,08 0,08 0,01 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,08 0,08 0,01 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,08 0,08 0,01 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,08 0,08 0,01 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,08 0,08 0,01 
Figura 1:  Fluxograma do processo de obtenção de etanol. 
 

Figura 2:  Fluxograma do processo de obtenção de etanol 
  

Fonte Próprio Autor 

Tabela 2: Resultado da Destilação. 

Fonte Próprio Autor. 

Tabela 1: Resultado da Destilação 

Próprio Autor 
Próprio Autor 

Próprio Autor 

Fonte: Próprio Autor. 

Fonte: Próprio Autor. 

Tabela 3: Resultado da Cromatografia de amostra do Etanol 79,08° GL. 

  

Fonte: OLIVEIRA R. Samuel 
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Referencial Teórico 

INTRODUÇÃO 

A escola de Ensino Médio Integral Gabriel Pozzi, mantém uma horta, 
onde são cultivados uma variedade de plantas: a couve, o repolho, o 
maracujá e o morango, um verdadeiro paraíso  para as formigas 
saúvas (Atta spp) que cortam as folhas das frutas e das 
leguminosas, servindo de suporte para sua relação de simbiose com 
fungo da espécie Leucoagaricus gongylophorus  que habita o 
formigueiro presente na horta, neste caso os fungos são alimentados 
com os pedaços de folhas e em troca ele produz alimento para as 
formigas, uma relação de interdependência simbiótica. Porém das 
plantações, a mais prejudicada, tem sido os morangueiros, que não 
conseguem se desenvolver na ausência das folhas, uma vez que, o 
processo de fotossíntese é fundamental para seu crescimento. Sendo 
assim, a problemática consistiu na possibilidade de produzir um 
repelente natural a partir do gengibre que tivesse a capacidade de 
afastar formigas saúvas. 
 
QUESTÃO PROBLEMA 

Um repelente natural produzido a partir do gengibre tem a 
capacidade de afastar formigas saúvas? 

JUSTIFICATIVA 

 O projeto é idealizado a partir da observação do professor 
Alexandre, onde percebeu que formigas em sua residência, não 
atacavam apenas o gengibre em pó. Esta pesquisa se justifica, pela 
necessidade de criar repelentes que não sejam prejudiciais à saúde, 
e que não agridam o meio ambiente e ainda contribuam, para a 
manutenção da cadeia alimentar. 

E. E. Prof. Gabriel Pozzi – DE LIMEIRA 

METODOLOGIA 

Formiga Saúva (Atta Ppt) X Repelente de 
gengibre (Zingiber officinale) em pó 

RODRIGUES, Giovanna; GARCIA, Letícia; AMORIM, Edson 

Pesquisas como esta, são importantes, porque é essencial descobrir 
produtos que não prejudiquem a saúde das pessoas e do meio 
ambiente, bem como, tenham ações repelentes e não inseticida em 
determinados casos, onde seja necessário a manutenção de alguma 
espécie para manter o equilíbrio ecológico de determinadas cadeias 
alimentares.  
Apesar da hipótese ter sido refutada, este é um trabalho que cabe 
continuidade, adaptando o sistema e criando novas condições 
ambientais para adaptação das formigas, para que se chegue em um 
resustado efetivo.  Foi estudado a partir de pesquisas bibliográficas uma 
forma de superar esse problema e posteriormente será dado 
continuidade a esse estudo utilizando a fórmula molecular e massa 
molar da composição do gengibre que teria um componente inibidor das 
saúvas, o gengirol.  Para tal,  está sendo buscado parcerias com 
instituições de ensino e Pesquisa, para isolar o gengirol e utilizá-lo na 
fabricação do repelente. 

ARRAIS, Tatiana – 2011-  Dicas Terapêuticas. Disponível em: 

http://dicasterapeuticas.blogspot.com.br/2011/02/propriedades-
terapeuticas-do-gengibre.html Acesso em: 27 de setembro de 2016  
ESP-2013, Gengibre, 2014- Disponível em: 
https://www.trabalhosgratuitos.com/Sociais-Aplicadas/Servi%C3%A7o-
Social/Gengibre-405569.html. Acesso em: 23 de setembro de 2016. 
MARCONDES, Maria; et al – 2015-Caderno do aluno de Química -
2015 S.A 1 ENSINO MÉDIO SÉRIE 2ª VOLUME 2, Edição atualizada pela 
equipe curricular do Centro de Ensino Fundamental dos Anos Finais, 
Ensino Médio e Educação Profissional – CEFAF, da Coordenadoria de 
Gestão da Educação Básica – CGEB. Química. 

Tabela 1: Testes com Inseticida Natural de Gengibre em mudas de Morangos 

Fonte: Próprio Autor     

Figura 2: Produção do Inseticida Natural de Gengibre 

Fonte: Próprio autor 

Figura 3: Teste com Inseticida Natural de Gengibre em pó  
em Morangos  Figura 4: Produção do Formigário 

Figura 5: Formigário 

Figura 1: Fluxograma da produção de Inseticida de Gengibre em pó e testes em mudas de Morangos  

O trabalho teve como princípio metodológico, o acompanhamento do 
comportamento das formigas saúvas na horta da escola, conforme 
figura 1, bem como o acompanhamento de um sistema controlado. O  
qual foi construído utilizando 24 peças de vidro transparente. 
Calculou-se as medidas das áreas desejadas das vinte e quatro peças, 
e uniu - as para construir o sistema. Posteriormente colocou-se uma 
porção de terra recobrindo o fundo do formigário e fechou-o, 
separando em dois canteiros, A e B, reproduzindo a situação real da 
horta, onde também foi separada em dois canteiros respectivamente . 
Para ambos experimentos no canteiro A foi inserida uma muda de 
morango com repelente a base de gengibre, e no canteiro B, foi 
inserida a muda de morango sem o repelente.  
Levando em consideração o processo biológico da fotossíntese, para 
deixar o mais próximo possível da horta, criou – se condições ideais 
para monitorar o sistema, onde  foram introduzidas aproximadamente 
cem formigas saúvas , para observar qual canteiro elas iriam atacar 
primeiro.  

Próprio Autor  

Fonte: Próprio autor 
Fonte: Próprio autor 

Fonte: Próprio autor 

Tanto horta quanto o sistema, foram controlados diariamente, durante 
um período de dez dias. Após a aplicação do repelente natural nos 
morangueiros, no dia seguinte já era efetuada a observação em ambos.  
Aplicou - se concentrações diferentes do repelente na muda e foi 
verificado que as formigas não eram repelidas pela ação do produto. 
Devido a esse fato, optou-se por aumentar as concentrações do 
gengibre no repelente, então foi feito as variações discriminadas na 
tabela 1, que como pode ser observado, também não apresentou 
resultados satisfatórios. Nas concentrações de 1,0 e 1,5 mg/100ml de 
álcool a formiga atacou parte da muda, porém não foi constatado 
diferença entre canteiro A e canteiro B. Assim, refutando a hipótese de 
que a formiga seria repelida na presença do gengibre.  
No sistema controlado em dez dias as formigas estavam mortas, 
acredita-se que isso foi devido a não adaptação das formigas ao 
sistema. Veja os resultados na tabela 1: 
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RESULTADOS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos em comparação com a NBR 
15.575/2013, foi possível determinar que a telha ecológica 
desenvolvida a partir da utilização do bagaço da laranja moído e 
triturado e da resina vegetal de mamona pode ser aplicado na 
construção de habitações de interesse social no município de 
Limeira/SP. 
Além das telhas ecológicas, pode-se sugerir a aplicação da 
mistura composta pelo bagaço da laranja moído e triturado e da 
resina vegetal de mamona na produção de blocos e de tijolos 
visando a construção de paredes de habitações de interesse 
social. 
Esta pesquisa contou com a parceria da empresa CP Kelco do 
Brasil, que na pessoa do analista-cientista Samuel Ribeiro de 
Oliveira, forneceu o bagaço da laranja e da USP de São Carlos 
que na pessoa do Msc professor Victor José dos Santos Baldan, 
caracterizou a amostra e forneceu o molde para a telha. 

 

Referencial Teórico 

INTRODUÇÃO 

O município é produtor de laranja (Citrus sinensis (l.) osbeck ), 
portanto há um excesso de bagaço, cuja sobra é descartada após a 
extração de sucos. O bagaço, em sua constituição, possui as 
seguintes matérias primas:  o elastano; a pectina, que é um 
polissacarídeo ramificado constituído principalmente de polímeros e 
ácido galacturónico - um substrato proveniente da oxidação no 
carbono 6; a arabinose  ou aldopentose, um monossacarídeo 
constituído por 5 átomos de carbono e um grupo funcional aldeído; e 
a galactose. 
A pectina é um dos principais componentes da parede celular das 
plantas e o principal componente da lamela média. A lamela média é 
uma membrana formada durante a telófase, uma das 11 fases  da 
divisão celular, utilizada como um cimento, unindo as células 
vegetais entre si. As suas ramificações, servem para aprisionar a 
água em redor, a fim de tornar o meio mais gelatinoso. 
As fibras vegetais podem ser utilizadas como reforço, usando apenas 
materiais compósitos, ou seja, materiais retiradas da natureza que 
tenham compatibilidade entre si . 

QUESTÃO PROBLEMA 

É possível produzir uma telha de baixo custo, utilizando o bagaço da 
laranja e o compósito da mamona para ser utilizada em habitações 
de interesse social?  

JUSTIFICATIVA 

O projeto se justifica, pelo fato da produção de uma telha de baixo 
custo e alta produtividade, acessível a famílias de baixa renda, 
residentes em regiões mais carentes do município de Limeira 

Desenvolvimento da telha ecológica de baixo custo à base do 
bagaço da laranja(Citrus sinensis (l.) osbeck )e a caracterização 
do seu potencial de aplicação em habitações de interesse social  

 
GALVÃO, Larissa ; SILVA, Mariana; GAIOSO, José 

“ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT; NBR 15575: Edificações 
Habitacionais – Desempenho”. 2013. 
Desenvolvimento e caracterização de placas poliméricas confeccionadas a partir da 
utilização do resíduo industrial de poliuretana termofixa. Instituto de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Carlos/SP, 2016.  
GAMELEIRA, S. Fabricação de Telhas. Produção De Telhas. Televib Televisão Educativa da 
Ibiapaba. Facib Faculdade da Ibiapaba. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ziUSYpCiT2E > Acesso em 30/06/2016.                           
  

E. E. Prof. Gabriel Pozzi  – Diretoria de Ensino de Limeira - SP 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram utilizados os seguintes 
materiais: 
 Dois quilos de bagaço de laranja moído e triturado; 
Dois quilos de resina vegetal de mamona; 
 Os métodos utilizados para a confecção das telhas compreenderam as 
seguintes etapas: 
 1a. Etapa: 
Ensaios de granulometria e de absorção em água do bagaço da laranja 
moído e triturado, visando caracterizar o material. 
 2a. Etapa: 
Confecção das telhas. As telhas ecológicas foram confeccionadas a 
partir da metodologia proposta pela pesquisa de Baldan (2015), que 
consistiu na mistura dos dois quilos do bagaço de laranja moído e 
triturado com os dois quilos da resina vegetal de mamona. A partir 
disso, a mistura foi colocadas nos moldes da telha ecológica, que por 
sua vez, foram inseridos na prensa térmica com capacidade de 
prensagem de cinco toneladas, aos 50°C durante quinze minutos. Na 
sequência, os moldes foram resfriados à temperatura ambiente, 
deformados e deixados em processo de cura durante vinte e quatro 
horas. Por fim, as telhas ecológicas, já desmoldadas, foram 
encaminhados para a realização dos ensaios de caracterização (flexão, 
permeabilidade, absorção em água, inchamento, densidade, 
condutividade térmica e acústica e resistência às intempéries e aos 
raios ultravioletas). A mistura dos dois quilos do bagaço de laranja 
moído e triturado com os dois quilos da resina vegetal de mamona 
resultou em cinco telhas ecológicas com dimensões de 36 cm x 18,5 
cm. 
3a. Etapa: 
Realização dos ensaios de flexão, permeabilidade, absorção em água, 
inchamento, densidade, condutividade térmica e acústica e resistência 
às intempéries e aos raios ultravioletas das telhas ecológicas 
desenvolvidas. 
 4a. Etapa: 
Comparação dos resultados obtidos a partir da realização dos ensaios 
realizados com as telhas ecológicas em relação à Norma NBR 
15.575/2013 e o apontamento do seu potencial de aplicação na 
construção de habitações de interesse social. 
 

Tabela 1:Ensaio do corpo de prova 

Parâmetros ensaiados Resultados obtidos Recomendações da NBR 

15.575/2013 

Flexão 2.200 N 2.000 N 

Permeabilidade 0,01 < 0,05 

Absorção em água 0,5% <2% 

Condutividade térmica 0,14 W/m°K <0,20 W/m°K 

Resistência aos raios 

ultravioletas e às intempéries 
Bom Bom 

De acordo com os resultados obtidos do corpo (Figura 1) de prova, para 
fabricação da telha, verifica-se que todos os parâmetros ensaiados, 
atendem as recomendações da associação brasileira de normas técnicas, 
sendo assim, é indicado para ser usada em diversos fins. 

Fonte: BALDAN, V.J.S-USP 
 

Tabela 1:Ensaio do corpo de prova 

Fonte: Próprio autor 
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RESULTADOS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos foram satisfatórios no ponto de vista 
praticidade do aplicativo porém antes de estender a comunidade é 
necessário estabelecer parcerias para que se torne viável a coleta 
destes materiais. Orientações através de palestras, páginas na 
internet, blogs são essenciais para este processo demonstrando o 
custo beneficio uma vez que boa parte dos resíduos podem ser 
comercializados diretamente ou reutilizados. 

Para melhor compreensão dos resultados após a implantação do 
sistema de controle de resíduos domésticos por aplicativo (teste 
piloto feito na escola na comunidade) segue abaixo um quadro 
comparativo do antes e depois da sua implantação do aplicativo. 
(figura 2)  
 
Figura 2 –  Quadro comparativo antes e depois do uso do aplicativo 
 

Referencial Teórico 

INTRODUÇÃO 

Dados do portal do Governo Federal indicam que cerca 10% dos 
resíduos gerados nas cidades brasileiras são reciclados, o setor 
movimenta anualmente quase R$ 12 bilhões por ano, porém, mais 
de R$ 8 bilhões por ano são perdidos por que muitos materiais não 
são reciclados, já que a maioria dos municípios brasileiros não possui 
serviços de reciclagem e muito menos coleta seletiva. Analisando 
estes dados a criação de um aplicativo que possibilite o 
compartilhamento de informações entre as pessoas no que se refere 
aos resíduos domésticos  possibilitaria o destinamento correto dos 
mesmos reduzindo custos da coleta de lixo e  possivelmente gerando 
rendas para cooperativas de catadores ou pessoas interessadas em 
desenvolver atividades de reciclagem e reuso. 

QUESTÃO PROBLEMA 

A falta de um canal de comunicação que estabeleça um contato 
direto entre as pessoas no que diz respeito a coleta de resíduos 
domiciliares para reciclagem e a sua correta destinação constitui um 
grande desafio para as Cooperativas e/ou pessoas que trabalham no 
processo de reciclagem e reaproveitamento.  

JUSTIFICATIVA 

A crescente evolução dos meios de comunicação aponta cada vez mais o caminho 
rápido e eficiente para realização de qualquer trabalho. Aproximadamente 73% 
dos brasileiros que possuem smartphone não saem de casa sem ele e, para os 
jovens, é o item mais importante a ser levado a um evento, à frente de 
documentos e dinheiro (dados de junho de 2013) Artigo publicado originalmente na 
Opus Software: http://www.opus-software.com.br/estatisticas-uso-celular-brasil/ . Diante deste 

cenário, desenvolver um aplicativo voltado às questões de geração de resíduos 
domésticos será um importante canal de informações e compartilhamento de 
dados para possibilitar com a agilidade a destinação correta. O Brasil é o terceiro 
país no ranking dos viajantes conectados. 
 
Figura 1 –  Alunos explicando durante a feira de Ciências da DE Mogi das Cruzes as funcionalidades do 
aplicativo para o público com o uso de uma maquete simulando uma residência. No detalhe ao lado imagens 
do aplicativo. 
 

 
 
 

Fonte : Acervo da E.E. Profª Adelaide Maria de Barros 
Fonte: Dados obtidos através de testes,,Mogi das Cruzes ,2016 

Aplicativo para gerenciamento de resíduos domésticos 

 
OLIVEIRA, Wesley; GASPAR, Bruno; MALAQUIAS,Marcos 

Fonte: Dados obtidos através de testes,Mogi das Cruzes,2016 

Inicialmente surgiu a ideia de coletar dados, sobre materias 
descartados de forma incorreta pelos moradores do conjunto 
habitacional Toyama. Realizamos um questionário aberto para 10 
famílias residentes no conjunto. Após aplicação do questionário com 
questões abertas, realizamos a tabulação dos dados para o 
levantamento, junto as famílias dos materiais/resíduos com maior 
quantidade em unidades e/ou quilos descartáveis.   Com isso levou a 
criação de um banco de dados que pudesse ter arquivos 
armazenados e compartilhados numa “ cloud computing” nuvem 
computacional. Depois por uma questão de estudos de  
acessibilidade,  chegou – se a condição do uso de um aplicativo para 
smartphones, o que deixaria mais dinâmico o acesso as informações. 
A partir disso foi elaborado os procedimentos de sensibilização na 
escola a respeito das variáveis que envolvem a cadeia produtiva, 
destacando a geração, o tratamento e destinação dos resíduos 
domésticos, que ocorreu por meio de palestras e vídeo-aulas e por 
meio de uma página na internet, trazendo informações sobre o 

EIGENHEER, Emílio Maciel. O povo do lixo. in FIGUEIREDO, Haydée da Graça Ferreira 
de (org.). 2000 
 Vozes da educação: 500 anos de Brasil. Rio de janeiro: UERJ, DEPEXT,2004. 
THE EARTH WORKS GROUP. Manual de Reciclagem: coisas simples que você 
pode fazer. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000. 
IBGE. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. 2000. 
ROCHA, J. G. Enquanto o vento levar. Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo, 1998. 

 

E. E. Prof.ª  Adelaide Maria de Barros – DE Mogi das Cruzes 

METODOLOGIA 

                          ANTES                            DEPOIS 

Recebimento dos resíduos: não era 
identificado ,quantificado e qualificado. 
Eram somente descartados. 

Após a identificação o resíduo é 
quantificado e é preenchido um 
formulário de controle de entrada e 
saída dos mesmos. 

Os resíduos das salas de aulas eram 
descartados no lixo sem nenhuma 
análise para reciclagem ou reuso. 

Com o uso do aplicativo a destinação 
ficou mais objetiva uma vez que o 
compartilhamento de informações 
possibilitou estabelecer a ponte  entre 
quem fornecia e quem iria utilizar os 
resíduos. 

Materiais  como papel, garrafas 
plásticas, embalagem do tipo tetra pack 
eram descartadas e nunca utilizados. 

Estes materiais foram utilizados em 
projetos culturais , feiras de ciências e 
aulas de laboratório sendo reciclados e 
reutilizados. 

Figura 3 –  Gráfico da  porcentagem de reaproveitamento de materiais, em azul a quantidade recolhida e em 
vermelho o reciclado. Obs: (Outros) lápis, canetas esferograficas,materiais orgânicos. Cálculo com base  no 
total recolhido em uma semana referência 10 kg. 

 REAPROVEITADOS 

projeto;  No mês de outubro foi feito um teste piloto do uso do 
aplicativo 
 durante uma semana, dentro da escola, monitorando os resíduos 
produzidos  
em diferentes partes e/ou setores da unidade escolar com a função de 
gerenciar,  
assim como indicar quem poderá reaproveita-lo.  
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RESULTADOS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse experimento é de fácil montagem e execução o que facilita essa 
experiência em qualquer sala de aula e por sua característica 
qualitativa, poderá em sua fase de continuidade, explorar as 
características e cálculos quantitativos que é conteúdo para as 
turmas do 2° ano do ensino médio, fazendo assim com que a aluno 
do 1° ano consiga ter um avanço significativo e continuo em seus 

conhecimentos. 

Ao acender o bico de Bunsen os gases gerados pela queima do GLP 
(reação do GLP com o Oxigênio do ar) serão captados pelo funil que 
esta ligado ao aspirador de ar fazendo que siga todo o sistema de 
mangueiras, assim sendo resfriado para a não danificação da 
mangueira que pode amolecer com o calor e do aspirador de ar, 
chegando até a solução de NaOH que reage com o CO2 produzido 
durante a combustão do gás de cozinha transformando a solução 
que é alcalina em ácida, dessa forma modificando a coloração da 
mesma (azul meio alcalino à amarela meio ácido) (figura 2) 
 
Pode-se confirmar a presença de CO2 pegando um pouco da solução 
e soprando o ar da respiração humana sobre ela com um canudinho 
verificando-se o mesmo efeito (mudança de cor de azul para 
amarelo), sabendo-se que durante a respiração humana é eliminado 
o gás CO2. 

Referencial Teórico 

INTRODUÇÃO 

Para os alunos do ano inicial do Ensino  Médio conseguir entender 
que em uma combustão ocorre a liberação de gás CO2, sem 
conseguir visualizar esse gás, é um processo difícil de abstração de 
conhecimentos. Dessa forma, se houver um sistema que consiga 
identificar esse gás por um processo concreto, facilitará a 
compreensão por esse aluno. O Aparelho de Orsat é um instrumento 
que consegue analisar determinados gases, assim pretende-se 
construir um aparelho que permita através da mudança de pH de 
uma solução, o qual altera a cor de um indicador, identificar esse gás 
comparando-se com um padrão conhecido. O gerador de CO2 
escolhido é a respiração humana como padrão e o teste é a 
combustão do gás de cozinha (GLP – Gás Liquefeito do Petróleo). 

QUESTÃO PROBLEMA 

Com a construção de uma aparelho alternativo, podemos comprovar 
a emissão do gás CO2, no sistema de combustão dentro de uma sala 
de aula? 

JUSTIFICATIVA 

O projeto foi criado com intenção de “substituir” um analisador de 
gás utilizado em laboratórios de química conhecido como Aparelho 
de Orsat. Como na escola não existe esse aparelho, Houve o 
interesse em fazer com materiais reciclados e de baixo custo um 
aparelho que pudesse fornecer resultados similares e confiáveis ao 
original e que pudesse ser feito por qualquer professor e seus alunos 
para aplicação em aulas de química de qualquer escola estadual. 
Dessa forma, podendo provar que na combustão existe a liberação 
do gás CO2, utilizando como padrão de comparação o gás que é 
expelido da respiração humana. Para facilitar a identificação desse 
gás usou-se um indicador universal de pH que ao mudar o pH da 
solução com a solubilização e reação do CO2 também ocorrerá a 
mudança de cor da solução (figura 1).  

Figura 1 – Aparelho para captação do gás CO2 produzido pela combustão do gás GLP e solução NaOH com indicador 
universal (azulada) que irá reagir com o CO2.. No detalhe à direita acima  esquema de um Aparelho de Orsat.    

Figura – 2a: Sistema em funcionamento; 2b: comparação entre as soluções antes e após a reação com o CO2 captado da 
combustão do GLP; 2c: solução com passagem somente do gás atmosférico rico em gás oxigênio; 2d: Comparação entre o 
processo feito com o gás liberado da respiração , ton mais amarelado, e a solução feita com o gás proveniente da 
combustão do GLP amarelada (garrafa PET). 

Sistema acadêmico de análise de gás CO2 para uso em sala de aula 
 MORAES, Izadora Eduardo de; MACHADO, Vitória Cristina da Silva; RAVAGNANI Fº, José Carlos  

Materiais e reagentes utilizados: 
 
1. Bico de Bunsen 
2. Funil de vidro 
3. Mangueira de jardim 
4. Balde com água 
5. Aspirador de ar (que pode ser um secador de cabelo) 
6. Garrafa PET de 2000 ml 
7. Solução aquosa de  NaOH  de volume 1500 ml 
8. Indicador universal de pH (10ml) 
9. Gás de cozinha (GLP) 

• Caderno do aluno de química 1° ano, volume 1 situação de aprendizagem 7: combustíveis – combustão no dia a dia e no 

sistema produtivo, 2016. 

• Caderno do aluno de química 1° ano, volume 1 situação de aprendizagem 2: interações e transformações, 2016. 

• Caderno do aluno de química 2° ano, volume 1 situação de aprendizagem 5: Oxigênio dissolvido na água – uma questão de 

qualidade, 2016. 

• Análise dos Fumos de uma Combustão (aparelho de Orsat) -http://www.geocities.ws/professorbarbieri3/orsat.PDF 

• ORSAT Manual de Procedimentos de Amostragem – disponível em,  

http://www.energetica.ind.br/wp/env1/wp-content/uploads/2016/01/Manual_Orsat_Rev_00.pdf 

• ANÁLISE DOS GASES DE COMBUSTÃO ATRAVÉS DO APARELHO ORSAT – procedimento  - disponível em, 

http://www.esaat.com.br/docs/met_cetesb/CETESB-L9.210.pdf 

 

E. E. Dr. Francisco Tozzi – DE MOGI MIRIM 

METODOLOGIA 

Montagem do aparelho: 
Esse Aparelho consiste em um sistema de captação dos gases da 
queima do gás de cozinha em um Bico de Bunsen, um funil de vidro 
é colocado próximo à chama para sugar os gases emitidos da 
combustão, o qual é acoplado em uma mangueira de jardim que 
passa por um sistema de resfriamento feito com um balde com água 
e na sequência a mangueira é ligada a um aspirador de ar (que pode 
ser um secador de cabelo) ligado a outra mangueira que levará 
todos os gases recolhidos para uma garrafa PET de 2000 ml de 
volume, onde há uma solução aquosa de  NaOH  de volume 1500 ml 
com cerca de 10ml de  indicador universal de pH. (figura 1) 
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Passo 6- Integração de um relé no circuito para que a bomba possa 
ser ativada ao comando do sistema (figura 2); 
 
 
 
 
 
Assim que a temperatura passar de 28°C o arduino enviará um sinal 

para o Relé que liberará a passagem de energia, para que a bomba 
seja ativada, dando inicio ao processo de transporte de água até o 
telhado e a água retorna passando pelo trocador de calor para 
resfriamento no processo cíclico (figura 3).  
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RESULTADOS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se com este projeto que é possível melhorar o conforto 
térmico de instalações mal projetadas por meio de automação via 
arduino. Em parceria com a FATEC de Mogi Mirim e a UNIVESP, 
pretende-se futuramente melhorar o sistema de automatização 
tornando-o auto sustentável eletricamente. 
 REFERENCIAL TEÓRICO 

INTRODUÇÃO 

A variação de temperatura em determinados locais do planeta causa 
um sério desconforto térmico. Sendo assim, foi escolhido um 
refeitório de uma escola estadual EE “Pe. Longino Vastbinder” do 
Estado de São Paulo, que quando foi projetado, não foram levados 
em conta a ventilação e o conforto térmico (MANCUSO, 2001). Este 
projeto visa à construção de um sistema de resfriamento de 
ambientes que seja sustentável, visando a reutilização da água 
pluvial, para que isso seja possível foi escolhido o sistema Arduino 
como controlador de automação, em que fará a leitura térmica e 
decidirá dentro de uma faixa de temperatura pré-estabelecida 
quando ligar ou desligar o bombeamento da água do reservatório 
que será levada até o telhado do refeitório (ARDUINO, 2016a; 
ARDUINO, 2016b; FIGUEREDO, 2016) . Este tipo de projeto vem de 
encontro com algumas premissas modernas que é a sustentabilidade 
e a indústria 4.0 (CAVALCANTI, 2016). 

QUESTÃO PROBLEMA 

Como controlar o bombeamento de água por meio de uma 
automatização para levar água até um telhado aquecido e quando 
houver a queda da temperatura o bombeamento seja cessado? 

JUSTIFICATIVA 

Este projeto visa promover o conforto térmico de um refeitório de 
uma escola pública, em que o telhado é coberto por telhas calhetão 

de fibrocimento, que possui condutibilidade térmica de 0,35 W/mK 
(média entre 20 ˚C e 70 ˚C) (TELHAS FIBROCIMENTO, 2016). 
Portanto, em dias quentes, a temperatura do ambiente permanece 
acima de 30°C. Desta forma, será criado um sistema que refrigere o 

local por meio da troca de calor, e assim, se torne agradável. 

Sistema de bombeamento automatizado por arduino para água 
de reuso usada no resfriamento de ambientes 

VIEIRA, Kevin Lincon Oboli; SILVA, João Pedro Guimarães; SILVA, Eliandro Rezende 

Para elaboração do projeto foram considerados alguns passos: 
Passo 1- Estudo de Robótica, para compreensão como funciona a 
estrutura e a parte de hardware do arduino; 
Passo 2- Catalogar todos os materiais a serem utilizados no projeto; 
Passo 3- Estudo da parte de programação e software do arduino; 
Passo 4- Montagem do circuito para realizar a mensuração da 
temperatura, para que o motor seja alimentado com energia 
elétrica; 
Passo 5- Programação em linguagem C de acordo com as 
necessidades do projeto e compilação no arduino (figura 1). 
 
 
 
 
  
  

E. E. Pe. Longino Vastbinder 

METODOLOGIA 
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Figura 4- a) Maqueto do refeitório em escala menor. b) Curva de temperatura em função 
do tempo: preto sem aspersão de água e vermelho com aspersão. Fonte: Própria (Origin 
6.1®). 

Na figura 4a é apresentada uma fotografia de uma maquete 
construída para prototipar o sistema controlado pelo arduino, já na  
figura 4b é apresentado um gráfico mostrando a diferença entre a 
temperatura do refeitório insitu sem a aspersão de água, e  
representado em vermelho com a aspersão de água.  

Figura 1: Código em C de comando do arduino. Fonte: ARDUINO (2017a) 

 

Constata-se que a diferença da temperatura  é significativa, 
entende-se que a temperatura antes que os sistema automatizado 
seja ligado é a temperatura inicial mostrada no gráfico e que após o 
sistema seja desligado a temperatura retorne ao patamar de 33°C.   

#include<LiquidCrystal.h> 

#include<math.h> 

int fan = 8; 

LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2); 

void setup(){ 

  Serial.begin (9600); //inicia comunicacion serial 

  pinMode(8,OUTPUT);//configuracion del pin 8 

  lcd.begin(16,2); 

  lcd.print("Temperatura"); 

} 

double Termistor(int adc){ 

double Temp; 

Temp=log(10000.0*((1024.0/adc-1))); 

Temp=1/(0.001129148+(0.000234125+(0.00000000876741*Temp*Temp))*Temp); 

Temp=Temp-273.15; 

if (Temp < 33){ 

   digitalWrite(8, LOW);  

}else 

  digitalWrite(8,HIGH); 

return Temp; 

} 

void loop(){ 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print(int(Termistor(analogRead(0)))); 

  lcd.print("oC"); 

} 

Figura 2: Integração arduino/relé/bomba/trocador de calor. Fonte: 
ARDUINO (2017a,b). 

 

Figura 3: Esquema Arduino/refeitório/Relé/bomba d’água. Fonte: Própria. 
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RESULTADOS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o intuito de diminuir os impactos ambientais provocados pelo 
uso excessivo de embalagens feitas à base de polietileno e 
poliestireno, desenvolveu-se uma embalagem utilizando-se cascas 
de banana como matéria prima. As embalagens produzidas 
mostraram-se adequadas ao fim a que se destinam e quando 
descartadas servirão como fertilizantes naturais, diminuindo o 
impacto ambiental.  
Deve-se destacar o projeto como uma forma de se dar um destino 
adequado a resíduos orgânicos (casca de banana) que atualmente 
são descartados como lixo. O processo de fabricação necessita de 
alguns ajustes, por exemplo, diversificar as cores das embalagens. 
No entanto, pesquisas realizadas com a comunidade escolar, 
mostraram uma boa aceitação do produto para acondicionamento de 
alimentos. 
 

Na figura 2 observa-se as fibras obtidas após as etapas de secagem 
e trituração.  Estas apresentam-se com coloração escura 
característica do processo de oxidação das cascas.  
A figura 3 mostra uma embalagem confeccionada com as fibras. A 
mesma apresentou rigidez adequada ao acondicionamento de 
alimentos secos.  
Pode-se destacar como vantagens, a facilidade na elaboração da 
embalagem e no baixo custo dos materiais empregados.  

REFERENCIAL TEÓRICO 

INTRODUÇÃO 

QUESTÃO PROBLEMA 

Apesar de pouco importantes para muita gente, as embalagens são 
grandes vilãs da natureza. A produção, utilização e descarte delas 
implicam em impactos ambientais, visto que a embalagem, ao final 
de seu processo de consumo, inevitavelmente acaba como lixo 
urbano.  A questão é: Existem maneiras possíveis de fabricar 
embalagens sustentavelmente bem-sucedidas usando-se materiais 
de fácil acesso? 
 

JUSTIFICATIVA 

O aumento populacional da sociedade em grandes centros urbanos 
levou a uma necessidade de alimentos que necessitam de 
embalagens para sua comercialização. As embalagens mais comuns 
são à base de polietileno e poliestireno, materiais estes que 
provocam grandes impactos ambientais se não forem reciclados 
adequadamente. Uma possível solução para diminuir esses impactos, 
consiste na substituição desse tipo de embalagem por aquelas 
confeccionadas com biomassa de casca de banana. A casca de 
banana é um material orgânico que contém grande quantidade de 
celulose e que atualmente é descartada em grandes quantidades em 
aterros sanitários ou em algumas situações é utilizada para 
alimentação de gado.  
Como é um material muito acessível em todas as regiões do país e é 
praticamente subutilizada, optou-se por confeccionar embalagens 
tendo como base a casca de banana. Essas  embalagens apresentam 
grandes potencialidades como materiais sustentáveis e de baixo 
custo. 

Figura 2 – Fibras secas e trituradas 

Embalagens biodegradáveis produzidas a partir da casca de banana         
(Musa spp) 

Hilário,Poliana ; Silva, N. T. 

(1) A Evolução da Embalagem: informações para uma nova geração 
de consumidores conscientes. 
Deborah Munhoz. Nícia Mafra, Antônio Baggio. Belo Horizonte: 
Sinpapel, 2007. 
(2) http://www.abre.org.br/apres_setor_historico.php acesso em 01 
dez. 2016 
(3) 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avalia%C3%A7%C3%A3o_do_ciclo_de
_vida acesso em 10 dez. 2016 
(4) Revista de Iniciação Científica da Ulbra N° 13/2015 

EEEMI Prof.ª Maria Dolores Veríssimo Madureira- DE São José dos Campos 

METODOLOGIA 

As embalagens necessárias para o armazenamento de alimentos in 
natura surgiram a mais de 10.000 anos e inicialmente usavam-se 
diferentes tipos de recipientes, tais como, crânios e estômagos de 
animais, cascas de coco, conchas e troncos de árvores (1). 
Com o passar dos anos, o vidro passou a ser um material utilizado 
em larga escala e além dele, outros materiais como os plásticos 
servem ao propósito de acondicionar alimentos (2). 
Atualmente existe uma grande procura por embalagens consideradas 
sustentáveis.  Para que uma embalagem seja considerada 
sustentável, esta deve atender a alguns pré-requisitos, como manter 
a integridade do produto; ter o menor impacto ambiental possível 
segundo a Análise de Ciclo de Vida (ACV) e deve ser conhecido o 
modo como o produto será descartado ao fim de sua vida útil. Isto é, 
se o produto passará pelos processos de: compostagem, aterro 
sanitário, reciclagem química, reciclagem mecânica ou reciclagem 
energética (3). 
A biomassa da casca de banana tem sido utilizada em materiais 
compósitos, como reforços em compósitos naturais (4). 
O objetivo deste trabalho consiste em aproveitar as cascas de 
banana para se confeccionar embalagens sustentáveis e que depois 
de utilizadas retornem ao meio ambiente sem provocar grandes 
impactos ambientais. 
 

Desidratação da casca de 
banana 

Trituração para obtenção 
das fibras 

Mistura das fibras com cola 
à base de farinha de trigo 

Adição de agentes 
antimicrobianos 

Moldagem  

Secagem à temperatura 
ambiente 

A figura1 mostra o fluxograma do 
procedimento utilizado para a fabricação 
de uma embalagem utilizando-se cascas 
de banana.  
Foram utilizadas cascas de banana 
provenientes da merenda escolar e como 
agentes antimicrobianos, utilizou-se 
ervas aromáticas (orégano e manjericão). 
Para agregar as fibras, fez-se uma 
mistura de água, vinagre, sal e farinha de 
trigo. 

Figura 1 – Fluxograma do procedimento 
experimental 

Figura 3 – Embalagem à base de 
casca de banana 
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O objetivo deste projeto consistiu  no desenvolvimento de um 
método alternativo aos normalmente empregados  para a extração 
do limoneno. Os métodos normalmente empregados, envolvem o 
uso de solventes inflamáveis e de venda controlada, ou emprega 
equipamentos de laboratório que são de alto custo (6). 
Nesta pesquisa empregou-se como agente de extração, solução de 
hidróxido de sódio 0,5 mol/L, reagente de fácil acesso nos 
laboratórios escolares. 
Os resultados iniciais mostraram a viabilidade no método, uma vez 
que formou-se uma fase óleo na superfície da mistura entre casca de 
laranja e a solução de hidróxido de sódio. Testes de inflamabilidade 
mostraram que a substância extraída é altamente inflamável,  o que 
é uma característica do limoneno (4).  
Podem ser feitas outras análises para a confirmação da fase extraída 
usando-se por exemplo análises de espectroscopia no infravermelho. 
Esta técnica é adequada para a identificação de substâncias 
orgânicas (7). Esse projeto é portanto bastante promissor, pois, abre 
possibilidades de novas pesquisas.  

O limoneno é uma  substância apolar, cuja fórmula molecular é 
C10H16. 
É portanto insolúvel na solução de hidróxido de sódio 0,5 mol/L. Esta 
característica pode ser observada na fase óleo formada após dois 
dias de extração. Na figura 2 pode-se observar a fase óleo formada 
sobre a solução. 
O limoneno é substância bastante inflamável (4), usado até como 
um biocombustível (5). Para verificar se a substância era ou não 
inflamável, fez-se  um teste umedecendo-se uma haste de algodão 
com o óleo obtido e este foi submetido à chama de um palito de 
fósforo. Observou-se uma chama intensa de curta duração, 
caracterizando o poder inflamável do óleo. A figura 3 mostra a haste 
de algodão em chamas. 
 

Referencial Teórico 

INTRODUÇÃO 

D-Limoneno é um hidrocarboneto, classificado como um terpeno 
cíclico. É uma molécula quiral, e sua ocorrência biológica natural se 
dá sempre sob uma das formas enantioméricas. As frutas cítricas, 
especialmente a laranja. Fornecem o d-limoneno ((+)-limoneno), 
que também é conhecido quimicamente como o enantiômero-(R) 
(1). 
Esta substância é utilizada em grande escala em indústrias de 
cosméticos, tintas e vernizes e como solvente na limpeza de peças 
metálicas, pode ser obtida pela extração de arraste a vapor e 
também pela destilação usando-se éter de petróleo (2). 
Este projeto tem por objetivo desenvolver um método alternativo 
para extração do limoneno, o qual seja de fácil acesso e que possa 
ser replicado em outras escolas. 
 
QUESTÃO PROBLEMA 
O limoneno é uma substância encontrada em grande quantidade 
nas cascas de frutos cítricos, especialmente a laranja. É utilizado em 
larga escala na fabricação de inseticidas aerossóis onde atua como 
solvente menos nocivo do que aqueles que utilizam as piretrinas 
(3). Atualmente, as formas mais empregadas para a extração do 
limoneno não podem ser realizadas em laboratórios escolares. A 
questão problema nesse caso é: É possível extrair limoneno da 
casca da laranja (Citrus sinensis) por um método alternativo que 
não envolva o uso de solventes orgânicos ou por extração a vapor? 
A forma encontrada para a obtenção do limoneno consistiu na 
extração com solução de hidróxido de sódio. A técnica empregada 
mostrou-se bastante promissora e eficaz. 

JUSTIFICATIVA 

O limoneno é uma substância química orgânica natural 
ambientalmente inócua muito utilizada nas indústrias alimentícia  e 
farmacêutica.  
Atualmente, a extração é realizada por variados métodos, entre os 
quais podemos citar o arraste a vapor e a extração empregando 
solventes orgânicos, métodos estes difíceis de utilizar nos 
laboratórios de escolas de Ensino Médio devido às questões de 
segurança que os métodos exigem. 
O desenvolvimento de métodos alternativos com reagentes e 
materiais de fácil acesso são bem vindos uma vez que permitiriam a 
popularização desta substância ambientalmente sustentável. 

Figura 2- Mistura de casca de 
laranja ralada e solução de 
hidróxido de sódio. 

Extração de limoneno da casca de laranja (Citrus sinensis) por método químico 
alternativo 

Silva, T. I. Lemes ; Maciel, Victoria C. S.; Silva, N. T. 

A obtenção do limoneno foi dividida em duas etapas:  
1ª Etapa: Obtenção dos resíduos de cascas de laranja.  
Para a extração do limoneno utilizou-se laranja pera.  
Cinco laranjas foram raladas manualmente de tal forma que apenas 
a casca fosse retirada das mesmas. Obteve-se aproximadamente 75 
g de resíduos. 
 
2ª Etapa: Extração do limoneno  
As cascas previamente raladas foram colocadas em um frasco e a 
este acrescentou-se 200 mL de solução de hidróxido de sódio 0,5 
mol/L. As cascas ficaram em contato com a solução por 
aproximadamente dois dias para o aparecimento da fase óleo. Essa 
fase era então cuidadosamente retirada com o auxílio de um conta 
gotas e armazenada em um frasco. Obteve-se aproximadamente 3 
mL da fase óleo. Na figura 2 pode-se observar o conteúdo do óleo 
essencial  extraído de aproximadamente 20 laranjas. 
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3ª Etapa: Teste de inflamabilidade do limoneno  
Umedeceu-se uma haste de algodão com a fase óleo e este foi 
submetido ao teste de chama.  

Figura 1- óleo essencial à base de limoneno 

Figura 3- Teste  de 
inflamabilidade da fase óleo. 
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Quando colocamos em prática este projeto estávamos pensando nos desastres 
ambientais, principalmente no caso da cidade de Mariana onde a barragem se 
rompeu destruindo toda cidade, se alguém tivesse feito o tratamento nesse 
descarte de resíduos talvez as consequências seriam muito menores.Nossos 
estudos estão focados nos benefícios que casca da banana pode vir a causar nas 
águas poluídas. Além disso, é uma forma de evidenciar que é um material de fácil 
acesso, permitindo que o tratamento seja disponibilizado a todos. Como consta 
na tabela e no gráfico a casca da banana pode vir a ser uma grande aliada neste 
tipo de tratamento de resíduos. 

 
    

Testes com o medidor de condutividade portátil Tecnopon, para análise de pH 
comprovando a  suposta eficácia da pesquisa, na alteração da acidez da água e 
cálculos da densidade da água contaminada e tratada.  
Acidez: Verificou-se que o pH da água da torneira era de 7,80. Contaminou-se a 
água com íons de alumínio, zinco, ferro e mercúrio. Na análise do pH realizada 
imediatamente após a contaminação, registrou o valor de 4,50. Tratou-se a 
solução com a casca da banana desidratada e imediatamente verificou-se que o 
pH foi alterado para 5,50. Deixou-se a solução em repouso por uma hora. Ao 
analisar o pH, abservou-se o valor de 6,36. 
Densidade: A densidade inicial da água da torneira era de 1,00g/mL, após a 
contaminação registrou-se o valor de 1,08g/mL. Com o tratamento com a casca 
de banana verificou-se o valor de 1,00g/mL. 
Em ambos os testes, a temperatura da água registrada foi de 23,9/C inicial e 
24,2°C final. 

Referencial Teórico 

INTRODUÇÃO 
O projeto está centrado no reuso da casca da banana como agente principal para a 
neutralização dos metais pesados presentes nas águas poluídas por empresas, por 
exemplo, incidente causada pela mineradora Samarco, com a quebra de umas das suas 
barragens na cidade de Mariana, Minas Gerais. Após a Tragédia foram feitas varias 
analises que constaram que vários metais pesados estava precedentes na água como: 
arsênio, chumbo, cromo, zinco, bário e manganês. Em nossos estudos descobrimos que 
a casca da banana possui moléculas de carga negativa que atraem para si substâncias 
carregadas positivamente, como metais pesados. 

QUESTÃO PROBLEMA 
É possível que a casca da banana absorva os metais pesados presente na água 
contaminada?   

JUSTIFICATIVA 
A cidade de Mairinque é reconhecida pela grande quantidade de Indústrias Metalúrgicas, 
além de deter um grande volume de água da Represa Itupararanga. Entretanto a cidade 
não conta com a fiscalização de descarte dos materiais envolvidos nos processos 
industriais. Tal situação pode ofuscar problemas ambientais, principalmente nos cursos 
d’água, com a contaminação por metais pesados. 
Atualmente os processos para descontaminação da água são caros e utilizam vários 
processos químicos, o presente estudo buscará o tratamento da água com casca de 
banana, sendo ele barato e de fácil acesso. 

Figura 4 – Resultado da análise de densidade. 

A Casca da banana contra os metais  
pesados na água  

 

 
 

SILVA, Laisa de Meira; GÓES, Lucas Henrique Gomes; SALLES, Solange.  
 

Figura 3 – Resultados da análise de pH. 

 Com a orientação da professora e através de pesquisas na internet, livros, testes em 
laboratório com a casca da banana Nanica, nome cientifico Musa acuminata 'Dwarf 
Cavendish'  , verificou-se o pH e a densidade da água contaminada e posteriormente 
tratada com a casca da banana. 
1° Fase:Fizemos a coleta da cascas de banana. Separamos uma porção das cascas 
para secagem na estufa. Como segunda opção, deixamos o restante secar no sol, e 
como obtemos melhor resultado com esse modo, a secagem natural foi o modo 
utilizado no nosso projeto. 
2° Fase:Produzimos uma amostra de água contaminada, como as usadas em testes 
laboratoriais sobre rios e lagos. No Laboratório de Química de nossa escola 
contaminamos 150ml de água com íons de zinco, ferro, bromo e mercúrio. 
3° Fase: Usamos um medidor de condutividade portátil para realizar a análise de pH, e 
chegamos ao seguinte resultado: Imediatamente após a contaminação, foi registrado o 
valor de 4,50. Nesse recipiente foi adicionado a solução de casca de banana 
desidratada e logo foi registrado o valor alterado para 5,50. A solução foi deixada em 
repouso por um curto período de 1 hora e, ao analisarmos o pH novamente, o valor 
registrado foi de 6,36. Somente para fins comparativos, vale ressaltar que o pH normal 
da água é entre 6,0 e 9,0 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Currículo Oficial do Estado de São Paulo. PEDREIRA FILHO, W. 
R.; RIBEIRO, E. F.; LIZARTE NETO, F. S. Elementos metálicos em pescados comercializados na cidade de 
São Paulo. Consciência e Saúde, v. 2, p. 61-65, 2009.  
Jornal SPTV. Reuso da água. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=QtrSF8Rjv3I>. 
Acesso em: 22nov.2015. 
Milena Boniolo despolui água com casca de banana. Disponível em: 
<http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/milena-boniolo-despoluicao-agua-
casca-banana-contaminacao-metais-pesados-646084.shtml>. Acesso em: 24mar.2016. 

E. E. Prof. José Pinto do Amaral  – DE São Roque 

Água pH 
Torneira 7,80 

Contaminada 4,50 

Tratada 6,36 

METODOLOGIA 

Figura 1 – Alunos fazendo a análise do pH. 

Figura 2  – Registro do valor do pH da água contaminada. 
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 A partir das demonstrações por meio dos cálculos, da 
simulação do funcionamento da maquete em escala e dos levantamentos de 
dados sobre a utilização e impacto das águas da chuva a pesquisa revelou 
três itens: 
 
1.Houve melhoramento do conforto térmico nos condomínios populares 
com o retorno das águas ao lençol freático, o que reforça ainda mais a 
necessidade da arborização urbana.  
2.Existe um impacto econômico positivo nas contas de água, com a redução 
do descarte das águas de chuvas na rede de drenagem, uma vez que as 
áreas comuns passaram a ser higienizadas com águas armazenadas. 
3.Do ponto de vista estrutural nos condomínios populares é desejado que 
1/5 do lote seja permeável, evitando o encharcamento do solo, contudo 
garantindo o retorno gradual das águas ao solo. 

 

Referencial Teórico 

INTRODUÇÃO 
 A utilização responsável dos recursos hídricos nas 
grandes cidades é um grande desafio para toda a sua população e seus 
gestores. Cada vez mais é evidente que a escassez de água nos meios 
urbanos, trás consigo uma série de problemas sociais, ambientais e 
especialmente econômicos. Uma maneira responsável e sustentável de 
utilizar os recursos hídricos é a sua utilização planejada e otimizada.   A 
presente pesquisa trás aos pesquisadores e a população urbana um 
problema pertinente ao processo de urbanização das cidades onde as áreas 
verdes e de absorção das águas de chuvas nos condomínios urbanos foram 
impermeabilizadas e concretadas.  

QUESTÃO PROBLEMA 
 O problema de pesquisa procura apontar uma solução 
prática na instalação de sistemas de coletas das águas de chuvas dentro dos 
condomínios populares, indicando um modo eficiente de coleta e 
armazenamento das águas para uso mínimo na higienização de áreas 
comuns e uma grande reserva de águas pluviais para direcionamento às 
áreas não concretadas, portanto retornando ao lençol freático. O grande 
objetivo desse projeto é o desenvolvimento de sistemas de retorno das 
águas das chuvas ao subsolo e consequentemente aos lençóis freáticos.   

 
JUSTIFICATIVA  
 Um dado importante para compreensão da forma 
como utilizamos a água dentro dos centros urbanos, revela que nos setores 
que se beneficiam de abastecimento urbano, apenas 20% são efetivamente 
consumidos pela população urbanas, os restantes 80% são devolvidos ao 
ambiente, sobretudo sob a forma de águas residuais tratadas. As superfícies 
cimentadas e impermeabilizadas das cidades direcionam normalmente a 
água da chuva para as drenagens pluvial. Desta forma, impede-se que essa 
água pluvial se infiltre nos solos e passe a integrar as reservas de águas 
subterrâneas que poderemos aproveitar posteriormente. É fundamental 
manter a água o mais próximo “da e na” cidade, permitindo que se infiltre 
no solo e se acumule nas massas de água subterrâneas, o que proporciona 
numerosos benefícios, incluindo a oferta de espaços de lazer aos moradores 
locais e a criação de um efeito de resfriamento durante as ondas de calor. 

 

Figura 1 – Nonononononnoononnoonononononononononononononononononnono 
Nononononononononononononononononononononononononononononono. 

Figura 3 – Representação gráfica do sistema de coleta de águas de chuva e seu armazenamento de uma casa popular.  

Sistemas de coletas e utilização de águas pluviais em 
condomínios populares e seu retorno para o solo. 

 PORFIRIO, Gabrielle Amanda; MENDES, Geovanna; HUSEIN, Gislaine Ribeiro 

BEZERRA, M. C.; FERNANDES, M. A. Cidades sustentáveis: subsídios à Elaboração da 
Agenda 21 brasileira. (coordenadores). – Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Consórcio 
Parceria 21.  
IBAM-ISER-REDEH, 2000. BRAGA, T. M. Sustentabilidade e condições de vida em 
áreas urbanas: medidas e determinantes em regiões metropolitanas brasileiras. 
Revista Eure. Vol. XXXII, N. 96, Santiago de Chile, agosto de 2006. p. 47-71, 2006. (ISSN 
0240-7161).  
BRAGA, T. M.; FREITAS, A. P. G.; DUARTE, G. S. Índice de sustentabilidade urbana. I 
Encontro da Associação Nacional de Pós Graduação em Ambiente e Sociedade - 
Anppas. Indaiatuba. Anais... São Paulo, 2002. 
ROSETTO, A.M. Proposta de um sistema integrado de gestão do ambiente urbano 
(SIGAU) para o desenvolvimento sustentável de Cidades. (Tese) Doutorado em 
Engenharia de Produção e Sistemas. Programa de Pós-graduação em Engenharia de 
Produção e Sistemas. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2003. 
404 p.  
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METODOLOGIA 
 O desenvolvimento do trabalho de pesquisa e as escolhas 
metodológicas consistiram nas seguintes etapas: 
1. Levantamento bibliográfico do impacto das aguas fluviais na regulação da 

temperatura dos espaços urbanos; 
2. Criação de uma maquete em escala de um condomínio popular, indicando o 

funcionamento dos sistemas coletas de águas pluviais, incluindo a elaboração 
de um sistemas de coletas, por meios de calhas, canaletas e um reservatório 
central, que puderam gradativamente devolver aguas de chuvas diretamente 
ao solo; 

3. Projeção aritmética da quantidade de água pluvial retornada ao solo ao longo 
de um ano; 

4. Estimativa de economia de recursos monetários na utilização das aguas de 
chuvas na higienização de áreas comum. 

 

Figura 1 e 2 – Sistema de coleta de águas e seu armazenamento em um Condomínio Caimbé, em Ribeirão Preto – SP.  

 O projeto de captação de águas é  relativamente simples, 
porém há necessidade de serem realizados cálculos de volume da água a ser 
armazenada, volume de chuvas para a região, estrutura do equipamento 
utilizado, sistema de filtração da água, sistema de fuga para o excesso de água e 
cuidados com vetores de doenças (mosquito da dengue, baratas). Projetar o 
aproveitamento de água da chuva é uma atitude economicamente viável, um 
investimento que terá retorno ao condomínio e uma visão de cidadania e 
comprometimento com o meio ambiente. Portanto é fundamental continuar a 
pesquisa entorno dos sistemas de otimização dos recursos naturais nos espaços 
urbanos, afim de reduzir o impacto dos processos de urbanização.   
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É praticamente impossível pensar em nossa sociedade sem o uso de plásticos (polímero 
sintético ), por isso, uma alternativa para ajudar a minimizar o problema do lixo é a produção 
de plástico biodegradável.  
Dessa ideia surgiu o projeto da confecção do plástico de batata, porque o amido encontrado na 
batata, é um polímero natural que o ambiente absorve.  
Continuar os estudos do projeto seria uma boa alternativa para substituir o polímero sintético. 
Porém para que isso ocorra, será necessário o uso de conservantes, já que o plástico de batata 
se degrada rapidamente. 
Outra observação importante a ser feita é que, antes de obter um plástico apropriado para o 
uso, devem ser feitos testes e análises para o aperfeiçoamento.                               

 
 

Durante a produção do plástico (polímero) observou-se que a amilopectina (um tipo de 
molécula formadora do amido) possui muitas ramificações, o que torna mais difícil a 
interação de suas moléculas para formar o plástico. É por isso que acrescentamos 
o vinagre (ácido acético ou ácidoetanóico )que reage com o amido.  
Já a glicerina  funciona como uma espécie de lubrificante que torna o plástico mais 
maleável e elástico, pois ela ficará entre as moléculas do amido, reduzindo as interações 
entre elas e atuando, desse modo, como um agente plastificante. Já a durabilidade do 
plástico é curta, sendo de 20 dias para se decompor. O plástico de batata, além de ter 
todas essas características já citadas, também possuí uma fácil colagem. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

INTRODUÇÃO 

O plástico, apesar de ser útil na prática, é um agressor feroz do meio ambiente. Para que a 
sociedade não pare, nem regrida em suas progressões, são necessárias alternativas viáveis 
aos materiais utilizados e seu modo de produção. 
Uma alternativa para ajudar a minimizar o problema da produção de lixo é a produção 
de “plástico biodegradável”, isto é, um material tão utilizável quanto o plástico, mas 
que seja degradado por micro-organismos presentes no meio ambiente, convertendo-o em 
substâncias simples existentes naturalmente em nosso meio, integrando-se totalmente à 
natureza. 
O amido é um tipo de carboidrato que está disponível em grande  quantidade na natureza; 
encontrado em vegetais, principalmente em orgãos de reservas, grãos de cereais e raízes. 
O amido não é importante apenas para o vegetal mas também para outros organismos 
como forma de energia.  
 Na indústria é utilizado na fabricação de diferentes tipos de alimentos. Para melhores 
resultados em sua utilização o amido é modificado na indústria, sofrendo processos 
químicos, físicos e térmicos; isso garante o aumento na sua solubilidade, ação 
emulsificante, resistência ao cozimento e mudança de viscosidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

QUESTÃO PROBLEMA 
 
Sendo o amido um polímero natural, é possível sua adequação como substituto ao polímero 
sintético na produção do plástico? 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A produção e o descarte de resíduos sólidos é um dos frutos ignóbeis das formas de 
consumo excessivo. O aumento do volume do lixo é um problema que assola a sociedade 
moderna. Um dos resíduos poluentes dessa situação é o plástico. A natureza estrutural 
desse material é um polímero sintético, geralmente derivado do petróleo e que não é 
biodegradável, ou seja, leva muitos anos para se decompor, por vezes centenas de anos. 
Isso acontece porque fatores tais como dureza, absorção limitada de água e tipo de 
estrutura química impedem que o polímero sintético puro seja suscetível ao ataque 
microbiano. 

 
 
 

 
 

                               Figura 1 – protótipo plástico de batata 

                      Figura 2- plástico de batata finalizado  

FOTO 

      Plástico biodegradável de batata 
ALMEIDA, JÚLIA CRISTINY ;BERTOLACINI, ANDRESSA; BONVINO ,RENATA 

  

Para esse projeto foram utilizadas 4 batatas inglesas cortadas. Bata no liquidificador com 
um pouco de água, filtre e acrescente um pouco mais de água. Deixe em repouso por 30 
minutos, até que decante. Após a decantação, no fundo do estará a amilopectina. Retire a 
água e separe duas colheres da amilopectina; em uma panela acrescente 100ml de água, 4 
colheres de vinagre, 4 colheres de glicerina e gotas de corante à gosto. Leve ao fogo 
mexendo sempre até formar uma geléia. Após, coloque a geléia em uma superfície lisa e 
plana. Deixe secar por aproximadamente uma semana. 

ALVES, I. J. B. R; BATISTA, T. S. A.; LACERDA, C. S.; OLIVEIRA, L. L.; OLIVEIRA, S. A.; 
SANTOS, E. D. 2012. Impactos ambientais causados pelas sacolas plásticas: O caso 
Campina Grande – PB. ISSN. 1983-4209. v.07. n.01.p.88-104. 
MARTINS, F. H. S. 2011. O futuro biodegradável. Faculdade Tecnológica de Sorocaba – 

FATEC – SO. p.12. 
 

E. E. Escolástica Rosa de Almeida – Sorocaba/SP 
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RESULTADOS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No trabalho desenvolvido apresentamos os resultados sobre o efeito 
alelopático da árvore Terminalia catappa, onde nos aprofundamos 
mais no assunto fazendo com que desenvolvêssemos informações 
sobre a árvore que popularmente é conhecida por Chapéu de sol, e 
sobre o efeito alelopático em outras plantas e como ocorre. Fizemos 
pesquisas em nossa escola E. E. Monteiro Lobato para coleta de 
dados e por fim concluímos que há mais espécies de plantas que 
sofrem o efeito alelopático do Chapéu de sol.   
Concluímos que há possibilidade de utilização das substâncias 
alelopáticas ao invés do uso do herbicida, porém serão realizadas 
pesquisas com o fundamento de que a toxina liberada pelo Chapéu 
de sol possa ser usada para o combate de ervas daninhas, dando 
apoio aos agrônomos e suas plantações, para que não seja 
necessário o uso de herbicida industrial. 

Este trabalho se caracteriza como quantitativa pela análise e 
acompanhamento do número de árvores Terminalia catappa, que 
correspondem a quatro exemplares no local, e qualitativa pela 
diversidade de plantas afetadas pelo efeito alelopático do Chapéu de 
sol, nas áreas que sofreram efeito dessa vegetação. 

Nas áreas que sofreram efeito alelopático há uma média aritmética 
de 5,33 espécies e nas áreas que não sofreram efeito alelopático a 
média aritmética é de 4,33. 

Como podemos observar a área que sofre efeito alelopático tem uma 
maior diversidade em comparação à área sem efeito, sendo assim, o 
efeito alelopático nesse caso não diminuiu a diversidade local na 
região da E. E. Monteiro Lobato, na cidade de Taubaté. 

Com esse projeto produzimos um herbicida natural a partir das 
substâncias alelopáticas do Chapéu de sol, e esperamos que possa 
ser usado como alternativa agroecológica no lugar dos herbicidas 
comuns, diminuindo o uso de produtos químicos que podem afetar a 
saúde humana. 

Referencial Teórico 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir da ideia da relação dos 
efeitos alelopáticos na diversidade de plantas ao redor da árvore 
Terminalia catappa, mais conhecida como Chapéu de sol. 

A alelopatia é um fenômeno onde ocorre a liberação de substâncias 
químicas pelas plantas, provocando efeitos estimulatórios ou 
inibitórios no crescimento e desenvolvimento das plantas. 

Comparamos os efeitos do Chapéu de Sol na região da Escola 
Estadual Monteiro Lobato e analisamos os resultados através de um 
gráfico.  

Aqueles que trabalham com plantas para produção de alimentos ou 
por razões estéticas enfrentam problemas com plantas daninhas. 
Existem muitos métodos de evitar ou até mesmo controlar as 
plantas daninhas, sendo o método químico realizado com herbicidas 
um dos mais comuns. Os herbicidas são compostos químicos, 
naturais ou sintéticos que são capazes de matar plantas pela 
interrupção de alguma função fisiológica. (GOULART, 2016) 

QUESTÃO PROBLEMA 

Encontramos em nossa escola uma árvore chamada Terminalia 
catappa onde há alelopatia nas folhas, normalmente ao redor dessa 
não há presença de muitas espécies de plantas, então indagamo-nos 
sobre a seguinte pergunta: Qual a quantidade de espécies presentes 
ao redor da árvore na área que sofre o efeito alelopático? É possível 
retirar substâncias alelopáticas do Chapéu de Sol e usá-las como 
uma alternativa natural para herbicidas? 

JUSTIFICATIVA 

Este estudo tem como importância o conhecimento sobre as 
possíveis diversidades de plantas em áreas afetadas pelo Chapéu de 
sol e reconhecer as utilidades do efeito alelopático nas vegetações 
em geral. A justificativa desta pesquisa sobre um possível herbicida 
natural é para preservação do meio ambiente. 

Figura 1 – Gráfico indicativo de diversidade de espécies em locias com e sem efeito da Terminalia 
Catappa. 

Os efeitos do Chapéu de Sol para a produção de 
herbicida 

LUZ, Layane Victoria Maximiano da; RODRIGUES, Vinicius dos Santos; ALVES, Aretusa Vanessa Melissa 

Realizamos uma pesquisa na região da escola Escola Estadual 
Monteiro Lobato P. E. I, com a colaboração do departamento de 
Biologia da Unitau de Taubaté-SP. 

Analisamos a área onde estava o Chapéu de Sol e ao redor dele e 
foram coletadas amostras de espécies de plantas para contagem da 
quantidade de espécies. Os instrumentos que foram utilizados para 
análise de amostras são: barbante, caderno e caneta (para 
anotações). Para esse estudo ser realizado separamos parcelas de 
1m², observamos a diversidade e anotamos as espécies de plantas 
existentes em cada ambiente. Separamos cada tipo de espécies para 
fazer o levantamento da diversidade em parcelas afetadas e não 
afetadas pelo efeito alelopático do Chapéu de sol, agrupando-os em 
vegetação com e sem o efeito alelopático da Terminalia catappa. 

Nos dividimos e fomos para áreas diferentes, realizando então a  
coleta e contagem das plantas afetadas e não afetadas pelo efeito 
das toxinas. 

Para a elaboração do herbicida natural, coletamos folhas da árvore 
presentes no chão e diretamente dos seus galhos, que foram 
submetidas ao processo de secagem em uma estufa a 50 °C por 6 
dias consecutivos. Em seguida foram trituradas e moídas sendo 
obtido 120g de pó das folhas coletadas no chão e dos galhos. Cada 
amostra foi macerada e adicionada a 2 litros de etanol por 2 horas. 
As soluções foram filtradas e coletadas 48 horas depois, as amostras 
foram destiladas obtendo-se o estrado bruto etanólico.  

GOULART, Ives. Herbicidas e sua aplicação. Jardineiro.net. Jul. 
2016. Disponível em: <http://www.jardineiro.net/herbicidas-e-sua-
aplicacao-em-jardinagem.html> Acesso em: 13 set. 2016. 
 

E. E. Monteiro Lobato – DE Taubaté 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O projeto está em desenvolvimento. Com a continuidade do projeto é 
pretendida a codificação e o teste da programação, a análise do 
movimento e do desempenho do ônibus. É esperado que o ônibus faça 
um trajeto pré-determinado a partir do uso de três fontes de energia 
(solar, elétrica e mecânica). Desta forma, com o alcance da última etapa 
do trabalho é esperada a comprovação de uma mobilidade urbana 
associada à redução na emissão de CO2. Além disto, almeja-se, para 
estudos futuros,  desenvolver um modelo de sistema de transporte 

coletivo para ônibus autônomo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

INTRODUÇÃO 

Um ônibus autônomo com “capacidade de raciocínio inteligente e de 
interação com o meio em que estão inseridos“ (HEINEN, M. R.; OSÓRIO, F. 
S.; HEINEN, F. J., 2005), que se desloca em um trajeto pré-determinado, 

usando energia limpa e renovável  pode contribuir com a mobilidade 
urbana e a sustentabilidade. 

QUESTÃO PROBLEMA 

O desenvolvimento de veículos autônomos movidos a energia solar 
e elétrica pode contribuir para uma  mobilidade  urbana sustentável 
e para a redução na emissão de CO2? 

JUSTIFICATIVA 

Um ônibus autônomo elétrico que utiliza energia limpa e renovável             
não emite CO2, mantém uma distância segura entre veículos, além 
de permitir a regulação automática da velocidade ao considerar as 
condições do trânsito e as características da rodovia, fazer 
ultrapassagens seguras e, por fim, evitar obstáculos (OSORIO F. S. et. 
al, 2003). 

 Automatic Bus : O uso da robótica em 
favor da sustentabilidade 

 
MOREIRA, Fabio Alejandro dos Santos; COELHO, Daniele Diniz;  MORAIS, Enilda da Silva. 

Como a pesquisa mantém-se em continuidade, a metodologia para o  
desenvolvimento do trabalho tem sido exploratória e, quanto aos 
procedimentos, tem sido experimental. Além das pesquisas bibliográficas há a 
confecção de um protótipo de ônibus autônomo que trafega em piso 
piezoelétrico. 
 
Materiais:  
placa arduino, placa fotovoltaica, Protobord, Display LCD, Cabo USB, Led, 
Sonorizador piezo, motor, porta pilhas, fios jumper, plugue fêmea, resistores, 
LDR 10k, controlador de motor, chaves seletoras, servos motores, shield, 
conector empilhável de 6 pinos, conector de 8 pinos, bornes, 4 vias de chassis, 
notebook, plataforma arduino e scratch para arduino, pastilha  piezoelétricas e 
sensores elétricos, tapete emborrachado, painel solar fotovoltaico de 5 V, 
capacitor de 5V.  
A Pesquisa foi dividida em etapas, conforme segue: 
 
1ª etapa: projeto conceitual do ônibus e testes com os sensores. 
Consistiu no desenvolvimento do conceito do ônibus e na realização de testes 
com os sensores. Foram realizados, ainda, testes do funcionamento de  4 
motores  do ônibus usando pilha como fonte de energia. 
  
2ª etapa: Placa fotovoltaica como gerador.  
Os motores do ônibus foram conectados a uma placa fotovoltaica. Foram 
realizados testes do funcionamento do motores da frente do ônibus usando 
energia solar e luminosa. A placa fotovoltaica funciona como um gerador que 
capta a energia solar e a converte em elétrica. Com isso foi possível iniciar os 
testes com a programação dos motores. 
 
3ª etapa: Armazenamento da energia em uma bateria. 
Consiste no armazenamento da energia solar em uma bateria. Conectou-se a 
placa solar fotovoltaica um capacitor de 5 V, incidiu-se luz sobre a placa solar 
fotovoltaica. Usando um multímetro verificar a tensão no capacitor carregado. 
 
4ª etapa: Construção do protótipo. 
Para a montagem do ônibus foi usado um chassi de  17 cm de comprimento, 
com quatro rodas e quatro motores elétricos. Na parte superior do chassi foi 
colocado um suporte para pilhas e uma placa Arduino Uno, com motor Shield. 
Será conectado um sensor de distância ultrassônico e um sensor de cor. O 
sensor foi conectado na placa Arduino Uno.  
 
5ª etapa: corresponde à montagem do piezoelétrico, pois é desejado que o 
ônibus faça um trajeto pré-determinado. No trajeto serão instaladas placas 
piezoelétrico, que converterá energia do movimento das rodas do ônibus em 
energia elétrica. As placas serão ligadas em série e coladas no tapete 
emborrachado. Sobre as placas será colocado outro tapete emborrachado. Ao 
circuito elétrico das placas serão colocados capacitores que, por sua vez, terão 
como função armazenar a energia produzida pelas placas.  
 
 
 

E. E. NEWTON CÂMARA LEAL BARROS – DE TAUBATÉ 

METODOLOGIA 

RESULTADOS 

CHRISTANTE L. Energia sob nossos pés - Unesp [Periódico]. - Campinas  : unesp 
ciência, 2010. - 04 : Vol. Disponível em < 
www.unesp.br/aci/revista/ed07/pdf/UC_07_Quem01.pdf > Acesso em junho de 
2016. 
OSORIO F. S. et. al Tecnologias para automação veicular- Soluções em Mecatrônica 
e sistema de apoio ao Motorista [Online].  Disponível em 
<http://osorio.wait4.org/publications/Kelber-Estudos-Tecnol2003.pdf.> Acesso em 
junho  de 2016. 
HEINEN, M. R.; OSÓRIO, F. S.; HEINEN, F. J. Estacionamento de um Veículo de 
Forma Autônoma Simulado em um Ambiente Tridimensional Realístico 
[Online]. 2005. <www.inf.furb.br/seminco/2005/artigos/109-vf.pdf. > Acesso em 
junho de 2016. 
 

Dos resultados obtidos até o presente momento podem ser destacados : 
 
O conceito do ônibus pretendido (Figura 1) e um modelo do ônibus pré-
montado (Figura 2). 
  
Os testes com a placa solar fotovoltaica como fonte de energia para os 
motores do protótipo demonstraram eficácia e consequente movimento 
das rodas ônibus (Figura 3). 
  
Os testes realizados utilizando a placa fotovoltaica como fonte de 
energia para carregar capacitores de 5V indicaram ser possível 
armazenar 4,5V de energia solar  sendo possível acender um led de alto 
brilho.  
 
O sensor ultrassônico foi instalado sob a parte superior do ônibus, 
permitindo que o ônibus desviasse de obstáculos. (Figura 4).  

Figura 1- Conceito do ônibus Figura 2 – Ônibus – pré -montado 

Figura 3: Funcionamento dos 
motores 

Figura 4: Testando sensor 
ultrassônico 

Fonte  Fábio e Daniele 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto apresentou-se viável, podendo ser uma fonte alternativa de 
água para reuso. Além disso, esse reuso da água tem o potencial de 
contribuir, também, para a irrigação do Telhado Verde, possibilitando o 
cultivo de espécies de vegetações tolerantes a esse tipo de água. O 
protótipo está sendo adaptado e foi observado ser necessário o ajuste 
da pressão da bomba da água. Cabe ressaltar que o presente projeto 
segue em continuidade a um projeto anterior, entitulado “Telhado 
verde filtrante e sustentável: o uso de cobertura verde para 
reutilização de águas pluviais e melhoria do conforto térmico de 
residências”. 

Processos de Filtragem 
O filtro mineral e o filtro de bambu foram projetados para serem 
enterrados no solo. 
Pretende-se que a água cinza seja coletada de todos os ralos  por um 
sistema de canos e direcionada para o filtro mineral. Após o processo 
de filtragem alternativa, a água será levada, por meio da gravidade, 
para o filtro de bambu. Ao passar por este filtro, a água será 
bombeada para o telhado verde e, após a filtragem, conduzida para 
uma cisterna. 

Referências bibliográficas 

INTRODUÇÃO 
A água, segundo o Ministério do Meio Ambiente (2005), “é um 
recurso natural essencial para a sobrevivência de todas as espécies 
que habitam a Terra. Ela é essencial na produção de energia 
elétrica, na limpeza das cidades, na construção de obras, no 
combate a incêndios, na irrigação de jardins”, assim como na 
limpeza de habitações. Para realizar algumas dessas atividades, 
podemos utilizar água de reuso. 

QUESTÃO PROBLEMA 

É possível criar um sistema de filtragem residencial, combinando 
filtro mineral, filtro de bambu e telhado verde com o objetivo de 
filtrar a água cinza e ainda fazer a captação simultânea de águas 
pluviais utilizando o telhado verde? 

JUSTIFICATIVA 
O reuso da água pode contribuir para a redução do uso de água 
potável, na redução da pegada ecológica da água, e para a 
produção de uma “fonte não convencional de água” relacionada ao 
desenvolvimento sustentável. (UNESCO, 2016). RESULTADOS 

 FILTROS DE BAMBU E MINERAL: 
ALIADOS EFICIENTES À COBERTURA VERDE NO 

PROCESSO DE REÚSO DA ÁGUA CINZA. 
OLIVEIRA, Wesley Davi; BENTO, Jeferson Oliveira; MORAIS, Enilda da Silva. 

Como a pesquisa mantém-se em continuidade, a metodologia para o  
desenvolvimento do trabalho tem sido exploratória e, quanto aos 
procedimentos, tem sido experimental. Inicialmente, uma pesquisa 
bibliográfica tem embasado o trabalho, permitindo a confecção de 
um prototipo do sistema de filtragem residencial. A pesquisa foi 
dividida em etapas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAZZARELA, B.B. Caracterização e aproveitamento de água cinza para uso não-potável．Disponível em 
<http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_6573_Bazzarella_BB_2005.pdf>，Dissertação (mestrado) – 
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E. E. NEWTON CÂMARA LEAL BARROS – DE TAUBATÉ 

METODOLOGIA 

1° etapa: Montagem do filtro mineral 

Materiais: Tubo de PVC de 50 cm de comprimento x 10 cm 
de diâmetro; tubo de PVC de 2,5 cm de diâmetro; flange 
de água de 2,5cm; adaptador de água ;10 cm de areia 
fina ;2 cm de cascalho, 4cm de argila expandida; 2 cm de 
brita n°2, tela. 

Montagem: Usando um tubo de PVC de 50 cm, foram 
dispostas as camadas filtrantes, em consonância com o 
esquema, vedando as extremidades do cano e conectando 
o flange e o adaptador, assim fazendo as conexões de um 
filtro a outro com o cano PVC 2,5 cm. 

 
 

10 cm de areia 
fina 

  
2 cm de 
cascalho 

 

4 cm de argila 
expandida 

 

 2 cm de brita 
n°2 

2° etapa : Montagem do filtro de bambu 

Materiais: Tubo de PVC de 50 cm de comprimento x 10 cm 
de diâmetro; tubo de PVC de 2,5 cm de diâmetro; flange de 
água de 2,5cm; adaptador de água ; bambu. 

Montagem: Usando um tubo de PVC de 50 cm, foi disposto o 
bambu picado, de acordo com o esquema ao lado, vedando 
as extremidades do cano e conectando o flange,o adaptador 
e o cano 2,5 cm para direcionar a água ate a bomba d´água. 

15 cm de 
enchimento 
de bambu 

picado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° etapa: Telhado verde 

Material -  caixa de plástico transparente 0,32m x 
0,21m x 0,15m. 
Montagem: Na caixa foi feito um orifício, onde são 
alocados tubos de drenagem. As camadas são 
dispostas  na seguinte ordem: vegetação, terra, 
manta geotêxtil, 2cm de areia fina, manta geotêxtil, 
e 5cm de argila expandida. Entre a camada de 
argila expandida foram colocados tubos de 
drenagem com os furos voltados para baixo.  

Após a filtragem, a água apresentou menor turbidez, cor mais clara, 
especialmente quando comparada com a água cinza anterior a 
filtragem. 
Segundo a tabela 1 , a água cinza filtrada no filtro mineral indicou um 
valor de pH=10 e, após a filtragem dessa água pelo filtro com recheio 
de  bambu, passou a indicar um valor de pH=7.  
A quantidade de O2 dissolvido na água durante o processo de filtragem 
pelo filtro de enchimento de bambu indicou, após dois dias dentro do 
filtro, um valor de O2 =3 ppm.  
Considerando a filtragem dessa água pelo telhado verde, a água 
passou a indicar um valor de O2 = 6ppm. Acredita-se que essa 
mudança aconteceu devido à movimentação da água durante o 
processo de filtragem pelo Telhado Verde e por causa das plantas e 
materiais filtrantes do telhado.  
 

 
 
 
 
 
 

  
Foram  realizados testes de pH, Dureza Total GH, 
nitrito NO2

-  e O2 dissolvido. Os testes foram realizados 
em cada uma das etapas de filtragem da água cinza.  
Foi construído um protótipo do sistema de filtragem.  

RESULTADOS 


